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Min tid på Brødrene Gram A/S
1969 - 1984.

Af Lars Krüger, ansat i marketingsafdelingen
Nedskrevet i sep./okt. 2009

Ja som mit efternavn afslører er min fader tysk 
og min moder dansk, men da jeg var 3 år flyttede 
min mor og jeg til Århus, hvor jeg er vokset op 
med min lillebroder Niels. I starten boede vi hos 
mine bedsteforældre, og flyttede siden til en 
lejlighed i Frederiks allé hvor vi boede på 2. sal, 
min mors onkel havde en bagerforretning, og et 
bageri ovre i baggården.

Lærepladsen:
Efter endt skolegang kom jeg i lære som 
maskinarbejder efter det obligatoriske år som 
arbejdsdreng. Og hold nu fast, firmaet jeg fik læreplads i var 
O. G. Højers Maskinfabrik; og hvem var så lige denne Olav 
Georg Højer, jo det var en del af familien Gram, Minna som 
var søster til Hans & Aage blev gift Højer, og Olav var så 
deres søn. Den ”gamle” Hans Gram var altså onkel til Olav.
Og hvad lavede O. G. Hoyer’s Maskinfabrik (som de hed i 
udlandet) så: - Næste overraskelse -  iskremfrysere, 
nugatfrugtblandere, ispindemaskiner (kaldet Rollo) og 
pakkemaskiner.
Iskremfryserne fra O. G. Hoyer bestod af et støbejerns hus 
(der blev lakeret) med motor og variator, ovenpå var så 
fryserøret med ammoniakbeholder monteret, indpakket i 
højglanspoleret rustfrit stål. Og så stort set ud som de 
tilsvarende frysere der blev produceret i Vojens på dette 
tidspunkt. Sjovt nok kom husene fra samme støberi, 
nemlig Kongeåens Støberi i Vamdrup.
Ser vi på ispindemaskinerne, så hed de 
jo Ria i Vojens, og Rollo i Århus, den 
grundlæggende funktion var jo præcis 
den samme, et stort rundt kar hvor 
størstedelen flød med meget kold brine 
(saltvand), og så en lille sektion ved 
optageren hvor der i stedet var varme 
på. Funktionsmæssigt var der et par 
hovedforskelle; Ria gik hurtigt over til 
at blive styret med hydraulik, hvor Rollo fungerede helt mekanisk ved hjælp af 
kurveskiver. Og så var der jo optagertængerne, hvor Ria’ens tænger virker efter sakse-
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princippet, så fungerede Rollo’s lidt som en ”musefælde” (en fjederbelastet vinge som 
klemte pinden mod optagerens hus).
Og jeg husker at netop disse optagertænger var genstand for en retssag mellem onkel og 
nevø medens jeg stod i lære, uden at kende detaljerne, fik vi at vide at Hoyer vandt sagen 
og der var gratis cigarer/cigaretter til alle.
Nok om det, jeg blev udlært i foråret 1964. Mit svendestykke var en stålholder til en 
drejebænk, jeg fik karakteren ”Vel udført”.

Maskinmester:
Efter udstået læretid trængte jeg til at få lidt luft under vingerne. Så jeg tog til hovedstaden 
og søgte ved 3 forskellige rederier, til alt held kunne det rederi jeg helst ville sejle med 
godt bruge en mand. Jeg skulle tage hjem, så ville de kontakte mig. De gik nok halvanden 
til to måneder (det var jo før mobiltelefonernes tid, og vi havde ikke telefon hjemme), så 
ringede rederiet til min mor på hendes arbejde, hun tog hjem før tiden for at fortælle mig at 
jeg skulle skynde mig at pakke, jeg skulle til København og overnatte på et hotel i 
Nyhavn. Næste morgen blev vi kørt (en hel besætning) i bus til Helsingør, hvor vi kom 
ombord på en slæbebåd med alle vore pakkenelliker. 

Vi 

sejlede så ud midt i Øresund hvor Peter Maersk lå i international farvand (på grund af 
nogle tvister om bemandingsreglerne), og datidens største tankskib på 50.000 brt, er altså 
stort at klatre ombord i (som tomt skib med minimum ballast er skibssiden nok 3 gange så 
høj som på billedet), op af en rebstige med vore pakkenelliker.
Det blev så en sejltur på knap 2 år. Ombord på sådan et skib er jo masser at maskineri (lige 
som i en by på land) til strøm, vand, varme, kulde og frys samt selvfølgelig hovedmaskine-
riet som man må/skal pille i. Jeg må så med skam melde at køleudstyret ombord var fra 
konkurrenten Sabroe.

Denne sejltur virkede befordrende på mig, jeg fik lyst til sætte mig på skolebænken igen, 
så det førte så til at jeg meldte mig til, på Århus Maskinmesterskole (som dengang lå på 
Dalgas Avenue). Her tog jeg først adgangsklassen, så maskinmester eksamen og rundede 
af med den udvidede maskinmester eksamen med gode karakterer og et Guldur som 
rederiet Mærsk havde sat på højkant.
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Men som det så ofte sker, så kommer der en pige på tværs, så da jeg var færdig med 
maskinmesterskolen, blev det ikke til noget sejlen, men jeg kikkede efter et job i land.

Gram:
I Jyllandsposten var der så en annonce, hvor et 
firma i Sønderjylland, Brødrene Gram A/S søgte 
en ingeniør/maskinmester til deres 
marketingsafdeling. Vi er nu nået til foråret 
1969.
Jeg var til jobsamtale i den bygning der i dag 
huser Intersport, oppe på første sal. Bygningen 
var dengang forbundet via et gangsystem til 
administrationsbygningen, og der var udstilling 
af supermarkedsmøbler i stueetagen.
Jobsamtalen med min kommende chef Jens 
Møller Nielsen (som også selv er Maskinmester) 
forløb ganske udmærket, jeg blev ansat i marketingsafdelingen. Ud over Møller Nielsen og 
mig var der Finn Lindby og Erling Sørensen i afdelingen. Vi havde til huse i loftsetagen på 
den bygning der er øverst midt i billedet, denne var igen forbundet via et gangsystem til 
administrationsbygningen, i samme lokale (og vel ganske naturligt) havde også reklame-
afdelingen til huse. Den bestod af chefen Børge Paldrup, Tony Kryger Severinsen og 
forskellige skiftende medhjælpere.
Oppe på samme gang, men på modsatte side af gangen distributionsafdelingen for 
manualer, prislister, katalogblade mm., deres chef var lille Søren Sørensen og en del 
skiftende piger, f.eks. Berit, Inger, Irene, Mona o.m.fl.
Længere nede af gangen på samme side boede vores fotograf Erling Jensen med hans 
skiftende assistenter, her var der mineatelier og mørkekammer, det store atelier lå nede 
over gården i en del af ”den gamle fabrik”.
Nede for enden af gangen var efterkalkulationsafdelingen med chefen xxx Andersen, 
gamle Fabrin og flere andre heriblandt Meta Bram (blev senere gift Prien)

Inde i efterkalkulationsafdelingen var der en del udskiftninger på chefposten, efter 
Andersen kom Mathisen og siden Ernst Zimmer som så igen siden blev chef i Brødrene
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Grams Svenske afdeling ”Gramkyl”.

Efterkalkulationen var jo stedet hvor
vi kunne checke priserne til vore pris-
lister, her samledes alle oplysningerne
på producerede varer, materialer og 
indstemplet tidsforbrug, så den reelle
værdi på varene kunne beregnes og 
danne grundlag for beregning at pro-
dukternes priser over for kunderne.
Selvfølgelig kunne de tilbagerap-
porterede tider også danne statistik for planlægningsafdelingen til at 
optimerer produktio-nen, og dermed igen billiggøre produkterne.

Distributionsafdelingen havde vi et meget nært forhold til, ud over 
deres egne opgaver med at samle og udsende manualer til alle de 
forskellige slags maskiner der blev fremstillet, og på mange sprog; så 
stor de jo også os bi, med udsendelse og trykning af prislister, 
datablade, brochurer og katalogblade. Så man kan vist godt sige at det 
var sådan en slags tusindkunstersafdeling., med meget manuelt arbejde.
Det var jo i dagene før Rank Zerox processen blev opfundet (bruges i 
alle laserprintere og kopimaskiner i dag) så mangfoldiggørelse krævede 
noget mere dengang, der blev brugt bogtryk, lystryk, affotografering 
o.s.v., faktisk meget opfindsomhed.

Fotoafdelingen havde vi også et fremragende samarbejde med, ja vi var 
jo meget afhængige; både på billed-siden, som også repro-siden. Det var 
jo også i denne afdeling alle finere former for reproduktioner fandt sted.
Når vi skulle bruge billeder til katalogblade, brochurer o.l. foregik det 
som oftest ved at vi skulle ”skaffe” de pågældende maskiner ved at 
snuppe dem mellem malerværkstedet og forsendelsen. Det kunne ofte 
være meget svært da begge disse afdelinger hørte ind under samme 
chef, nemlig Flemming Wiesmann. Når det lykkedes for os, så bortførte 
vi udstyret og kørte det til Erlings atelier nede over gården, hvor der var 
ideelle forhold, til de rette billeder. 
Sagen blev ofte kompliceret af at f.eks. et kompressoranlæg blev sendt 
til maler uden el-motor, vi måtte så finde en eller anden el-motor der 
havde det rette udseende, og så lagde vi nogle møtrikker på der hvor 
boltene skulle have været. Vi har også præsteret at skulle ud i 
værkstedet og dække af med papir så billederne kunne tages på stedet. 
Også i denne afdeling var opfindsomhed sammen med Erlings 
ekspertise af uvurderlig hjælp.

Af andre afdelinger som vi var involveret i, kan nævnes alle 
konstruktionsafdelingerne, planlægningsafdelingen (eller senere i 
flertal), nummer/lager afdelingen ved E. Bonke, lystrykafdelingen og 
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ikke mindst skrivestuen med Edwin Valentin og en masse dejlige piger (øh sproglige 
genier).

De daglige opgaver i den gamle administrationsbygning:
Datablade:
Der blev lavet datablade til alle Grams produkter, uanset om det var store (som f.eks. en 
RIA) eller små (som f.eks. en ventil). Mappen der indeholdt disse datablade var opdelt i 
afsnit som det fremgår af hjemmesiden under katalogblade/brochure.
Disse bestod typisk af et sort/hvidt foto, 
en målskitse og en måltabel af 
produktet. Hertil kom en teknisk 
beskrivelse af produktet samt alle øvrige 
tekniske data.
Antal sider i et datablad for et produkt 
kunne være på en side, eller på 
adskillige sider (som f.eks. på 
fordampningskondensatorer (kaldet 
stormregnskondensatorer)).
Vores opgave var at tilvejebringe alle 
disse oplysninger, fotos, tabeller mm. 
Og de blev så sat op ved P. J. Schmidts 
trykkeri i Vojens, vi fik det tilbage til 
korrekturlæsning (nogle gange, blev det til mange gange), og endelig gik det til tryk enten 
hos P. J. Schmidt eller (især senere) på vores eget trykkeri.

Prislister:
Som med databladene, var der prislister på alle Gram produkter, 
disse var også inddelt i afsnit som nævnt ovenfor. Dertil kommer at 
som et signal til salgsafdelingen var prislisterne trykt på forskelligt 
farvet papir (afhængig af hvad max-rabatten måtte være).
I modsætning til databladene som ofte kun undergik mindre 
justeringer i produktets levealder, så var prislisterne helt anderledes 
dynamiske.
Vi havde nok en til to prisreguleringer om året, hvilket betød 
beregning og trykning af nye prislister.
Nu skal vi lige huske at godt nok havde Brødrene Gram indført 
EDB, men det var jo alt sammen i de tidlige EDB dage, og på 
grund af prisen og det programmel der var til rådighed dengang, 
betød det jo at EDB hovedsagelig kun var til administration, så al 
denne beregning foregik pr. håndkraft.
Jeg skal prøve at beskrive hvorfor man ikke bare kunne lægge X % 
bevidstløs til alle priser, og så var det dét.
F.eks. kunne prisen på et bestemt kompressoranlæg være med 
forskelligt udstyr, mellemkøler, magnetventiler, oliekøler o.s.v. 
Mange af disse dele kunne også stå på ”prislister med udstyr”, eller 
indgå i prislister med en anden rabat (farve). Så måtte man først 
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trække den gamle pris på udstyret fra anlægget, forhøje prisen på anlægget, og endelig 
lægge udstyret (med dets nye pris) til igen. Ellers kunne den meget opfindsomme 
salgsafdeling let lave nogle ”konstruktioner” (med fradrag/tillæg) for at presse prisen ned.
Prislisterne skulle igennem samme procedure med opsætning – korrektur – trykning som 
databladene, men med den klare forskel, at det jo var et betydeligt større volumen og 
dermed stressniveau.
Ind imellem skulle vi jo også ”tage temperaturen” på priserne som beskrevet under 
”Efterkalkulationen” her oven for, og evt. justerer priserne tilsvarende.
Denne vedvarende efterforskning af efterkalkulationer, styklister, varekatalog, 
planlægningsafdelingen o.s.v. gjorde jo at jeg efterhånden dels kunne en meget stor 
mængde varenumre (kaldet artikelnumre) udenad i hovedet, samt viste hvilke produkter de 
indgik i, lige som man jo efterhånden vidste hvilke varenr. der ofte var kludder med. 
Faktisk kunne jeg de fleste styklister til kompressorer udenad, sammen med en mængde 
andre, ja dengang havde man en skarp hukommelse.

Varekatalog:
Varekataloget var bindeleddet eller elastikken mellem 
konstruktionen (tegnestuen) på den ene side og 
salgsafdelingen, anlægstegnestuen (salgsadministrationen) 
og ordrekontoret på den anden side.
Ofte var det jo sådan at tegnestuen selvfølgelig lave de 
styklister (materialer) der skal til for at fremstille et 
produkt, de valgte så også en del udstyr som de syntes 
skulle være standard, og det som de syntes skulle være 
ekstraudstyr.
Lige så ofte var salget eller direktionen af en anden mening, så for hver pris i prislisten 
blev der lavet en side i varekataloget (en anden slags stykliste) hvor man angav 
varenummeret fra konstruktionen, og så nogle minus og plus positioner (varenumre) så 
denne vare fra prislisten var identisk med resultatet af varekatalogsiden. Denne side i 
varekataloget om et bestemt produkt, blev så også brugt som kladde i ordrekontoret til at 
udfylde kundens ordreseddel med. Ordresedlen blev så bestemmende for konstruktionen af 
anlægget ude hos kunden, og også de færdige produkter der blev sendt til 
montage hos kunden.
Dette er en meget forenklet beskrivelse at fænomenet 
Varekatalog.
Selve vedligeholdelsen var lidt omstændelig, da der ofte 
var rettelser dels fra tegnestuen og dels fra salg/ledelse, 
blev disse sider skrevet på samme slags papir som man 
brugte til tegninger (transparenter), de kunne så kopieres i 
lystryksafdelingen hos Nikolaisen (fra Rødding) ned i 
kælderen (der hvor der er Bodega nu). Typisk skrev vi 
rettelserne på en papirkopi, og så skrev vores skrivestue 
det ind på transparenten.
Skulle der rettes, så gik man i lystryksafdelingen og fik lavet en ny transparent (en 
plastikfilm med en lysfølsom belægning), så kunne vi bortskrabe den tekst (den 
lysfølsomme belægning med den gamle tekst) og så skrive den nye tekst med 
skrivemaskine (typen med carbon-farvebånd). Var det større rettelser gik de til 
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skrivestuen, de mindre klarede vi selv. Efter denne proces kunne man igen kopierer disse 
nye sider i lystryksafdelingen.

Brochurer:
Brochurer blev grundlæggende designet i reklameafdelingen, layout, 
farvevalg, fotos og alt var deres ansvar. Men vi var selvfølgelig 
behjælpelige med det tekniske (skitser og tabeller) samt hvis der var 
brug for lidt know how. Især teksterne skulle vi tage hånd om, de 
udenlandske sprog i samarbejde med skrivestuen, det gav ofte mange 
timers korrekturlæsninger.

Brochurerne skulle også passe ind i førnævnte 
produktopdeling.
I øvrigt kan du se et bredt udvalg af vore 
brochurer og katalogblade ved at gå ind på 
museets hjemmeside under ”Presserum” og vælge ”Billedgalleri”. 
Herinde finder du så fire kategorier, Katalogblade, Brochurer, 
Produktoversigter og Personalenyt. De to første kategorier er inddelt 
som vore mapper var inddelt, med undtagelse af produktoversigterne 
som er trukket ud i egen kategori, idet vi finder det interessant at 
kunne vise firmaets udvikling gennem tiderne.

Katalogblade:
De lå til gengæld helt i vores regi, der var afstukket et fælles layout for alle katalogblade, 
som også passede ind i den førnævnte produktopdeling.
Så alle elementerne til disse katalogblade var noget vi 
skulle tilvejebringe, fotos, skitser, tabeller og tekster, vi 
fik så reklameafdelingen til at sende materialet i byen 
for at få lavet dels film for trykning og så selve 
trykningen i firefarver.
Hovedet på disse katalogblade havde forskelligt 
udseende afhængigt af hvilket afsnit i mappen de hørte 
hjemme i.
Jeg har allerede beskrevet noget af den bedrift det var at 
få fat i udstyret til fotografering (under omtale af 
fotoafdelingen). Når vi så fik udstyret så skulle vi have 
det ind i atelieret nede over gården (indrettet i en del af den gamle fabrik).
Her havde Erling fået sig indrettet under næsten ideelle forhold, alt hvad der var brug for i 
et professionelt miljø, som projektører, papirruller til baggrunde (så det blev nemmere at 
fristskrabe billederne senere ved reproanstalten), et profi kamera for film loadet i kassetter 
o.s.v., hvilket alt sammen afspejlede den fine kvalitet.
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Assistering ved foto:
Vi har allerede berørt dette emne flere gange, og det var virkelig ofte en stor logistisk 
opgave at få et produkt der var klargjort i en bestemt 
kundeudgave, til at ligne en standard version af dette 
produkt. Det indebar ofte ture rundt i værkstederne for at 
låne noget tilbehør, der, i det mindste,  kunne få det til at 
ligne ”standardversionen.
Som tidligere nævnt var tiden også ofte et stort handikap, 
ofte var man jo bagud i produktionen med en leverance, så 
der lå tit et stort pres på malerafdelingen/forsendelsen for at 
få ordren sendt rettidigt, og så kom vi og blandede os, for vi 
manglede lige sådan en maskine til fotografering. 
Som toppen af problematikken kom så det, at bestille en 
transport, der var konstant mangel på trucks og beskeden om at det hastede gjorde ikke 
særlig indtryk, for ”det gjorde det jo altid”.
Selvfølgelig stod vi også Erling bi med de praktiske ting, som flytning af lamper, 
reflektorer, emnet der skulle fotograferes o.s.v. Nogle gange skulle der tages flere 
optagelser før Erling var tilfreds.

Rundvisninger på fabrikken:
Vi havde jævnligt rundvisninger på fabrikken, og det var også en af vore opgaver. Vore 
gæster var vidt forskellige, der var skoleklasser på opgave eller lejrskole, der var 
husmoderforeninger, der var forskellige klubber og sammenslutninger, der var studerende 
o.m.a.
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Når der var folk med ikke-teknisk baggrund, så var en af de store oplevelser når vi kom til 
”opblæsningen” af inderboksen til køleskabene.
Det at man lagde en flad firkantet plastplade i en maskine, varmede den op så den blev 
blød (10 sec.), kørte en stålform op i den bløde plade, satte 
vakuum på så pladen sluttede tæt til formen, for til sidst at 
køle den af, og vupti man havde hele den indvendige side at et 
køleskab.
En anden stor oplevelse var f.eks. når vi kom ind i 
pulversprøjte-maler afdelingen, det at man elektrisk opladede 
de rå og rensede (køle)-skabe der hang på transportskinnen, 
for så efterfølgende at sprøjte pulveret mod disse, pulveret 
blev tiltrukket af de polariserede skabe, så der ikke gik meget 
materiale til spilde, og så oven i købet automatisk, ja det tog 
kegler. Efterfølgende gled skabene ind gennem en varmeovn, 
og kom ud på den anden side med en hård hvid emalje.
En tredie stor oplevelse var i smedjen, når man lavede 
”ribberør”, hvordan røret gled ind gennem det der ligner 
kloen på en drejebænk, hvordan man ”krøllede” et fladt 
jernbånd omkring røret som et groft gevind, det blev så 
hæftet med små svejsninger, når enden var nået på et rør, 

så svejsede man bare det 
næste på, så disse ribberør 
kunne fremstilles i uendelige 
længder.
Efterfølgende blev de skåret i længder, samlet til hele 
elementer og varmgalvaniseret. Senere blev ribberørene 
afløst af lamel-elementer (en masse plader med huller der 
blev skubbet ind over rørene, lidt som køleren i din bil).

Var det folk med teknisk baggrund blev vi plaget om de ikke nok måtte se f.eks. 
forsøgsstationen o.s.v.
Men det er mit indtryk at disse rundvisninger altid var en succes, og gav en masse positiv 
PR til Brødrene Gram A/S.

Salgsadministrationen:
På et tidspunkt skete der et split mellem Køleskabsdelen (Commercial og Domestic) og 
Industridelen (Industrial og Icecream) i marketingsafdelingen, det vil sige at industridelen 
(mig) flyttede med i salgsadministrationen under Knud Skou, og de øvrige i afdelingen 
blev i de vandte lokaler.
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Jens Møller Nielsen havde profileret sig mere og mere på køleskabsdelen og var 
efterhånden blevet en højre hånd for Maren Nybroe, han havde også alle salgsafdelingerne 
i Danmark under sin ledelse, lige som han gjorde meget for de store boligselskaber som 
Bolind.
Så det betød i praksis at køleskabsdelen i store træk blev håndteret af Erling Sørensen.
Det at jeg flyttede ind under Knud Skou’s vinger betød ikke de store forandringer, jo jeg 
kom nok lidt mere ind på linien med de ingeniører der stykkede anlæggene sammen. Jeg 
fik selvfølgelig nye venner som Finn W. Schmidt, Knud Høegsberg, Arvid Sørensen og 
mange andre.

De daglige opgaver i den nye administrationsbygning:
Jeg husker stadig da vi flyttede over i 
den nye administrationsbygning 
”ovre på marken” (hvor også den 
nyere del af fabrikken jo lå), årstallet 
er jeg ikke sikker på, så det nærmeste 
jeg tør sige er en gang midt i 70’erne.
Det var en bygning i to etager med 
kælder under. Den var indrettet med 
indgangspartier i begge ender, og en 
på midten, midterindgang ud mod 
gaden blev så brugt som 
hovedindgang og reception. 
Lokalerne i hver fløj, var delt på 
langs af en gang, og de to lange rum der 
så opstod på hver side af gangen, blev 
så inddelt i kontorer med dør ud til 
gangen, alle vægge var lavet som 
flytbare gipsvægge med glas i den 
øverste halvdel, så man havde et nemt 
overblik, om den og den person, som 
man skulle have fat i, lige var til stede.
Det var en dejlig forandring, alting var 
samlet på et sted, ikke flere snirkel 
snørkel gange, ikke en masse trapper 
(om end der stadig var de to etager plus 
kælder). Kontorene var dejlige lyse 
med et godt luftskifte og ikke at 
forglemme aircondition og tonede 
ruder. En vigtig detalje var jo også, at 
vi nu lå meget tættere på værkstederne, 
så samarbejdet med disse blev noget 
nemmere.

Men flytningen betød også at vi blev mere splittet (os fra tagetagen i den gamle 
administrationsbygning). Fotoafdelingen fik fantastiske forhold i kælderetagen,

Den nye administrationsbygning taget i brug i 
midten af 1970’erne.



P. Overgaard

Efter Commodore var denne HP 
Computer, den første jeg lavede 

programmer til
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Reklameafdelingen rykkede ind nordfløjens østlige ende på anden etage, 
sammen med køleskabsdelen fra den gamle afdeling, industridelen kom 
ind i sydfløjens østlige ende sammen med salgsadministrationen.
Selve indretningen i vores fløjdel, var sådan at når man kom ind i 
salgsadministrationen fra midtertrappen var der et stort kontor hvor Knud 
Skou havde til huse, uden for hans dør var hans sekretær Peter Overgaard 
(en meget (almen)-vidende og vittig fyr).
Ned af gangen på venstre side kom så ordrekontoret, reservedelsekspedi-
tionen, og sidst lå så rejsemontørernes kontor.
På højre side var først anlægsafdelingen for slagterier, bryggerier m.m., 
deres chef var Andreas Hattesen, næste kontor var så vidt jeg husker anlægsafdelingen for 
iskremfabrikker med Niclaus Riis som chef, derefter kom så vores afdeling som var blevet 
styrket noget med flere medarbejdere, vores tidligere sælger i Sydamerika, Ole Skak 
(kaldet ”daddy longlegs” (stankelben)) blev vores chef, ud over ham var der så 
undertegnede, Knud Høegsberg, Villy, Hanne, Finn Amnitzbøl (som siden blev boss i 
Gram England) og på et tidspunkt kom Anne Grethe som nu er gift med Jes Ratzer.

De daglige opgaver:
Jeg tror egentlig aldrig at Skak rigtig fandt ud af hvad afdelingens opgaver gik ud på, 
endsige hvordan vi skulle løse dem, på en måde havde jeg faktisk ondt af ham, selv om 
han var mester til at dukke op de steder hvor vi løste vore opgaver og lige som indikere at 
vi skulle have dårlig samvittighed.
Selve opgaverne blev jo løst stort set som beskrevet under ”den gamle administrationsbyg-
ning, med nogle undtagelser og få moderniseringer.

Datablade:
I forbindelse med flytningen fik vores reklameafd. deres 
eget reprokamera (som vi også fik adgang til at benytte) 
som blev stillet op i et af de rum der var på 
mellembygningen ved midtertrappen.
Dette betød en stor lettelse i forbindelse med rettelser af 
prislister, datablade samt bagsider til katalogblade og 
meget mere. Dels kunne vi lave rettelserne i huset, og 
dels var vi ikke afhængige af at vente på udhus 
leverencer.
En anden ting der speedede hastigheden op på vore 
datablade, var da Svend Møller i konstruktionen 
investerede i firmaets første computer uden for Edb-afdelingens regi, en programbar 
bordkalkulator med magnetkort hvor programmer kunne gemmes (max. 500 programtrin), 
den var lidt af en sensation da den kom frem, den arbejdede med 3 registre (XYZ).
Den var god til at beregne tabeller (f.eks. modstrømsvarmevekslere hvor to værdier går 
mod hinanden, og man skal finde skæringspunktet). Vi brugte den også til at beregne 
kurver over k-værdier, norm-blade o.s.v. Maskinen eksisterer stadig og kan ses på museet.
Jeg må så indrømme at jeg blev fascineret af dette stykke værktøj og luskede mig til at 
lave andre spøjse programmer med, som f.eks. renteberegning, månelanding mm.



Vores hustrykkeri

Store klodsede skærme, 
før PC’en

E. Kristiansen     M. Larsson
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Prislister:
Vore prislister fik også stor gavn af at vi måtte låne 
reklameafdelingens reprokamera. Vi lavede film af 
prislisterne plettede priserne ud, og lavede en ny kopi, 
hvor vi indskrev de nye priser på. Disse film gik så til 
vores hustrykkeri, som lå ovre i et hjørne af 
køleskabsfabrikken ud mod parkeringspladsen. Denne 
process gjorde at vi kunne få prislisterne ud væsentligt 
hurtigere, ja nu kunne vi oftest nå det til den dato hvor 
prisstigningen trådte i kraft, hvor man før måtte nøjes 
med cirkulæret og selv gange prisen ud.
Det var også på den tid at Xerox processen var ved at blive 
udbredt, den proces med kulpulver som bruges i alle 
kopimaskiner og laserprintere i dag. Vi havde prøvet at leje en sådan xerox-maskine for 
om muligt at speede trykningen af prislister yderligere op, den praktiske brug var lagt over 
til S. Sørensen og hans piger, men det var for tidligt. Den maskine som vi anvendte fyldte 
omkring 4-5 gange så meget som en af nutidens kopimaskiner, og den var alt andet end 
stabil, så var der papirstop her og så var det der o.s.v., der gik nok lige så meget papir til 
spilde som der blev trykt prislister, foruden den tid vi spildte på dette monster.
Så vi blev ved vores metode med film.

Varekatalog:
Som beskrevet ovenfor; ja, så var dette en meget omstændelig 
proces. 
Det var jo oplagt at lige som man havde lagt konstruktionen 
styklister ind på DB, sådan måtte det også kunne lade sig gøre 
at få dette bindeled mellem styklisterne og ordresedlerne ind 
på EDB.
Faktisk var dette den første opgave som Skak gav sig i kast 
med, det var et samarbejde mellem ham og Erik Kristiansen 
fra EDBafd. 
Det viste sig hurtigt at være en krævende opgave, idet en 
printet side til varekataloget indeholdt en tekstkolonne og tre kolonner for artikelnr. 
(faktisk for tre varianter af samme produkt, af 
pladshensyn). Første position på siden var jo selve 
hovedproduktet (som det var defineret i konstruktionen), 
så kom der nogle positioner som skulle pilles ud af 
produktet, og igen nogle positioner der skulle tilføjes, 
finten var så at det jo var disse underpositioner der 
ændrede hovedpositionen til det produkt der stod i 
prislisten under det pågældende bestillingsnr. Alle disse 
”forviklinger” gjorde at projektet til sidst havnede på mit 
bord, da jeg kendte hele den bagvedliggende struktur.
Erik Kristiansen ydede faktisk et rigtigt godt stykke 
arbejde i dette projekt, men dels havde han jo også andre projekter, og dels tror jeg han 
blev lidt træt af  at skulle være mellemmand mellem mig og den ansvarlige programmør 



En af planlægningsafd.
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Mogens Larsson, så det endte med at mig og Mogens fik projektet gjort færdigt, inkl. den 
del der skulle spille sammen med ordrekontorets registrering af ordresedler. Takket være 
Mogens fik jeg et fantastisk indblik i en helt ny verden som kom til at præge en stor del af 
mit liv.
I mellemtiden have vores planlægningsafdeling fundet ud af hvordan hvilke produkter, der 
blev solgt i hvilke varianter (for det meste). Så for at få lidt serieproduktion ud af det der 
jo ellers var ordreafhængig produktion, opfandt man de såkaldte 8000 og 9000 numre. 
Man producerede simpelthen det produkt der gik i de fleste tilfælde, og så måtte man 
justerer det bagefter til kundens behov. Set fra et planlægnings syn var ideen jo genial, 
men det kom jo til at give nogle uoverensstemmelser i resten af huset.
Så var det op på hesten igen for at få varekataloget til at hænge sammen med konstruktion, 
planlægningsmodel, tilbehør og det som kunden havde brug for. Det var lidt gåen over åen 
efter vand, men det lykkedes at tilpasse programmel og varekatalog-styklisterne så der 
igen blev overensstemmelser, og samtidig sådan at når ordrekontoret dannede 
ordresedlerne så startede disse med et 8000nr. og så nogle plus/minus options.
Og alt dette foregik samtidig med alle de øvrige aktiviteter.

Og så er der lige de små Ups’er:
EDB-afdelingen:
På et tidspunkt da vi var næsten færdige med første omgang af varekataloget, manglede 
man folk i EDBafd. og jeg søgte på jobbet. Der var bare den lille hage ved jobbet, at man 
skulle til en kombineret psykologisk/logik-test for at blive taget i betragtning (jeg tror vi 
var 10-15 stykker til denne skriftlige test). Jeg fik ikke jobbet, men blev siden fortalt at jeg 
havde klaret prøven uden nogen fejl.

Efterkalkulationsafdelingen:
En dag kaldte Knud Skou mig ind på kontoret, og foreslog at jeg overtog jobbet som chef i 
efterkalkulationsafdelingen, vel nok begrundet i min store viden om produkterne. Men jeg 
afslog pænt, jeg kunne ikke se mig selv som ”bogholder”, og sidde og begrave mig i tal, 
og hvad der var endnu værre; i givet fald ville jeg i stedet få Erik Christensen (sølvræven) 
som chef og det var ikke lige mig. Knud nødte flere gange, men jeg afslog pænt hver gang, 
i dag kan jeg jo se at det havde noget med E. Zimmer at gøre, hen blev siden sendt til 
Gramkyl i Sverige (og ved slutningen af firmaets æra kom han dog tilbage og fik titel af 
Direktør for Gram Domestic),

Planlægning iskrem:
De sidste 1½ til 2 år i firmaet tilbragte jeg i planlægningsafd. 
for iskremudstyr. På dette tidspunkt var planlægningsafd. 
blevet opdelt efter produktgrupper, så f.eks. planlægning for 
iskrem var i samme lokale som konstruktionen for iskrem 
o.s.v.
Cheferne i mit nye job blev så fra mig og opefter, Knud 
Hansen en rigtig dejlig chef der bakkede op om sit personale, 
over ham kom så Hans Vestergaard, og siden Klaus Gram.
Noget af det jeg skulle tage hånd om var, alle delene til 
iskremfryserne, især selve fryserrørene og delene til 
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Pumpe, skraber og 
fryserrør
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pumperne. Sidstnævnte var et stort problem, dels var der meget spild (var lavet af 
nikkelbronze som traditionelt er med mange små huller eller blærer), og dels blev dem der 
skulle bruges som reservedele taget ud af produktionen, og manglede så siden til 
serieproduktionen.
Det var i starten noget af en omvæltning, jeg fik god hjælp af Willy Winther til at klare de 
ugentlige bestillinger og omrokeringer.

Hvordan kom man så det problem til livs, med de manglende emner? Jeg kom jo rimelig 
hurtigt efter hvordan systemet fungerede, dels på grund af min viden om produkterne og 
dels på grund af min kontakt til EDBafd. Jeg kan huske at Knud Hansen nævnte over for 
en anden kolega: ”Det kom han hurtigt efter, bare en måned”.
Et af problemerne var den måde planlægningsprogrammet var skruet sammen på, f.eks. 
det at det kun blev opdateret en gang om ugen; Lad os bruge et pumpehus som eksempel, 
ved en given ordre på 5 frysere blev styklisterne nedbrudt, og der skulle så fremstilles bl.a. 
5 pumper af den slags vi vil bruge som eksempel.
Som disponent checker vi at de igangsatte ordre passer med behovet, kommer der nu et par 
pumper i ordre som reservedel (de hastede jo altid), vil det jo være smart at producerer 7 
pumper i stedet for 5 + 2. Nu fungerede systemet sådan at indkøbsafdelingen, i dette 
tilfælde Erik Drud, gennemgik deres lister dagen efter at vi havde checket vore. Så som 
oftest blev der først bestilt 2 stk og 5 stk støbte pumpehuse, den med de 2 til hurtigste 
levering. For at optimere dette, var løsningen at udvidde den 
oprindelige ordre til 7 stk, og annullerer den nyr på 2 stk, 
dette slog igennem til dagen efter, så indkøbsafdelingen 
faktisk bestilte 7 stk.
Systemet var nemlig smart nok til den følgende uges kørsel at 
kæde disse 2 ordre til denne serie, man sparede så en levering 
i to omgange, at skulle følge to ordre igennem værkstedet og 
en masse opstillingstid i værkstedet.
Et andet projekt som jeg fik styr på, var at der var store 
problemer med den indvendige forkromning af fryserrørene, 
så de blev sendt til Tyskland. Det med hvilke rør der hørte til 
hvilke frysere/ordre var der fuldstændig ged i. Nu havde jeg i 
forbindelse med et andet projekt i marketingsafdelingen fået 
adgang til at kunne oprette en stribe ”hulkort” i en simpel editor (slags primitiv 
tekstbehandling), en linie af 80 tegn svarede til et hulkort, disse kunne sorteres og 
udskrives. Så nu oprettede jeg en fil med et hulkort for hver fryserrør med 
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stamoplysninger, der blev også holdt styr på diverse datoer og ordre, den liste der kom ud 
af dette kunne så (allernådigst) udskrives i EDBafd., hver gang der skete nogle bevægelser 
blev listen ajourført og man vidste nu hvilke rør der hørte hjemme hvor.

Fyringen:
Så pludselig en dag som alle andre blev jeg kaldt ind på kontoret, her sad K. Gram, H. 
Vestergaard og Knud Hansen, jeg fornemmede med det samme at stemningen var lidt 
trykkende, og så sådan uden videre rækker H. Vestergaard en fyreseddel over til mig, og 
oplyser om opsigelsesvarsel og det var det efter alle disse år.
Der var ikke nogen begrundelse som sådan, men firmaet var jo midt i et generationsskifte, 
og man var ved at indføre ”Just in time”, som jo betød helst ingen lager, og man fyrer folk 
på gulvet når der ikke er brug for dem, og ansætter igen når der er (tænk på hvilken flugt 
af know how det betød). Så man brød sig åbenbart ikke om at tingene kørte efter sikre 
planer, det må jo så være den konklusion jeg fik ud af det.
Jeg tror der var mange der var chokeret, inkl. Knud. Hansen, og man samlede ind til en 
flot afskedsgave.

Eftermæle:
Senere fandt jeg ud af det bare var den første bølge af fyringer, der kom flere til hen mod 
enden. Faktisk er jeg i dag glad for at dette, for det gav mig nogle muligheder, og en 
drejning i mit liv som jeg er meget glad for.

Takket være Arvid Sørensen som var rejst op for at være med i ”Gasprojektet” i Vejen, det 
der dengang hed ”Naturgas Syd”, (han var flyttet med over i et separat firma ”S & Q 
Tech” (som stod for sikkerhedskontrollen i gasprojektet)), fik jeg job i S 
& Q Tech, i første omgang som inspektør. 
S & Q Tech udviklede sig ekstrem hurtigt, og kom meget hurtigt op på 
niveau med andre kendte ”Institutter” som Svejsecentralen og Jydsk Teknologisk Institut. 
Det endte da også med at de blev sammenlagt med Svejsecentralen under det nye navn 
”Force”.
Det korte af det lange, er at jeg blev valgt til at indføre EDB i firmaet, valget faldt (efter en 
sonderingsrunde) på Hewlett Packard ( en HP 3000), og jeg udviklede selv et time/sags 
system, systemer til registrering af prøvninger m.m. Jeg fik på et tidspunkt en af vores 
færdige elever Lone Stabel som assistent i afdelingen, hun var meget lærevillig og overtog 
afdelingen efter mig.
På et tidspunkt kom der nogle store omvæltninger, bl.a. direktørskifte, så jeg søgte videre 
for at anvende min nyerhvervede viden.

Jeg blev så ansat i Transnordic Data i Padborg (også kaldet TN) som lavede software til 
hele transportbranchen, jeg fik job som gruppeleder og fik ansvaret for 6 
konsulenter og programmører. Det var et sindssygt spændende job det at 
kunne være med til at gøre en forskel rundt i vore kunders virksomheder.
På et tidspunkt blev jeg bedt om at overtage vores drift og supportafdeling, på grund af 
min erfaring med HP 3000. Vi havde et servicebureau (altså en stor maskine hvor mange 
kunder (fra Padborg til Helsingør) kørte på/printede fra via en modem/multiplexer 
forbindelse). 
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Så driften af denne maskine, samt dem vi selv brugte i huset til udvikling var altså vores 
arbejdsområde, dertil kom de kunder der investerede i deres egen maskine, her lagde vi 
styresystem (MPE) og software på, hvorefter vi installerede dem sammen med skærme og 
printere ude hos kunden.
Med tiden blev det trange kår, og TN endte op med at blive købt op af EDB Gruppen, ofte 
forkortet til EG.
Jeg søgte ud til en af vore store kunder, jeg så at sige hoppede over på den anden side af 
skrivebordet.

Da jeg blev ansat hos ITM var det sådan set lidt af et eksperiment, indtil jeg blev ansat var 
det økonomichefen der stod for deres EDB, det var jo lidt synd, 
selvfølgelig kunne han skifte båndene til backuppen, men det var jo svært 
at hamle op med et softwarehus  når man ikke har den fornødne viden.
ITM var nordens (hvis ikke Europas) største møbeltransportør. Vi havde speciel affjedrede 
lastbiler, der kørte lige fra det nordligste Sverige til tåspidsen i Italien.
Vores EDB var særdeles vigtig da vi havde ekstrem mange sendinger (sammenpakkede 
varer til samme location), disse sendinger skal så samles på en transport (en lastbil der 
køre en rute bestemt ud fra sendingerne). Så disponering (af bilerne) og søgning af 
sendinger skulle hele tiden optimeres.
Vores grundlæggende software var i sagens natur fra EDB Gruppen, men vi udviklede selv 
sort set lige så meget software ved siden af til at optimere firmaets rutiner. En af vores 
genistreger var en statistikdatabase hvor vi kunne holde styr på alle former for udvikling, 
og som tilmed var hurtig.
Vi var også meget hurtigt fremme med EDIFACT, altså dataoverførsel mellem 
computersystemer, vi kunne typisk udveksle data en måned efter kontakt.
Noget andet der gav respekt, var at det lykkedes os at minimere nedetiderne, og når vi 
skulle ned (for service, nye diske o.s.v.) var det altid planlagt aldrig hovsa. Mit valgsprog 
var altid, EDB skal være en ydelse man tager som en selvfølge, som strøm og vand.
Det var også i denne fase af mit liv, vi kom på tæt hold af Pc’er med alt hvad dette 
indebærer. Og selvfølgelig skulle vi have vore egne hjemmesider.

På grund af den positive udvikling fik jeg meget frie hænder, vi lavede eget system med 
fax-advisering der orienterede kunden om hvornår bilen kunne være der (baseret på Pc’er 
med fax-modem koblet op på vores HP 3000). På et tidspunkt fik jeg en 
dygtig medhjælp i afdelingen som var rigtig stærk på PC-siden, men også 
kom efter det på HP 3000.
Jeg fik også lov til at engagere mig i DANUG (Danish National User 
Group for HP udstyr). Jeg var i en kort periode formand, men valgte ellers at være 
redaktør og skribent for vores blad Danug-nyt.

Men alle fester slutter jo, på et tidspunkt blev vi (storebror) købt op af 
lillebror (GM Transport) også en møbeltransportør. Det var det man kalder 
en hostile overtagelse, stort set alle de gamle medarbejdere samt den ene direktør fik 
sparket.
Vores økonomidirektør og jeg blev tålt nogle få år, da man jo skulle bruge vore viden.
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Denne beretning kunne sagtens have være dobbelt så lang, men vi skal jo begrænse os. Og 
der er mange kære mennesker eller kolleger som jeg ikke har nævnt, det betyder ikke at de 
er glemt, men vi skal......

/Lars


	W. Winther           K. Hansen        H. Vestergaard           K. Gram                 E. Drud
	Af Lars Krüger, ansat i marketingsafdelingen

