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Aage Grams tale ved en sammenkomst
i 1942.

Af Aage Gram, direktør og medstifter
Nedskrevet i jan. 2011, af Erik Christensen

Aage Gram får ordet:
Vi lever i en urolig Tid, med Nedgang i Bekvemmeligheder. Derfor ingen Strandtur, 
umuligt at skaffe Befordring. [Man havde hvert år en sommerudflugt til Kjelstrup stand.]

Jeg har dog ment det heldigt, at vi burde samles til fornøjeligt Samvær og derfor er vor 
Udflugt i år her.

I Brødrene Grams historiske arkiv og museum findes manuskriptet til en tale, som fabrikant Aage 
Gram holdt i 1942. Der er grund til at tage det frem, fordi det fortæller såvel om virksomheden som om 
forholdene, man måtte arbejde under i krigens tid.

Først lidt om de vilkår, man var undergivet:
Ved Danmarks besættelse i 1940 blev handelsforbindelserne afskåret fra den del af verden, der lå uden 
for den tyske interessezone. Al handelssamkvem med et af de største markeder, Storbritannien, blev 
afbrudt fra den ene dag til den anden. Også markeder i Nord- og Sydamerika faldt bort, og dette kunne 
ikke undgå at påvirke produktions- og salgsforholdene for industrien, herunder for Brødrene Gram. 
Tilbage var foruden selve Tyskland, hvor stort set alt var baseret på krigsindustrien, også de besatte 
lande som Norge, Holland, Belgien og Frankrig, samt de neutrale lande Sverige og Schweiz.

Ikke alene salgs siden blev påvirket. Også tilførslen af materialer, ikke mindst jern og metaller, blev 
voldsomt reduceret og styret med hård hånd af den daværende Valutacentral, som skulle godkende al 
import og eksport.

Det var de forhold, der dannede grundlag for Aage Grams tale, holdt ved et rejsegilde i 1942, og 
hvortil alle ansatte utvivlsomt har været indbudt. Interessant er i særdeleshed de overvejelser, Aage 
Gram havde gjort sig i relation til at arbejde for tyskerne eller lade være. Han fastholdt stædigt linien 
om kun fremstille de produkter, man skulle leve af i fredstid og ikke gå tyskernes ærinde.

Talen gengives, således som manuskriptet er affattet:
PS. Bemærkningerne i skarp parentes [ ] er tilføjet af undertegnede.
Vojens, den 25. januar 2011 / Erik Christensen.
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Da vi har bygget så meget, har vi også indbudt Arkitekten og Håndværksmestrene og dem 
som har husket os med en Krans eller Vimpel, da vi rejste det største Hus.

Jeg vil gerne på Firmaets Vegne byde Dem alle velkommen og udtale Håbet om at vi må 
få et Par fornøjelige Timer sammen.

Ved vor Udflugt plejer jeg jo at give nogle Oplysninger om Hovedpunkter i vort Arbejde 
det forløbne år, det vil jeg også her.

De ved alle, at vi har haft nok at bestille i 1941. Vor Omsætning har ikke været begrænset 
af Efterspørgslens Størrelse, men af hvad vi kunne fabrikere.

Efter at Omvæltningen i 1940 var overstået og den deraf følgende Omlægning var kommet 
i Gled, kom vi i Gang igen, og som de fleste ved, har 1941 været et Arbejdsår hvor de 
største Besværligheder har været:

• Fremskaffelse af Materialer
• Omlægning til Anvendelse af andre Materialer
• Optagelse af nye Modeller. [bl.a. gas generatorer til biler.]

Det har været svært at gennemføre Nykonstruktioner og Anvendelse af nye Materialer. 
Benyttelse af nye Arbejdsmetoder, men det er lykkedes, så vi har ikke haft nødig at 
standse Afdelinger af Fabrikken, også Salgsafdelinger og Forhandlere har kunnet arbejde 
videre.

Vi har kunnet holde os helt til vore Fredstids-Specialer, Kølemaskiner og Iskremmaskiner, 
og vi har ikke vegeteret, men har arbejdet fremad på alle Områder. Vor 
Værktøjsmaskinepark har vi dog ikke kunnet forstørre i nævneværdig Grad.

Jeg har længe overvejet for og imod, at indrette os på Fabrikationen af Standardskabe og 
Konservatorer - for Tiden har vi Afsætningsmuligheder, og vi har derfor gjort Skridtet og 
har indrettet en særlig Fabrik for den Fabrikation, og jeg vil gerne ønske Hans Jensen 
[blikkenslagermester] og hans Mandskab Lykke til at udnytte . den rigtigt.
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Vi har i Året 1941 fremstillet:
870 Kompressorer med en samlet Kaloriemængde 2,2 Mil.
8 Iskremmaskiner
55 Generatorer

Fabrikkens pladsforhold er nu:
m2 Gulvflade i Værksteder 3086
m2 Gulvflade i Lagre 1884
m2 Gulvflade i Kontorer 511
m2 Gulvflade i Marketenderi og Portnerbolig 268

samlet Areal bebygget 5749 m2
ubebygget Areal
heraf 188 m2 Tørveskur

3200 m2

Vi har dog kunnet indrette os på Dagen og Fremtiden ved at få vore Bygninger i Orden.

Som allerede nævnt, har vi holdt os til vor normale Fabrikation. I sidste Krig [1. 
Verdenskrig] prøvede jeg at blive slået ud ved at optage Krigsfabrikation- Det var 
nødvendigt den Gang. Det kan måske blive nødvendigt igen - men Sporene skræmmer, og 
jeg vil længst muligt holde Sporet og ikke afvige fra det, som vi i Fredstid skal tjene vort 
Udkomme ved.

Hvis vi tog Krigsarbejde i dag, så kunne 
såvel Firmaet som alle Beskæftigede sikkert 
tjene større Løn, men så vilde vort Marked 
være borte og stor Nedgang den Dag denne 
onde Tid hører op. Derfor har vi valgt 
Fredsleverancerne og den mere beskedne 
Fortjeneste, det større Besvær med 
Fremskaffelse af Materiale, Udførsels- og 
Indførselstilladelser og mange flere 
Besværligheder, og jeg er overbevist om, at 
det er Vejen ind i fremtiden.

Når vi nu holder Fest, så er det for at mødes og tale sammen og for at se hinanden fra en 
anden Side end den vi til daglig ser og for derigennem måske at erfare at vi dog alle 
arbejder sammen i een Retning, så hele Arbejdet virker fremad.

Jeg vil gerne bede Dem sammen med mig råbe et Hurra for den 
gode Forståelse og det gode Samarbejde mellem os - så vi 
fremdeles må kunne hævde os i Konkurrencen med førsteklasses 
Leveringer. Hurra! "
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