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INDLEDNING

en zi. Februar 1845 fik Civilingeniør Harald Hartvig Kayser 
Borgerskab som Tømrermester. Den 22. Februar 1883 blev

Sønnen, Civilingeniør Olaf Vilhelm Kayser, optaget i Forretningen, 
og den i. Januar 1925 startede Sønnesønnerne, Civilingeniørerne Axel 
og Erik Kayser, Ingeniør- og Entreprenørfirmaet A.& E. Kayser og 
førte saaledes Faderens og Bedstefaderens Virke videre.

1 de forløbne ethundrede Aar har Slægten i nært Samarbejde med 
Stat, Kommune og mange af vore største private Foretagender stadigt 
og støt ydet sit Bidrag til det danske Samfunds Udvikling, og Ud
giveren af denne Bog har derfor følt Trang til ved dette Hundrede- 
aars Jubilæum for Slægtsvirksomhedens Grundlæggelse at lade Tan
kerne dvæle ved Begivenheder, som maa synes at have Betydning 
udover den snævre Familiekreds’ Rammer, idet disse Begivenheder 
fortæller om det sunde og gode i vort Samfund. I en Tid, hvor Dagens 
Sensation og Døgnets flygtige Begivenheder sidder i Højsædet,er det 
sundt at vende Blikket mod det, der er Styrken i vort Land, de gode 
Hjem, der holder SlægtensTraditioner i Ære, og hvor Faderens Gerning 
har været en saadan, at Sønnen helt naturligt følger i hans Fodspor.



DisseTanker udsendes i Bogform for derigennem—ved den Glæde, 
det maatte være for de interesserede at læse dem —at bringe en Tak 
til alle de Personer, der direkte eller indirekte har været medvirkende 
til at skabe Slægtens ethundredeaarige Virke som Civilingeniører.

Meget af det, der er skildret i nærværende Bog, er passeret længe 
før Undertegnede fødtes og skyldes saaledes mundtlige Overleverin
ger. Forfatteren var kun mellem fire og fem Aar, da Bedstefaderen 
Harald Hartvig Kayser døde, men Livet fortsattes uændret i det 
gamle Hjem. Minderne levede saa stærkt hos Bedstemoderen, hos 
Onklerne og Tanterne, hos Faderen og Moderen, at man lærte hele 
Bedstefaderens Liv at kende gennem utallige Samtaler. Naar dertil 
kommer, at Bedstefaderens Virksomhed førtes uforandret videre af 
Sønnen, og at Slægten endnu den Dag i Dag bor og lever i de samme 
Stuer, som Bedstefaderen og Faderen levede i, saa er der god Grund 
til at tro, at det, som er væsentligt, og som man ved Bogens Udgivelse 
har ønsket at drage frem, svarer til det, der virkelig er passeret gennem 
de svundne ethundrede Aar.

Efteraaret 1944



HARALD HARTVIG KAYSER



SLÆGTSLIVET I MØNTERGADE 

1780-1845

ARALD Hartvig Kaysers Vugge stod i Møntergade 24. Født 
i Hovedstadens Centrum forblev han hele sit Liv Hovedstaden

tro. Et uroligt og omflakkende Liv laa hans Natur fjernt. Harald 
Hartvig fødtes den 6. Marts 1817. Faderen, Carl Christian Kayser, 
der var Sadelmager, var ligeledes født i Møntergade24 (3 i.Maj 1789) 
og var i sin bedste Alder —28 Aar gammel —da Harald Hartvig kom 
til Verden. Faderen var den 22. Februar 1810 blevet gift med Johanne 
Cathrine Hertz,en Datter af Slægten Hertz, der ligeledes hører hjemme 
i den indre By, hvor den i mange Aar har haft Guld-og Sølvsmede
virksomhed paa Hjørnet af Købmagergade og Kronprinsensgade.

I „Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728“, udgivet 
af Kjøbenhavns Brandforsikring i 1906 til Minde om Anledningen 
til dens Oprettelse, ses det, at Møntergade — beliggende i Rosenborg 
Kvarteret —var stærkt bebygget før Branden, men i hele Rosenborg 
Kvarteret skaanedes kun fem Huse med ialt 96 Beboere hørende til 
21 Husstande. Rosenborg Kvarteret var saaledes omkring Midten af 
det attende Aarhundrede blevet genopført med—efter Datidens For
hold—høje, moderne Huse, hvilket for Møntergade 24 vilde sige et 
to-Etages Hus med Beboelse i Tagetagen.

Carl Christians Fader, ved vi, er født i Lüneborg, men Aarstallet 
for hans Fødsel kendes ikke. Dog vides, at han fik Borgerskab som 
Remmesnider i København den 6. November 1780 og blev omkring
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dette Tidspunkt gift med Rebekka Dahl, der var født i 1764. Han 
har formentlig været oppe i Aarene, inden han fik Borgerskab og 
giftede sig.Vi ved ligeledes, at han døde i 1820 i Familieejendommen 
i Møntergade 24, da Harald Hartvig altsaa kun var en tre Aars Dreng. 
Paa det Tidspunkt boede saaledes tre Generationer i Møntergade 24.

Slægtens rolige og driftige Liv, fra Bedstefaderen i 1780 fik Bor
gerskab og til Tidspunktet omkring Harald Hartvigs Fødsel, havde 
medført en jævnt stigende Velstand. Efter Datidens Skik og Brug 
var de overskydende Midler anbragt i en Handel, men ved Indehave
rens Fallit samtidig med Statsbankerotten i 1814 fik Hjemmet et 
alvorligt Tilbageslag.

Det økonomiske Tryk har sikkert bevirket, at Harald Hartvig 
som Dreng har følt, at han saa tidligt som muligt selv maatte søge 
at tjene til Føden. Han har ikke paa det Tidspunkt vovet at gaa 
Læsevejen, saaledes som hans ældste Broder Carl Johan gjorde det. 
Carl Johan, den senere kendte Læge og Nationaløkonom, var i Drenge- 
aarene Harald Hartvigs gode Legekammerat og forblev Livet igennem 
den af hans Søskende, der stod ham nærmest.

I Barndomshjemmet var de tre Brødre og tre Søstre, og trods 
økonomisk haardeKaar karakteriseredes Hjemmet af et smukt Fami
lieliv. Nok havde Faderen en pessimistisk Indstilling og repræsenterede 
strenge Livsbetragtninger, men til Gengæld havde Moderen fra Hertz- 
slægten medbragt et udpræget lyst Syn paa Tilværelsen, hun havde 
et ukueligt Humør og et impulsivtTemperament. Faderen lagde megen 
Vægt paa, at Børnene lærte mest muligt, de kom derfor ikke i de offent
lige Skoler, de saakaldte Fattigskoler, som Datidens Haandværkerbørn 
som oftest fik deres Undervisning i, men sendtes til Privatundervis
ning, som, selv om den ikke var af bedste Art, dog gav dem Mulighed 
for, ved egen Lærevillighed, at komme fremover.
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Gaardinteriør fra Mønter gade



Selvom Barndomslivet var knyttet til den indre By, blev Børnene 
af Forældrene vænnet til at vurdere Friluftslivets Glæder ved lange 
Vandreture og sunde Sommerrejser. Barndomshjemmet med dets Barn
domsglæder blev saaledes det gode Fundament for Ungdomsaarene 
og den store Manddomsgerning.

Faderen havde en sjælden Evne til at lære Børnene at udny tteTiden ; 
ikke blot i denne Henseende fik han stor Indflydelse paa Sønnens Liv, 
men hans Indflydelse forøgedes gennem den ubetingede Autoritet, han 
havde over for Børnene, og den Tillid, de i alle Ting nærede til ham.

Som en Arv fra Faderen fik Harald Hartvig dennes store Arbejds
evne og store Flid, hans Evne til ikke at sætte Maalet højere, end han 
kunde naa det, og en vis ydre og indre Beskedenhed, der fik ham til 
aldrig at forlange noget for sig selv og til at udfolde en stærk Ret
færdighedssans.

Fra Moderen fik han dennes lyse Sind, hendes Sparsommelighed 
og Evne til at faa Indtægterne til at slaa til.

Efter sin Konfirmation i 1831 kom Harald Hartvig i Tømrer
lære, efter at han allerede som Skoledreng havde gennemgaaet Kunst
akademiets forberedende Tegneklasser. Efter fire Aars Læretid, hvor
under han samtidig fuldførte Kunstakademiets forberedende arkitek
toniske Klasser, gjorde Harald Hartvig i Aaret 183 5 sit Svendestykke 
og arbejdede de tre følgende Aar som Svend. Han var afholdt af 
Kammeraterne og blev som oftest Svendenes Talsmand, naar det gjaldt 
Henvendelser til Mester.

Som Svend gennemgik han i sine ledige Stunder Matematikkens 
Grundregler, og tilskyndet af sin Lærer gik han i Efteraaret 1837, 
efter at have taget lidt Ekstraundervisning i Fransk og Historie, op 
til Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt og bestod denne Ad
gangsprøve.
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Sin Undervisning til Adgangsprøven havde han kunnet betale af 
sine Indtægter som arbejdende Tømrersvend, men han indsaa, at det 
vilde være ugørligt for ham at magte det haarde Arbejde fra 6 Mor
gen til 6 Aften samtidig med det egentlige Studium. Her kom den 
Dygtighed, han havde vist som Elev paa Kunstakademiet, ham til 
Gode, og i Begyndelsen af Aaret 1838 fik han Stilling som Tegne
lærer ved Kunstakademiet.

Hans Trofasthed i Gerningen som Tegnelærer fremgaar klart af, 
at han fortsatte denne Gerning indtil 1854.

Endvidere lykkedes det Kayser at faa Elever i Matematik, saaledes 
at han ved at undervise kunde skaffe sig de nødvendige Studiemidler.

Syv Aars Arbejde som Tømrer fra Morgen til Aften havde natur
ligvis hverken givet hamTid eller Anledning til at erhverve sig mange 
almene Kundskaber. Studietiden paa Læreanstalten blev derfor meget 
drøj, men samtidig meget udviklende for ham og hævede ham uvil- 
kaarligt op i et højere Dannelsesniveau end det, han var vant til at 
leve i blandt Svendene.

Harald Hartvig gennemførte at blive polyteknisk Kandidat i 
Januar 1842. Han opnaaede laud præceteris i Differential- og Inte
gralregning samt i højere Mekanik, men som samlet Resultat naaede 
han kun lige at slippe igennem Eksamen og var, alt i alt, overan- 
strengt oven paa den Kraftanstrengelse, Studiet havde krævet af ham.

Som det gaar os alle, naar vi har kæmpet for en stor Sag og ende
lig naar Maalet, melder Slapheden sig. Da Harald Hartvig først 
havde faaet sin Eksamen, kunde han ikke bekvemme sig til at bruge 
den, men tog imod en Indbydelse fra en god Ven om at komme til 
Norge. Hjemmet i Møntergade var begyndt at blive trangt, den gamle 
Bedstemoder var svagelig—hun døde den 13. August 1842—, saa Harald 
Hartvig rejste bort med Tanken om maaske at forblive i Norge. Under
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hans Ophold der blev hans Ven, der var Lærer i Kunstskolens Byg
ningsklasser i Oslo, syg, og Harald Hartvig paatog sig at vikariere 
for ham. Hans Arbejdstrang vaagnede hurtigt igen under de nye 
Omgivelser, og han var derfor glad, da han for Professoren i Astro
nomi fik Lejlighed til at udføre en fuldstændig Forandring af Ma
skineriet i Oslos astronomiske Observatoriums bevægelige Tage.

Inden et Aar var gaaet, havde han lagt Planen for sit Livsvirke. 
Han vilde søge Borgerskab som Tømrermester i København. I For- 
aaret 1843 vendte han frisk og rask hjem og boede endnu en kortere 
Tid hos Forældrene i Møntergade, men fra Januar 1844 var han selv
stændig installeret paa Hauserplads 14.

Straks efter Hjemkomsten blev han Lærer i Matematik, Konstruk
tionslære og Tegning ved det nyoprettede tekniske Institut og de Mass- 
mannske Søndagsskoler, samtidig med, at han med Kraft virkede for 
at faa sit Borgerskab. Endnu paa denne Tid var det Kancellierne, 
der var enemægtige, og de gamle Laugsforsamlinger, der bestemte, 
hvem der skulde have Borgerskab og hvem ikke. Endskønt der eksiste
rede en kgl. Resolution’af 1. September 1830, der tilsagde den den
gang nyoprettede polytekniske Læreanstalt, at dens Kandidater kunde 
faa Bevilling til Borgerskab uden laugsmæssig Prøve, forlangte Kjø
benhavns Tømmerlaug, at der skulde aflægges Mesterprøve.

I Tidsskrift for Industri 1917, Nr. 4, har Kontorchef R. Berg meget 
fornøjeligt skildret Harald Hartvigs Vanskeligheder med at faa Bor
gerskab. Stridigheder udkæmpedes mellem Kancelliet, Københavns 
Magistrat og KjøbenhavnsTømmerlaug,og Harald Hartvig blev her
under baade i Skrift ogTale en varm Forkæmper for Næringsfriheden. 
Allerede i 1844 udgav han sit første Skrift „Om den nuværende Mester
prøve med Haandværkslaugene, affattet med specielt Hensyn til en 
forventet Forandring i vor Lovgivning desangaaende ", en Lovændring, 



han fik Lejlighed til at kæmpe for, indtil han i 18 5 7 i Folketinget kunde 
stemme for Næringsloven.

Uoverensstemmelserne mellem Kancelli, Magistrat ogTømmerlaug 
sluttede med, at der fra den polytekniske Læreanstalt blev stillet Harald 
Hartvig følgende Opgave:

„Man forlanger Construction af et fritbærende Valmtag til en Rejse
stald, hvis Grundplan er et Rectangel af 40 Alens Længde og 24 Alens 
Bredde. Tagets Højde fra Overkant af Bjælken til Overkant af Kip
pen er 10 Alen. Taget construeres med udvexlede Bjælker og muligt 
oeconomisk Anvendelse af Tømmermaterialet. Den ene Valm med de 
nærmest liggende Bindere udføres i Model efter en Maalestok = '/■>< Deel, 
løvrigt Tegning og Overslag.“

Den 4. Juli 1844 tog Harald Hartvig fat paa Opgaven, der udførtes 
paa den polytekniske Læreanstalts daværende Laboratorier i Sct.Peder- 
stræde, og den 11. April 1845 udstedtes Attest for, at Løsningen af 
Opgaven var antaget. — Fra Københavns Magistrat modtog Harald 
Hartvig dog allerede den 22. Februar 1845 s>t Borgerskab som Tøm
rermester, og denne Dato betragter vi som Slægtsvirksomhedens Fød
selsdag. Modstand er til for at overvindes, og den Modstand, Harald 
Hartvig kæmpede imod for hundrede Aar siden, har givet Slægtens 
senere Led Forstaaelsen af og Respekt for det, der dengang skabtes, 
og derved fremelsket Viljen til at værne om det skabte.



Møntergade, Aar 1900



SLÆGTSVIRKSOMHEDEN SKABES

Selv om Harald Hartvig var polyteknisk Kandidat, Lærer i Mate
matik, Konstruktionslære og Te gning, Tømrersvend og Tømrermester 
— han havde faaet sit Borgerskab og var Medlem af Kjøbenhavns 
Tømmerlaug—, saa kneb det dog for ham i de første Arbejdsaar.

11845 bor han som Mester paa Graabrødretorv Nr. 15 og udgiver 
to Lærebøger i Matematik. Det var yderst faa Haandværksmestre, 
der som han sad inde med brugelige Kundskaber. Der var her en ung, 
energisk Mester, der ikke blot tilhørte de dannede Lag, men havde 
vist, at han havde Evner til at lede dem, han arbejdede sammen med, 
og til at udtrykke sig i Skrift og Tale, og for hvem alle Samfundets 
Døre burde staa aabne.

Som Repræsentant for den ny Tids Mænd blev han i 1845 valgt 
som Medlem af Kontrolkomiteen for Fredens Mølle og kom i Aarenes 
Løb til at udføre meget Byggearbejde for denne dygtigt ledede Virk
somhed, der var i stærk Udvikling.

Det var fortrinsvis Industriens Folk, der fik Øje paa den unge 
Mester, og selv kastede han sig med Interesse ind i Industriforeningens 
Liv. Industriforeningen var Samlingsstedet for det liberalt tænkende 
Borgerskab, og hans Virke der har givet ham det første Kursus i offent
lig Virksomhed. Han kom ind i Repræsentantskabet i 1847 og blev 
anset for selvskreven til at indtræde i og lede det Udvalg, som Indu- 
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strif oreningen i Oktober 1847 nedsatte for at samle Haand værks
svende til Søndagsmøder, hvor der blev holdt oplysende Foredrag.

Ganske som han i sin Svendetid havde været Svendenes Talsmand 
hos Mester, vedblev han som Mester at være Tillidsmand for sine 
Svende. Det gode Arbejde og den hurtige Udførelse var baade Meste
rens og Svendenes Stolthed og Glæde. Det er derfor let forstaaeligt, 
at Virksomheden stiger stærkt. For at faa mere Plads flytter Virksom
heden i 1846 til Knabrostræde og i 1848 til Nørregade 38.

Ved Valget den 29. Februar 1848 valgtes Harald Hartvig ind i 
Borgerrepræsentationen, og dermed paatog han sig et Arbejde, der 
havde hans dybeste Interesse, og som han ofrede sine bedste Kræfter.

Valget til Borgerrepræsentationen blev kun en Begyndelse til den 
rige offentlige Virksomhed, der fulgte efter. Allerede den 5. Oktober 
samme Aar valgtes Harald Hartvig, der hørte til det nationalliberale 
Bourgeoisi, og med dette delte Ønsket om en frisindet Forfatning, til 
Medlem af den grundlovgivende Rigsdag som Fælleskandidat for saa- 
vel de nationalliberale som de radikale og som Modkandidat til Pro
fessor David, der var opstillet fra konservativ Side.

Hele hans Livsindstilling kendetegnedes af en streng Retfærdig
hedssans, og hertil kom, at han var i Besiddelse af en udpræget For
handlingsevne, der var ham til stor Nytte i hans mangeartede Virke 
og altid satte ham i Stand til at mægle mellem yderliggaaende Stand
punkter. Det viser hans rige Evner som Menneske, at han var i Stand 
til at samle Stemmer baade fra det radikale og det nationalliberale 
Parti, men han blev derfor heller aldrig egentlig Partipolitiker. I alt 
sit Virke undgik han den store Retorik og de store Fraser, men derimod 
gav han alle Spørgsmaal en sagkyndig og grundig Behandling. Det var 
det saglige i Harald Hartvigs Karakter, der ved Siden af hans store Ar
bejdsevne førte ham saa hurtigt frem i vort Samfunds første Rækker.
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Udsigten fra Nørregade 2j mod Vor Frue Kirke



Endnu samme Aar valgtes han til Formand i Industriforeningen; 
kun 31 Aar gammel repræsenterede han baade Stat, Kommune og Lan
dets samlede Industri, som paa det Tidspunkt kun var i sin Vorden.

Jævn og fordringsløs i sin Optræden, frisindet i Anskuelser, loyal 
og tilpas autoritetstro, oplyst og kundskabsrig stod han parat til at 
lede sin store Bygmestervirksomhed fremad.

Nørregade var i de Tider Kvarteret for „de rigtigeTømrermestre“. 
Det var derfor naturligt, at Harald Hartvig ønskede at faa sig placeret 
der; det var tæt ved Voldene, og udenfor Voldene var det let at leje 
store Marker, som kunde anvendes som Tømmerpladser. Virksomhe- 
densTømmerpladslaa dér, hvor nu Vendersgade og Socialdemokratens 
Ejendom ligger, altsaa tæt uden for den gamle By.

I 1849 flyttedes Virksomheden, der paa ny krævede mere Plads, 
fra Nørregade 38 til Nørregade 26, og endelig i 1851 var Harald 
Hartvig kommet saa vidt, at han kunde købe sin egen Ejendom, Nørre
gade 23, hvor Virksomheden havde sit Sæde, indtil den i 1898, 3 Aar 
efter hans Død, flyttede til Østervoldgade 16, nuværende Østervold- 
gade 26, hvor den befinder sig den Dag i Dag.

Da Harald Hartvig i 18 51 købte sin Ejendom, hed den Nørre
gade 36 og 37, og den erhvervedes for en Købesum af 40.450 Rdlr. 
Den bestod af et Forhus, et Mellemhus og et Baghus samt diverse Side
bygninger, med to store Gaarde imellem Husene og en mindre Tømmer
plads bag Baghuset, der vendte ud mod „Ladegaarden i Larslejstræde“.

Harald Hartvig installerede sig i Mellembygningen med sin Hustru, 
Anna Birgitte Alette Elisabeth Arctander, med hvem han havde ind- 
gaaetÆgteskab den 28.Maj 1850.Hun var født den 1.Februar 1828 
som Datter af Fuldmægtig i Nationalbanken, Vilhelm August Arc
tander og Hustru, Caroline Vilhelmine Christiane Margrethe, født 
v. Linstow.
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Den Ligevægtighed og Harmoni, som kendetegnede Harald Hart- 
vigs Karakter, prægede ogsaa hans Ægteskab, der blev yderst lykkeligt 
og familieskabende. Anna Elisabeth havde faaet en sund, kundskabs
rig og livsinteresseret Opdragelse; hun nedstammede fra to Slægter, 
henholdsvis Arctander og v. Linstow, der blandt Forfædrene talte en 
Række Dygtigheder. Vilhelm Augusts Fader, som var født 18. Februar 
1757, var Amtmand og Konferensraad, og Slægten kan følges sine 
otte Slægtled tilbage til Peder Nilsson Arctander, der var født i 1533 
i Trondhjem som Søn af Niels Lauritssøn, der var født paa Sjælland 
ca. 1490 og endte som Borgmester i Trondhjem. Over Peder Nilsson 
Arctander, der ligeledes blev Borgmester i Trondhjem, staar der i 
Trondhjem Domkirke en smuk Gravsten; han døde den 12. Novem
ber 1609.

Kan Arctander Slægten saaledes følges langt tilbage og paavise, at 
den har hentet sin Kraft højt oppe i Norden, kan v. Linstow Slægten 
paa Moderens Side følges endnu længere tilbage gennem de tyske Stor
besiddere til Gartz og Rehberg, hvor den ældste, der er kendt i vor 
Slægtshistorie, Werneke auf Linstow, døde 918.

Anna Elisabeth blev den kloge Husfrue, der med al sin nedarvede 
Kultur styrede et godt Hjem for den altid aktive Harald Hartvig.

I Ægteskabet var der 11 Børn, otte Drenge og tre Piger, hvoraf 
fulgte, at vi i Forfatterens Slægtled var ikke færre end 48 Fætre og 
Kusiner.



ARBEJD SA ARE NE

I T 0 M R E R VIR K S O M HED E N

Paa Harald Hartvigs Kontordør underrettede —hele hans Liv
et Opslag alle Besøgende om, at Træffetiden var „tidlig om Morgenen“ 
eller mellem 9 og io om Formiddagen. Kl. 5'/2 begyndte Harald Hart
vig at lægge Arbejdet til Rette for sine Svende, der mødte Kl. 6 og 
fik Besked om, hvad de skulde foretage sig. Nogen Konduktør eller 
anden Mellemmand benyttede han ikke,før han i 1883 optog sin Søn 
Olaf Vilhelm i Forretningen.

Harald Hartvigs Virke i det offentlige Livs Tjeneste førte af sig 
selv til store og mangeartede Opgaver. En meget betydelig Indtægts
kilde blev Fabrikationen af de saakaldte „Rendestensplanker“. I den 
Tid kendtes ikke Kloakker, Spildevandet fra Husene løb bort i aabne 
Render langs Fortovene, og foran hver Indgang til en Ejendom maatte 
der bygges en lille Bro, der udførtes af svære Planker. Endvidere 
maatte Renderne overbygges hver Gang, de krydsede en Gade, eller 
Renden førtes fra den ene Side af Gaden til den anden. Forbruget 
var i mange Aar saa stort, at fyrretyve Svende beskæftigedes Aaret 
rundt med Fabrikationen af „Rendestensplanker“.

Denne store Virksomhed synede gradvis bort, efterhaanden som 
Byen blev kloakeret, men endnu efter Aarhundredeskiftet fandtes 
dybe Rendestene i Østervoldgade, Stokhusgade, Rigensgade og Suen- 
sonsgade, helt ned til de eksisterende Kloakker i St. Kongensgade,
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ligesom de ogsaa fandtes i Amagergade ude ved Volden paa Chri
stianshavn, saa Værkstedet for Fabrikation af „Rendestensplanker“ 
ophørte ikke før ca. 1905.

En anden tidsbetonet Opgave var Levering og Opstilling af Valgtri
buner og Stemmerum hver Gang,der varValg.DetvarChristiansborgs 
Ridehus og de store Skolers Gymnastiksale, og senere Raadhushallen, 
der blev anvendt hertil, for slet ikke at tale om Byens mangeaarige 
Kampcentrum i Gothersgades Eksercerhus.

Alt skulde stilles hurtigt op umiddelbart før Valget og fjernes 
hurtigt efter Valget. Det var Tider, hvor en Svend kunde faa indtil 
24Timers Arbejde i Døgnet, og hvor Fortjenesten var tilsvarende stor. 
Medens Valget stod paa, sov man, og saa snart det var forbi, gik man 
i Gang med for fuld Kraft at nedtage Tribunerne og opmagasinere 
dem til næste Valg. Det var et Arbejde, som alle Svende gerne vilde 
være med til, og det var Arbejdsperioder, der naturligvis øvede sin 
Indflydelse paa hele Familiens Liv.

I denne Forbindelse maa ogsaa nævnes Tømrervirksomhedens 
store Lager af Flagstænger. Festede hele Byen, var det naturligvis en 
særlig travl Tid, men i det daglige var der altid Guld- og Sølvbryl
lupper i den ene eller den anden Del af Byen, og adskillige var de 
Folk, der til Stadighed var beskæftiget med Opstilling eller Nedtag
ning af Flagalleer. Tømmerpladsen laa i mange Aar i Farimagsgade 
og senere i Absalonsgade 21.

Den fremragende Stilling, Harald Hartvig indtog i Samfunds
livet, maatte uvilkaarligt virke tilbage paa hans private Forretning, 
som efterhaanden voksede til et meget anseligt Foretagende. Han 
naaede dette overvældende store Arbejde ved at staa tidligt op og 
arbejde længe om Aftenen. I sine efterladte Erindringer udtrykker 
han det saaledes: at hans Liv var en stille, lykkelig Udvikling, en rolig
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og arbejdsom Tilværelse, hvis højeste Glæde det var at være optaget. 
I 1869 indtraadte Harald Hartvig i Firmaet S. Haagensen & Co., 
som byggede Mineralvands- og Ølaftapningsfabrikken „Alliance" ved 
Siden af Gl. Carlsberg. Denne Virksomhed og dens senere mange Ud
videlser var blandt Tømmerforretningens faste Arbejdspladser og for
blev det helt frem til Aarhundredeskiftet.

Harald Hartvig blev endvidere Medlem af Ledelsen i Kjøbenhavns 
Handelsbank og Nørrebros Sporvejsselskab, der begge varVirksomhe- 
der i Udvikling og bragte meget Arbejde til hans egen Tømmerforret
ning. Ligeledes indtraadte Kayser i Bestyrelsen for A/S De forenede 
Oplagspladser og Værfter, en Stilling, der ligeledes medførte store 
Arbejder, specielt Bolværksarbejder. Sammen med Etatsraad Blom 
byggedes for Københavns Havnevæsen et af de første Frihavnsbas
siner, og ind imellem alt dette opførte Tømmerforretningen egne Huse, 
baade paa Vesterbro og ved Østervold.

Naar alle disse Arbejder lykkedes saa godt, skyldtes det ikke mindst, 
at Harald Hartvig lige fra sin Svendetid vedblev at staa sig godt 
med alle sine Medarbejdere. Der har mellem ham og hans Svende 
været det patriarkalske Forhold, som kendetegner det gamle Haand- 
værk. Svendene saa op til Mester, og de vidste, at de i ham havde 
en Arbejdsgiver, de medTillid kunde henvende sig til i Sorg og Glæde. 
Svendene blev gamle i Gaarde, man ønskede ikke at skifte Med
hjælpere, selv om der skulde være een imellem, der knap mere kunde 
tjene sin Dagløn. Harald Hartvig var i Besiddelse af den Følelse, der 
er nødvendig for den gode Arbejdsgiver— personligt Ansvar for de 
Mennesker, han havde i sit Brød. Men i Harald Hartvigs Virketid 
skete det store Skred i Forholdet mellem Mester og Svende, mellem 
Arbejdsgiver og Arbejdere. Det var Fagorganisationerne, der begyndte 
at tage Ordet og at diktere Lønsatser og Arbejdstid.
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Da den store Strejke udbrød i 1883, var det sikkert en lige saa 
stor Sorg for Harald Hartvig som for hans Svende, men fra det Tids
punkt begyndte Arbejdet at trætte den nu 66-aarige Mester, og han 
naaede ikke at følge med ind i den ny Tids Tanker, men optog den 
22. Februar 1883 paa Firmaets 38-aarige Fødselsdag sin Søn, Olaf 
Vilhelm, i Forretningen, og i 1888 trak Harald Hartvig sig helt til
bage fra Tømmerforretningen.

Den 22. Februar 1895, paa Firmaets 50-Aars Fødselsdag, hvor 
Harald Hartvig modtog megen Hyldest fra mange Sider, var den 
Hyldest, han modtog fra sine gamle Svende, ham særlig kær. Hylde
sten skete ved Overrækkelsen af en smuk, kunstnerisk udført, haand- 
gjort Adresse med følgende Ordlyd:

..Kjære Herr Kayser, maa det paa denne Deres 50 Aars Jubilæums
dag som Tømrermester være Hustømrerforeningen tilladt at bringe 
Dem vor ærbødige Hilsen, Tak og Lykønskning. Vi hilse Dem som 
den, der ved sin store og omfattende Virksomhed har Adkomst til høj 
Titel og Rang, men dog som vedblivende sætter Pris paa at kaldesTøm- 
rermester, hvilket vi betragte som en Ære for vort gamle Haandværk.

„Vi takker Dem for den betydelige Legatkapital, De har skænket 
os til Hjælp, naar Kræfterne svinde og Alderdommen kommer. De har 
som ingen anden betænkt vore gamle.

„Vi bringe Dem vor Lykønskning og bede Gud velsigne Dem og 
Deres Familie.“



ARBEJDET I 

KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION

Paa det Tidspunkt, da Harald Hartvig den 29. Februar 1848 blev 
valgt til Medlem af Borgerrepræsentationen, var man inde i en Op
gangsperiode for Land og By. I Hovedstaden havde man faaet den 
ny Forfatning for Byens Styre. De store Arealer uden for Voldene, 
der hidtil havde været underlagt Krigsministeriet, og hvor alt Byggeri 
havde været forbudt, blev nu frigivet. Alt var i en Udvikling, som 
nødvendigvis maatte kalde paa denne Fremskridtsmands fulde Ar
bejdskraft, og det var med en utrættelig Energi, at han virkede som 
Borgerrepræsentant lige til sin Død. Harald Hartvigs Ingeniøruddan
nelse førte til, at han i 18 50 blev Medlem af Brolægning- og Vejkom
missionen. Han deltog med den største Interesse i denne Kommissions 
Arbejde indtil 1857, da han den 25. Marts blev valgt som Medlem 
af Bygningskommissionen, et Hverv han trofast røgtede i 28 Aar.

Det var naturligt, at disse betroede Stillinger gav ham større og 
større Indflydelse i det offentlige Liv, og den 23. Marts 1863 valgtes 
han til Formand for Borgerrepræsentationen og bestred i en første 
Periode paa 10 Aar dette ansvarsfulde og anstrengende Hverv, i en 
Periode under og efter vor sidste Kamp for Sønderjylland, hvis al
vorlige Følger ikke mindst paavirkede Livet i Hovedstaden.

Efter i en kort Periode at have været borte fra Formandspladsen 
valgtes Harald Hartvig den 5. April 1875 til Næstformand, en Stil
ling han udfyldte indtil et halvt Aar før sin Død med Undtagelse af
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Aaret 31. Marts 1884 til Marts 1885, hvor han —trods overbebyrdet 
med Arbejde —paany paatog sig selve Formandsposten.

I fireogtredive Aar deltog Harald Hartvig saaledes i Ledelsen af 
Byens Raad paa et Tidspunkt, hvor København var i voldsom Vækst, 
men hvor Opgaven endnu var overkommelig i teknisk Henseende, 
og hvor man med virkelig Interesse kunde deltage i Drøftelserne, idet 
Borgerraadet kunde følge med i hvert enkelt Trin af Udviklingen og 
saaledes gøre den I ndsats, som de som folkevalgte gode Borgere forven
tedes og ogsaa ønskede at gøre. Harald Hartvig kom saaledes til fuldt 
ud at udnytte sin Uddannelse og sine Evner som Leder i en Tid, hvor 
Bypatriotismen endnu var stor, og hvor Interessen for alt, hvad der 
angik Byens Liv og Udvikling, var levende.

Det dybe Kendskab til netop denne patriarkalske Maade at lede 
Bystyret paa, fører Forfatterens Tanker hen paa det formaalstjenlige 
i en Decentralisation af det nuværende Bystyre, naturligvis inden for 
en Centralledelses Rammer. Fordelene ved det centraliserede System 
kunde godt bevares, men samtidig kunde man gaa over til lokalt Selv
styre inden for afgrænsede Kvarterer, i hvilke Befolkningen kendte 
deres Tillidsmænd, og hvor disse var i Kontakt med Befolkningen og 
havde Kendskab til dennes Ønsker. Vi er blevet for lidt Byens Bor
gere og for meget Skatteborgere. Der maa paany skabes Initiativ og 
god Borgeraand; Tilværelsen skal omformes i alle disse døde, ensfor
mige Bykvarterer; den sunde og værdifulde Medborgerfølelse skal 
genskabes; den er gaaet tabt i den store By, hvor Mennesket ofte lever 
mere ensomt end noget andet Sted, fordi han kun er blevet en Ener 
blandt Hundredetusinder i et Kvarter uden Midtpunkt, uden lokalt 
Liv og uden Opgaver for ham som Borger.

Byens Liv og Byens Udvikling var Harald Hartvigs Liv og Udvik
ling. Hans Virke i Københavns Borgerrepræsentation var hans Livs-
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opgave, og ud fra Kærligheden til Byen og Byens Liv paatog han sig 
de mange Hverv, der blev ham betroet.

I denne Beskrivelse af en Slægts ethundredeaarige Virke som Civil
ingeniører bør derfor ogsaa citeres de Mindeord, som Borgerrepræ
sentationens Formand udtalte ved det første Møde efter Harald 
Hartvigs Død:

„Forinden vi gaar over til Dagsordenen, maa jeg fremdrage Mindet 
om det fremragende Medlem af vor Forsamling, som er blevet kaldt 
bort siden vort sidste Møde. Med Tømrermester Kaysers Død er et 
Arbejdsliv blevet afsluttet, som har haft Betydning paa adskillige Om- 
raader, men vel næppe nogetsteds større end for vor Kommune og for 
dens Styrelse. Da Kayseri 1848 som 3 i-aarig Mand traadte ind i denne 
Forsamling, var Forholdene jo i overordentlig mange Henseender vidt 
forskellige fra, hvad de er nu til Dags. Kjøbenhavn var dengang en 
meget mindre By, og den stærke Udvikling, som nu i en Række Aar 
har fundet Sted, var da begyndt.

„Jeg tror ikke, at Almenheden har nogen klar Forestilling om, hvilke 
store og vanskelige Opgaver der stilles en Kommunes Bestyrelse under 
saadanne Forhold, og det er mig ogsaa bekendt, at denne Bys Styrelse 
ofte har været Genstand for Kritik, men jeg har den Tro, at en Gransk
ning af disse Aars kommunale Historie vil komme til det Resultat, at 
der har været langt mere at anerkende end at dadle, og Kayser, som 
har indtaget en saa fremskudt Plads, har deri haft sin rigelige Andel.

„—Der er næppe nogen, der mere end han har bidraget til at ud
forme den kommunale Skik, hvorunder vi nu lever, og medens han 
altid var ivrig for at bevare det gode Forhold mellem Kommunal
bestyrelsens to Afdelinger, som er en Forudsætning for, at vor Kom
munes Anliggender kunde trives godt, tør jeg sige, at ingen mere end
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han har været en Vogter af vor Forsamlings Ret og Værdighed paa 
ethvert Punkt.

„—hvilken overordentlig Tillid han har nydt i denne Forsamling, 
en Tillid, der har bevaret sig gennem en lang Aarrække og været vel 
grundet; og som har været næret lige saa vel til hans Karakter som 
til hans Evner og Dygtighed. Han var i Besiddelse af Indsigt paa 
mange Omraader og Kendskab til Kommunens Anliggender i en Grad, 
som faa har været det, og han besad en sjælden Arbejdsdygtighed i 
Forbindelse med et sundt Blik, som ofte gjorde hans Betragtninger 
af de Forhold, der forelaa, slaaende rigtige for dem, han meddelte sig 
til, saa meget mere som hans Dømmekraft var ledsaget af et Snille og 
en Skarphed i Tanken, der tillod ham at begrunde sin Mening med 
vægtige Argumenter og at lægge dem frem paa en saadan Maade, at 
de maatte gøre Indtryk paa enhver, der hørte dem, hvad enten man 
delte hans Opfattelse eller ej.

„Hans noble Personlighed aabenbarede sig i et Væsen, der forenede 
Jævnhed og Ligefremhed med Værdighed. Man sporede derigennem, 
forekommer det mig, hans Trofasthed og Stolthed ved sit Kald som 
Haandværker, men samtidig Følelsen af den betydelige Stilling, han 
ubestrideligt indtog i vort Samfund.

„I vort ny Raadhus vil det fortrinlige Billede, vi lod male af ham, 
da han i 40 Aar havde været Medlem af vor Forsamling, genkalde i 
vor Erindring og ogsaa for senere Slægter fremstille hans kloge og 
venlige Træk. Derved vil Mindet om, hvorledes han saa ud, blive be
varet, men hos os og mange andre vil leve Mindet om det udmærkede 
Arbejde, han udførte i Kommunens Tjeneste, Mindet om, hvad denne 
brave og dygtige Haandværker var for en god og fremragende Borger.“



HARALD HARTVIG KAYSERS

ARBEJDE I RIGSDAGEN

Som den frisindede Mand Harald Hartvig var og den ivrige For
kæmper for fri Næring, var det naturligt, at han blev valgt som Med
lem af den grundlovgivende Rigsdag 1848—1849.

Senere blev han valgt som Repræsentant for Københavns IX. 
Kreds og repræsenterede dermed Christianshavn i Folketinget i Ti- 
aaret fra 1854 til 1864. Han var i alle de ti Aar ikke blot Folketings
mand, men tillige Medlem af Finansudvalget, og var stærkt benyttet 
som teknisk Sagkyndig i de til Lovforslags Behandling nedsatte Ud
valg. Kayser var klar og saglig i sin Fremstilling af enhver Sag, men 
var ganske uinteresseret i „det politiske“.

Naar Forhandlingerne paa Rigsdagen drejede sig om Byggelove 
eller andre Spørgsmaal, der laa ham nær, tog han almindeligvis Ordet, 
men en fremragende Taler kan han ikke siges at have været, især 
ikke, naar han stod overfor en stor Forsamling.

Den 30. Juni 1871 blev Kayser kongevalgt Medlem af Landstin
get og opgav først dette Hverv umiddelbart inden sin Død. I Lands
tinget fungerede han en Tid som een af Næstformændene.

Endvidere blev han den 5. Februar 1879 valgt til Medlem af 
Rigsretten.

Medens Arbejdet i Borgerrepræsentationen var Harald Hartvigs 
egentlige Liv, er der ingen Tvivl om, at han aldrig følte sig rigtig
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hjemme paa Rigsdagen, dertil var Rigsdagsarbejdet for meget Politik. 
Men naar vi paa Baggrund af Slægtens hundredaarige Virke som Civil
ingeniører ser tilbage paa, hvad der slægtsmæssigt har betydet mest, 
maa dette siges at være Rigsdagsgerningen, i hvilken Statens Interes
ser varetoges, og hvor han som eneste Civilingeniørmedlem og Haand- 
værkerrepræsentant naturligvis maatte faa banebrydende Betydning 
ved Overgangen fra Kancelliernes Enevælde til det demokratiske 
Folkestyre. Endskønt opstillet som de nationalliberales Kandidat, 
var han et Samlingsmærke for Borgerskabet og stærkt støttet af 
Demokraterne.

I vor politiske Historie fik Spørgsmaalet „Militarisme contra Anti
militarisme“ en langt større Indflydelse efter Provisorieaarene, end 
det nogensinde burde have haft. Det nationale og det demokratiske, 
som er en saa naturlig Indstilling for det store Flertal af Danmarks 
Befolkning, udviskedes ved en Partipolitik, som aldrig kunde komme 
til virkeligt at samle Folket.

Den frisindede, men dog realitetsbundne national-demokratiske 
Indstilling med konservativt Islæt, for hvilken Harald Hartvig var 
et Samlingsmærke, var en politisk Retning, som trofast har været fulgt 
af de efterfølgende Slægtled i Civilingeniørrækken.

Harald Hartvig havde altid og paa alle Steder tilkendegivet sit 
nationale Sindelag, og det var ikke hans Skik at løbe fra en Gang 
talte Ord eller gjort Gerning. Den kendte Historiker, A. D. Jørgen
sen, skriver følgende smukke og træffende Ord om Harald Hartvig 
Kayser og det slesvigske Spørgsmaal:

„Det skal mindes til hans Ære, at han dengang i Stedet for at gaa 
i Rette med dem, der kunde siges at have mere eller mindre Skyld i 
Ulykken, tænkte paa at afværge dens værste Følger. Hvad der i en
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Aarrække blev gjort for at vedligeholde dansk Undervisning og Op
lysning af enhver Art i Nordslesvig fandt en sikker Støtte i Kayser og 
gennem ham hos mange Venner og Meningsfæller, og han trættedes 
ikke i denne Gerning af en Menneskealders ensformige Gang fra Ne
derlag til Nederlag overfor en hensynsløs Fjende af alt dansk Aands
liv. Og mangfoldige er de Sønderjyder, som i Aarenes Løb fandt en 
personlig Støtte hos Kayser, naar Forholdene i Hjemmet uforskyldt 
bragte dem Bryderier eller kastede dem ind i nye og vanskelige For
hold. Hans Tro paa, at disse Prøvelser engang vilde faa Ende, var 
urokkelig og paa det nærmeste sammenvokset med hele hans Livs
anskuelse; han ansaa det for umuligt, at den raa, fysiske Overmagt 
for bestandig skulde kunne træde Folkenes og Menneskenes naturlige 
Ret under Fødder og kue Udviklingen af det Aandsliv, som har sin 
Rod i Modersmaalet og alle Folkets Fortidsminder. Og det var ham 
en Trøst før sin Død at lægge Mærke til, at Kampen for disse Livets 
største Goder, saalangt fra at mattes, tog et nyt Opsving og fik ny 
Næring hos de unge.

„Hans Minde skal være os dyrebart, hans Navn skal bestandig 
nævnes blandt dem, der i trange Tider aldrig mistvivlede om Fædre
landets Fremtid.“

I de Erindringer, som Harald Hartvig selv søgte at nedskrive i 
sine sidste Leveaar—for sent til, at det kunde blive det betydelige 
Dokument for Slægtens fortsatte Virke, som det burde have været — 
skriver han følgende om sit offentlige Virke:

„Det er i Sandhed ikke, fordi jeg tror, at de offentlige Forhold i 
nogen væsentlig Henseende har vunden ved min Deltagelse i dem, 
men denne Deltagelse har tvunget mig til meget og alsidigt Arbejde
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og derved givet mig en Udvikling, som min private Virksomhed ikke 
kunde have givet mig. Det er dog vist den første og største Opgave, 
et Menneske kan have her i Livet, at gøre det bedst mulige ud af sine 
Evner, at uddanne sit Hjerte og sin Forstand, og jeg tror, at jeg har 
valgt den bedste Vej dertil ved altid at være stærkt optaget af Ar
bejde, der lagde Beslag paa begge Dele. Jeg er ikke alene bleven en 
anden Person, end jeg vilde have været, naar jeg havde været henvist 
til min private Virksomhed, men jeg tror ogsaa, at jeg er bleven dyg
tigere til at skønne og handle i de vanskelige Forhold, som man Livet 
igennem føres ind i, og som det gælder om at slippe ud af paa en god 
Maade. Det er ikke alene Arbejdets Omfang og Beskaffenhed, der 
har haft denne Indflydelse paa mig, men jeg er i den offentlige Virk
somhed, der begyndte for mig, inden jeg var 30 Aar, kommen i nær 
Berøring med en Række af udmærket dygtige Mænd, af hvis Omgang, 
som jeg tog mig til Nytte, jeg har vundet meget. Jeg synes ogsaa at 
have kunnet se, at jeg stadigt og jævnt er vokset, og naar jeg har set 
tilbage paa mig selv i en tidligere Tid, er det altid forekommet mig, 
at jeg saa tilbage paa en ringere Mand.“



KJØBENHAVNS 

BRANDFORSIKRING

Naar en retfærdig Vurdering af Slægtens ethundredeaarige Virke 
som Civilingeniører ønskes gennemført, maa Kjøbenhavns Brandfor
sikring have sit eget Afsnit, idet baade selve Forsikringsidéen og de 
mange Medarbejdere fra Brandforsikringen fik en saa vidtrækkende 
Betydning for Slægtens Liv.

I „Et Bidrag til Kjøbenhavns Historie“, som Kjøbenhavns Brand
forsikring udgav i 1913 gældende for Tidsperioden 1731—1911,0g i 
hvilken bl. a. gives Biografier af Brandforsikringens Direktører, skri
ves som følger:

„I Kjøbenhavns Brandforsikrings Direktion afløste Kayser den 
30. September 1885 Etatsraad Blom og virkede i denne Stilling til sin 
Død; til Brandforsikringen havde han allerede fra 1868 været knyttet 
først som kommitteret Interessent, derefter fra 1871 som Næstformand 
for det nydannede Repræsentantskab og endelig som dettes Formand 
fra 1880 til 1885, i hvilket Tidsrum Brandforsikringens Omorganisa
tion vedtoges.“

Harald Hartvigs Efterfølger som bygningskyndig Direktør blev 
Murermester Fussing, og derefter fulgte Harald Hartvigs Søn, Olaf 
Vilhelm Kayser.
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Det var ikke blot deres bygningskyndige Sagkundskab, der knyt
tede disse to Civilingeniører, Fader og Søn, til Kjøbenhavns Brand
forsikrings Liv, men ogsaa den matematisk-beregningsmæssige Side 
af Assurance Spørgsmaalet havde deres fulde Interesse.

Brandforsikringen boede i mange Aar tilleje paa Nørrevold, men 
købte i Olaf Vilhelms Direktørtid den smukke Ejendom Ved Stran
den Nr. 14, hvori Brandforsikringen Dags Dato er installeret.

Arbejdet for Kjøbenhavns Brandforsikring og de dertil knyttede 
Vurderingsforretninger skabte specielt i Olaf Vilhelms Slægtled en 
Tilknytning til Byggeriets Udvikling, som havde sin Betydning for 
mangt og meget, og som maa siges nøje at knytte sig til de to Slægt
leds Virke som Borgere i Staden.

I Tilknytning til Virket i Kjøbenhavns Brandforsikring bør næv
nes, at Harald Hartvig var Medstifter af og Kontrolkommitteret i 
„Nye danske Brandforsikrings Selskab“.



HARALD HARTVIGS

ØVRIGE HVERV

I Tidsskrift for Industri 1917, Nr. 4, har som tidligere nævnt 
Kontorchef R. Berg skrevet en Mindeartikel om Harald Hartvig i 
Anledning af Ethundredeaarsdagen for hans Fødsel og kalder den: 
H. H. Kayser 1817-1917 — Et Liv i Arbejde —. Dette viser, hvor stor 
Indflydelse man fra Industriforeningens Side har ment, at Harald 
Hartvig har haft paa Foreningen, for hvilken han to Gange var 
Formand.

Harald Hartvig sad som Medlem af Repræsentantskabet fra 1847 
til 1866, ialt nitten Aar, og valgtes til Foreningens Formand i For- 
aaret 1848 og fungerede i tre Aar. Den 4. Oktober 1853 valgtes han 
paany til Formand og fungerede i fire Aar, og endelig fungerede han 
som Næstformand i Seksaaret fra 1857 til 1863. Paa daværende 
Tidspunkt eksisterede Dansk Ingeniørforening ikke, som bekendt 
oprettedes denne først saa sent som i 1892, da Civilingeniørantallet 
havde passeret de første 500 Kandidater.

Industriforeningen var fortrinsvis en Sammenslutning for Haand- 
værk og Industri, og Civilingeniørerne blev de naturlige Foregangs
mænd inden for disse Kredse.

Udviklingslinien i dette Foreningsliv ses ogsaa af, at da Harald 
Hartvig i 1863 fratraadte som Næstformand i Industriforeningen, 
tiltraadte han som Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerforenin-

46



gen og sad i denne Forenings Bestyrelse i ni Aar. — I umiddelbar Til
slutning til Foreningslivet sad Harald Hartvig som Medlem af det 
tekniske Instituts Skolebestyrelse fra 1859 til 1874,i det sidste Aar 
som Bestyrelsens Formand. Dernæst fortsatte han fra 1876 til 1882 
som Medlem af Bestyrelsen for det tekniske Selskabs Skole, og fra 
1878 var han denne Bestyrelses Næstformand.

Som et Udtryk for den Anerkendelse, Harald Hartvig nød som 
bygningskyndig Vurderingsmand, maa det tages, at han fra 1872 til 
sin Død var Oversynskommissær og 1874-1883 Medlem af Over
ligningskommissionen.

I 1853 var Harald Hartvig det tekniske Medlem af den over
ordentlige Sundhedskommission, som blev nedsat i Anledning af 
Koleraepidemien, og gennem hvilken radikale Forslag blev stillet til 
saavel en forbedret Vandforsyning som forbedret Kloakering af Byen.

I 1872-1874 paatog Harald Hartvig sig at være Medlem af Direk
tionen for Det kgl. Frederiks Hospital i en Periode, hvor specielle 
Byggesager stod paa Dagsordenen, ligesom han var mangeaarig For
mand for Bestyrelsen for Lindevangshjemmet.

Fra 1880 indtil sin Død var Harald Hartvig Medlem af Direk
tionen for Efterslægtselskabets Skole, i hvilken Skole Flertallet af 
hans københavnske Børnebørn kom til at gaa. En Overgang var vi 
saaledes syv „Kayser“e i Skolen.

Fra 1872 til sin Død var Harald Hartvig Medlem af Overfor
mynderiets Laanebestyrelse, en Gerning, der ligeledes var i nær Til
knytning til hans bygningskyndige Vurderingsvirksomhed og hans 
Arbejde i Kjøbenhavns Brandforsikring.

Endvidere var Harald Hartvig Medlem af Bestyrelsen for Fæng
selsselskabet og af Hovedbestyrelsen for Københavns Understøttel
sesforening.
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VIRKSOMHEDENS 50-AARS JUBILÆUM

Harald Hartvig blev hyldet fra alle Sider i det danske Samfund, da 
han den 22. Februar 1895 fejrede sin Virksomheds 5o-Aars Jubilæum.

Fra Statsmagtens Side havde man udtrykt sin Anerkendelse af 
hans Gerning ved den 6. Oktober 1862 at tildele ham Ordenen Rid
der af Dannebrog, den 26. Maj 1867 Dannebrogsmændenes Hæders
tegn, den 18. Februar 1885 at udnævne ham som Kommandør af anden 
Grad og den 6. Marts 1892,paa hans 7j-aarige Fødselsdag,som Kom
mandør af første Grad.

Københavns Kommune og Danmarks Haandværks- og Industri
organisationer og mange, mange flere benyttede Halvtreds Aars Jubi
læet til en enestaaende Hyldest, som for Harald Hartvig maaske nok 
kulminerede i Udnævnelsen til Æresmedlem af Kjøbenhavns Tøm- 
merlaug. Familiearkiverne rummer disse mange Hyldestadresser fra 
nær og fjern, men som fælles Udtryk for de Følelser, der gjorde sig gæl
dende fra alle Sider, gengives her ved Hundredaars Jubilæet Hilsenen 
fra Industriforeningen i Kjøbenhavn og fra Harald Hartvigs Med
arbejdere i den sønderjydske Forening „Dannebrog“:

„Industriforeningen, Kjøbenhavn V., den 22. Februar 1895. “

„Til Hr. Tømmermester, cand. polyt. H. Kayser.
K. Dbg. Dbm. pp.“

„Paa Industriforeningens Vegne har dens undertegnede Bestyrelse 
herved den Ære at bringe Dem, Hr. Tømmermester Kayser, en af For
eningens tidligere Formænd, en hjærtelig Hilsen idag paa Deres Fest- 

48 



dag, da De fra saa mange Sider vil blive hyldet for Deres fortjenst
fulde Virksomhed som kjøbenhavnsk Borger i 50 Aar.

„Industriforeningen er taknemlig for, at De, der fra ung har virket 
saa dygtigt for den danske Haandværkerundervisnings Fremme, der 
i 1848 valgtes til Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, 
der i en Aarrække var Formand for Kjøbenhavns Borgerrepræsenta
tion og i saa mange andre betydelige Stillinger har gavnet Udvik
lingen af et frit Borgerliv, ogsaa findes mellem dens Formænd og det 
endda paa en ganske enestaaende Maade. De er nemlig den Eneste, 
der to Gange har været valgt til Industriforeningens Formand og to 
Gange har staaet i Spidsen for den, hvad der viser den store Tillid, 
hvormed man saa op til Dem og Deres Virksomhed. Men den Aar
række i dens Historie, der herefter kan betegnes med Deres Navn, er 
da ogsaa rig paa betydningsfulde Begivenheder. Foreningen vandt 
under Dem en saa stor Anseelse, at dens voksende Medlemsantal gjorde 
Tanken om en egen Bygning naturlig; under Dem fik den sin Ejen
dom ved Holmens Kanal, et nyt, godt Lokale ligesom nye Love; under 
Dem virkede den for første Gang for den danske Industris Deltagelse 
i en Verdensudstilling, og Deres Interesse for den industrielle Ung
doms Undervisning fæstnede i væsentlig Grad Foreningens Bestræ
belser for denne vigtige Sag. I ikke faa Retninger kan Deres nyttige 
Virksomhed endnu spores i den. De tilhørte den polytekniske Kreds, 
der i Foreningens første Dage i en saa væsentlig Grad formede dens 
frie og friske Syn paa Samfundsforholdenes Udvikling, og samtidig 
gav De den, som den ansete udøvende Haandværker, det Præg af 
solid Sikkerhed, som Alt, hvad De traadte i Forbindelse med, nødven
digvis maatte faa.

„Industriforeningen bringer Dem herved i hjærtelig Hengivenhed 
en varm Tak for Alt, hvad De har været ikke alene for den men for
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hele det danske industrielle Liv, og forener hermed de bedste Ønsker 
for de forhaabentlig mange Aar, det endnu maatte blive givet Dem 
at virke i. Gid de maa blive lyse og lykkelige.“

„Hr. Landstingsmand, Tømmermester H. Kayser,
Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand,

Kjøbenhavn.“

„I en lang Aarrække er det bleven Dem forundt, til Held og Vel
signelse for vort Folk og Fædreland, at udfolde en Virksomhed saa 
omfattende og vidtforgrenet, som den kun undtagelsesvis falder i et 
Menneskes Lod. De var med i de lyse Glædens Aar, da Folkefrihedens 
Morgenrøde oprandt over gamle Danmark, men De var ogsaa med i den 
tunge, sorgsvangre Tid, da vort Fædreland sønderlemmedes og da der 
tilføjedes vort Folk det dybe Saar, hvoraf det endnu bløder.

„I dette lange Tidsrum har De, en af Danmarks ædleste og trofa
steste Sønner, med en beundringsværdig Kærlighed og Selvhengivelse, 
Kraft og Dygtighed, Energi og Udholdenhed, stillet Dem i Fædre
landets Tjeneste, og derhos paa Deres jævne og bramfri Maade ydet 
et af Deres Medborgere og Landsmænd levende paaskønnet Arbejde 
til Held og Velsignelse for Deres Fødeby, for Fædrelandet og for det 
danske Sønderjylland.

„Naar vi undertegnede, som have haft og have denÆreog denTrøst 
under vor store Folkesorg at være betroede en lille Gerning i den danske 
Sags Tjeneste Sønden Aa, føle en dyb og levende Trang til herved 
at bevidne Dem vor dybe Højagtelse og vor hjertelige Tak, saa er 
det visselig ogsaa, fordi vi som det danske Folks tro Sønner føle os 
solidariske med alle de kære Brødre Norden Aa og som saadanne 
skylde Dem Tak for alt, hvad De har virket til Held for Danmark. 
Men hvad der dog særlig har fremkaldt denne vor ærbødige Hen- 
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vendelse til Dem, er hvad De i en lang Aarrække har virket for den 
danske Sag i Sønderjylland.

„Det er i Aar tredive Aar siden, at De grundede Foreningen „Dan
nebrog“. De stod den Gang i Deres fulde Manddomskraft, og baade 
ved Deres ihærdige, personlige Anstrængelser og ved den Indflydelse, 
Deres Navn og Stilling udøvede trindt om i Landet, lykkedes det i 
vide Kredse at finde aabne Øren og aabne Hjerter for den Opgave: 
at berede Kampen for vort Modersmaal og Folkeliv et kærligt og tro
fast Rygstød.

„For denne Deres Virksomhed, for al den trofaste Kærlighed, De 
har vist mod den danske Sags Forkæmpere i Sønderjylland, for al den 
virksomme Deltagelse, De har vakt for denne vort Folks dyrebare 
Livssag, og for alle de Ofre, De personlig har bragt for den, bringe 
vi Dem herved en oprigtig og varmt følt Tak, og det ikke blot paa 
vore egne, men paa alle vore sønder jydske Brødres og Søstres Vegne.

„Til vor Tak kunne vi ikke undlade at knytte det inderlige Ønske, 
at Gud vil forunde Dem en lang, blid og velsignet Livsaften og frem
for alt at opleve den Glæde, at se det genforenet, som ved Tidernes 
Uret blev adskilt! Sønderjylland i Maj iSçf."

Ogsaa Børn og Børnebørn hyldede Familiens Overhoved, men 
den paa Festen følgende Sommer blev Harald Hartvigs sidste. Den 
i o. Oktober 1895 døde Harald Hartvig i Hjemmet paa Nørregade 2 3.

Af hans 48 Børnebørn, hvoraf 20 Drenge og 28 Piger, blev fire 
Drenge Civilingeniører fra Danmarks tekniske Højskole.
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OLAF VILHELM KAYSER



HJEMMET I NØRREGADE 23

B
arndomsaarene blev for Olaf Vilhelm i Nørregade vidt for

skellige fra Faderens, Harald Hartvigs i Møntergade. Medens 
Harald Hartvigs Barndom havde været paavirket af Faderens Alvor og 

Tungsind, der hovedsagelig skyldtes den økonomiske Nedgang efter 
Statsbankerotten i 1814, prægedes Olaf Vilhelms Barndomsaar af 
den økonomiske Fremgang, der blev hans Fader til Del. Dagliglivet 
i Hjemmet var præget af Tilfredshed og Arbejdsglæde, og denne lyse 
og lette Atmosfære understregedes yderligere ved Moderens sjældne 
Evne til at lede og administrere et stort Hus.

Olaf Vilhelm fødtes den 18. Juni 1856. Seks Aars lykkeligt Ægte
skab havde tilført Hjemmet de to store Drenge, Kristian og Karl, 
samt Søsteren Emilie, da Olaf kom til Verden som Barn Nr. 4. 
Søskendeflokken voksede i Aarenes Løb til elleve, og Olaf Vilhelms 
Opfattelse af denne i en ældre og yngre Gruppe gjorde sig stærkt 
gældende Livet igennem, idet de fem yngste var og blev de smaa og 
ligesom ikke hørte med til de „store“ Søskende.

Den ældste af Drengene, Kristian, blev som den førstefødte stærkt 
forkælet og drev det derfor ikke vidt med Læsning og Eksamens
resultater. Han rejste tidligt i sin Ungdom til Amerika og kom af 
Dage under et Hvalfangertogt. Den anden Søn, Karl, studerede Teo
logi. Han var en højt begavet Mand og havde alle Betingelser for 
inden for Præstestanden at naa frem i forreste Række, men hans
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Arbejdslyst og Iver blev hæmmet i Sorgen over i en relativ ung Alder 
at miste sin Hustru. Han var Præst ved Kirkerne Kyndby og Krog
strup ved Skibby, hvortil der hørte en pragtfuld Præstegaard med 
35 Tdr. Land Landbrug, og hvor Forfatteren oplevede mange dejlige 
Sommerferier. Præstegerningen og Landbruget i en Egn, der ikke var 
længere borte fra Hovedstaden — hans Ungdomsdrømmes Maal —, end 
man om Aftenen kunde se Lyset paa Himlen over Byen, mildnede 
Sorgen over Hustruen og lod Livet glide stille bort i Mindet om Barn
domshjemmet og Ungdomslykken.

Emilie, den ældste af Søstrene, blev en stærk Støtte for Moderen 
Livet igennem. Hun havde arvet Moderens milde Væsen og dygtige 
Egenskaber samt hendes store Læselyst. Gift med Præsten og Digteren 
Vilhelm Gregersen, førte hun i sit Hjem mange af Slægtens gode Tra
ditioner videre. Den dejlige Præstegaard i Hornslet dannede Rammen 
om en Familie, hvori blev opfostret en Plejedatter og tolv Børn, seks 
Drenge og seks Piger, og som saaledes blev en smuk og lykkelig Fort
sættelse af en af Slægtens mange rigtbærende Grene.

Olaf viste sig i en ung Alder matematisk interesseret og flittig til 
Læsning, saa det var naturligt, at Faderens Tanker tidligt beskæfti
gede sig med Ideen om denne Søns Medvirken ved Virksomhedens 
Fortsættelse og Trivsel, og det var i Forsættelsen af denne Tankegang, 
at det blev bestemt, at den eet Aar yngre Broder Johannes, der ikke 
havde Lyst til at studere, skulde i Murerlære.

Rammen om den stadig voksende Børneflok var fortsat Nørre
gade 23. Ejendommen laa lige for Enden af Krystalgade, og derfra 
foretoges hyppige Ture til Bedsteforældrene i Møntergade.

Børneflokken krævede, at man kom paa Landet om Sommeren. 
Landstedet var beliggende paa Vester Fælled vej, hvor et smukt Have
hus i en 2 Tdr. Land stor Have var Tumlepladsen for de mange unge.
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PaaTømmerpladsen blev der om VinterenTid til —ind imellem Bygge
arbejderne—at lave Lysthuse, Borde, Bænke, ja, endog en Keglebane, 
der saa blev Led i Sommerens Fornøjelser i Haven paa Vester Fæl
ledvej.

Drengene gik i Borgerdydskolen og Pigerne i Døtreskolen paa 
Christianshavn, og for flere af Børnene skabte de gode Skoleaar Ven
skaber, der holdt hele Livet igennem.

Faderen var lige tidligt paa sit Kontor, enten det var Vinter eller 
Sommer, og medens man var paa Landet, maatte Turen fra Vester 
Fælledvej til Nørregade tilbagelægges til Fods Morgen og Aften. De 
af Børnene, der vilde, maatte gerne følges ind med Faderen om Mor
genen; saa sad man i Nørregade og læste Lektier, indtil man skulde 
i Skole, og der blev Olaf nok den ivrigste af Børnene til at følges 
med Faderen.

Vejen fra Skole gik baade Sommer og Vinter over den gamle Knip
pelsbro, langs Ministerialbygningerne og Christiansborg Slotsplads. 
Om Vinteren var man hurtigt hjemme paa Nørregade, medens Som
merturen gik over det daværende Halmtorv, hvor nu Københavns 
Raadhus ligger, og ud ad Vesterbro, hvor der dengang laa store, frie 
Marker.

Naar alt dette nævnes, er det, fordi Barndommens Veje og Begi
venheder ofte virker stærkt paa ens Liv op i Aarene, og dette maa i 
særlig Grad siges at have været Tilfældet med den hele sit Liv saa 
konservativt indstillede Olaf Vilhelm.

Naar det nævnes som typisk for Olaf, at han fulgte med Faderen 
tidligt om Morgenen for at komme ind og læse Lektier, förstaas heraf, 
at nogen ivrig Legekammerat mellem de øvrige Søskende var han ikke. 
Formentlig har det været den lidt tunge Maade, der kendetegnede 
hans Bevægelser, der var Skyld i, at han som Dreng ved en Hinkeleg
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brækkede sit Ben. Muligvis paa Grund af en mindre dygtig Lægekunst 
ved Sammensætningen af Benet naaede dette aldrig at blive helt saa 
langt som det andet Ben, og denne lille Legemsfejl var sikkert med
virkende til, at Olaf Vilhelm som Fader aldrig opfordrede os Børn 
til større Fodsportsture.

I 1873, kun sytten Aar gammel, blev Olaf Vilhelm Student. Aaret 
efter tog han Filosofikum, og allerede 1875 begyndte han sin Lærer
gerning i Matematik ved Borgerdydskolen. Saa glad har Harald Hart
vig formentlig været ved sine Aars Lærergerning, at Sønnen har følt 
Trang til at starte sit Liv paa samme Maade. Thi selv om Børneflok
ken nu var stor, var Harald Hartvigs Indtægter ogsaa saa store, at 
der kunde have været Raad til at lade Olaf hellige sine Kræfter ude
lukkende paa det polytekniske Studium.

At Lærergerningen var en særlig Trang hos Olaf, fremgaar af, at 
den blev fortsat ved Borgerdydskolen lige indtil 1887, og at han, 
umiddelbart efter at være blevet polyteknisk Kandidat i Januar 1880, 
straks tog fat som Lærer i Bygningskonstruktion og Matematik ved 
„Det tekniske Selskabs Skole“, en Lærergerning, som fortsattes til 
Aaret efter Faderens Død, ligesom Olaf hele Livet igennem var Cen
sor ved samme Skole.

Paa det Tidspunkt, da Olaf Vilhelm blev polyteknisk Kandidat, 
havde Faderen et stort Frihavnsarbejde sammen med Etatsraad Blom 
og en Række Bolværksarbejder og Brobyggerier i Gang i den indre 
Havn. Stadig med Tanke paa Virksomhedens yderligere Trivsel, naar 
Olaf Vilhelm engang rigtig kunde tage fat, ønskede han, at Sønnen 
skulde tage paa en Studierejse for specielt at studere Havnebygning.

I Tiden fra September 1881 til Maj 1882 opholdt Olaf Vilhelm 
sig derfor i Amsterdam, og' herfra foretog han Rejser til Le Havre 
og Paris. Paa Hjemturen opholdt han sig nogen Tid i Bremen og Ham- 
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burg. Særligt Opholdet i Amsterdam var ham Livet igennem en Kilde 
til mange Glæder. De Bygværker og Bygningskonstruktioner, han 
dengang havde set og tegnet, vendte han bestandig tilbage til, og da 
vi Børn blev ældre, yndede Far at tage de gamle Tegnemapper frem 
og vise os Tegningerne. I hans Arbejdsværelse forblev et Fugleper
spektiv over Le Havre hængende indtil hans Død. Det af det holland
ske Sprog, der ved det halve Aars Ophold i Amsterdam havde fæstnet 
sig hos ham, søgte Olaf Vilhelm ogsaa Livet igennem at holde ved
lige. Men udover denne Ungdomsrejse foretog Olaf Vilhelm ikke 
mange Rejser til Udlandet. Bortset fra en Sverigerejse i Juni 1897 som 
Medlem af Juryen for første Gruppe ved Udstillingen i Stockholm, 
en Pariserrejse som Dommer ved Verdensudstillingen i 1900 samt en 
Foraarsrejse til Menton i 1905 i Selskab med en gammel Skolekamme
rat, erindrer jeg ikke, at Far var borte fra Landet.

Ved Tilbagekomsten fra Studierejsen til Holland genoptog Olaf 
Vilhelm sin Lærergerning og helligede Tømrer virksomheden al sin 
øvrige Tid. Den 22. Februar 1883 blev han selv Tømrermester og op
taget som Medindehaver af Virksomheden.

Nogle enkelte Bygningskomplekser blev gennemført under Fade
rens Ledelse med Olaf som Tømrermester og Broderen Johannes som 
Murermester, men i det store og hele drev Johannes sin egen Murer
mestervirksomhed, som dog aldrig naaede at komme op i store Dimen
sioner. Efter Faderens Død ebbede den langsomt ud, indtil den omkring 
1906 ganske ophørte at eksistere. De af Faderens Ungdomsdrømme og 
Forventninger, som var blevet Johannes og hans Virksomhed til Del, 
gik saaledes ikke i Opfyldelse.



Slægterne Kayser og Monrad krydses

Harald Hartvigs store Arbejde i den sønderjydske Sags Tjeneste 
havde knyttet Traade mellem Hjemmet i Nørregade og Kollaborator 
ved Flensborg Latin- og Realskole, Christian Ferdinand Monrad, gift 
med Anne Thorine Thorsen.

Den ældste af Skolebestyrerens Sønner, Karl Kristian Johannes 
Monrad, født 1850, blev Student i 1870 fra Værnedamsvejens Skole 
og polyteknisk Kandidat i 1877. Den noget yngre Broder, Axel Mon
rad, tog Dyrlægeeksamen fra Veterinær- og Landbohøjskolen, og 
begge Studenter var hyppige Gæster i det Kayserske Hjem.

Af Skolebestyrerens fire Døtre blev Nanna og Astrid ogsaa efter- 
haanden hyppige Gæster i Hjemmet, og dette resulterede i, at Olaf 
Vilhelm og Nanna den 26. Oktober 1883 viedes i den danske Kirke 
i Flensborg. Derefter fulgte Slag i Slag Ægteskabet mellem Dyrlæge 
Axel Monrad og Sophie Kayser, og mellem Boghandler Harald Kay
ser og Astrid Monrad; tre Søskende fra det flensborgske Overlærer
hjem var blevet gift med tre Søskende fra Nørregadehjemmet.

Nanna var født den 22. Oktober 1857 i Flensborg og havde saa
ledes de bitreste Barndomsindtryk fra Krigen i 1864, hvor Erobringen 
af Flensborg bragte store Sorger og Smerter ind over Overlærerhjem
met. Krigsbegivenhederne og de haarde Aar, som fulgte efter, havde 
gjort et uudsletteligt Indtryk paa min Moder. Erindringen herom og 
Moders senere Besøg ved Faderens Grav paa Flensborg Kirkegaard 
gav Anledning til drastiske Skildringer overfor os Børn om alt, hvad 
de dengang havde maattet gaa igennem.

Trods Moders svage Helbred ved Genforeningen i 1920 drog hun 
med stor Begejstring sammen med sine Søskende til Flensborg og 
havde haabet at kunne stemme Flensborg hjem til Moderlandet. Men
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udover at afgive sin Stemme var hun paa dette Tidspunkt for træt 
til at yde større Indsats.

Den sønderjydske Sag og det tredobbelte Ægteskab skabte en rig 
og for Livet varende Forbindelse og Forstaaelse mellem de to smukke 
danske Hjem i Flensborg og København.

Fasanholin

København var vokset med Stormskridt, siden Harald Hartvig 
i Halvtredserne havde købt Landstedet paa Vester Fælledvej. Sviger
børnene begyndte at blive hyppige Gæster, saa Pladsen i Sommer
boligen rakte ikke mere til. Den dejlige Have, der oprindelig laa i 
landlige Omgivelser, blev nu mere og mere omringet af Industribygnin
ger, der specielt var repræsenteret ved Carlsberg Bryggerierne, Fabrik
ken „Alliance“ m.m. og af den til Industrien hørende høje Bebyggelse.

Harald Hartvig købte derfor i 1883, da Olaf Vilhelm var blevet 
Medarbejder i Firmaet, en ny Villagrund beliggende saa langt uden 
for Byen, at enhver Risiko for, at Byen skulde naa ud til den, maatte 
anses for udelukket. Grunden laa helt ude ved Bernstorffsparken i 
Charlottenlund ved den offentlige Bivej Bernstorffsvej. Ad Mark
veje kom man fra Charlottenlund Station til Grunden, hvis man da 
ikke foretrak at følge den gamle Allé fra Charlottenlund Slot til 
Jægersborg By, men denne Vej var betydelig længere.

Ejendommen bar Navnet Fasanholm, idet den mentes at have 
været Fasangaard for Bernstorff, men kaldtes ogsaa Sukkertoppen, 
fordi Grunden var formet som en Trekant med Trekantens korte 
Ben langs Bernstorffsvejen og Bernstorffsparken og den lange Side 
langs med Bernstorffsrenden, et mindre Aaløb, der bortførte Oplands
regnvandet fra et ret betydeligt Areal, og som efter at have passeret
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Sydsiden af Charlottenlund Skov løb ud i Øresund ved den nu
værende Pumpestation Syd for Charlottenlundfortet. Nu er Renden 
rørlagt, men i Forfatterens Barndom rummede dette Vandløb megen 
Poesi ved Drømmen om, at de Skibe, vi lod løbe med Strømmen, 
førtes bort via Øresund til fjerne Egne.

Paa Ejendommen fandtes et lavt, tolænget et-Etages Hus uden 
Kælder, men med Værelser i Loftsetagen. Huset var indrettet til Be
boelse for to Familier. Selve Arealet havde været benyttet til Gart
neri og var i alt paa ca. 16000 Kvadratalen.

Harald Hartvig byggede ved Siden af dette Hus en velindrettet 
en-Etages Villa med Kælder og Tagetage med Trempel og Loftsetage 
til Tørreloft, en efter Datidens Forhold vel bygget Villa. Sommeren 
1885 blev Slægtens første Sommer paa Fasanholm.

Det gamle Hus udlejedes til en Gartnerfamilie, samt til den ny
gifte Olaf Vilhelm og hans unge sønderjydske Frue. Dermed havde 
Harald Hartvig opnaaet at faa en Gartner til at passe Prydhaven og 
levere Grøntsager, samtidig med at han ogsaa om Sommeren havde 
den Søn ved sin Side, paa hvis unge Skuldre han gradvis ønskede at 
lægge sine egne Arbejdsbyrder.

Harald Hartvig opnaaede ti Somre paa Fasanholm, i hvilke Børne- 
børnsflokken voksede i hastigt Tempo. Af fastboende Sommergæster 
blev foruden Olaf Vilhelm, hvis Børneflok hurtigt voksede til fem, 
ogsaa dennes yngste Søster, der havde tre Børn. Naar hertil kommer 
Gartnerboligens Børneflok, der ved Harald Hartvigs Død talte syv, 
var der saaledes altid femten Børn, der var hjemmehørende i Haven, 
foruden de Fætre og Kusiner fra Dyrlæge- og Præstehjemmene i Jyl
land og Midtsjælland, der midlertidigt var paa et længere Ferieop
hold paa Fasanholm — saa det var et rigtigt Sommerferieliv for en 
Bedstefader.
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Siden Harald Hartvigs Død er vi, som da var Børn, vokset op og 
har stiftet Hjem, og en ny Børneflok, omend af mere beskedent 
Omfang, har skabt Liv paa Fasanholm, og ved denne Mindefest for 
en hundredaarig Virksomhed er atter en ny Generation repræsenteret 
ved et Tipoldebarn af Harald Hartvig.

Keglebane, Gynger, Svinger, Vipper og Tennisbane har bidraget 
til Underholdningen i lykkelige Barndomsaar paa Fasanholm. Det 
gamle tolængede Hus er faldet, og det af Harald Hartvig byggede 
Hus er blev“et dobbelt saa stort. Endnu et nyt Hus er blevet bygget 
paa Grundens ene Halvdel, men stadig er det Hjemmet i den For
stand, Harald Hartvig ønskede, det maatte blive, da han byggede det. 
Meget er forandret i de tresindstyve Aar, der er forløbet siden da; 
den offentlige Bivej er nu nærmest en Bygade med Sporvogn og al 
anden Storbytrafik, men Livet bag Murene er fremdeles det rolige 
Familieliv og — ligesom i Harald Hartvigs Tid — Rammen om selve 
Ingeniørgerningen.



VIRKSOMHEDEN UNDER

OLAF VILHELM KAYSERS LEDELSE

Som tidligere nævnt gjorde et patriarkalsk Forhold mellem Mester 
og Svend sig gældende i hele Harald Hartvigs Tid, og Harald Hartvig 
benyttede derfor Strejken i 1883 som Bevæggrund til at trække sig 
tilbage og lade Sønnen deltage i den Nydannelse i Erhvervslivet, der 
hed Arbejdsforhandlinger.

Fra sin tidligste Begyndelse som erhvervsdrivende kom Olaf Vil
helm saaledes til at deltage i den Udvikling, der førte til, at „De 
samvirkende Fagforbund“ stiftedes i 1898, og „Dansk Mester- og 
Arbejdsgiverforening“ oprettedes. Denne Forening var en Udvikling 
af den første egentlige Arbejdsgiverforening, der dannedes i Maj 
1886, og som fortrinsvis omfattede de københavnske Fag inden for 
Byggeindustrien.

I 1899 udbrød den store Arbejdsstrid i Danmark, efter hvis Af
slutning de to Hovedorganisationer indgik Septemberforliget, hvis 
Regler siden har dannet Grundlaget for Retsforholdet mellem orga
niserede Arbejdsgivere og Arbejdere.

Arbejdsgiverforeningens Formaal var at danne en Hovedorganisa
tion for alle faglige Arbejdsgiverorganisationer og Enkeltvirksomhe
der,at medvirke til, at Arbejdsgiverorganisationerne ved godt Sammen
hold og fælles Optræden kunde varetage Arbejdsgivernes Fælles
interesser inden for Arbejdsforholdet og bidrage til, at Tvistigheder 
mellem Arbejdsgivere og Arbejdere saa vidt muligt blev undgaaet
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eller dog søgtes afgjort paa fredelig Vis uden Konflikter og Arbejds
standsninger.

Den højeste Myndighed i Foreningen har Generalforsamlingen, 
der vælger Hovedbestyrelsen, hvis Medlemmer repræsenterer de fire 
Afdelinger: Haandværk, Industri, Handel og Landbrug.

Olaf Vilhelm blev et meget interesseret og meget virksomt Med
lem af Arbejdsorganisationerne. Allerede den 27. September 1895 
blev han Medlem af Industriforeningens Repræsentantskab og valgtes 
i 1907 til dettes Formand, en Post, Olaf Vilhelm beklædte i 13 Aar 
indtil Marts 1920, hvorefter han fungerede som Næstformand indtil 
sin Død i 1925. Fra 15. Juni 1911 til 1920 var Olaf Vilhelm Med
lem af det nystiftede Industriraad.

Fra den 12. Februar 1896 og indtil sin Død varOlaf Vilhelm til Sta
dighed Industriforeningens Delegerede i Fællesrepræsentationen for 
Haandværk og Industri’s københavnske Afdeling og allerede som saa- 
dan Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse. Men des
uden blev Olaf Vilhelm meget tidligt valgt som Medlem af Bestyrelsen 
for Kjøbenhavns Tømmerlaug og var fra 1909—21 Oldermand og saa
ledes ogsaa som Repræsentant for sit Haandværk Medlem af Hoved
bestyrelsen i Arbejdsgiverforeningen.

Den Betydning, som Tømmerlauget fandt, at Olaf Vilhelm havde 
haft for Udviklingen af Samarbejdet mellem Arbejdsgivere og Arbej
dere i de Aar, han virkede, udtrykkes bedst ved at citere den smukt 
udførte Adresse, som overraktes Olaf Vilhelm, da han den 31. August 
1921 udnævntes til Æresmedlem af Kjøbenhavns Tømmerlaug:

„I over 38 Aar har De været et trofast, interesseret og virksomt 
Medlem af vort Laug; i det meste af denne Tid har Deres Plads været 
blandt Bestyrelsens Medlemmer, som Bisidder og Oldermand, og mange
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særlige Hverv har været Dem betroet, vi nævner her: Medlem af Ar
bejdsgiverforeningens Repræsentantskab og Hovedbestyrelse, Repræ
sentant i Byggefagenes Sammenslutning, Skuemester og Medlem af 
Haandværkerstandens Repræsentantskab.

„Vi ved, at Medborgere paa mange andre Maader har lagt Beslag 
paa Deres Arbejdskraft, men vi ved ogsaa, at den største og bedste 
Del har De ofret paa os.

„Vi bringer Dem en oprigtig Tak for Deres aldrig svigtende Rede- 
bondhed til at finde Kærnen i hver enkelt Sag og altid bringe den rette 
Løsning i vanskelige Situationer. Vi vil stedse mindes det store Arbejde, 
De udførte for Lauget i de mange Aar, vi havde den Ære at følge Deres 
udmærkede Førerskab.

„I taknemmelig Anerkendelse af det udmærkede Arbejde, De har 
ydet vort Laug, har dette ved Laugssamlingen den 31. August 1921 
enstemmigt besluttet at udnævne Dem til Æresmedlem i Kjøbenhavns 
Tømmerlaug og dermed ydet Dem den største Æresbevisning, Lauget 
er i Stand til.“

Med Iver og Arbejdsinteresse gik Olaf Vilhelm saaledes ind i det 
Organisationsarbejde, som Faderen var veget tilbage for, idet denne 
som tidligere nævnt havde tilhørt en Periode, hvor Udviklingen endnu 
ikke var naaet saa vidt, at Organisation havde været nødvendig, men 
paa dette Punkt fulgte Olaf Vilhelm helt og holdent med den nye Tid 
og den nye Tids Krav.

Sin sunde sociale Indstilling viste Olaf Vilhelm ogsaa ved i mange 
Aar at sidde i Bestyrelsen for Foreningen af 1865 for Tilvejebringelse 
af billige Arbejderboliger.

Hele sit Liv igennem fulgte Olaf Vilhelm med i Udviklingen og 
var f. Eks. fra 1. Juni 1916 Medlem af Udvalget angaaende eventuel
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Ændring af Lov af 12. April 1910 om Nedsættelse af fast Voldgifts
ret og ydede heri et sagligt Bidrag til at løse den Opgave i videst 
mulig Udstrækning at undgaa Konflikter mellem Arbejdsgiver og 
Arbejder.

Samtidig med, at Betalingsspørgsmaalet mellem Arbejdsgiver og 
Arbejder var kommet ind i nye Former, begyndte man ogsaa at ændre 
Forholdet mellem Bygherre og Arbejdsgiver ved i mere og mere 
udstrakt Grad at indføre Licitationssystemet.

Faderens store Virksomhed var opbygget paa Tillidsforholdet mel
lem Bygherre og Arbejdsgiver, og selv om Arbejdsgiveren forud havde 
opstillet et Overslag for sin Bygherre vedrørende det Arbejde, der 
skulde udføres, var Betalingsprincippet i Harald Hartvigs Arbejdsaar 
i al Almindelighed, at Mester fik betalt sine Udlæg og et rimeligt 
Mestersalær.

De første femten Aar af Olaf Vilhelms Mestertid gled i det store 
og hele videre frem efter de gamle Principper; Rendestensplankerne 
blev stadig fornyet,Valgtribuner og Stemmerum blev stadig vedlige
holdt og opstillet hver Gang, der var Landstingsvalg, Folketingsvalg 
eller Borgerrepræsentationsvalg; Flagstængerne kom fremdeles frem 
paa Festdage o. s. v., men Konkurrencen føltes Aar for Aar haardere 
og Arbejdsomraadet formindskedes.

I Faderens Fodspor blev Olaf Vilhelm den 14. Marts 1888 Med
lem af Kontrolkomiteen for A/S Fredens Mølles Fabrikker og fun
gerede 1890—1903 som Formand for samme, men Fredens Mølles 
Fabrikker var ikke længere i en Udviklingens Periode, og gradvis gik 
dets Nybyggeri i Staa.

Fabrikkerne „Alliance“ og „Ny Carlsberg“, som i Begyndelsen af 
Halvfemserne havde været store Bygherrer, gik over til at have egne 
tekniske Kontorer, der forberedte Arbejderne til Udbydelse, og i den 



haarde Konkurrence kneb det for den gamle Forretning at følge med. 
Konkurrenterne var de helt unge, fremstormende Kræfter, der vovede 
alt for at komme med i Legen.

En af Olaf Vilhelms største og sidste Entrepriser var Tømrer
arbejdet ved Københavns gamle Kvægtorv paa Søndre Boulevard, et 
Arbejde, der udførtes for Københavns Kommune.

Da Arbejdsgiverforeningen i 1910 byggede sin nye Bygning i 
Vester Voldgade, ønskede man, at Arbejdet skulde udføres af Older- 
mændene for de forskellige Laug, og Olaf Vilhelm kom saaledes til 
at udføre Tømrerarbejdet, men dette blev hans sidste Entreprise. 
Endnu i 1913 søgte den nu syvoghalvtredsaarige Mester at be
skæftige sine ældste Svende ved en Udvidelse af Huset paa Bern- 
storffsvej, idet det blev ændret til Helaarsbeboelse. Dette Byggeri, 
som udførtes med Arkitekt Valdemar Schmidt som Raadgiver, gik 
Olaf Vilhelm op i med den allerstørste Interesse med Tanken paa at 
skabe sig en Bolig for sit Otium, som sikkert var paaregnet at blive 
af langt længere Varighed, end det blev.

De store Lønkonflikter, som opstod i Aarene efter den første Ver
denskrigs Udbrud, fik Olaf Vilhelm til at føle, at nu maatte der gives 
op. Den gamle Tømmerplads i Absalonsgade 21 benyttedes endnu et 
Par Aar af Forfatteren, der ligeledes overtog Værkstedet og Ejendom
men i Østervoldgade 16, og Olaf Vilhelm trak sig tilbage fra sit Virke 
som Arbejdsgiver.

Øslervold^ade 16

Medens hele Harald Hartvigs Virksomhed udgik fra Nørre
gade 23, og hans sidste Rejse i Oktober 1895 blev fra Nørregade via 
Frue Kirke til Frederiksberg Kirkegaard, skete der allerede i 1898 
den for Familien rystende Begivenhed, at Ejendommen i Nørregade
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blev solgt. Kjøbenhavns Telefonaktieselskab, der hidtil havde været 
installeret i Jorcks Passage, stod foran en betydelig Udvidelse og havde 
faaet Lysten til Ejendommene Nørregade 21 og 23.

Endskønt Harald Hartvigs Enke, der fremdeles opretholdt det 
gamle Hjem i Mellembygningen i uforandret Skikkelse, og Olaf Vil
helm, der, lige fra han havde stiftet Hjem, havde været installeret paa 
Førstesalen i Bagbygningen med Kontor i Stueetagen, begge ønskede 
at forblive paa Nørregade, var dog den Pris, den nye Liebhaver bød 
for Ejendommen, saa stor, at man ikke syntes, man havde Lov til at 
lade et saadant Tilbud upaaagtet. Handelen blev sluttet, og vi Børn 
sørgede over at skulle forlade de dejlige, store Gaarde og alle Herlig
hederne paa Nørregade, inklusive den korte Skolevej til Efterslægtssel
skabets Skole paa Østergade, men det spændende ved at skulle flytte 
til Østervoldgade 16, en Ejendom, som i Begyndelsen af Treserne var 
bygget af Harald Hartvig og senere overtaget af Olaf Vilhelm, og 
Trøsten ved, at Tømmerværkstedet og hele Familien flyttede med, 
slukkede hurtigt Sorgen.

I Østervoldgade 16 blev Tømmerforretningens Kontor installeret 
i Stueetagen. I øvrigt blev hele Forhuset omdannet til Familiehus, i 
hvilket der ogsaa blev Plads til Kollaborator Monrads Enke, der efter 
Mandens Død i Flensborg var flyttet til København sammen med sin 
yngste Datter for at bo paa Nørregade 23.

Harald Hartvigs Enke med fire hjemmeværende, paa det Tids
punkt voksne og selverhvervende Børn flyttede ind paa første og 
anden Sal, medens Olaf Vilhelm installerede sig paa tredie og fjerde Sal.

Østervoldgade 16 blev et Familiehus og er det endnu den Dag i 
Dag, idet Ingeniørvirksomheden har Kontorer i Stueetagen, Civil
ingeniør Axel Kayser sit Hjem paa første Sal, og Frøken Marie Mon
rad bor paa tredie Sal. Frøken Monrad har boet uafbrudt i Huset,
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siden den store Flytning fandt Sted tidligt i 1898, og har saaledes 
indtil i Dag boet ialt i 47 Aar i Ejendommen.

Den aarlige Flytten paa Landet, som fra 1885 til 1898 havde 
foregaaet fra Nørregade til Fasanholm, fortsattes nu fra Østervold- 
gade til Fasanholm.

I Sommeren 1902 døde Enkefru Harald Hartvig, og dermed var 
det store Samlingsmærke faldet bort. Under Boets Skiftebehandling 
saa det en Overgang ud, som om vi skulde miste vort kære Fasan
holm, men ved Auktionen viste der sig ikke større Liebhavere; endnu 
i 1902 var Charlottenlund fjernt fra Byen og Bernstorffsvej langt 
fra Trafikmidlerne, saa ved et Tilbud paa syvogtyve Tusinde fem 
Hundrede Kroner forblev Ejendommen i Olaf Vilhelms Eje, og Livet 
og Flytningerne Østervold-Fasanholm gik roligt videre.

Først efter Ombygningen i 1914 fik Olaf Vilhelm det faste 
Hjem paa Fasanholm, medens det næste Slægtled installerede sig paa 
Østervold.



OLA F V I LH F LAI S 0 V RIO F VIR K F

I 1886 blev Olaf Vilhelm Vurderingsmester for Kjøbenhavns 
Brandforsikring, og denne overslagsberegnende og bygningskyndige 
Gerning tilfredsstillede i fuldt Maal hans matematisk tekniske Ind
stilling og blev hans Hovedinteresse ved Siden af hans Virksomhed 
som Tømrermester. Hans egen Glæde ved dette Arbejde maa have 
medført, at hans Gerning i lige saa høj Grad har tilfredsstillet Brand
forsikringen, idet han i 1913 blevSelskabets bygningskyndige Direktør.

I et Tilbageblik over Brandforsikringens Historie, som Kjøben
havns Brandforsikring udgav i 1932 i Anledning af dens 200-aarige 
Bestaaen, anføres følgende, som giver et godt Billede af Slægten Kay
sers Virke for Kjøbenhavns Brandforsikring:

„For Brandforsikringens Udvikling i de sidste halvthundrede Aar 
har det paa mange Maader været en Fordel, at næsten de samme Mænd 
har staaet i Spidsen for dens Styrelse.

„Samtidig med, at nye Vedtægter traadte i Kraft — 30. September 
1885 — afgik de tre Direktører,Brygger I.C.Jacobsen,Tømrermester 
J. A.Blom og Overretsprokurator C. L. A.Herforth. Som deres Af
løsere valgtes Højesteretsassessor Chr. Rimestad,Tømrermester Harald 
Hartvig Kayser og daværende Docent, senere Professor Dr. jur. og polit. 
HaraldWestergaard. Da Kayser den 10.Oktober 1895 afgik vedDøden,
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blev han efterfulgt af Arkitekt, Murermester H.N. Fussing, som virke
de indtil 1913, hvorefter førstTømrermester,cand.polyt. O.V. Kayser, 
der døde 19. Oktober 1925,0g siden Arkitekt Helge B. Møller ind- 
traadte som bygningskyndigt Medlem. I 1886 var daværende cand. 
jur. C. A. Iversen blevet ansat som Forretningsfører. Efter Chr. Rime- 
stads Død 4. Oktober 1894 blev der gennemført en Vedtægtsændring, 
hvorved det blev muligt at lade Forretningsførerstillingen ubesat og 
i Stedet udnævne dens Indehaver til administrerende Direktør. Ifølge 
Vedtægten valgtes Direktionsmedlemmer af Repræsentantskabet for 
et Tidsrum af 6 Aar. Da man fandt denne Ordning mindre heldig, 
er det i 1918 blevet fastsat, at Valget foretages efter Indstilling af 
det faste Udvalg og gælder paa Livstid. I denne Forbindelse kan til
føjes, at det paa Forslag af Direktør Iversen, straks efter dennes Til
træden, er blevet vedtaget, at den administrerende Direktør ikke uden 
Samtykke fra det faste Udvalg maa paatage sig andet lønnet Hverv.

„At to af Direktionens tre Medlemmer, Formanden Professor 
Westergaard og den administrerende Direktør C. A. Iversen, den Dag, 
denne Bog foreligger, i henholdsvis over 45 og 44 Aar har staaet i 
Spidsen for en stor Virksomhed, turde være lidt af et Særsyn.

„Fire Direktionsmedlemmer, Chr. Rimestad og H. H. Kayser, 
H. N. Fussing og O. V. Kayser er saaledes i Tidens Løb afgaaet ved 
Døden. Trods al indbyrdes Forskellighed hører de alle til det køben
havnske Borgerskab, inden for hvilket Brandforsikringen altid har 
hentet sine Ledere. Hver for sig var de særprægede Personligheder, 
som har tilført Selskabets Ledelse en Part af den Handlekraft og 
Uafhængighed, saglig Viden og forsigtig Reformiver, som har kende
tegnet dens Virksomhed i de forløbne Aartier. I ethvert kollegialt 
Styre er det vanskeligt at udskille den enkeltes Andel. Som Medlem
merne er fælles om Ansvaret, deler de ogsaa Æren.“
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Selvom det saaledes særlig blev Kjøbenhavns Brandforsikring, 
der kom til at høste Glæde af den Gerning, der blev udført af den 
samvittighedsfulde Vurderingsmester, kom der dog i Aarenes Løb en 
Række andre interessante Opgaver, hvor der var god Brug for Olaf 
Vilhelms rige Indsigt i Værdiansættelsespørgsmaal.

Den 19. Oktober 1890 blev Olaf Vilhelm saaledes Medlem af 
den i Henhold til Lov af 14. December 1857 nedsatte Taksations
kommission for Grundafstaaelser til Gadeanlæg i København, og 
denne Gerning bestred han i 3 5 Aar indtil sin Død. Det er let at 
forstaa, at for Olaf Vilhelm, der havde fulgt sin Bys Vækst lige fra 
sin Barndom—og ikke mindst gennem Faderens Gerning —var denne 
Taksationskommissions Arbejde en Opgave, der havde hans fulde 
Interesse.

Ved Saneringen af Kvarteret omkring Didrik Badskæt'sgang 
m. m., der hørte til Taksationskommissionens større Opgaver i de 
Aar, Olaf Vilhelm var Medlem, kom han til at medvirke ved Døds
dommen over den gamle Familieejendom i Møntergade 24, hvis ka
rakteristiske Indgang ad en kortløbet Trappe i Porten særligt har præ
get sig i Fortællerens Erindring. Som alle Ejendomme i dette Kvarter 
var den ved Aarhundredeskiftet fuldtud saneringsmoden. Slægtens 
Tilknytning til den havde holdt sig helt til Ejendommens sidste Leve- 
aar, idet Olaf Vilhelms Broder, Harald Kayser, der senere blev Kordegn 
ved Skt. Pauls Kirke, i en Aarrække drev Bog- og Papirhandel i Stue
etagen mod Gaden. De hyppige Besøg i Bogladen i Drengeaarene, hvor 
alle Skolebøger, Blyanter og Skrivehefter blev købt, gav Forfatteren 
rig Lejlighed til at komme i Berøring med Slægtslivets Atmosfære, der 
blev levendegjort gennem Indehaverens livfulde Skildringer om Slæg
tens Liv bag de gamle Mure i over hundrede Aar. For Olaf Vilhelm 
var det svært at fælde Dødsdommen over den gamle, minderige Ejen-
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dom, men hans store Glæde ved at se Christian IXs Gade Kvarteret 
opstaa var en fuldgod Trøst for et forsvundet Barndomsminde.

Den af Olaf Vilhelms Gerninger, som Forfatteren kom til at følge 
mest og havde størst Interesse for, var den Stilling, han indtog fra 
1907 og lige til sin Død som Medlem af Besigtigelses- og Ekspropria
tionskommissionen vedrørende Grunderhvervelser for Statsbanerne 
til Ordning af Københavns Banegaardsforhold. Fra først til sidst kom 
jeg til at følge Faders Arbejde i denne Kommission, og da jeg selv 
senere som ung Kandidat i 1914 blev knyttet til Banegaardsanlæggene, 
havde jeg aldrig med den Lethed og Kompetence kunnet deltage i 
Overvejelser af Betydning, hvis jeg ikke havde haft mit Kendskab 
til alle Arealerhvervelserne i de forudgaaende Aar.

I 1897 blev Olaf Vilhelm Medlem af Ekspropriationskommis
sionen vedrørende Grundafstaaelse til Vandanlæg for København, en 
Kommission, der var nedsat i Henhold til Lov af 23. April 1897.

I 1906 blev Olaf Vilhelm valgt som Suppleant for Vandafled
ningskommissionen for København, nedsat i Henhold til Lov af 
28. April 1906,0g fra 17. Juni 1915 til sin Død var han Medlem af 
denne Kommission.

Den Føling med Hovedstadens teknisk-økonomiske Udvikling, 
der blev Olaf Vilhelm til Del, dels gennem hans Arbejde i Ekspro
priations-og Taksationskommissionerne og dels gennem hans stadige 
Kontakt med al Byggevirksomhed, forøgede hans Indsigt i Værdian- 
sættelsesspørgsmaal. Hans umaadelige Sikkerhed som Vurderingsmand 
blev til Gavn for Samfundet paa mange Maader, saaledes var han f.Eks. 
i Aarene 18 91 -191 o V urderingsmand ved Udlaan af Umyndiges Midler.

Det sidste Hverv, som Olaf Vilhelm paatog sig, var i 1924 at 
indtræde som Næstformand for A/S Gjentofte Bank.



OLAF VILHELMS DELTAGELSE

I DET POLITISKE LIV

Det var naturligt, at det nære Samarbejde, der opstod mellem 
Harald Hartvig og Sønnen Olaf Vilhelm i selve Tømrervirksomheden 
og i Interesserne vedrørende Kjøbenhavns Brandforsikring, Industri
foreningen, o. s. v., ogsaa førte til, at Faderens Virke først som Folke
tingsmand og senere som Landstingsmand kom til at paavirke Sønnen 
og vække hans Interesse for det lovgivende Arbejde paa Rigsdagen. 
Formentlig var det Provisorieaarene og de derefter følgende Aars 
stadige Tilbagegang for Højre, der bevirkede, at det først var det 
sidste Tiaar af sit Liv, at Olaf Vilhelm blev Deltager i aktiv Politik. 
Højres Omdannelse til det konservative Folkeparti efter Junigrund
lovens Vedtagelse i 1915 medvirkede sikkert ogsaa til, at Olaf Vilhelm 
i 1920 knyttede sig til Erhvervspartiet.

Afstemningen i 2. Zone i Marts 1920 kom naturligvis til at gøre 
et stærkt Indtryk paa den gamle Flensborgslægt Monrad og herigen
nem ogsaa paa Slægten Kayser. Harald Hartvigs og senere ogsaa 
Sønnens mangeaarige og taalmodige Virke i Foreningen Dannebrog 
førte til, at Olaf Vilhelm stillede sine Kræfter til Disposition for 
Erhvervspartiet. Ved Folketingsvalget i April 1920, som afholdtes 
efter den nye Valglov, der var blevet gennemført af Forretningsmini
steriet Friis, der afløste det ikke-parlamentariske Ministerium Liebe 
efter kun et enkelt Døgns Regeringstid, blev Erhvervspartiet repræ-
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senteret med fire Medlemmer, deriblandt Kayser, som blev valgt som 
Partiets Formand.

I November 19x9 havde Ministeriet Zahle forelagt et Forslag om 
Grundlovsændring, hvorved de af Nordslesvigs Indlemmelse nød- 
vendiggjorte Nybestemmelser blev truf fet. Ved Opløsningsvalget efter 
Vedtagelsen af Grundlovsændringen i Juli 1920 forblev Stillingen 
for Erhvervspartiet uforandret, men ved Folketingsvalget i Oktober 
samme Aar opnaaede Erhvervspartiet kun tre Mandater. Ministeriet 
Neergaard kom som Mindretalsregering til at lede Regeringen i de 
politisk set uligevægtige Aar umiddelbart efter Krigen, hvor store 
Vanskeligheder opstod paa Grund af urolige Arbejdsforhold med 
separatistiske Bevægelser saavel inden for de organiserede som inden 
for de uorganiserede Arbejdere.

Tilpasningen af Nordslesvigerne til Moderlandet blev ikke gen
nemført uden store Brydninger, og specielt alle Spørgsmaal vedrørende 
disse Sager krævede et meget stort Arbejde fra Olaf Vilhelms Side.

Landmandsbankens Sammenbrud i 1922 foraarsaget af de mange 
usunde Spekulationer under og efter Verdenskrigen og af Kronens 
stærkt dalende Værdi og formindskede Købeevne, paaførte ogsaa 
Kayser saa mange Bekymringer, at han ved Valgperiodens Slutning 
i 1924 ikke ønskede at blive genopstillet, og Erhvervspartiet ophørte 
at eksistere.

Blandt de Sager, der i Fireaaret var til Behandling, maa nævnes 
Forsvarslovene af 1922, der nok medførte en betydelig Nedsættelse 
af Militærudgifterne, men dog ikke fulgte den af Oppositionen ønskede 
Ned- og Afrustningspolitik, og hvor Erhvervspartiet helt og holdent 
fulgte det konservative Folkepartis Standpunkt.

Alt i alt blev denne kortvarige Deltagelse i Rigsdagsarbejdet en 
Skuffelse for den udprægede Repræsentant for Industri- og Haand-
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værksinteresser, som Olaf Vilhelm var. Da Partiet blev dannet, og 
Kayser i sin Egenskab af Oldermand forTømmerlauget sammen med 
mange andre fremragende Erhvervsrepræsentanter, bl. a. Formanden 
for Murerlauget, Oldermand Wildt, blev opfordret til at stille sig 
som Kandidater, var det Tanken, at man ved Dannelsen af dette 
Parti skulde opnaa en Mægling mellem de saa skarpt mod hinanden 
staaende Arbejdsgiver- og Arbejderpartier. Ideen blev ikke gennem
ført, og allerede inden det første Valg var mange af de Kræfter, der 
stod bag Ideen, faldet fra. Trods denne Modgang vedstod Kayser de 
Løfter, der var givet, og de Aftaler, der var truffet, men Ideen sej
rede ikke i den Udstrækning, han havde haabet.



VIRKSOMHEDENS OVERGANG TIL 

TREDIE GENERATION

Olaf Vilhelm døde paa Dr. Permins Klinik i Hellerup den 19.Ok
tober 1925 efter en Blæreoperation, endnu fuldt optaget af sit Arbejde. 
Han var saaledes stærkt medvirkende til, at Sønnerne, Civilingeniø
rerne Axel og Erik Kayser i Januar 1925 fortsatte Slægtens Arbejde 
ved at starte Ingeniør- og Entreprenørfirmaet A. & E. Kayser, og 
havde sikkert haabet paa en længere Livsaften, i hvilken han kunde 
have fulgt sine Børns videre Skridt i den tekniske Udvikling, som 
netop efter Verdenskrigen var saa betydejig.

Fra det offentliges Side var Olaf Vilhelm blevet hædret ved den 
17. Juni 1913 at blive udnævnt til Ridder af Dannebrog og den 
4. December 1915 til Dannebrogsmand.

Olaf Vilhelms Enke, Nanna, fulgte Aaret efter, 26. Oktober 1926, 
sin Mand i Døden og hviler ved hans Side paa Gentofte Kirkegaard.

Af deres seks Børn blev den ældste Datter gift med nu afdøde 
Overretssagfører Levinsen og den yngste med Kunsthandler Martin 
Hansen. Den ældste Søn, der blev Jurist, er nuværende Ekspeditions
sekretær i Statens Ligningsdirektorat, og de tre yngre Sønner er alle 
Civilingeniører. Fjerde Civilingeniør i tredie Generation er Svend 
Kayser, Søn af den tidligere nævnte yngre Broder til Olaf Vilhelm, 
Kordegn Harald Kayser og Astrid, f. Monrad, yngre Søster til Olaf 
Vilhelms Hustru.
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Selv om de to driftige Civilingeniører i første og andet Slægtled, 
Harald Hartvig Kayser og Olaf Vilhelm Kayser, udførte store Inge
niør- og Entreprenørarbejder, vedblev de dog under hele deres Livs
gerning at kalde sig Tømrermestre, men har gennem deres firsinds
ty veaarige stadige Deltagelse i det danske Erhvervsliv, dels som selv
stændige forretningsdrivende og dels som ledende Medlemmer af hver 
sin Generations førende Erhvervs-og Arbejdsgiverorganisationer, haft 
en ikke ringe Andel i den Udvikling, der har ført til vor Tidsalders 
Ingeniør-og Entreprenørstand og mangeartede Ingeniør-og Entrepre
nørorganisationer.

Axel Kaysers mangeaarige Arbejde i Chile, Erik Kaysers i Tyrkiet 
og Iran, Julius Kaysers i de forenede Stater som Direktør for en Af
deling i St. Louis af en amerikansk Koncern for teknisk Porcelæn-og 
Lervareindustri og Svend Kaysers i Frankrig og Siam ved Christiani & 
Nielsens derværende Afdelinger—hvor han har haft Lejlighed til at 
vise sine fremragende Evner som Bygningsingeniør—illustrerer vor 
Tids rivende Udvikling i Opgaver og Muligheder for den danske 
Ingeniørstand.



ERIK EJVIND KAYSER



BARNDOMS- OG UNGDOM SAAR

F
ortælleren fødtes den 2. Februar 1891 i Nørregade 23 som Olaf 
Vilhelms og Nannas femte Barn og havde saaledes allerede fra 
Fødslen fire Søskende, 2 Brødre og 2 Søstre.
For mig selv staar Barndomsaarene som lyse og lykkelige Aar, 

dette gælder baade Vinterdagene i Nørregade, hvor jeg ved at op
holde mig mest muligt i Tømrerværkstedet tidligt fik Kærligheden til 
Haandværkslivet,og Sommerdagene paa Fasanholm i Charlottenlund, 
hvor Livet i den frie Natur mellem de mange jævnaldrende udvik
lede ens Smidighed og Tilpasningsevne, samtidig med at Havearbejde 
og Bygning af Sportsapparater, Tennisbane m. m. oplærte een i Lysten 
til Arbejde og Udfoldelse af Viljekraft og herigennem opnaaedes 
Glæden ved et konstruktivt Virke til Fordel for Fællesskabets Glæder.

Skolelivet i Efterslægtsselskabets Skole vækker ligeledes kun Erin
dring om glade og lykkelige Dage mellem gode Skolekammerater.

Overflytningen fra Nørregade til Østervoldgade i 1898 har præ
get sig meget stærkt i Erindringen, men Familielivet fortsattes i det 
store og hele uforandret. Min yngste Broders Fødsel i Marts 1899 
blev ligeledes en Begivenhed, der gjorde et betydeligt Indtryk paa 
mig, muligvis fordi jeg, efter at have været den yngste i otte Aar, nu 
pludselig følte, at her var der noget nyt, der tildrog sig Forældres og 
større Søskendes Opmærksomhed.
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Ogsaa Bedstemoderens, Anna Elisabeth Kaysers Død den io. Juni 
1901 blev een af Barndomsaarenes Begivenheder, formentlig mest 
fordi min Fader, Olaf Vilhelm Kayser, derved blev Selvejer af Fasan
holm, og vort Hjem modtog saa meget i Arv fra Bedsteforældrenes 
Hjem, at det fra det Øjeblik paa en vis Maade skiftede Karakter.

Auktionen over Fasanholm staar præget dybt i Erindringen —det 
var ikke til at forstaa, at andre maaske skulde overtage det dejlige 
Barndomshjem. Men det forløb, som tidligere nævnt, godt.

Allerede i 1900 var Gartnerfamilien paa Fasanholm blevet sagt 
op, og vi havde hele det tolængede Flus til vor Disposition. Da Far 
var blevet Ejer af Fasanholm, flyttede vi over i det store Hus, men 
fik Lov til at beholde Læseværelser, Cyklerum m. m. i det gamle Hus.

Skoleballerne i Efterslægtsselskabets Skole var i Aarene 1900- 
1908 ligefrem Københavnerbegivenheder. Det var jo hele den indre 
Bys Ungdom, der gik i Skole paa Østergade, og Familien Bokken- 
heuser, der paa det Tidspunkt ledede Skolen, var populære i Hoved
staden.

I 1904 traf jeg paa Skoleballet et Par Tvillinger, der gik i Frk. 
Engelhardts Skole i Rysensteensgade og var Søstre til en Skolekam
merat, Emil Schack Jensen, der gik to Klasser under mig. Dette blev 
et Møde for Livet, idet den ene Tvilling senere blev min Kone, 
medens den anden blev gift med min ældste Broder, og begge fik 
deres Hjem paa Fasanholm.

Tvillingerne var Døtre af en kendt Amagerborger, Assurance
inspektør J. P. Jensen og Hustru Wilhelmine, f. Elling, og Ungdoms- 
aarene blev delt ligeligt mellem Charlottenlund og Amagerland.

Det er ganske naturligt, at det har haft sin Betydning Livet igen
nem, at Tvillingerne allerede i Sommeren 1905 begyndte at deltage i 
Livet paa Fasanholm mellem de mange Fætre og Kusiner, Kamme-
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rater, Venner og Veninder, der flokkedes paa Landstedet Sommeren 
igennem, hvorved de blev virkelige Medlemmer af Kayserslægten og 
har fulgt Fasanholms Historie lige siden d^.

Forfatteren blev Student i 1908, cand. phil. i 1909 og var en ivrig 
Deltager i saavel Studenterforeningens som Skyttekorpsets Liv. Da 
jeg var den tredie Broder, der blev Skytte, var der gradvis udviklet 
et fornemt Skytteudstyr, med egen Uniform og rigtige Skyttebukser, 
hvor Skytterne normalt anvendte et Par gamle Kjolebenklæder.

Havde Skoleaarene været glade og lykkelige, blev Aarene paa 
Læreanstalten det ikke mindre, idet der ved Arbejdet paa Tegnestuerne 
blev knyttet Venskaber, som i mange Tilfælde kom til at holde hele 
Livet. Kulminationen af denne Ungdommens Livsglæde var Opmaa- 
lingssommeren paa Eremitagen, hvor vi var ti Kammerater, der arbej
dede sammen. Vort Hold, Hold A, blev mere end et Opmaalingshold, 
det blev et Hold af Kammerater, Kammerater, som man for stedse 
kom til at holde af.

Som studerende Bygningsingeniører paa 7. Halvaar rejste vi i Som
meren 1913 paa Studierejse til Norge under Professor Alfred Liitkens 
Ledelse. Det blev en uforglemmelig Rejse paa Grund af den enestaa- 
ende Leders glimrende Førerskab, det gode Kammeratskab, der her
skede mellem os alle, og de mange norske Bekendtskaber, der knytte
des og som for fleres Vedkommende kom til at fortsætte gennem 
Aarene.

Rejsen gjaldt særlig Studiet af Undergrundsbanen i Oslo og Frem
drift af Tunnelarbejdet med Skjold, samt Arbejdet ved de store Vand
tunneler for Vandkraftanlæggene ved Rjukan. Som Generaldirektør 
Sam Eydes Gæster under Opholdet ved Rjukan og Professor Zebe
lins Gæster under Opholdet i Oslo blev Besøget en Studierejse med 
vidtrækkende Betydning for mange senere Arbejder i Livet.
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En Julevise fra vort sidste Julegilde i Hold A, medens vi endnu 
gik paa Læreanstalten, havde det smukke Omkvæd:

Men bli’r man kold a’ 
dette her med Hold’ A’, 
har man forspildt sin Eksistens, 

og det maa siges til Hold A’s Ros, at det varede mange Aar, før nogen 
af Kammeraterne herigennem forspildte deres Eksistens.

I Januar 1914 blev jeg Bygningsingeniør fra Danmarks tekniske 
Højskole med Vej- og Jernbanebygning som Speciale. Flere af Kam
meraterne var polytekniske Kandidater i 2det Slægtled, men som Byg
ningsingeniør var jeg den første i 3 die Slægtled, medens min Broder, 
Axel Kayser, der var blevet Kandidat som Fabriksingeniør i 1912, 
var Danmarks første Civilingeniør i 3die Generation.

Lareaarene hos Philip Petersen & Arvid Hohn

Paa Grund af Moders vaklende Helbred forløb Aarene 1908—14 
meget stille i Hjemmet under min ældste Søsters Ledelse. Moders Syg
dom og Vanskelighederne ved at faa tilstrækkelig huslig Hjælp førte 
til, at man til sidst blev træt af Foraar og Efteraar at flytte frem og 
tilbage mellem Østervoldgade og Fasanholm. I Efteraaret 1913 blev 
derfor det gamle tolængede Hus revet ned, og Hovedhuset blev efter 
Tegninger af Arkitekt Valdemar Schmidt bygget dobbelt saa stort 
med et specielt lydisoleret Soveværelse for Mor.

Selv om Fars Byggevirksomhed paa dette Tidspunkt, da jeg blev 
Kandidat, endnu var i Gang, opfordrede Far mig ikke til at træde 
ind og fortsætte hans Virke, men fandt det naturligt, at jeg søgte Ar
bejde hos fremmede for at lære noget nyt, og det blev sikkert til stort 
Held for min Fremtid, at det gik saaledes.
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Ved Udførelsen af de store Arbejder ved Anlægget af Københavns 
Banegaard havde fire dygtige Civilingeniører dannet en Gruppe, som 
hed Entreprenørerne for Parcel 17 A og bestod af J. Saabye &O. Ler
che og Philip Petersen & Arvid Holm, af hvilke de to yngste, Philip 
Petersen og Arvid Holm, der var uddannet i Firmaet N. C. Monberg, 
ledede de daglige Arbejder.

Da jeg den 1. Februar 1914 kom til Firmaet, var Ingeniør Arvid 
Holm af Staten blevet engageret som Leder af de store Arbejder ved 
Hvide Sande, saaledes at min egentlige Arbejdschef i de første Aar var 
Ingeniør Philip Petersen, og nogen bedre Chef og Læremester vilde 
det sikkert være umuligt at finde.

Uddannelsen var meget alsidig, idet Philip Petersen var en meget 
aktiv Deltager i Priskurantforhandlingerne i Entreprenørforeningen 
og meget benyttet som Voldgiftsmand i Dansk IngeniørforeningsVold- 
giftsdomstol og anvendte mig til Forberedelse af mange af de løbende 
Sager. Dertil kom, at jeg meget tidligt blev benyttet til alt Firmaets 
Overslagsarbejde og ved Siden heraf havde Ledelsen af forskellige 
Arbejdspladser, herunder de afsluttende Perron- og Sporlægnings
arbejder for Nærtrafikken, Fuldførelsen af Perrontunnelen paa Per- 
sonbanegaarden, Sporlægning mellem Hovedbanegaarden og Boule
vardbanetunnelen, endvidere en Del Arbejder for A/S Ny Kalkbrænderi 
i Kastrup og for De forenede Mørtelværker paaDjævleøen og paaØster- 
bro,samt et Bolværk i Svanemøllebugten for Københavns Kommune.

I 1916 var jeg et Aar Medarbejder ved Brunbjerg Mergelleje, 
hvor Philip Petersen & Arvid Holm og Augustinus Nielsen transpor
terede Mergel fra Brunbjerg mellem Ikast og Bording indtil en Af
stand af ca. 20 km fra Lejet. Transporten fandt Sted paa et 900 mm 
Spor af 21'1-2 kg Skinner og med 3 m! Tip vogne. Det var saaledes et 
meget svært Materiel.
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I 1917 ledede jeg Arbejderne ved Udvidelsen af Hellerup Station 
med en Jordtransport til Lersøen ved Haraidsgade med i'A m'' Tip
vogne paa 785 mm Sporvidde.

I Slutningen af 1918 begyndte den store Arbejdsløshed efter Ver
denskrigen 1914-18 at sætte ind, og i Januar 1919 blev til Bekæm
pelse af denne Arbejdsløshed det store Landvindingsarbejde paa Is
lands Brygge, Syd for Axel Heidesgade, sat i Arbejde for Københavns 
Havnevæsen. Ved dette Arbejde forlængedes Københavns Havns 
Kajlængde paa Islands Brygge Siden med 800 m, og i tørlagt Bygge
grube udgravedes Havneløbet til 7'A m Vanddybde, medens der 
forud kun var 2,2 m Vanddybde med et smalt 4,0 m dybt Løb.

I alt blev der udgravet en halv Million Kubikmeter Jord og ved 
Opfyldning indvundet et Areal, der var fem Gange Kongens Nytorv. 
Dernæst blev der udført brolagte Gader paa det indvundne Areal, 
kloakeret og bygget en større Septic Tank og en Pumpestation paa 
Arealets sydøstre Hjørne. Dette meget store Arbejde fuldførtes paa 
tyve Maaneder og blev ved den Erfaring og Modenhed, jeg derigen
nem opnaaede, af afgørende Betydning for de store Opgaver, jeg 
senere i Livet har turdet paatage mig.

Arbejdet udførtes med en Lübecker Spandkædemaskine med 9 m 
Gravedybde, den samme Maskine, som havde arbejdet ved Brunbjerg 
Mergelleje, en 2 m1 Menck & Hambrock Eenspandemaskine og en 
i 'A m’ Orenstein & Koppel Eenspandemaskine. Der arbejdedes med 
900 mm Sporvidde og med 120 Stk. 3 m:: Tipvogne.

Efterhaanden som Materiellet blev ledigt paa Islands Brygge, 
overførtes det til Fasterholt Brunkulsgrav og Statens Brunkulsleje 
ved Troldhede, Opgaver, som Philip Petersen & Arvid Holm tog op 
i Sommeren 1920, dels alene i Fasterholt og dels sammen med Hen
riksen & Kähler og Wright, Thomsen & Kier ved Statens Leje. Des-
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værre blev disse Opgaver taget for sent op, saaledes at Anlægskapi
talen ikke var indtjent, da Kulpriserne i Foraaret 1921 pludseligt 
faldt, og hele Produktionen af indenlandsk Brændsel standsedes. End
skønt det var Staten, der havde ægget det private Initiativ til at gaa 
i Gang med denne Produktion af indenlandsk Brændsel, søgte Rege
ringen ikke at mildne Overgangen fra disse til Arbejdsløshedens Be
kæmpelse igangsatte Efterkrigsarbejder og til den fuldkomne Depres
sionstid, som fulgte efter. For de deltagende Firmaer blev det en 
meget alvorlig Tid, og for mit eget Vedkommende saa og lærte jeg 
meget, som senere i Livet er blevet mig til uvurderlig Nytte, ikke 
mindst i min Egenskab af Leder af Teknisk Central under Ministe
riet for offentlige Arbejder.

I Sommeren 1921 fik mit Firma overdraget Udvidelsen af Stræk
ningen mellem Charlottenlund og Klampenborg til firedobbelt Spor, 
og jeg kom derved til at deltage i en Række interessante Opgaver 
for De danske Statsbaner og Gentofte Kommune ved Gennemgrav- 
ningen af de gamle Fæstningsvolde ved Klampenborg og Omlægnin
gen af Ordrupvejen, ved Anlægget af den nye Vej i Fæstningskanalens 
Bund og Gennemgravningen af denne Vej til Strandvejen, Forlæn
gelsen af Ordrup Jagtvej, Opfyldning af Ramperne for Overførin
gerne ved Hyldegaardsvej og ved Jægersborg Allé, Arbejder, der 
fortsattes gennem Aarene 1922 og 1923.

Samtidig medvirkede jeg ved den Parcel af den midtsjællandske 
Jernbane, der omhandlede Opfyldningen af Frederikssund Station i 
den saakaldte „Bløde“, et næsten bundløst Terræn mellem Byen og 
Kalvø, samt Brodæmningen for Dæmningsstrækningen ved Frederiks
sund Siden.

Mine sidste Arbejder for Philip Petersen & Arvid Holm blev i 
Sommeren 1924. Blandt disse bør nævnes Omlægningen af Hellerup
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Godsbanegaard i Anledning af Sporudfletningen mellem Charlotten- 
lund og Hellerup, der udførtes for De danske Statsbaner, Jord- og 
Vejarbejdet for Gentofte Kommune for Anlæg af Smakkegaardsvej, 
Søndersøvej og Ermelundsvej mellem Brogaardsvej og Søndersøvej, 
og til Slut Afgravningen af Ræveskovsbakken ved Ræveskovsvej for 
Udvidelse af Lyngbyvej mellem Brogaardsvej og Søgaardsvej.

De elleve Aars Uddannelse hos Philip Petersen & Arvid Holm 
var den bedste Uddannelse, nogen ung Ingeniør kunde ønske sig. 
For hver Entreprise, Firmaet fik overdraget, havde man i Gennem
snit deltaget i Licitationen for tolv Entrepriser, saaledes at man havde 
faaet fuld Kendskab til saavel alle Jordarbejder i Danmark i det 
paagældende Tidsrum som til Landets samtlige Ingeniør- og Entre
prenørfirmaer, deres Ydedygtighed og deres Materiel. Hertil kom 
den rige Lejlighed, jeg havde haft til Samarbejde med en Række af 
vore dygtigste Firmaer.

Af størst Betydning for Forfatteren blev den Udvikling af Grave
maskinemateriellet, der havde været Lejlighed til at følge gennem 
Aarene fra den Gang, Gravemaskinerne bevægede sig besværligt paa 
en Skinnebane, der møjsommeligt flyttedes Svelle for Svelle af Ar- 
bejdsfolkene, via Svelleplaner, som flyttedes af Maskinerne selv, til 
Larvefodsmaskinerne, som Krigens Tanks havde ført frem paa Ver
densmarkedet, og som jeg som første Mand tog i Anvendelse i Dan
mark, da jeg havde startet min egen Entreprenørvirksomhed.

Jeg kan takke mine Læremestre for alt, hvad jeg senere blev som 
Ingeniør; deres enestaaende Dygtighed og Omhyggelighed med Til
rettelæggelsen af enhver Opgave var en Lærdom, som kun kunde 
høstes ud fra den mangeaarige og rige Erfaring, som mine foresatte 
selv besad.



Ingeniør-off Entreprenørfirma  el A.& E. Kayser

Min tre Aar ældre Broder, Axel Kayser, var et Aar efter, at han 
i 1912 var blevet polyteknisk Kandidat som Fabriksingeniør, blevet 
gift med en Datter af Landinspektør, Etatsraad Bentzon, og rejste 
umiddelbart derefter til Chile for i Aarene 1913-1918 at arbejde 
som Ingeniør og 1918-1924 som Driftsbestyrer for Cementfabrikken 
„El Melon“ i La Calera, i Nærheden af Valparaiso.

Efterhaanden som deres Børn, to Drenge og een Pige, voksede til 
og blev skolesøgende, kom først den ældste Dreng til Danmark og 
boede paa Fasanholm hos Bedsteforældrene. Problemet rejste sig der
næst for de to yngre Søskende, og Moderen vilde naturligvis gerne 
følges med Børnene til Danmark. For at undgaa, at Familien paa 
denne Maade blev splittet, bestemte ogsaa Faderen sig til at vende 
tilbage til Danmark.

Selv havde jeg den 5. Februar 1916 holdt Bryllup i Sundby Kirke 
med Kitty Elling, den ene Tvilling fra Amager, medens min fem Aar 
ældre Broder, cand. jur. Kristian Kayser, den 18. November 1916 blev 
viet til Tvillingesøsteren.

Da mine daværende Chefer, Philip Petersen & Arvid Holm, var 
bosiddende i Schlegels Allé paa Frederiksberg, var det naturligt, at vi 
søgte os et Hjem i Nærheden, hvorfor vi kom til at bo paa Magle- 
kildevej 11 paa Frederiksberg, hvor ogsaa Ingeniørkontoret havde 
til Huse.

I 1920 var Børneflokken steget til tre, 1 Pige og 2 Drenge, og 
Hjemmet paa Maglekildevej begyndte at blive lidt trangt. Jeg havde 
samme Aar købt Ejendommen Østervoldgade 16 af min Far og maatte 
en Time hver Aften være paa mit Kontor derude for at passe Ejen
dommens Administration. Da endvidere Tvillingesøsteren og min æld-
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ste Broder Kristian, der havde to Drenge, boede i Familiehuset, bestemte 
vi os til i Foraaret 1923 at flytte til Østervold og dermed rykke ind 
i Slægtstraditionens Atmosfære.

Da Axel Kayser i 1924 var vendt hjem og overvejede, hvad han 
skulde begynde paa, og jeg selv syntes, at en elleve Aars Tjeneste 
hos Philip Petersen & Arvid Holm havde givet mig en Uddannelse, 
der berettigede mig til at begynde egen Forretning, og vi begge havde 
Lysten til at føre den gamle Kayserske Virksomheds gode Traditioner 
videre, bestemte vi os til fra 1. Januar 1925 at tage fat, idet vi fra Far 
fik fuld Støtte ved hele Tilrettelægningen og specielt ved Spørgs- 
maalet om vor Kassekredit i Kjøbenhavns Handelsbank.

Firmaets første Arbejde blev Udførelsen af Folevænget, en Vej i 
Charlottenlund, for Civilingeniør Folmer Andersen, een af mine 
Kammerater fra Læreanstalten. Da dette laa i umiddelbar Nærhed 
af Axel Kaysers Hjem paa Skovagervej, blev han Arbejdslederen af 
denne første Arbejdsplads.

Hurtigt efter fik vi for De danske Statsbaner Jordarbejdet ved 
Udvidelsen til Dobbeltspor af Banestrækningen fra Brørup til Hol
sted, af hvilket Arbejde jeg paatog mig Ledelsen. Til dette Jordarbejde 
anskaffede vi os vor første Menck & Hambrock Gravemaskine paa 
Larvefødder, som tidligere nævnt den første af sin Art, der kom til 
Danmark. Denne Type Gravemaskine viste sig saa overlegen i Forhold 
til det tidligere benyttede Materiel, at vi fik Glæde af denne Entreprise.

Man var paa det Tidspunkt kommet ind i Depressionsaarene, hvor
for vi fik Lejlighed til at anskaffe os en Del Materiel til rimelige Priser. 
Vort rullende Materiel bestod af i'/a m:i Tipvogne til 750 mm Spor
vidde, og ved senere Udvidelser af Materiellet holdt vi fast ved denne 
Type. Vort Skinnemateriel var 227.- kg Skinner fra den nedlagte 
Nærum-Vedbæk Bane.
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Umiddelbart efter fulgte i Arbejdsrækken Vejoverføringen over 
København-Korsør Banen ved Fjenneslev, dernæst Ringsted Stations 
Udvidelse, Parcel III, Udvidelse af Vejstrækningen Ballerup-Herlev 
for Københavns Amt, Gade- og Vejomlægninger ved Brorampen for 
Alssundbroen paa Jyllandssiden, Fredericia Stations Flytning, Par
cel VI,Tønder Marsks Afvanding, diverse Kloakarbejder for Køben
havns Kommune, Gentofte Kommune og Frederiksberg Kommune, 
for hvilken sidste ogsaa udførtes Udgravningen for Svømmehallen.

Arbejderne blev i Løbet af et Par Aar saa mange, at vi maatte 
have et Par unge Ingeniører. Antallet af Gravemaskiner var naaet 
op paa tre, og vor Organisation arbejdede saa tilfredsstillende, at vi 
egentlig syntes, vi godt kunde magte mere.

Entreprisen for Alssundbroen havde vi i Samarbejde med Firmaet 
Kampmann, Kierulff & Saxild paa det Tidspunkt, da dette Firma 
sammen med Firmaet J. Saabye & O. Lerche og den svenske Loko
motivfabrik A.- B. Nydqvist & Holm,Trollhättan, paatog sig et større 
Baneanlæg i Tyrkiet.

Med Tanken om at komme til at udføre en Del Entrepriser ved 
dette Anlæg sluttede A. & E. Kayser i Januar 1927 et Engagement 
med Konsortiet, et Engagement, der dog kun bandt os for to Aar, 
idet det paaregnedes, at man kunde akklimatisere sig i Løbet af disse 
to Aar og derefter være i Stand til at paatage sig Entrepriser direkte 
for den tyrkiske Regering.

Forholdene udviklede sig imidlertid anderledes end forventet. Jeg 
kom ud af Arbejdet herhjemme, og A. & E. Kaysers Virksomhed blev 
lagt over i noget andre Former, end det havde været min Tanke, men 
var en ganske naturlig Følge af, at Axel Kayser var den trænede 
Fabriksleder, medens min Kærlighed fremdeles blev ved de store 
Anlægsopgaver.
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A. & E. Kaysers konstante Arbejde er nu en Kunstgødningsfabri
kation ved et Kalkleje i Nærheden af Næstved, medens Deltagelsen 
i Anlægsentrepriser fortrinsvis sker i Samarbejde med andre Ingeniør- 
og Entreprenørfirmaer.

Da A. & E. Kaysers Kontrakt med det svensk-danske Konsortium 
udløb i Januar 1929, sluttedes en Overenskomst med A. & E. Kayser, 
hvorefter jeg den 1. Januar 1929 udtraadte som Medindehaver af 
Firmaet, idet dog de Engagementer, jeg var med i, skulde afvikles i 
Tidsrummet fra 1. Januar 1929 til 1. Januar 1932, og den mig paa
hvilende Garantipligt overfor A/S Kjøbenhavns Handelsbank udløstes 
i Løbet af Tiaaret 1929-1939. Samtidig lod jeg mig engagere af den 
dansk-svenske Gruppe som Overingeniør for Nordlinien ved Jernbane
anlægget i Tyrkiet.



DE TYRKISKE ARBEJDER

1927-1933

Aarene i Tyrkiet har naturligvis Romantikkens Skær over sig, 
men det Ansvar, man paatager sig overfor en fremmed Stat, overfor 
ens eget Land og overfor alle erhvervsdrivende danske i Udlandet, 
ved at være Deltager i Anlægsopgaver af saa enorme Dimensioner er 
saa stort, at det romantiske Skær let forsvinder og kun lægger sit 
Slør over enkelte Begivenheder.

Ansvaret som Ingeniør og Dansker var det alt overskyggende; 
det tvang een til Opbydelsen af en saadan Kraft, at man bagefter 
har vanskeligt ved at forstaa, at Konstitutionen holdt til det. Men 
det er dette Ansvar, de Præstationer, der ydedes, og de indhøstede 
Erfaringer, der skabte det, som blev skabt i disse Aar, dels store danske 
Ingeniørfirmaer, som paany kan bringe Danmark Hæder og Ære og 
gode Indtægter ved at paatage sig store Opgaver, hvor Forholdene 
kræver, at saadanne skal udføres, dels en Række dygtige Enkeltper
soner, som nu sidder fordelt rundt om i Danmarks tekniske Admini
stration, og som veed, at det, man paatager sig, kan gennemføres, naar 
blot den rette Arbejdsvilje er til Stede hos øverste Bygherre og øver
ste Byggeledelse. Det har ranket Ryggen paa mange danske Civil
ingeniører at se, hvad der i Tyrkiet med dansk-svensk Indsats byg
gedes op i Aarene 1927-1933.
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Men herudover skabtes et Samarbejde, specielt mellem svenske, 
danske, norske og schweiziske Civilingeniører, som vil faa afgørende 
Betydning ved fremtidige internationale Opgaver, hvor Samarbejde 
er ønskeligt eller nødvendigt, og hvor Aarene i Tyrkiet har gjort sit 
til at lette Forstaaelsen disse fire Lande imellem.

Fra de fire omtalte Lande mødtes de dygtigste Civilingeniører, 
og ved deres fælles Erfaring og Indsats naaedes det imponerende Re
sultat, som den tyrkiske Jernbanebygning udgør. Hver var de dygtige 
paa sit Felt, og i Fællesskab skabtes den store, konstruktive Helhed.

Samarbejdet med de udenlandske Kolleger kom endvidere til at 
betyde uhyre meget for ens egen Dygtiggørelse. Uden Bjergværks
ingeniørens Indsats havde man aldrig kunnet vinde de tekniske Sejre, 
som blev vundet. Det vilde ligeledes ikke have været muligt i Dag 
med den tekniske Autoritet, som man nu kan gøre det, at behandle 
de Opgaver, man har paataget sig, hvis man ikke havde haft Erfa
ringerne fra de øvrige Lande som et Led i sin Viden.

Ikke mindre betydningsfuldt var Samarbejdet med de tyrkiske 
Ingeniører, som havde overdraget os de store Opgaver, fordi de selv 
var for faa til at magte en Arbejdsplans Udførelse i det Tempo, som 
Nationen forlangte det. Dette Samarbejde havde naturligvis sin sær
lige Betydning derved, at de tyrkiske Ingeniører repræsenterede Byg
herren og var knyttet til den bevilligende Side af Forehavendet, men 
herudover satte de os i nær Kontakt med de Mænd, der ledede den 
tyrkiske Nations hurtige Udvikling, Mænd af et Format, som vi ikke 
træffer dem i vore Lande, hvor Udviklingen er saa meget længere 
fremme, at Demokratiets Organer og Arbejdsformer erstatter Enkelt
mands Indsats.

Som altid maa man gøre op med sig selv, om den Gerning, man 
har udført, var Anstrengelserne værd for ens Land, for ens Slægt og
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for een selv. De ovenfor anførte Forhold gør, at jeg er sikker paa, at 
jeg handlede rigtigt, da jeg paatog mig det Arbejde, der blev tilbudt 
mig i Tyrkiet.

Som tidligere nævnt sluttedes Kontrakten for mit Vedkommende 
i første Omgang mellem Société Nohab, Tyrkiet, og A. & E. Kayser 
og var gældende fra i. Januar 1927.

Mit første Arbejde for Konsortiet var at gennemgaa alle de An
søgninger, som var strømmet ind til de tre deltagende Firmaer, Nyd- 
quist & Holm, Trollhättan, J. Saabye & O. Lerche, København, og 
Kampmann, Kierulff & Saxild, København. Denne første Del af mit 
Arbejde kom til at give mig et Kendskab til den store Personalestab, 
som senere i Tiden blev mig til uvurderlig Nytte.

Den 15. Februar 1927 fandt Afrejsen til Tyrkiet Sted, og de første 
Anstrengelser for Igangsættelsen af Arbejdet udfoldedes fra vort Do
micil i Pera Palace i Stamboul.

I Midten af Marts var jeg placeret paa min Del af den store Op
gave, idet jeg havde faaet overdraget Ansvaret for Jernbanestræk
ningen langs Sortehavet mellem Eregli og Zongouldak, to Kulhavne 
paa Sortehavskysten, til Filiasflodens Munding, ialt en Strækning paa 
70 km i meget svært Bjergterræn, og videre langs Filiasfloden til et 
Minedistrikt ved Karabuk, ialt 90 km fra Sortehavet. Det vil let 
kunne förstaas, at det ikke var smaa Hindringer, der var overvundet 
ved i Løbet af en Maaned at have skaffet Lejrudstyr, Opmaalings- 
instrumenter og Fødevarer til en Brigade paa ti Personer, særligt naar 
der tages Hensyn til, at der samtidig blev skaffet Udstyr til ti Bri
gader af samme Størrelsesorden.

Min første Opgave var i Løbet af fire Maaneder at opmaale og 
fastlægge Banelinien i saa stor en Del af mit Distrikt, at 40 km Jern
banebygning ved den Tids Udløb kunde igangsættes i Distriktet. Det
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er maaske vanskeligt for en Hjemmedansker at forstaa, at denne Op
gave var saa overdreven, idet man i Danmark kan tage Generalstabs
kortene frem og projektere Linien paa disse, hvorefter Udstikning og 
Opmaaling let finder Sted ved Hjælp af unge Ingeniører og Land
inspektører. Men Anatolien var ikke kortlagt udover den Kortlæg
ning, der var foretaget af henholdsvis engelske og tyske Firmaer til 
Turistbrug, og disse Kort var af en meget begrænset Nøjagtighed, 
idet f. Eks. Strækningen langs Filiasfloden paa Kortet var maalt til 
en Længde af 70 km, medens den i Realiteten maalte 90 km.

Mit Personel bestod af fem Civilingeniører, 1 dansk, 2 svenske og 
2 norske, af en svensk og en norsk Tekniker, en dansk Læge, en tyr- 
kisk-tysk Tolk og en bulgarsk Kok. Af Hensyn til Tolken blev Lejr
sproget nærmest tysk, men da Kokken kun forstod Fransk, og Inge
niørerne foretrak hvert sit Modersmaal, var Sprogforvirringen ret 
udpræget, indtil Konsortiet vedtog, at Konsortiets Sprog var Fransk, 
og at alle officielle Henvendelser og Dokumenter skulde være udfær
diget paa Fransk.

Terræn vanske lighederne i Opmaalingstiden var meget store, i 
mange Egne fandtes hverken Vej eller Sti, og alle vore Bevægelser 
maatte foregaa til Hest.

Det lykkedes min Afdeling at overholde det fastsatte Arbejds
program og at levere Grundlaget for Udbydelsen af de første 40 km 
Bane rettidig til Hovedkontoret i Stamboul. Dette henledte Hoved
kontorets Opmærksomhed paa os, og mine Medarbejdere fik Tillid 
til deres Leder. Af mine Medarbejdere maa særlig fremhæves Briga
dens Næstkommanderende, en dygtig norsk Jernbaneingeniør, der 
som Søn af en Overingeniør i de norske Statsbaner ligesom jeg selv 
havde teknisk Tradition i Blodet. Han var min Medarbejder i tolv 
Aar og paatog sig meget vanskelige Opgaver paa udsatte Poster. Men
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alle mine Medarbejdere var første Klasses Folk, og bortset fra den 
danske Læge, som efter et halvt Aars Tid udveksledes med en tyrkisk, 
samt den ene norske Ingeniør, hvis Helbred brød sammen paa Grund 
af gentagne Uforsigtigheder, kom samtlige Medarbejdere til at følge 
Banebyggeriet, indtil det i det store og hele var fuldført.

Den afgørende Rejse for den endelige Fastlæggelse af Banelinien 
fandt Sted i April-Maj Maaned 1927 under Ledelse af den ene Kon- 
sortiedeltager, Baron Otto Lerche. De øvrige Rejsedeltagere var 
Baneliniens norske Overingeniør Ferd. Bjerke og hans Sekretær, den 
fransk-tysk-engelsk-tyrkiske Tolk Seyfeddin bey, samt en Repræ
sentant for det tyrkiske Ministerium for offentlige Arbejder. End
videre fulgte hver Afdelingsingeniør med paa den Del af Strækningen, 
der laa i hans Distrikt, idet den projekterede 460 km lange Banelinie 
mellem Irmak, en Station paa Jernbanelinien mellem Ankara og 
Kayseri ca. 70 km fra Ankara, og Eregli Havn ved Sortehavet, var 
delt imellem fire Afdelingsledere. I Banens Yderdistrikter fandtes de 
danske Ingeniører, Afdelingsingeniør Mogens Blach og Fortælleren, 
og i Midten Svenskeren, Afdelingsingeniør Martin Lindahl og Nord
manden, Afdelingsingeniør Einar Moe.

Min Banestrækning laa som sagt langs Sortehavet, men steg paa 
Strækningen langs Filiasfloden fra Havets Overflade til Kote 260 m. 
Distriktet var svært tilgængeligt, idet ingen Vej fandtes nogetsteds i 
Nærheden af Banelinien.

Ingeniør Moes Distrikt gik fra Karabuk over Eskipazar —en ret 
betydelig By med gode Huse, der paa Grund af sin Beliggenhed 150 km 
fra Sortehavet og 240 km fra Irmak senere blev Nordliniens Arbejds- 
centrum — og frem til Tcherkesch, i alt 100 km fra Karabuk. Paa 
denne Strækning hævede Terrænet sig fra Kote 260 m til Kote 1 ioom. 
Landet var rigt og ret vel udstyret med Veje.
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Ingeniør Lindahls Distrikt fra Tcherkesch til Tchankiri laa paa 
Strækningen indtil Batybelli Tunnelen — der med sine 3441 m var 
Nordliniens længste Tunnel —i Kote mellem 1100 og 1241 m, medens 
Tchankiri laa i en Højde af 724 m. Opstigningen fra Tchankiri til 
Batybelli krævede af jernbanetekniske Grunde en betydelig Forlæn
gelse af Linien. Dette Stykke af Nordlinien var saaledes tracerings- 
mæssigt set langt det vanskeligste. Der fandtes i Distriktet en Del 
Veje anvendelige for Automobiltrafik, dog over Bjergpasset Batybelli 
fandtes hverken Vej eller Sti.

Endelig laa Ingeniør Blachs Distrikt mellem Tchankiri og Irmak 
i Kote 700 til 1100 m. Distriktet havde Veje, der var anvendelige for 
Automobilkørsel, samt Vej- og Jernbaneforbindelse til Landets Ho
vedstad Ankara.

Paa den i Foraaret 1927 foretagne og allerede omtalte Rejse til 
Fastlæggelse af Baneliniens Tracé startede Ekspeditionen ved Sorte
havet. Hele Turen i mit Distrikt varede i alt i otte Dage, idet den 
ca. 100 km lange Strækning fra Sortehavet til Karabuk maatte til
bagelægges paa Hesteryg, medens Bagagen blev transporteret paa 
Æsler. Rejsen videre fremover foregik derimod dels til Hest, dels pr. 
Vogn og dels pr. Automobil og viste sig derfor at være betydelig 
mindre anstrengende for Turens Deltagere.

Som allerede nævnt var det lykkedes min Afdeling at overholde 
det fastsatte Arbejdsprogram for Forarbejderne til Udbydelsen af de 
første 40 km Banelinie, og det skyldes sikkert dette Forhold, samt 
den herfor til Grund liggende Arbejdsmetode, at jeg allerede i Ok
tober 1927 blev anmodet om at lade mig overflytte til Hovedkontoret 
i Stamboul. Muligvis havde man ogsaa i Centralledelsen forstaaet 
Nødvendigheden af der at have Ledere, som havde indgaaende Kend
skab til Arbejdsdistrikterne i Anatolien og det der arbejdende store
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Personel. Af Hensyn til den hurtige Igangsættelse af Arbejdet, var 
dette Personel, der bestod af Ingeniører fra mange Lande og Hjælpe
personel fra endnu flere Lande, kaldt sammen og sendt til Anatolien, 
uden at Ledelsen i Stamboul havde virkelig Kendskab til dets Evner 
og dets Formaaen.

Organisationsaaret fra Oktober 1927 til November 1928 hører til 
et af mine haardeste Arbejdsaar, men i November 1928 havde jeg 
ogsaa omkring mig en Medarbejderstab, saavel ude i Distrikterne som 
inde paa Hovedkontoret, der kendte hinanden og kendte Opgaven, 
vi havde paataget os. Banelinien laa fastlagt, og kun Detaillerne for 
selve Udførelsen stod tilbage.

Ved min Kontrakts Udløb i Januar 1929 laa Forholdene saaledes, 
at vor norske Overingeniør, der allerede var over de halvthundrede 
Aar, var kørt træt og længtes hjem til de mere rolige Arbejdsforhold, 
han havde været vant til som Leder af det norske Banebyggeri, hvor 
der anvendtes længere Tid til at bygge en 40 km Banestrækning, end 
vi maatte anvende til vore 400 km Banestrækning i Anatolien. De to 
første Aar, hvor den tekniske Ledelse havde ligget i hans Haand, 
havde fortrinsvis været Projekteringsaar.

Ved Omlægningen af hele Organisationen for at sætte den i Stand 
til at magte selve Arbejdets Udførelse maatte der naturligvis ændres 
meget ved vort System og dets Personel.

Den 390 km lange Jernbanelinie Irmak-Filias blev den endelige 
Opgave, der skulde udføres, idet Banestrækningen Filias-Zongouldak- 
Eregli var gennem et saa vanskeligt Terræn, at Bygningen heraf af 
den tyrkiske Regering blev udskudt indtil videre som værende min
dre livsvigtig; Transporterne kunde som hidtil foregaa søværts langs 
Sortehavets Kyst. Byggeledelsen blev overdraget Direktør Per Kamp- 
mann, Overingeniør Erik Kayser og Afdelingscheferne Mogens Blach
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(Arbejderne fra Sortehavssiden) og Martin Lindahl (Arbejderne fra 
Irmaksiden), og denne Kombination viste sig stærk og arbejdsdygtig 
for Opgavens Gennemførelse, selv om Belastningen for alle fire Le
dere ofte var saa haard, at kun yderste Indsats kunde klare Vanske
lighederne.

Først anlagdes Tjenesteveje i en saadan Udstrækning, at Hoved
stationerne paa Banelinien kunde naas pr. Automobil. Dette krævede 
et Vejanlæg paa 170 km, saa at sige overalt i meget svært Bjergterræn.

Endvidere udførtes en Landgangsbro ved Filias, saaledes at Skin
ner, Sveller og rullende Materiel ogsaa kunde tilføres dette Banens 
andet Endepunkt. Denne Landgangsbro paa aaben Kyst blev en yderst 
vanskelig Opgave. Sortehavet er et meget lunefuldt Hav at arbejde 
ved, idet Vandmasserne rejser sig pludseligt og med megen Kraft. 
Arbejdet vanskeliggjordes om Vinteren paa Grund af Vinterstormene, 
og om Sommeren gav Varmen midt paa Dagen Anledning til Mid
dagsstorme, som var af en uhyre Kraft.

Sandvandringen langs Kysten var meget betydelig og bevirkede, 
at Landgangsbroen stadig maatte forlænges. Kystlinien flyttede sig 
ved Landgangsbroen 8 8 m ud i Havet i Løbet af de seks Aar, vi var 
i Anatolien.

Af vore Arbejder ved Sortehavskysten i Havnene Eregli og Zon- 
gouldak og ved vor Landgangsbro i Filias høstede vi en Vandbyg
ningserfaring saa rig, som sikkert kun bliver faa Civilingeniører til 
Del i deres Liv.

Selve Banearbejdet udførtes paa Nordlinien udelukkende af tyr
kiske Entreprenører, medens alle Jernbroer, Drejeskiver, Vognvægte 
m. m. leveredes af tyske Brobygningsfirmaer. Af danske Firmaer del
tog i selve Jernbanebygningen kun Firmaet Wetek A/S, der under 
Ledelse af Direktør H. K. Wright udførte 100 km af Sporlægningen
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samt Société Nohabs Jernbetonafdeling, der under Ledelse af Direk
tør Gjersøe udførte fem betydelige og meget smukke Jernbetonbroer, 
beregnet af vor schweiziske Brochef, Ingeniør Nater, hvis Andel i hele 
Arbejdets vellykkede Forløb var meget betydelig, idet saavel alle Bro
konstruktioner som alle Vandløbsreguleringer blev projekteret af hans 
tekniske Afdeling under hans meget dygtige Ledelse.

Det er naturligvis ikke Tanken i denne Beskrivelse af de Arbejder 
og Begivenheder, der har haft Betydning for mit Liv og for de Resul
tater, jeg mener at have opnaaet, at fremhæve hverken den ene eller 
den anden af mine Medarbejdere, men min Indsats i Sagen blev gjort 
i Samarbejde med de Personer, jeg har nævnt, og hver enkelt af dem 
fik afgørende Betydning for mit fortsatte Virke. Som min mest intime 
Medarbejder ved Arbejderne i Tyrkiet maa dog nævnes forrest blandt 
alle vort tekniske Forbindelsesled med den tyrkiske Regering, forhen
værende Minister for offentlige Arbejder Muhtar bey.

Denne Personligheds tekniske Kundskaber var erhvervet ved Stu
dieophold i Paris, og som een af den nuværende tyrkiske Præsidents 
Medarbejdere under Fredsforhandlingerne efterVerdenskrigen 1914- 
1918 havde han erhvervet sig et indgaaende Kendskab til Europa og 
dets ledende Personligheder, der gjorde det til en Oplevelse at være 
sammen med ham.

Muhtar bey havde en enestaaende Evne til at orientere sig i van
skeligt Terræn og blev derfor ogsaa i høj Grad medvirkende ved Fast
læggelsen af Linieføringen for vor Banestrækning. Samtidig havde 
han sit Folks Tillid i en Grad, der bevirkede, at alle de mange Van
skeligheder, som ikke kan undgaa at opstaa mellem øverste Bygherre, 
Byggeledelse, Entreprenører og Arbejdsfolk under Udførelsen af 390 
km Jernbane, hvor det Arbejde, min Afdeling havde Ansvaret for — 
selve Underbygningen —kostede ca. 90 Millioner Kroner, blev over-
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vundet paa en saa udmærket Maade, at vor Byggeledelse fra alle Sider 
var respekteret og anerkendt.

Mod Slutningen af Banebygningsopgaven —efterhaanden som Or
ganisationen i alle dens Led var blevet vant til det regelmæssige og 
systematiske Jernbanebygningsarbejde —blev der Tid for os til ogsaa 
at beskæftige os med andre Opgaver, heriblandt Dæmningen ved 
Chubuk, der skulde bygges over en Floddal paa Strækningen mellem 
Ankara og Irmak, 12 km fra Ankara, for at skaffe en konstant og til
strækkelig V andforsyning til Ankara og den omliggende Egn,baade med 
Hensyn til Drikkevand og kunstig Vanding. Desværre blev Arbejdet 
ikke overdraget den dansk-svenske Gruppe,men blev udført af et tyr
kisk Byggekonsortium med en schweizisk Ingeniør som Chefingeniør.

Endvidere havde Muhtar bey i sin Tid som Minister for offent
lige Arbejder forhandlet med en fransk Gruppe om Bygning af en Bro 
mellem Europa og Asien, mellem Sirkedji og Haidar Pasha, som Jern
baneliniens Endepunkter hed henholdsvis paa Stamboul Siden og Sku- 
tari Siden af Bosphorus Strædet. Dette Broforslag var af større Di
mensioner end vor Lillebæltsbro; Vanddybderne er større, og samtidig 
krævedes der en fri Gennemsejlingshøjde paa mindst 58 m grundet 
paa Farvandets internationale Karakter. Tanken blev dog opgivet, 
og i Stedet for overdrog man vor Gruppe at udarbejde Projekt til en 
Færgeforbindelse, et Arbejde, der var meget interessant og gav An
ledning til en stor Række Strømmaalinger i saavel „Det gyldne Horn“ 
som i Bosphorus Strædet.

Banetilslutningsarbejderne paa saavel Europa Siden som paa Asien 
Siden af Strædet projekteredes under min tekniske Ledelse, medens 
Færgehavnene med Færgeklap etc. projekteredes af J. Saabye & O. Ler
che, og Færgerne af Helsingørs Skibsværft. Som samlende Instans i 
hele Sagen fungerede min tekniske Afdeling.

i 1 i



De Erfaringer, jeg høstede ved at lede dette Projekteringsarbejde, 
kom mig til megen Nytte ved de senere tysk-danske Forhandlinger 
om Færgeforbindelsen Fehmern—Rødby, hvor man efter Opfordring 
fra min Side ligeledes bad Helsingør Skibsværft at medvirke som 
sagkyndig.

Seks Aars yderst forceret Arbejde i Tyrkiets Tjeneste havde slidt 
meget stærkt paa mig; kun tre Gange havde jeg været i Danmark og 
holdt to Maaneders Ferie sammen med min Hustru og mine tre Børn. 
En af Hjemrejserne foregik pr. Skib via Athen til Brindisi, og efter 
et kortere Ophold i Italien videre gennem Frankrig og Tyskland til 
Hjemlandet; en anden foretoges med Ophold i Østrig og Bulgarien, 
samt et længere ufrivilligt Vinterophold i Rumænien grundet paa Is 
i Konstanzas Havn. Jeg trængte egentlig til en længere Arbejdspause 
for atter at falde lidt til Ro og bygge videre paa de indhøstede Er
faringer og paany forme mit Liv.

Men atter udviklede Forholdene sig anderledes end planlagt. 
Under en Inspektionsrejse paa Banelinien i Anatolien modtog jeg 
den i o. Januar 1933 en telegrafisk Anmodning fra Hovedkontoret i 
København om omgaaende at begive mig til Danmark for derfra at 
rejse videre til Iran. Jeg vaklede lidt ved Tanken om atter at skulde 
paatage mig et yderst krævende Hverv, men tilskyndet af mine ene- 
staaende Medarbejdere, der allerede hver for sig havde begyndt at 
overveje, hvad de skulde tage sig til, naar Jernbanelinien i Anatolien 
om kort Tid vilde være færdigbygget, bestemte jeg mig til at se bort 
fra egne egoistiske Betragtninger og at stille mig til Disposition for 
de nye Opgaver, der var i Vente, og den 20. Januar 1933 var jeg til
bage i Danmark.



DE IRANSKE ARBEJDER 

1933-1941

Mit Ophold i Danmark mellem de to store Opgaver blev kun paa 
fem Dage. Allerede den 25. Januar 1933 afrejste jeg via Berlin,War
szawa, Schepetowka og Charkow til Baku ved det kaspiske Hav, og 
med Skib fra Baku til Pahlevi naaede jeg Iran paa min Fødselsdag 
den 2. Februar 1933, 42 Aar gammel.

Allerede Rejsen gennem Rusland, der ikke foretoges som i gamle 
Dage med „Wagons Lits“ som Rejseorgan, men under det nationale 
russiske „Intourist“s Ledelse, var en Oplevelse for sig, idet Ruten først 
for nylig var kommet i Gang igen som international Færdselsaare 
efterVerdenskrigen 1914-1918 og den derefter følgende Omvæltning 
i Landets Styre.

Men ikke mindre var det en Oplevelse i Iran at finde en næsten 
første Klasses Automobilvej mellem Pahlevi og Teheran. Aarene i 
Anatolien havde gjort een ukendt med gode Veje, idet Tyrkerne fuld
stændig manglede Vejtjeneste. Naar en Vej var blevet ødelagt ved 
Oversvømmelse, Vintervejr eller lignende, laa den hen i Aarevis, inden 
den blev bragt i Orden. Man maatte derfor altid medbringe Hakke, 
Skovl og Spade samt svære Donkrafte som Bagage i Automobilet. I 
Iran var det helt anderledes. Iranerne havde Skønhedssans og Ordens
sans, hvorfor Vejene i det store og hele var i prima Tilstand.
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Ved min Ankomst til Teheran var Banebyggeriet paa den trans
iranske Jernbane i fuld Gang, idet min tidligere Afdelingschef, Martin 
Lindahl, arbejdede paa den nordlige Del af Linien og havde sit Ar- 
bejdscentrum ved Byen Chahi, 127 km fra Havnepladsen Bender Chah 
ved det kaspiske Hav, medens Amerikaneren Caroll arbejdede fra Syd 
med sit Arbejdscentrum ved Saleabad, 250 km fra Havnepladsen Ben
der Chapour ved den persiske Golf og 150 km fra Byen Ahwas.

Driften paa Banerne var i Gang under iransk Ledelse, for Stræk
ningen fra Bender Chah til Chahi med en Del tysk Hjælpepersonel 
og for Strækningen Bender Chapour-Ahwas-Saleabad med en Del 
amerikansk Hjælpepersonel.

I Hovedstaden sad en gammel schweizisk Professor, der var Spe
cialist i Jernbanebygning, men hverken havde Kraft eller Evne til at 
dirigere et Baneanlæg, og søgte forgæves at mægle mellem Nordliniens 
svenske og Sydliniens amerikanske Byggemaade ved at søge at faa 
begge Parter til at acceptere de schweiziske Normer.

Begge Byggeorganisationerne udførte Arbejdet paa Statens Reg
ning med eget, temmelig udygtigt Personel. Arbejdet blev baade dyrt 
og daarligt, idet illegitime Kræfter i Form af Bogholdere, Kasserere 
m. m. søgte egen økonomisk Fordel paa Bekostning af baade Arbej
det og Ledelsen.

Den dansk-svenske Gruppe, der under Navnet „ Consortium Kamp
sax Iran“havde dannet et Konsortium med eventuelle Arbejder i Iran for 
Øje, havde tre Maaneder inden min Afrejse til Iran sendt Seyfeddin 
bey, vor engelsk-ty sk-fransk-tyrkiske Tolk fra Arbejderne i Tyrkiet 
til Teheran for at forberede eventuelle Forhandlinger. Seyfeddin bey 
havde været Hovedkontorets Tolk under hele den tyrkiske Opgave 
og havde saaledes lært os Skandinaver, selve Gruppen og alle de be
tydeligere Medarbejdere at kende.
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Seyfeddin bey medbragte en Anbefalelsesskrivelse fra den tyrkiske 
til den iranske Udenrigsminister, og i denne Skrivelse omtalte den 
tyrkiske Udenrigsminister det dygtige Arbejde, Konsortiet havde ud
ført i Tyrkiet. Det var saa heldigt, at paa det Tidspunkt, Seyfeddin 
bey ankom til Teheran, var Premierministeren Fouroughi samtidig 
Udenrigsminister og var ved at skifte Minister for offentlige Arbejder.

Situationen var saaledes moden til at faa Føling med Tidens nye 
Kræfter, med Mænd, der gerne vilde gavne deres Land og søge ind
ført en forsvarlig Byggemetode for Jernbanevæsenet. Der havde været 
arbejdet i otte Aar paa de to Banestrækninger, der begge var bygget 
paa det flade Land ved det kaspiske Hav og den persiske Golf, saa det 
stod som en Ugørlighed for alle de medvirkende Parter at faa udført 
de resterende 1000 km Jernbane gennemgaaende i meget svært Terræn, 
og der fandtes formentlig heller ikke andre i hele Verden, der havde 
kunnet præstere dette Kæmpearbejde, end den sammenarbejdede Kreds 
af Ingeniører, der nylig havde afsluttet Baneanlæggene i Tyrkiet.

Min første Samtale i Iran var med Premierminister Fouroughi, 
der anmodede os om at give ham et Memorandum angaaende vort 
Byggesystem og Tidsfristen for Udførelsen af de 1000 km Bane.

Vort Svar herpaa, hvorefter Arbejdet vilde være fuldført om seks 
Aar, hvis man overlod det til os, interesserede Irans Overhoved Shah 
Reza, og den ny Minister for offentlige Arbejder, Ali Mansour, blev 
udset til at føre Forhandlinger med os.

I Begyndelsen af Marts var vi saa langt fremme, at en Slutseddel 
blev skrevet, og Rygtet om Kontraktens Størrelse sivede gennem de 
eksisterende Byggeorganer til Europa og foranledigede, at en svensk 
og en tysk Gruppe meldte sig som Konkurrenter.

Den 17. Marts ankom Direktør Saxild til Teheran, og den 21. April 
var vi naaet saa vidt, at Kontrakten blev underskrevet, og vi havde
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givet Minister Ali Mansour vor Haand paa, at Banen, for saa vidt 
vi levede, vilde være fuldført paa seks Aar.

Faa Maaneder efter var Organisationen bygget op. Direktør Saxild 
overtog den øverste Ledelse, og Direktør H. K. Wright fra A/S Wetek 
paatog sig under de fire første Aar at medvirke ved Banens Fuld
førelse indtil Teheran, medens jeg paatog mig Strækningen Teheran - 
Saleabad. I øvrigt meldte saa at sige alle vore dygtige tidligere Med
arbejdere sig til Arbejdet. Min højre Haand blev saaledes Overingeniør 
Mogens Blach, medens Direktør Wrights højre Haand blev Overinge
niør Ejnar Park og senere den norske Overingeniør Karl Olsen.

Denne Gang gled Arbejdet systematisk fremad allerede fra Be
gyndelsen. Først udførtes de nødvendige Tjenesteveje, og derefter gik 
Banearbejderne i Gang. Men i Iran fandtes ikke som i Tyrkiet en 
Entreprenørstand, hvorfor det blev nødvendigt at invitere europæiske 
Entreprenørfirmaer til at deltage i Arbejderne. Det blev fortrinsvis 
italienske Firmaer, der fik overdraget Entrepriserne paa Nordlinien, 
medens franske og engelske Firmaer var de fremherskende paa Syd
linien. Bygningen af selve Teherans Banegaard blev overdraget et 
tysk Firma.

Vor tidligere Medarbejder, Martin Lindahl, der følte sig lidt brøst
holden over, at Kampsaxgruppen havde faaet Overhaand over den 
svenske Gruppe, han havde repræsenteret, tilbød vi Stillingen som 
Overingeniør for Nordlinien, hvis Bygning han tidligere havde ledet 
fra sin Station i Chahi, men han foretrak at blive Leder af et svensk 
Entreprenørfirma Sentab (Svenska Entreprenad Aktiebolag). Dette 
Firma paatog sig nogle enkelte Brobygningsentrepriser for Jernbanean
lægget, men gik derefter over til andre Vej-og Husbygningsentrepriser.

Som bekendt forløb Arbejdet med Bygningen af den transiranske 
Jernbane over al Forventning. I Løbet af seks Aar blev disse impo-
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nerende Arbejder, hvis Værdi beløb sig til over 500 Millioner Kroner, 
udført, og bortset fra den rent tekniske Indsats, skyldtes den hurtige 
og planmæssige Færdiggørelse af Opgaven ikke mindst den Støtte, de 
tre iranske Ministre for offentlige Arbejder, Ali Mansour, Ahy og 
Dr. jur. Sadjadi hver i sin Ministertid ydede Byggeledelsen, og uden 
hvilken mangt og meget vilde have været anderledes.

Medens jeg under Byggearbejdet i Tyrkiet kun havde haft den 
tekniske Ledelse af de 390 km Bane, fik jeg her i Iran foruden den 
tekniske ligeledes den administrative Ledelse af den 1000 km lange 
Bane. Kun faa Ingeniører i Verden har været med til i Detailler at 
gennemføre Bygningen af 1400 km moderne, normalsporet Jernbane 
i svært Bjergterræn, en teknisk Erfaring, som man kun sjældent kan 
faa Lejlighed til at erhverve sig.

Ogsaa paa det administrative Omraade opnaaedes rig Erfaring i 
Samarbejdet med Ministrene og de iranske Embedsmænd. Foruden 
den tekniske Opgave, blev det mig paalagt at lede Sanitetstjenesten, 
hvis Chef var en iransk Overlæge, der var sidestillet med vore Over
ingeniører. Ganske som enhver Entreprise havde sit Ingeniørkontor, 
havde den ogsaa sit lille Hospital med Læge, Sygeplejere, m. m.

Der var reserveret 2% af Anlægsudgifterne til Administration af 
Sanitetstjenesten, og saa dygtigt blev den administreret, at et smukt 
Jernbanehospital kunde bygges i Teheran for det indtjente Overskud, 
et Hospital, som vil minde Jernbanedriftens syge og saarede om Bygge
organisationens Betænksomhed overfor Eftertiden.

Naar det ovenfor anføres, at Erfaringerne fra de tyrkiske Bane
anlæg bevirkede, at vore iranske Præstationer langt overgik Præsta
tionerne i Tyrkiet, maa det samtidig fremholdes, at nogen Sammen
ligning mellem de to Opgaver kan ikke drages. I Tyrkiet var der kun 
faa Lighedspunkter mellem Arbejdet paa min Banelinie i Nordana-
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tolien og paa Sydlinien fra Fewsipasha til Diyarbekir. Denne var under
lagt den schweiziske Overingeniør F. Sigrist, der fra Hovedsædet i 
Stamboul havde flere Dages Rejse til Arbejdsstederne, idet Rejsen fra 
Stamboul til Malataya, der var Sydliniens Arbejdscentrum, havde en 
Længde som fra København til Rom. Selv Rejsen fra Stamboul til 
Hovedstaden og Regeringsbyen Ankara var baade besværlig og kostbar.

I Iran derimod havde vi vort Hovedsæde i Landets Hovedstad 
Teheran, der laa 327 km fra Chahi, vort Arbejdsomraades nordligste 
Punkt og 690 km fra Saleabad (Indimechg), Arbejdsomraadets syd
ligste Punkt. Samtidig var vi i Teheran i umiddelbar Nærhed af samt
lige Ministerialbygninger og Regeringskontorer, og Haven omkring 
Hovedkontoret stødte direkte op til Shahens Have.

Hovedkontoret var en tidligere Ministerpræsidents Bolig. Dets 
egentlige Besidder var død nogle Aar før vor Ankomst, og den efter
levende Slægt havde ikke Midler til at eje det fornemme to-Etagers 
Hus og dets smukke Have.

Den Udvikling, Kampsaxgruppen fik i Iran, nødvendiggjorde tre 
Gange en Udvidelse af Bygningen, og derved opnaaedes Lokale- og 
Arbejdsforhold, der langt overgik, hvad man havde maattet klare sig 
med i Bakerhahn i Stamboul.

I Kælderetagen havde vi foruden Lystrykafdelingen vort Prøve
laboratorium, i hvilket vi havde det største og mest moderne Appa
ratur for Materialprøvning, og hvortil efterhaanden Materialer send
tes fra alle større Anlægsarbejder i Iran. I Stueetagen, der var reserveret 
Direktion og øverste Ledelse, fandtes Konferenceværelse, Sekretariat 
og Bogholderi, medens alle tekniske Kontorer var samlet paa første 
Etage.

Fra dette Hovedkontor havde vi egne Postforbindelser til hver 
enkelt af vore udstationerede Medarbejdere, saaledes at enhver af dem
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to Gange pr. Uge fik sine Instruktioner og alle Livsfornødenheder ind 
ad Døren. Naar hertil føjes, at den iranske Regering overalt ønskede 
sit Vejnet udbygget saa godt som overhovedet muligt, hvorimod man 
i Tyrkiet havde været meget paaholdende med Udgifter til Vejbyg
geriet, forstaar man, hvor meget vor Opgave derved lettedes.

Ialt anlagde vi Nord for Teheran ca. 200 km Tjenesteveje og Syd 
for Teheran ca. 450 km, en Opgave, som i sig selv var af meget bety
delig Størrelse, idet Vejene paa store Strækninger var i vildeste Fjeld
terræn, hvor Tunneller, Halvtunneller og Støttemure af meget store 
Dimensioner var nødvendige for overhovedet at komme frem.

Chahi var beliggende ca. 150 m over Havets Overflade; herfra 
førtes Linien gennem Talar Floddalen i Serpentiner op til Nordlini
ens Højdepunkt ved Gadouk 2112 m over Havet og gennembrød 
Elburzbjergkædens Ryg i en 3800 m lang Tunnel. Denne Tunnel, der 
var Nordliniens længste, udførtes med stor Dygtighed af et østrigsk 
Entreprenørfirma, hvis lokale Chef var en østrigsk Tunnelspecialist, 
der allerede i Tyrkiet havde udført flere Tunnelarbejder for vor 
Gruppe.

I Elburzbjergkæden var Sneen kun borte i de varmeste Sommer- 
maaneder, saa vore Ingeniører kunde i disse Egne udøve adskillige 
Maaneders Vinteridræt.

Nordliniens stedlige Overingeniør, Østrigeren von Rabcevicz, var 
bosat i Abassabaddalen ca. 15 km Nord for Gadouk Tunnellen og 
umiddelbart ved Siden af vor verdensberømte Vereskbro, der i et 
enkelt Spænd paa 86 m er bygget i en Højde af 120 m over Dalbund.

Hele Terrænet mellem Chahi og Gadouk Tunnellen maa betegnes 
som meget svært Terræn, i hvilket ca. 20% af Linien var i Tunnel, 
og umaadelige Bjergkløfter passeredes paa smukke Broer i dristige 
Spænd.
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Fra Elburzbjergkæden til Teheran var Terrænet, der delvis gik 
over et ørkenagtigt Højdeplateau, i det store og hele gunstigt; den 
eneste større By, der passeredes paa denne Strækning, var Firouzkouh, 
ved hvilken der blev anlagt Vandstation, Oliestation, Remiser m. m., 
saaledes som disse, med en Maksimumsafstand af 150 km, indrettedes 
ved alle større Stationer.

Firouzkouh var i Landet kendt for sine blaa Fladlus, der var en 
særlig giftig Race, hvis Bid medførte et Par Dages Febersygdom.

Byggevanskelighederne paa den 220 km lange Strækning bestod 
fortrinsvis i, at Vandet overalt var saa salt og gipsholdigt, at det ikke 
kunde anvendes til Betonarbejder.

Mellem Teheran og Kum, en Strækning paa 150 km, der frem
deles laa paa Højdeplateauet, var Terrænet ligeledes i det store og 
hele godt Jernbaneterræn, dog med enkelte stærkt materialeførende 
Flodlejer, der krævede ret betydelige Broanlæg.

Teheran laa ca. 1100 m over Havet, medens Kum, en gammel 
berømt Universitetsby med en pragtfuld Moské med gyldne Kupler, 
der kunde ses i over 50 km Afstand fra Byen, laa i Kote 1000 m.

Paa Linien Kum—Sultanabad (Arak), en Strækning paa ca. 150 
km i stigende Terræn, var Jordarbejderne betydeligt større, men Ter
rænet endnu alt i alt behageligt og fremkommeligt for en Jernbane. 
Sultanabad (Arak), der laa i en Højde af 1800 m over Havet, havde 
været den engelske Regerings Hovedsæde i Iran under forrige Ver
denskrig og havde en Række dejlige Haver og tilhørende smukke Bo
liger. Klimaet var pragtfuldt, behageligt om Sommeren og køligt og 
klart om Vinteren.

Mellem Arak og Bahrein (Doroud) passeredes Sydliniens Højde
punkt i Kote 2217m over Havet. Hermed var Midtirans Højdeplateau 
passeret, og Nedstigningen mod den persiske Golf begyndte. Endnu til
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Doroud var man i aabentTerræn, men den 170 km lange Strækning fra 
Arak til Doroud var i svært Terræn med mange Beskyttelses værker 
mod Snefygning.

Sydliniens stedlige Overingeniør, Schweizeren Newhaus, der lige
ledes havde været Gruppens stedlige Overingeniør paa Sydlinien i 
Anatolien, var bosat i en rig Sletteby, Bourudjird, der laa i 50 km 
Afstand fra Linien Nord for Doroud, ialt 270 km fra Saleabad. Bou
rudjird var den sydligste By anvendelig for vort Banearbejde.

Fra Doroud til Saleabad fulgtes Flodløbet Abediz gennem Lorestan 
Bjergene, en Jernbanestrækning paa 220 km i sværeste Bjergterræn, 
hvor ialt 60 km var i Tunnel, og hvor selve Floden paa mægtige Sten
broer krydsedes fire Gange af Baneanlægget.

Amerikanerne, der havde gjort de første Rekognosceringer i dette 
Terræn, havde opdelt det i otte Canyons og de mellemliggende Par
tier. I de otte Canyons styrtede Floden mellem lodrette Fjeldvægge, 
men jernbanemæssigt set var hele denne Strækning lige vanskelig og 
krævede ogsaa fem anstrengende Byggeaar og mange døde Arbejdere, 
før Vanskelighederne blev overvundet.

Denne Strækning vil staa som et Eksempel paa det vanskeligste 
Jernbanearbejde, der nogen Sinde er udført. Den gamle schweiziske 
Professor havde karakteriseret det som ugørligt at føre en Bane igen
nem det. Paa det vanskeligste Parti udgørende 150 km af de 220 km 
var 407» af Strækningen i Tunnel.

Samtidig med, at Terrænet frembød de størst mulige Hindringer, 
var Sommerklimaet saa haardt, at vore Ingeniører i Juli og August kun 
kunde arbejde en Uge ad Gangen langs Banen, hvorefter de maatte op 
i Bjergene til vort Rekreationshjem ved Nadjun. Her havde vi i en 
Højde af 2200 m over Havet anlagt et Sanatorium for alle vore 
Medarbejdere, med Tennisbane og Svømmebassin, og hvor Livs-
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lysten under en dygtig Plejemors gode Behandling paany kunde 
vækkes til Live.

Vort samlede iranske Baneanlæg havde 224 Tunneller paa en sam
let Længde af 83.900 m, ialt opførtes 3.250 Broer af en samlet Længde 
paa 22.000 m, der udførtes 2.300.000 m3 Murværk og et samlet Jordar
bejde paa 21.000.000 m3. Da Arbejdsstyrken var paa sit Maksimum, be
skæftigedes 45.000 Arbejdere, 5.000 Haandværkere og 450 Ingeniører.

Den 26. August 1938 aabnede Hans kejserlige Højhed Reza Shah 
Pahlavi den transiranske Jernbane fra det kaspiske Hav i Nord, via 
Hovedstaden Teheran til den persiske Golf i Syd, en Staalvej over 
Bjerge og Sletter, en Jernbane over et vildt, utilgængeligt Landskab. 
Med en gylden Bolt skruede Majestæten de to Skinnestrenge sammen, 
i hvilken Linien fra Nord og Linien fra Syd —400 km Syd for Lan
dets Hovedstad Teheran—mødtes ved en lille Station, der af os Inge
niører var kaldt Sefidtcechmek, det hvide Bjerg, og som af Shahen blev 
døbt Fawzia efter Navnet paa Irans Kronprinsesse, som Kronprinsen 
umiddelbart efter Baneindvielsen hentede fra Ægypten udvalgt til at 
være Landets kommende Kejserinde.

Dermed havde Direktør Saxild og jeg indfriet det Løfte, vi i April 
1933 havde afgivet til den iranske Regering om at færdigbygge den 
transiranske Bane i Løbet af seks Aar, ja, vi havde mere end indfriet 
vort Løfte, idet Arbejdet var blevet forceret saaledes, at det kunde 
afleveres otte Maaneder tidligere end den Dato, Kontrakten lød paa.

Da Shahen havde skruet den gyldne Bolt i, sagde han vendt mod 
Landets Elite og de skandinaviske Jernbanebyggere, der deltog i Aab- 
ningshøjtideligheden for den transiranske Jernbane:

„Denne Dag er en af de stolteste i den iranske Nations Historie. 
Jernbanen fra det kaspiske Hav til den persiske Golf forbinder Rigets
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fjerneste Egne og opfylder et Ønske, der bestod i mange Aar, men 
først blev virkeliggjort, da Haab og Handling forenedes i Beslutning.“

Ogsaa for mig blev det en af Livets stolte Dage. Maaske havde 
vor Arbejdspræstation ved de tyrkiske Baneanlæg ikke været mindre, 
men her havde vort direkte Samarbejde med en stor Mand hævet 
vort Arbejde op i en Samarbejdets Aand, der har efterladt uforglem
melige Minder om, hvad Tillid og Samarbejde kan skabe.

For mit Vedkommende blev Majestætens Tak udtrykt ved, at 
Shahen udnævnte mig til Officer af Homayoun Ordenen.

Den svenske Konges Tak for det smukke skandinaviske Samar
bejde under denne Arbejdspræstation udtryktes overfor mig ved, at 
jeg udnævntes til Ridder af Nordstjerneordenen.

Blandt de øvrige Opgaver, jeg ledede som Direktør for den skan
dinaviske Gruppe „Consortium Kampsax Iran“, bør nævnes Bygningen 
af en 65.0001 Kornsilo i Teheran samt af 16.0001 Kornsiloer i Tabriz, 
Kermanshah, Isphahan, Ahwas, Shiraz og Meshed, hvilke betydelige 
Bygningsværker udførtes i Aarene 1936-1940.

I Aarene 1939 og 1940 førte jeg paa Konsortiet Kampsax’Vegne 
Forhandlinger med den iranske Regering angaaende Bygningen af 
Jernbanelinierne Teheran—Meshed, Kum—Kerman og Teheran—Ta
briz, tre Baneanlæg, hvis samlede Anlægssum svarede til den transiran
ske Banes Anlægssum, d. v. s. mellem fire og fem Hundrede Millioner 
Kroner, men Verdensforholdene medførte, at Regeringen vedtog at 
udføre Arbejderne i egen Regning.

Ligeledes forhandledes i samme Tidsrum om Opførelsen af Raad- 
hus, Sygehus og Skole i 26 af Landets større Byer, men grundet paa, 
at Nohab- og Kampsaxgruppens hidtidige øverste Leder, Formanden 
for „Förtroenderådet“, Överstelöjtnant Nyström var afgaaet ved Dø-
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den, og at Gruppen frygtede for i de paagældende Aar at paatage 
sig for store Opgaver i Orienten, lykkedes det ikke at føre Forhand
lingerne til Kontrakt.

I Foraaret 1940 anmodede den afghanske Regering „Consortium 
Kampsax Iran “om at sende en Repræsentant til Kabul for at føre For
handlinger om Vej-og Jernbaneanlæg i Afghanistan. Jeg anmodede 
Gruppen om at faa overladt denne Opgave, men fik Afslag.

Efter disse Skuffelser føltes det, som om Gruppens Handlekraft 
var blevet svækket, og da min egen Arbejdslyst var uændret, frem
sendte jeg den 1. April 1940 til „Förtroenderådet“ Meddelelsen om, at 
jeg den 1. April 1941 ønskede at fratræde som Direktør for „Consortium 
Kampsax Iran“. Inden vi naaede denne Fratrædelsesdato, 1. April 
1941 indtraadte imidlertid følgende Begivenheder.

Grundet paa den stadig stigende Arbejdsløshed i Danmark blev 
Beskæftigelsesspørgsmaalet i Sommeren og Efteraaret 1940 taget op 
til alvorlig Drøftelse. Beskæftigelsesplanen blev fastlagt i Regeringens 
Beskæftigelsesudvalg, og under Drøftelsen af denne paaviste Ministe
ren for offentlige Arbejder, Civilingeniør Gunnar Larsen, at man 
inden for Statsadministrationen manglede et teknisk Organ, der kunde 
forberede Statens egne Beskæftigelses- og Beredskabsarbejder, idet 
de eksisterende tekniske Statsorganisationer manglede det fornødne 
Personale.

Paa Grundlag af disse Drøftelser anmodede Ministeren den 13. 
November 1940 Finansudvalget om en Bevilling til Oprettelse af en 
teknisk Organisation under Ministeriet for offentlige Arbejder. Efter 
Forslaget skulde det nødvendige Personale engageres efter de Ret
ningslinier, som gælder i det frie Erhverv. Herved skulde opnaas en 
større Smidighed, idet Organisationen let vilde kunne udvides i det 
Omfang, som Opgaven maatte kræve, uden at paavirke Rammerne
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for de eksisterende, permanente tekniske Institutioner. Det skulde 
ligeledes herigennem være muligt fra det frie Erhverv at rekruttere 
virkelig kvalificeret Arbejdskraft til Opgavernes hurtige Løsning.

Den 18. November 1940 modtog jeg og besvarede det Telegram, 
der blev sendt mig til Teheran med Forespørgsel, om jeg var villig 
til at fratræde som Direktør for Konsortium Kampsax’ iranske Af
deling og indtræde som Direktør for Teknisk Central under Ministe
riet for offentlige Arbejder og derved yde mit Bidrag til den hjemlige 
Kamp mod Arbejdsledigheden.

Paa Baggrund af den arbejdsskabende Interesse, der maa siges at 
have været Grundtanken i hele mit Livsvirke, kom denne Opfordring 
fra Hjemlandet som en Henstilling, der ikke kunde siges nej til. 
Kampsaxgruppen erklærede sig indforstaaet med en saadan Ordning 
af min Fratræden, og Civilingeniør Kurt Olsen udnævntes til min 
Efterfølger. Da det gjaldt Kampen mod Arbejdsledigheden, ønskede 
Minister Gunnar Larsen naturligvis, at der skulde handles hurtigt. 
Med Støtte af Udenrigsministeriets Afdelinger i København og Moskva 
lykkedes det mig trods den urolige Verdenssituation at gennemføre 
Hjemrejsen fra Iran via Moskva og Stockholm, og jeg ankom til Dan
mark den 25. December 1940.



TEKNISK CENTRAL

Henvendelsen fra den danske Stats Side kom som en meget stor 
Opmuntring for mig. Selvom man til Stadighed var i Kontakt med 
danske Ingeniørfirmaer og ved hyppige Rejser fuldt ud havde Føling 
med Udviklingen i Danmark, havde man ofte næret Frygt for, at de 
mange Aars Virke i Udlandet let vilde kunne bevirke, at man blev 
en fremmed i de hjemlige tekniske Organisationer.

I Samarbejde med Ministeren formedes hurtigt Grundlaget for 
Teknisk Centrals Virke, og allerede den 15. Februar 1941 aabnede 
Centralen sine Kontorer i Holmens Kanal 7.

Den 17. Februar forevistes Kontorerne gennem Ministeriernes 
Pressesekretariat for den danske Presse, ved hvilken Lejlighed jeg 
fremkom med følgende Udtalelse:

— Vi har nu vist Dem vore smukke Arbejdslokaler og haaber, De 
derved har faaet Indtrykket af, at vi har Muligheder for at kunne 
paatage os Opgaver af et stort Omfang, og at Grundlaget eksisterer 
for at kunne arbejde hurtigt. Vi ønsker straks at fremhæve, at Tek
nisk Central ikke er et nyt Kontor, hvor saa og saa mange vil finde 
Beskæftigelse for Resten af Livet.

Teknisk Central har faaet den Opgave at lede og fordele Arbej
det ved de forskellige store, tekniske Opgaver, der i disse Aar maa 
tages op for at modarbejde den unormale Arbejdsløshed. Denne Ar-
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bejdsløshed skyldes særlig vor Industris Vanskeligheder paa Grund 
af nuværende Indførsels- og Udførselsforhold. Deraf fremgaar, at 
Teknisk Central forhaabentlig kun er af midlertidig Karakter, idet 
vore normale tekniske Organisationer under Ministeriet, saasom De 
danske Statsbaner, Vandbygningsvæsenet, Vejkontoret, etc. under 
normale Forhold kan behandle de i normale Tider foreliggende tek
niske Spørgsmaal.

Som Medarbejder ved Société Nohab i Tyrkiet og Consortium 
Kampsax i Iran, begge Grupper bestaaende af Selskaberne Nydqvist & 
Holm, den berømte Lokomotivfabrik ved Trollhättan, Kampmann, 
Kierulff & Saxild og J. Saabye & O. Lerche, har det i 14 Aar været 
min Opgave at være raadgivende Ingeniør for Trafikministerierne i 
de paagældende Lande, i det Øjemed at sætte Landenes Arbejdskapa- 
citet i Vejret, d. v. s. skabe Forudsætninger for, at mange Mennesker 
kom i Arbejde.

Maksimum naaedes i Aarene 1935, 1936 og 1937, da vort Virke 
i Iran skaffede Beskæftigelse for ca. 50.000 Mennesker i direkte Til
knytning til os, og naturligvis for langt flere endda Verden over, 
naar Hensyn tages til det store Kvantum Materiel og Materialer, som 
de Arbejder krævede, der var igangsat af vore Grupper.

Grundet paa dette mangeaarige Arbejde for de to ovennævnte 
Trafikministerier har vort eget Ministerium, eller rettere sagt Minister 
Gunnar Larsen, som jeg iøvrigt indtil min Hjemkomst den 3. Januar 
1941 aldrig havde haft Glæden af at møde, faaet Interesse for vort 
Virke. Gennem de to, der har været øverste Drivkræfter for de dan
ske Ingeniørfirmaers Indsats i den nære Orient, Ingeniør Kampmann 
og Ingeniør Saxild, henledtes Ministerens Opmærksomhed paa mig.

Mit Liv og mine Interesser har altid været og vil altid være at 
se Virke vokse frem, at se Mennesker, tilfredse og glade i deres Livs-
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gerning, skabe sunde og børnerige Hjem. Uendelige mange Glæder 
har jeg haft i min hidtidige Gerning, og det er mit Haab, at det ogsaa 
skal lykkes mig herhjemme at samle virkelystne, for hvem Livet har 
samme Maal som for mig selv, og med denne lille Skare skabe Grund
laget for Arbejde for de mange, for vore dygtigt organiserede raad- 
givende Ingeniørfirmaer, der maa hjælpe os med Detailprojekteringer, 
for vore Ingeniør- & Entreprenørfirmaer, der maa sørge for Udførel
sen af Arbejderne, for Leverandører af Maskiner, Materiel og Mate
rialer, og først og fremmest for de mange Haandværkere og Ar- 
bejdsfolk, for hvilke vi ønsker at skabe god Beskæftigelse paa vel 
organiserede Arbejdspladser.

Min første Medarbejder bliver Overingeniør C. Elvers, som In
geniørfirmaet Christiani & Nielsen har været saa elskværdig at stille 
til vor Disposition for en passende Periode, en Periode, der naturlig
vis er afhængig af, hvor længe de ekstraordinære Forhold varer.

Vor Regnskabsleder er overladt os af Firmaet F. L. Smidth & Co., 
og vi har Drøftelser i Gang med flere af vore store Firmaer om at 
faa overladt dygtige Drivkræfter for paa den Maade at skabe en vel
trænet Organisation, der hurtigt kan behandle de mange Sager, som 
vi haaber Ministeren vil overdrage os, og faa Detailbehandlingen af 
Sagerne fordelt ud paa de rette Hænder. Den Opgave, der i første Om
gang vil kræve hele vor Arbejdskraft, er Automobilvejen fra Rødby 
Havn til Guldborgsund. Saa snart Rigsdagens endelige Bestemmelse 
foreligger, er vi parate til omgaaende at paabegynde Linieudstikningen 
og samtidig udarbejde Licitationsdokumenter, og umiddelbart derefter 
kan den store Beskæftigelse begynde. Ved denne Opgave mener vi, at 
der i Løbet af nogle Maaneder vil være ca. 1000 Mand i Arbejde.

Vore Arbejder vil i det hele taget fortrinsvis blive ude i Landet, 
men i Samvirke med Socialministeriets Beskæftigelsescentral haaber
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man at lade midlertidige Arbejdsbyer opstaa, hvor det sunde Liv 
trives, og hvor alle medvirkende kan tage Ophold nogle Aar.

Jeg er glad over til de nu kommende Opgaver at have Erfarin- 
ringerne fra Arbejdsløshedsperioderne under og efter forrige Verdens
krig, hvor det dengang faldt i min Lod under mine daværende Chefers 
Ledelse, Ingeniørerne Philip Petersen og Arvid Holm, at organisere 
de store Landvindingsarbejder paa Islands Brygge, Syd for Axel Hei- 
desgade, et Virke, der gav Arbejde for mange Mennesker i ca. 3 Aar, 
og senere Organiseringen af Brunkulsarbejderne ved Statens Leje i 
Troldhede for en Gruppe bestaaende af Firmaerne Henriksen & Käh
ler, Korsør, Wright, Thomsen & Larsen, Aalborg samt Philip Peter
sen & Arvid Holm, København, Arbejder, der blev for brat standset, 
fordi daværende ansvarlige for Danmarks Brændselsforsyning ikke 
forudsaa, hvad senere Aars Oplevelser viste os andre.

Vi lever i Øjeblikket i en Tid, hvor Flyvemaskinen og Automo
bilet ganske har forandret Verden, og Menneskene, der lever deri, 
maa ogsaa ændres. Forældede Forestillinger og Fordomme maa revi
deres. Det kræves af enhver, at han kan fornægte sig selv i meget, 
sætte sit eget Jeg til Side og glemme Særinteresser. Der kræves stor 
Taalmodighed og Agtelse og Forstaaelse for andres ærlige Bestræbel
ser og Overbevisninger.

Det har været mit Livs Glæde at samarbejde med mange Menne
sker saavel ved mit Arbejde i Danmark som i Tyrkiet og Iran, og det 
er mit Ønske, at Mottoet: Samarbejde med alle, som ønsker produk
tivt Arbejde sat i Gang i vort Fædreland, usynligt skal staa over Ind
gangen til vore nye Kontorer, som vi nu skaber i den ærværdige gamle 
Ejendom, Holmens Kanal 7, der er rekonstrueret saaledes, at den, 
bærende Mindet om svundne Slægtleds Virke, staar parat for vor 
Tids Indsats.
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Vor første Opgave har været at skabe de Kontorer, som vi her 
har forevist Dem. Det er Aktieselskabet Holmens Kanal 7, der er vor 
Vært, og som har hjulpet os til disse Lokalers gode Indretning. Det 
er Arkitekt Dreyer, der har været Aktieselskabets Arkitekt, og det 
Arbejde, der her er udført paa kort Tid, har været til Ære for Ar
kitekten og for alle hans dygtige Medarbejdere og Haandværkere. 
Vi haaber, at det Tempo, vi her har set i den sidste Maaned, maa 
blive det konstante Arbejdstempo inden for vore Mure. —

Udviklingen i Teknisk Central gik meget hurtigt fremad. Som 
tredie Medlem af Direktionen engageredes Overingeniør Holger Ras
mussen, der for Firmaet Højgaard & Schultz havde ledet Arbejder i 
Gdynia Havn. Alt i alt viste det sig ulige lettere at igangsætte en tek
nisk Organisation i København end i Stamboul eller Teheran. Den 
store Hjælpsomhed, som er karakteristisk for den danske Embeds
mand, medvirkede i meget betydelig Grad til, at Opgaven lykkedes 
saa hurtigt og egentlig uden nogen Art af Vanskeligheder. I den For
bindelse maa ogsaa fremhæves den danske Presses Støtte i enhver af 
vore Sager.

Teknisk Centrals Formaal og Virkemaade blev fastlagt ved føl
gende grundlæggende Bestemmelser:

Teknisk Central staar direkte under Ministeren for offentlige 
Arbejder.

Det paahviler Centralen efter Ministeren for offentlige Arbejders 
Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde at yde den fornødne tekniske 
Bistand til Forberedelse og Gennemførelse af nye Anlæg for Staten 
og eventuelt for Kommuner, private Institutioner, Selskaber og 
lignende.
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Det paahviler Centralen for Statsanlægs Vedkommende:

1) at foretage Forundersøgelser, Opmaaling, Projektering m. v.,
2) at udarbejde Forslag til Betingelser og Beskrivelser, Udbydelse i 

Licitation, samt Indstilling om Arbejders Overdragelser til Entre
prenør,

3) paa Ministerens Vegne at føre det fornødne Tilsyn med Arbejders 
Udførelse, herunder at foretage Attestation af Rekvisitioner fra 
Entreprenører og Leverandører.

Efter Ministerens nærmere Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde 
kan Centralen yde en lignende teknisk Bistand til kommunale Myn
digheder, private Institutioner, Selskaber o. lign. Centralen fremkom
mer i saadanne Tilfælde med Indstilling til Ministeren, om den for 
sin Virksomhed skønner at maatte fordre Vederlag og i bekræftende 
Fald dettes Størrelse.

I det Omfang, det efter Ministerens Skøn maa anses for hensigts
mæssigt, kan Centralen foretage Indkøb af Materialer til Arbejders 
Udførelse enten ved Licitation eller ved Køb i det frie Marked.

Centralens Leder (Direktør), med Ansvar direkte overfor Ministe
ren for offentlige Arbejder, forestaar selvstændigt Centralens Virk
somhed. Direktøren forelægger for Ministeren alle Sager, som denne 
ønsker sig forelagt, eller som efter Direktørens Skøn bør komme til 
Ministerens Kundskab.

Som Medhjælp for Direktøren ansættes af Ministeren for offent
lige Arbejder, efter Indstilling af Direktøren, to overordnede Med
arbejdere, der hver for sig og under Ansvar overfor Direktøren fore
staar sin Del af de Centralen overdragne tekniske Sager. Disse Med
arbejdere forelægger for Direktøren de Sager, som Direktøren ønsker 
sig forelagt, eller som efter disses Skøn bør forelægges Direktøren,
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eventuelt i Nærværelse af den eller de af Personalet, der har behand
let Sagen i Detailler.

Direktøren og hans to af Ministeren approberede Medarbejdere 
udgør Teknisk Centrals Direktion.

Direktøren ansætter det fornødne tekniske og administrative Per
sonale i Henhold til et af Ministeren efter Direktørens Indstilling 
udfærdiget Regulativ.

Det paahviler Direktøren i fornødent Omfang at forhandle med 
de øvrige under Ministeriet for offentlige Arbejder henhørende Admi
nistrationsgrene, hvis Virksomhed har Forbindelse med Centralens 
Arbejde. For i den Henseende at opnaa den hurtigst og bedst virkende 
Forbindelse mellem alle nødvendige samvirkende Parter engagerer 
Centralen kompetent Mellemmand og juridisk Raadgiver, der i Mini
steriet skal tilrettelægge og forfølge Centralens Sager.

Under den af Ministeren for offentlige Arbejder ansatte Hoved
ledelse udbygges Organisationen i øvrigt med følgende teknisk og 
administrativt ledende Personel: (i) Lederen af Teknisk Afdeling, 
(2) Lederen af Kontraktafdelingen, (3) Lederen af Økonomisk Afde
ling og (4) Lederen af Sekretariatet. Disse Ledere deltager med Direk
tionen i Teknisk Centrals daglige Postkonference, ved hvilken alle 
udgaaede og indkomne Breve drøftes, og Sagernes Fordeling og Be
handling fastlægges.

Endvidere ansættes Afdelingsingeniørerne, der er Ledere af de 
forskellige tekniske Underafdelinger, der oprettes paa Hovedkontoret 
eller ude i Landet, alt efter de Opgaver, der paalægges Centralen.

Hver enkelt af Teknisk Centrals Ledere er ansvarlig for Arbej
dets økonomiske og fagmæssige rigtige Fordeling inden for det Lede
ren underlagte Personale.
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Disse Grundregler har vist sig bæredygtige og er fremdeles gæl
dende for Teknisk Centrals Virke.

Den 23. April 1941 fastlagdes Teknisk Centrals Arbejdsom- 
raade yderligere ved, at Statsministeriet udsendte følgende officielle 
Meddelelse:

„Ved Nedsættelse af Regeringens Beskæftigelsesudvalg blev der 
foretaget et afgørende Skridt i Retning af at tilvejebringe Enhed i 
Planlæggelsen af Arbejdet for Bekæmpelsen af Arbejdsløsheden og 
Fremme af den hjemlige Produktion. Det vil imidlertid være af største 
Vigtighed at gaa videre ad Vejen mod en Centralisering af Bestræbel
serne for Arbejdsløshedens Bekæmpelse, Produktionens Forøgelse og 
Udnyttelse af de til Raadighed værende Beholdninger.

„Beskæftigelsesudvalget har drøftet, hvilke administrative For
holdsregler der burde tages for at naa dette Maal. Man har været enig 
om, at der bør gennemføres en Ordning, som paa den ene Side sikrer, 
at Behandlingen af de herhen hørende Sager og Spørgsmaal ved
varende finder Sted i det Ministerium, hvor den paagældende Sag 
efter sin Natur hører hjemme, og af de Personer, der er sagkyndige 
paa disse Omraader, og paa den anden Side tilvejebringer et fast Sam
arbejde mellem de forskellige interesserede Administrationsgrene og 
sikrer Iagttagelsen af de nødvendige Hensyn til Beskæftigelse, For
syning og Økonomi. Dette har man ment bedst at kunne opnaa ved 
at føre Samarbejdet mellem Cheferne for de paagældende Admini
strationer ind i et fast Leje.

„Ud fra disse Betragtninger har Beskæftigelsesudvalget foranledi
get, at der af Statsministeren er blevet nedsat et Udvalg, Beskæfti- 
gelsesraadet, bestaaende af Departementscheferne i Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart, Arbejds- og Socialministeriet, Ministeriet

idd 



for Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for offentlige Arbejder, Inden
rigsministeriet,Finansministeriets i .og Undervisningsministeriets i .De
partement, samt Cheferne for Teknisk Central under Ministeriet for 
offentlige Arbejder og for Beskæftigelsescentralen under Arbejds- og 
Socialministeriet.

„Dette Beskæftigelsesraad, hvis Forretningsomraade ikke paa For- 
haand er afgrænset, idet man maa forme Arbejdet efter de Opgaver, 
der melder sig, skal sikre baade Beskæftigelseshensynets Vægt i de 
paagældende Ministerier og Samarbejdet mellem dem indbyrdes, saa- 
vel med Hensyn til Arbejder, der planlægges eller er vedtagne, som 
med Hensyn til andre Dispositioner, der træffes paa de paagældende 
Omraader, og det skal ogsaa træde i Forbindelse med de andre Mini
sterier, naar Anledning gives dertil.

„Det til Regeringens Beskæftigelsesudvalg knyttede Sekretariat, 
der ledes af en Kontorchef i Arbejds- og Socialministeriet, vil som 
Generalsekretariat baade for Beskæftigelsesudvalget og for Beskæf- 
tigelsesraadet — foruden at bestride de almindelige Sekretariatsforret
ninger — i en fastere Organisation faa Opgaver med Hensyn til at 
planlægge og følge den beskæftigelsesmæssige og produktionsmæssige 
Udvikling under de forskellige Forhold efter Retningslinier, der vil 
blive nærmere fastsat.

„Regeringens Beskæftigelsesudvalg (Ministerudvalget) vil — bistaaet 
af Beskæftigelsesraadet og Generalsekretariatet — vedvarende fast
lægge Hovedlinierne for Beskæftigelses- og Forsyningspolitiken og 
behandle de større og vigtigere Spørgsmaal som hidtil.“

Dermed var Teknisk Centrals Placering i Kampen mod Arbejds
løsheden og ved Planlæggelsen af Arbejder til Fremme af den hjem
lige Produktion fastlagt. Centralens Arbejde siden da har nøje hvilet
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paa de i Statsministeriets Meddelelse af 23. April 1941 angivne Ret
ningslinier.

Den 15. Januar 1942 forevistes Teknisk Central af Minister Gun
nar Larsen for Finansudvalget. Ved denne Lejlighed forelagde Teknisk 
Central følgende Arbejdsprogram for de nærmeste Aars Virke:

MOTORVEJAN LÆG

Rødby Havn-Storstrømsbroen...................................42,0 Mill. Kr.
Brøndbyvester-Brønsholm........................................36,0 Mill. Kr.

INDVINDING AF RAASTOFFER

Kulbrydning paa Bornholm................................... 3,0 Mill. Kr.

LANDVINDINGSANLÆG

Landvinding i Ho Bugt........................................... 7,5 Mill. Kr.
Uddybning af Sejlløbet fra Enghave Brygge til 
Køge Bugt fra 4,0 m til 7,5 m Vanddybde, samt 
Anlæg for Industrivirksomheder ved Hvidovre og
Avedøre........................................................................ 25,0 Mill. Kr.

KRAFTANLÆG

Vandkraftanlæg ved Skern Aa................................ 21,0 Mill. Kr.

Endvidere var allerede paa det Tidspunkt Arbejdet igangsat for 
Anlæg af Startbaner i Københavns Lufthavn i Kastrup, et Arbejde, 
der udførtes for Luftfartsdirektoratet, og hvortil der hidtil er be
villiget 15,5 Mill. Kr. Der forelaa saaledes alt i alt et Arbejdsprogram 
paa 150 Mill. Kr.

Under Minister Gunnar Larsens energiske Ledelse fik Teknisk 
Central af Ministeriet for offentlige Arbejder overdraget den ene in-
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teressante Opgave efter den anden, specielt blev Arbejdet med Luft
havnanlæg og Efterforskning af Raastoffer meget betydeligt.

En Formindskelse af Centralens Arbejdstempo indtraadte først 
nogle Maaneder efter den 29. August 1943, da Regeringen var holdt 
op at fungere, og Departementschefen kom til at udøve de Beføjelser, 
der normalt tilkommer en Minister.

Mellem Departementschefen og Teknisk Central blev det fastlagt, 
at Teknisk Centrals Arbejder, det vil sige saadanne, som i Henhold 
til tidligere Resolution var overladt Teknisk Central til Gennem
førelse, fortsat selvstændigt skulde ledes af Centralen. Saaledes vilde 
det for disses Vedkommende ikke være nødvendigt at forelægge 
Ministeriet Udbydelsesbetingelser eller Entreprisekontrakter til God
kendelse.

Derimod maatte Teknisk Central som hidtil forelægge Ministeriet 
Forslag til de aarlige Bevillinger vedrørende disse Arbejder, og Mini
steriet forbeholdt sig under Hensyn til den almindelige Beskæftigel
sessituation, respektive den finansielle Situation, at kunne gribe ind 
med Hensyn til det Tempo, i hvilket de paagældende Arbejder skulde 
fremmes.

Inden for Rammerne af den Bevilling, som var eller maatte blive 
stillet til Raadighed til foreløbige Undersøgelser og Projekteringer, 
vilde Teknisk Central i Henhold til den af Minister Gunnar Larsen 
Centralen givne Bemyndigelse kunne foretage saadanne forberedende 
Undersøgelser m. v., som af Centralen skønnedes hensigtsmæssige som 
Led i den af Staten tilrettelagte almindelige Beskæftigelsespolitik i 
Overensstemmelse med de af de kompetente Myndigheder fastlagte 
Retningslinier. Til alle andre Projekteringsarbejder vilde det være 
nødvendigt, at Teknisk Central gennem Ministeriet søgte Bevillings
myndighedernes Tilslutning i hvert enkelt Tilfælde.
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Tiden efter 29. August 1943 er saaledes at betragte som andet 
Afsnit af Teknisk Centrals Eksistens, idet man ikke mere havde det 
klare Maal for Øje at forberede flest mulige produktive Beskæftigel- 
ses-og Beredskabsarbejder. Medens Arbejdet under Ministerens Ledelse 
havde været præget af positiv Indsats og praktisk Økonomi, blev det 
efter 29. August 1943 mere Formaliteterne, der kom i Højsædet. Men 
med den sikre Overbevisning om, at det Øjeblik maatte komme, hvor 
vi vilde faa Glæde af vort Arbejde, og Samfundet vilde faa Brug for 
at udføre de planlagte Arbejder, lykkedes det at opretholde Arbejds
glæden og dermed den fulde Virkelyst hos alle vore Medarbejdere.

Teknisk Centrals Arbejdsomraade er dels de igangværende Arbej
der, dels Forundersøgelser for nye Opgaver og dels de mange Udvalg, 
hvori Centralen medvirker til Statsopgavernes normale Fremme.

For Finansaaret 1944/45 vil jeg karakterisere Teknisk Centrals 
Arbejdsomraade som værende følgende:

MOTORVEJANLÆG

Motorvejen Rødby Havn-Storstrømsbroen
Lov Nr. 191 af 17. April 1941
Motorvejen Brøndbyvester-Brønsholm
Lov Nr. 168 af 11. April 1942

Forundersøgelser for det i Sommeren 1943 nedsatte Udvalg 
vedrørende det sjællandske Motorvejnet

Forundersøgelser for Motorvejen Padborg-Hirtshals 
Forundersøgelser for Bro- eller Tunnelforbindelse med Sverige 
(Øresundsforbindelse)
Medvirken i Udvalget angaaende Sikring af Færdslen 
ved Vejkrydsninger
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LUFTHAVNANLÆG

Anlæg af Startbaner i Københavns Lufthavn i Kastrup 
Forundersøgelser for Lufthavnens Udvidelse mod Øst 
Forundersøgelser for det i Foraaret 1944 nedsatte Udvalg 
angaaende Forbedring af Trafikforbindelserne til Lufthavnen 
Forundersøgelser for Landingspladser for Taxiflyvning 
ved Brøndbyvester og Fortunen
Medvirken i det i Vinteren 1943/44 nedsatte Udvalg 
vedrørende Flyvepladser i Danmark

INDVINDING AF RAASTOFFER

Kulbrydning paa Bornholm
Forundersøgelser for fortsat Kulbrydning
Tørveproduktion ved Dragsgaard, Lille Vildmose 
Forundersøgelser for fortsat Tørveproduktion 
Forundersøgelser for Indvinding af øvrige Raastoffer

STATENS LANDVINDINGSANLÆG

Landvinding i Ho Bugt
Udnyttelse af de i Kalvebod Strand indvundne Arealer
Inddæmningen ved Rødsand
Landvindinger i det sydfynske Øhav

INDUSTRI-OG KRAFTANLÆG

Vandkraftanlæg ved Skjern Aa
Kraftanlæg ved Mou for Anvendelse af Tørv fra Vildmoserne 
Centralkraftanlæg for Anvendelse af 
de midtjyske Brunkulsforekomster
Forundersøgelser for Anlæg af Centralgasværk 
og Kalksalpeterfabrik ved Avedøre
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FORARBEJDERNE FOR VOR MEDVIRKEN I

Beskæftigelsesraadet
Handelsministeriets uofficielle Udvalg 
angaaende Jern - og Cementrationeringen, samt 
dette Udvalgs Teknikerudvalg og Byggenævn
Teknikerudvalget vedrørende
Københavns Havns Fremtidsudvikling.

Det med Grundlæggelsen af Teknisk Central forbundne Arbejde 
og de første Aars Virke for at faa Organisationen og dennes Arbejde 
ind i faste Rammer har været af allerstørste Betydning for mig selv. 
Den Anerkendelse, man havde høstet i Udlandet for de der udførte 
Arbejder, havde naturligvis givet een en vis Selvtillid, men man læng
tes efter at vende tilbage til sin Ungdoms Virkeomraade og paavise, 
at man under Arbejdet for de fremmede Regeringer havde bygget 
videre paa Hjemlandets Opgaver, og næppe noget andet Arbejde end 
Arbejdet i Teknisk Central i Samarbejde med Danmarks Ministerium 
for offentlige Arbejder kunde i højere Grad have kompletteret den 
rige Erfaring, jeg var kommet i Besiddelse af ved fjorten Aars Ar
bejde for Tyrkiets og Irans Ministerier for offentlige Arbejder.

Den danske Stats Paaskønnelse af det Arbejde, jeg har udført i 
Udlandet som dansk Borger og herhjemme, har fundet Udtryk ved, 
at jeg den 18. Oktober 1935 blev udnævnt til Ridder af Dannebrogs
ordenen og den 12. April 1943 til Dannebrogsmand.

Den 22. Juni 1944 gik Teknisk Central ind i tredie Afsnit af sin 
Virketid, idet man fra 2det Hovedrevisorats Side henstillede, at den 
Fuldmagt, der var givet Teknisk Centrals Leder til at ansætte det 
fornødne tekniske og administrative Personale i Henhold til et af 
Ministeren efter Direktørens Indstilling udfærdiget Regulativ, tilbage-
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kaldtes. Departementschefen, som var træt af det store Ansvar, han 
følte ved Behandlingen af Bevillingerne til Teknisk Centrals Sager — 
Sager, som det var vanskeligt for en Mand, der stod umiddelbart 
foran 70-Aars Aldersgrænsen, at tage endelig Stilling til — tog Hoved
revisoratets Henstilling til Følge og tilbagekaldte Fuldmagten.

Ministeriet for offentlige Arbejders Anerkendelse af det i Teknisk 
Central i de forløbne Aar udførte Arbejde fremgik af den Erklæring, 
som Departementschef Hoskiær den 12. Juli 1944 udsendte gennem 
Dagspressen, og som lød:

„Efter at den Del af Teknisk Centrals Virksomhed, som bestaar i 
Iværksættelse af offentlige Arbejder med det Formaal at bekæmpe 
Arbejdsløsheden, er lagt i faste Rammer, og da det under de nuvæ
rende ekstraordinære Forhold er vanskeligt at fastlægge Retnings
linierne for Teknisk Centrals projekterende Virksomhed, er Direktør 
E. Kayser efter Overenskomst med Ministeriet for offentlige Arbej
der fratraadt som Direktør for Teknisk Central under Ministeriet for 
offentlige Arbejder.

„De løbende Sager vil indtil videre blive videreført af Overinge
niørerne C. Elvers og H. Rasmussen.

„Direktør Kayser har givet Tilsagn om i paakommende Tilfælde 
at være til Raadighed for Ministeriet for offentlige Arbejder, der saa
ledes vil kunne drage Nytte af den rige Erfaring, Direktør Kayser 
har høstet gennem 18 Aars Arbejde ved store offentlige Arbejder, først 
som Overingeniør ved de dansk- svenske Jernbaneanlæg i Tyrkiet, 
dernæst som Direktør for Konsortium Kampsax, Iran, ved de der 
udførte dansk-svenske Jernbane- og andre Anlæg, og nu sidst som 
Direktør for Teknisk Central under Ministeriet for offentlige Ar
bejder.“
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Jeg paatog mig i sin Tid Opgaven som Leder af Teknisk Central 
støttende mig paa det dygtige Forarbejde, der specielt for Motorvej
anlæggene var udført i Aarene forud af vore tre store Ingeniørfir
maer, og paa Vandkraftanlæggenes og Landvindingens Omraade af 
vore raadgivende Ingeniørfirmaer.

Selve Sagerne har fremdeles den samme Betydning for vort Land, 
hvad enten jeg er Leder af Teknisk Central eller ej, og overalt hvor 
jeg kan komme til at medvirke til disses Fremme, agter jeg at yde min 
Indsats med uformindsket Styrke. En god Sag sejrer paa Grund af 
sine gode Egenskaber, og det er mit Haab og Ønske, at de Sager, jeg 
har arbejdet for, i Løbet af de kommende Aar vil udvikle sig jævnt 
og stadigt. Mange af dem var saa store, at de alligevel ikke vilde 
kunne løses i et enkelt Slægtled, saa der vil blive god Tid til fortsat 
Virke under en eller anden Form.

Som gentagne Gange fremhævet blev Teknisk Central et Hjerte
barn for mig, idet dens Opgaver og dens Virkemaade som det centrale 
Projekteringskontor for offentlige Beskæftigelsesopgaver var et Ud
tryk for noget nyt i den ellers saa ensartede juridiske Indstilling i 
den røde Bygning, noget nyt, som jeg tror vil vinde stærk Fremgang 
i kommende Aar. Som noget overlevende fra Kancelliernes Tid virker 
de livsfjerne, departementale Kontorer. For os, der havde været med 
til at bygge op i de nye Samfund i Tyrkiet og Iran og set den gode 
Virkning af, at de dygtigste Mænd i Handel, Haandværk, Industri, 
Landbrug og Fiskeri var Drivkræfterne i Statens Kontorer, var det 
indlysende, at det nuværende departementale System, hvor Sager 
kunde behandles i Aarevis ved blot at sendes rundt til Udtalelser fra 
Kontor til Kontor, ikke kunde holde i det lange Løb. I de yngre 
Ministerier kunde man mærke, at den ny Tids Krav var trængt inden 
for Dørene, men Ministeriet for offentlige Arbejder, der efter min
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Mening burde være det Ministerium, der ved Forudseenhed og Hand
lekraft skabte gunstige Udviklings- og Leveforhold for saavel Handel, 
Haandværk og Industri som for Landbrug og Fiskeri, sov en Torne
rosesøvn, hvoraf det ikke kunde vækkes, højst kunde det strække sig 
til at føle Uvilje mod os, der bragte noget nyt.

Jeg har dog ved min Fratræden som Direktør for Teknisk Central 
af den Sympati, der er vist mig fra alle Sider, forstaaet, at mit Ar
bejde i de fire forløbne Aar ikke har været forgæves, og at jeg bør 
fortsætte mine Anstrengelser, for at der kan opnaas stærkere Kontakt 
mellem de levende, arbejdende og samfundsbærende Virksomheder og 
Statsadministrationen.

Det nu forløbne Afsnit af Teknisk Centrals Historie vil jeg af
slutte med at citere den Adresse, som mine Medarbejdere tilstillede 
mig, og hvori anførtes:

„Det er med Sorg, vi har maattet se Dem paa denne Maade forlade 
Stillingen som Leder af en Virksomhed, vi alle mener maatte kunne 
danne Grundlaget for en fast Institution, der paa bedre Maade, end 
det hidtil har været muligt i Administrationen, vilde kunne samle 
betydelige tekniske Opgaver i sin Haand og derved virke til Gavn 
for vort Land.

„Vi vil derfor samle os i Haabet om, at der snart maa komme den 
Tid, hvor Landets Administration atter kan lægges i normale faste 
Rammer, og hvor De fra højere Sted — af Mænd, som har Forstand 
paa at værdsætte et Arbejde som Deres, og som vil vide at paaskønne 
den store uselviske Indsats, De har ydet i disse Aar — maa modtage 
en uforbeholden Anerkendelse og Tak herfor, saaledes at De, om De 
da maatte ønske det, med Glæde vil kunne vende tilbage til dette 
Arbejde.“
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INGENIØRVIRKSOMHEDEN

VED ioo-AARS JUBILÆET

Da det var paa Foranledning af mine mangeaarige Arbejdsgivere 
Kampsax, at jeg i sin Tid blev valgt til Leder af Teknisk Central 
under Ministeriet for offentlige Arbejder, var det naturligt, at jeg ved 
min Fratræden fra Statens Tjeneste paany søgte Støtte hos dette Firma, 
hvis Indehavere desuden var mine Venner fra Studieaarene, og dette 
resulterede i Igangsættelsen af en administrerende og projekterende 
Virksomhed for Byggearbejder.

Endskønt Tidspunktet ikke kunde siges at være særlig velegnet til 
Oparbejdelse af nye Virkefelter, fandt jeg dog som ansvarshavende 
Leder af Ingeniørfirmaet Kayser & Sønner fuld Mulighed for Udløs
ningen af min Virketrang og fik fuld Støtte fra mine gamle Venner og 
fra Slægtens gamle Bankforbindelse, A/S Kjøbenhavns Handelsbank.

Kayser & Sønner vil under min Ledelse virke som raadgivende 
Ingeniørfirma, der paatager sig Projektering, Udbydelse, Kontrol og 
Administration af ethvert Byggeforetagende, herunder Boligkomplek
ser i Storbyens Saneringskvarterer, Arbejder-og Funktionærbyer om
kring den enkelte Industri eller Planetbyer, der anlægges ved Skov og 
Strand med gode Trafikforbindelser til Storbyen.

Kayser & Sønners Virksomhed ønskes herigennem knyttet til de 
tre Opgaver inden for Anlægsarbejdernes Omraade, for hvilke jeg
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som Direktør f orT eknisk Central bragte Udviklingen et Skridt fremad : 
Motorveje, Lufthavnanlæg og Udnyttelsen af de store Arealer, der 
indvindes ved Landvindinger, ikke mindst Landvindingen i Køben
havns umiddelbare Nærhed ved Amagers Vestkyst, Opgaver, der netop 
tænkes igangsat som Statens Støtte til Erhvervslivet for at byde dette 
nye Udviklingsmuligheder.

I Lighed med den uhyre Betydning for Landet, som Udbygningen 
af Københavns Lufthavn ved Kastrup til en Lufthavn af internatio
nale Dimensioner vil faa, naar Krigen engang er forbi, maa nævnes 
Anlægget af en Industrihavn paa Sjællands Østkyst, umiddelbart Syd 
for København. En saadan Industrihavn ved Køge Bugt, med direkte 
Indsejling for Skibe, der befarer Østersøhavnene og, gennem Kieler- 
kanalen, de vesteuropæiske Havne, vil give vort Land nye store 
Erhvervsmuligheder med deraf følgende Industri- og Boligbyggeri. 
Hertil kommer, at det sjællandske Motorvejnet, der vil faa sin Ind
føring til Hovedstaden gennem Vigerslev Allé, med umiddelbar Til

liv kommende Trafik, vil skabe Mulighed for hurtig og økonomisk 
Trafik ud i Oplandet, en Udvikling, som ligeledes vil være af stor 
Betydning for vort Lands Erhvervsliv.

De store Arealer paa Amager, fra Amager Boulevard og ud til 
Kongelunden, der tidligere har været beslaglagt af Militæret til Skyde
baner, har været en Hindring for Byens Udvikling af ganske samme Art 
som de store Arealer uden for Voldene, paa hvilke Militæret hundrede 
Aar tidligere lagde sin døde Haand. Da Arealerne uden for Voldene 
blev frigivet, udviklede Byen sig med rivende Hast, men uden nogen 
Helhedsplan. Der er stærke Kræfter i Gang inden for vor Administra
tion for at hindre, at en saadan Planløshed gentager sig i kommende 
Bebyggelse, og som et Led i denne Helhedsplan maa ses Udbygningen
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af Københavns Lufthavn og dens Færdselsaarer til Hovedstaden, An
lægget af en Industrihavn og dennes praktiske Tilknytning til Oplan
det, samt den for Samfundet i sin Helhed mest ideelle Udnyttelse af 
de inddæmmede Arealer i Byens Nærhed.

Endnu har vi ikke herhjemme set Taxiflyvning, men Fremtiden 
vil vise det naturlige i, at Persontrafikken mellem Hovedstad og Køb
stad finder Sted gennem Luften, hvorfor det vil være nødvendigt i 
Tide at reservere Arealer til Landingspladser i Københavns umiddel
bare Nærhed og i umiddelbar Tilslutning til Motorvejnettet.

Skildringen af Slægtens Virke gennem de forløbne i oo Aar som 
Civilingeniører har Fortælleren turdet gøre saa fyldig, fordi Fordy
belsen i den Udvikling, der har fundet Sted i denne Arbejdsperiode, 
giver Indsigt i den Udvikling, der vil komme.

H. H. Kayser udgik fra den polytekniske Læreanstalt i Aaret 1842 
som Kandidat Nr. 49. De første Kandidater fra Læreanstalten dimit
teredes i 1832, saaledes at der i Læreanstaltens første Tiaar kun ud
sendtes gennemsnitligt 5 Kandidater om Aaret. Antallet af polytek
niske Kandidater er siden da steget jævnt og hurtigt i Trit med Tek
nikkens Udvikling, saaledes at der i Eksamensaaret 1943-44 udgik 
273 Civilingeniører fra Danmarks tekniske Højskole, samtidig med 
at et langt større Antal Ingeniører fuldførte deres Eksamen fra vore 
mange udmærkede tekniske Skoler.

For kun tresindstyve Aar siden var vor Hovedstad saa lille, at 
man boede paa Landet paa Vester Fælledvej, og dansk Industri var 
i sin første Vorden. I Dag virker den danske Civilingeniør over hele 
Verden, overalt arbejder der danske Industrier, og deres Industripro
dukter sælges overalt paa Kloden.
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Særlig paa Trafikmidlernes Omraade har Udviklingen været ri
vende. Dengang var Jernbanebygningen i Europa i sin første Begyn
delse, nu breder Trafiknettet sig videre gennem Asien og Afrika, sam
tidig med at helt nye Arter af Trafikmuligheder er opstaaet; Motor
veje og Flyvepladser supplerer i Dag det stadig voksende, verdens
omspændende Jernbanenet.

Slægten Kaysers Ingeniørvirksomhed, der begyndte som en Byg
mestervirksomhed, bestaar nu af Entreprenørfirmaet A. & E. Kayser, 
der stadig staar under Civilingeniør Axel Kaysers Ledelse, og det raad- 
givende Ingeniørfirma Kayser & Sønner, der er ledet af Civilingeniør 
Erik Kayser.

Fjerde Slægtled, der tæller i Arkitekt, i Civilingeniør og 3 kom
mende Civilingeniører, kan med fuld Fortrøstning se fremad mod 
Ingeniørvirkets Fortsættelse, idet Arkitekt Hans Kayser arbejder hos 
Stadsarkitekten i København, og Civilingeniør Jørgen Kayser er ansat 
i Københavns Havnevæsen. Knud Kayser forventer at blive polytek
nisk Kandidat i Jubilæumsaaret og Olaf Kayser i det følgende Aar.

Mange danske Slægter vil i kommende Aarhundreder virke som 
Civilingeniører, men i det forløbne Aarhundrede siden Læreanstaltens 
Oprettelse har der kun været faa Slægter, der som den her skildrede, 
fulgte med i den danske Ingeniørstands tekniske Indsats fra dens før
ste Begyndelse.
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