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A. Johnsen’s tid på Brødrene Gram A/S
1924 - 1961.

Anders Johnsen, en markant blikkenslager
Nedskrevet i dec. 2010, af Erik Christensen

Brødrene Grams historiske arkiv og museum har gennem mere end 10 år registreret 
samtlige medarbejdere, der er blevet ansat, eller som er 
fratrådt, i perioden fra 1950-1997. Det er blevet til mere end 
20.000 registreringer og formentlig omkring det halve antal 
personer.

Blandt de mange, der i årenes løb, har haft deres gang hos 
Brødrene Gram, er der nogle, der har raget mere op over det 
almindelige end de fleste. Blandt de timelønnede, eller 
arbejderne, som man før i tiden kaldte folkene i værkstedet, 
var der en, der lyste mere op end alle andre. Det var 
blikkenslager Anders Johnsen. Hvis han selv havde villet, er 
der ingen tvivl om, at han ville have kunnet være en 
fremragende leder, både i forretningslivet og i 
fagbevægelsen, og for den sags skyld også en udmærket 
højskoleforstander.

I 1984 fik han udgivet en bog “Fra et sønderjysk arbejderhjem”. Heri fortæller han om 
sin familie, sin opvækst, læretiden hos BG, et højskoleophold og 33 års arbejde hos sin 
læremester. Også om sin tid som tillidsmand og sine mange drøftelser med fabrikant Aage 
Gram. Som følge af en stærk tiltagende slidgigt måtte han efter 33 års uafbrudt arbejde 
trække sig tilbage som 54-årig. I Arkivet har vi en båndoptagelse med Anders Johnsen, da 
han boede som pensionist i Nordborg. Her døde han omkring 2003, over 90 år gammel.

Fra hans bog gengives nogle uddrag:

Firmaudflugt til Kjelstrup i 1925.
Èn af de ting, der brød hverdagen, var, når fabrikken havde 
den årlige udflugt. Hele personalet med kone og børn og dem 
med kæreste og dem uden var deltagere. Udflugten var altid i 
højsommeren og stedet var Kjelstrup strand. Det var et festligt 
skue, når ekstratoget startede fra Vojens amtsbanegård. Toget 
bestod af en motorvogn og to tilkoblede vogne, så kunne alle 
være anbragt. Jeg mindes, at det altid var strålende 
sommervejr den lørdag eftermiddag, udflugten løb af stablen. 
Æren tiltog fabrikant Aage Gram sig i al beskedenhed. 
Muligvis har han haft en snak med en vejrprofet god tid forud, 
eller vejret var bestilt hos meteorologisk institut, hvem 
ved.
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Der vankede kaffe og kage på firmaets regning ved ankomsten til Sølyst badehotel. 
Derefter var der leg og underholdning for børnene. De unge kunne spadsere på 
kærlighedsstien, eller der var mulighed for at tage en svømmetur. Aftensmaden bestod af 
medbragt madpakke og øl for egen regning. Derefter var der dans, og hjemturen startede 
ved 24-tiden, lidt mere højrøstet end udrejsen.

Den årlige udflugt fortsatte min læretid ud, men derefter blev fabrikkens personale så 
talrigt, at der ikke var lokale i passende afstand fra Vojens, der kunne rumme og beværte 
os.

Så kom svendetiden.
Så oprandt dagen og tiden den 31. oktober 1928 kl. 17. Jeg var nu udlært håndværkssvend, 
stod med et pænt svendebrev i hånden affattet ikke alene på dansk, men også på tysk og 
engelsk. Det attesterede, at jeg havde udstået min læretid som blikkenslager og 
kobbersmed og dertil en pæn anbefaling underskrevet af fabrikant Aage Gram med hans 
karakteristiske håndskift.

Det var alt meget pænt; men samtidig fik jeg at vide, at arbejde var der ikke noget af. Det 
kom nu ikke som nogen overraskelse. Måneder i forvejen havde der i min afdeling kun 
været beskæftigelse til mester og en svend og et par 
læredrenge. Den ældre svend måtte også se sig 
arbejdsløs, så det var rent ud sagt jammerligt. For den 
ældre svend var det et hårdt slag at stå uden arbejde efter 
flere år på fabrikken. Jeg var jo ung og uden 
forpligtelse; men selvfølgelig var det ikke det, man 
havde ventet, at skulle til arbejdsløshedskassen og hæve 
to kroner pr. dag i understøttelse. Denne understøttelse var man berettiget til i 100 dage i 
løbet af et år, derefter var der kun den kommunale hjælpekasse, hvor ydelsen var efter 
skøn, og vel at mærke, når der var penge i kassen, hvad der ikke altid var. 

Igen hos Brødrene Gram.
Da jeg kom hjem [efter nogle måneders 
arbejde i Odense] for at fejre julen og 
nytåret hos mine forældre, fik jeg under 
opholdet en henvendelse fra fabrikant 
Aage Gram, om jeg ville aflægge ham et 
besøg i hans hjem for en personlig 
samtale. Jeg havde ingen anelse om, 
hvad samtalen skulle dreje sig om. Jeg 
var jo et høfligt menneske med god 
opdragelse, så jeg mødte frem, og jeg 
må sige, det blev en overraskelse. Jeg fik 
tilbud om at komme tilbage til firmaet. 
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Jeg følte mig godt beæret og var vel heller ikke uimodtagelig for smiger, det kan jeg se 
efter nærmere omtanke.

Jeg mødte op 7. januar 1932 om morgenen ved arbejdstidens begyndelse. Forbavselse og 
forundring på værkstedet; men jeg fik en god velkomst. Det blev til 33 års uafbrudt virke i 
firmaet fra nævnte dato, og det blev gode år. Når jeg ikke fortsatte til min normale 
pensionsalder, skyldes det en stærkt tiltagende slidgigt. 

Firmaet Brødrene Gram var inde i en ekspansion, efterhånden øgedes de ansatte i tal, så 
værkstederne måtte udvides. Der var fremgang i produktionen, nye konstruktioner 
befordrede større omsætning. Den drivende kraft i firmaet var fabrikant Aage Gram, 
bistået af en dygtig stab af teknikere og medarbejdere i alle led.

Jeg kom denne mand på nærmeste hold, idet jeg kort efter min tiltrædelse blev tillidsmand 
for mine kolleger på værkstedet. Jeg havde denne tillidspost gennem mange år, så jeg vil 
mene, at jeg er kompetent til at udtale mig om hans væremåde og både de positive og 
negative sider. Hans dygtighed og indsigt på mange områder kan ikke bestrides. Han hørte 
ikke til den grå masse, han var en mand, der brugte det indvendige af hovedet, tænkte 
mere frem end tilbage; men han kendte sandelig sit eget værd. Det var en mand med enkle 
livsvaner og uden respekt for ydre prunk - sådan da -. Man havde det indtryk, at han godt 
ville betragtes som en ikke hvem som helst, hvad han bestemt heller ikke var; på den 
anden side kunne hans respekt for de underdanige være på et lille sted.

Dengang var demokrati og medbestemmelse på arbejdspladsen ikke opfundet, og forresten 
var ordet arbejdsklima heller ikke i ordbogen. Skulle en eller anden have snakket om 
arbejdsklima, ville man ganske simpelt have forbundet det med vejrliget, om det var koldt 
eller varmt, regn eller solskin, eller om temperaturen var passende til det arbejde, man 
udførte. Dette med demokrati og medbestemmelse 
lå ikke rigtig for fabrikanten, på disse områder 
kunne han være altmodisch; men det bedredes 
betydeligt, efterhånden som udviklingen skred 
frem. 
Man kan ikke påstå, at fabrikanten var en dreven 
taktiker ved forhandlingsbordet, han kendte ikke 
til at  lægge en dæmper på sin udtryksmåde. 
Høflighedsformularer var for ham et ukendt 
begreb, i alle tilfælde blev tillidsmændene ikke 
overøst med den slags ting. Han meninger var 
uforbeholdne og uden dikkedarer. Mere end gang har vi tillidsmænd fået at vide - hvad vi 
forresten godt vidste - at Brødrene Gram drev ikke fabrik for vore blå øjnes skyld, så til 
tider skulle der selvbeherskelse til for at opføre sig pænt ved forhandlingsbordet. Man 
fandt de svage sider ved modparten, og lærte taktikken, hvor der skulle slækkes, og hvor 
man skulle stå fast. I det store hele var samarbejdet dog udmærket. Begge parter måtte 
forstå at føre en urban tone, for at det hele kunne fungere på en tilfredsstillende måde. 
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Vi tillidsmænd måtte af og til veje og vurdere en stillingtagen fra mere end èn synsvinkel, 
hvad til tider kunne være svært. Jeg mindes mine år som tillidsmand som gode og 
belærende, og jeg lærte Aage Gram at kende fra hans mange sider. Det er blevet sagt om 
ham, at han ikke var fri for magtsyge. Det var der nu ikke tale om; men det er vel sådan, at 
en mand, der rager op over middel og er foregangsmand med initiativ, hvori der lægges 
kræfter og en god portion vilje, let bliver misforstået.

Jeg skal ikke afholde mig fra at sige, at jeg havde stor respekt for hans person, og hvad han 
fik udrettet her i jordelivet. Et tilsagn fra ham var et tilsagn og et ord et ord, det kunne man 
stole på. Det rigtige og rammende blev nok sagt ved hans jordefærd: denne mand var mere 
respekteret end afholdt.”

Således lyder uddragene fra Anders Johnsens glimrende bog, som kan lånes på 
biblioteket.

Det skal tilføjes, at de sidste ord, om at Aage Gram var mere respekteret end afholdt, 
blev sagt af Anders Johnsen selv ved mindehøjtideligheden efter begravelsen i vor 
kantine, hvor Kai Triers freskomaleri pryder endevæggen. Det var inspireret af 
kunstnerens samtaler med Aage Gram.

/Erik Christensen
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