
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

Et fabriks historisk projektforløb - 
”Tiden før AmagerCentret”,”Tiden før AmagerCentret”,”Tiden før AmagerCentret”,”Tiden før AmagerCentret”,    

omhandlende Reberbanegade  3Reberbanegade  3Reberbanegade  3Reberbanegade  3 – på Amager.  
 
 

Fra ”efterlysning” over interviews og materiale-
indsamling, sammenkomst om de fælles minder 
til planlægning af en historie udstilling juli 2007. 
 



Forord  Dette hæfte indeholder beskrivelse af et historie forløb for  
indsamling af fabrikshistoriske beretninger og materialer fra 30  
tidligere ansatte i tovværksfabrikken Jacob Holm & Sønner A/S. 
 
Formålet er først og fremmest at være en form for dokumentation  
af projekt forløbet, men også en mulig inspiration for andre at  
gennemføre lignende historie-projekter. 
I den forbindelse stiller undertegnede sig gerne til rådighed efter  
nærmere aftale. 
 
Hæftet er skabt med det supplerende formål, at være tilgængeligt  
for andre i forbindelse med den planlagte historie udstilling i  
AmagerCentret fra den 1. – 7. juli 2007 
 
Hæftet indeholder en række breve til de involvere, fra starten  
med Efterlysningen i februar 2006 til seneste status- 
/informationsbrev i juni 2007: 
 
• Efterlysnings artikel i AmagerAvisen og beskrivelse 
• Kontakt brev af 25/3-06 til den enkelte JacobHolmer efter telefonsamtale + 

John Knudsen’s korte historie beretning 
• Spørgeskema (interview) tomt 
• Spørgeskema udfyldt med John’s historie 
• Brev til formodede JacobHolmere af 17/4-06 
• Brev ”Historie indsamlingen er i fuld gang!” af 17/4-06 til JacobHolmere + 

aftale oversigt 
• Status / Nyhedsbrev af 6/7-06, 13 sider + interessekort 
• Status / Nyhedsbrev af 7/10-06, 8 sider 
• Invitation til ”JacobHolmer-træf” af 27/10-06 
• Dagsorden for ”JacobHolmer-træf” for selve dagen 14/11-06 
• Side med presseomtale og DVD-cover vedr. den 14/11-06 
• Status / Nyhedsbrev af 10/06-07, 13 sider, optakt til udstilling 
• Pressemeddelelse ”Husker du – ” vedr. udstillingen 
• A5 folder ”tag selv” til udstillingen 

 

 



EFTERLYSNING 
 

 

 
       Vi efterlyser personer, der har været ansat  
       på Jacob Holm & Sønner (IHS) ? 
 
       Eller personer, der ligger inde med historiske      
       materialer, billeder, genstande, firmablade o.a. 
 
       Vi vil lave en ”levende” historie-fortælling på DVD  
       for perioden 1950’erne til starten af 1970’erne.  
 

Kontakt initiativtageren, John Knudsen, på 
telefonsvarer 2943 3553 eller 

pr. e-mail: JohnKnudsen@pc.dk 
(John var ansat i perioden 1958 til 1971) 

 
   
 
 
 
 
 
 

( Virksomheder kan støtte projektet, ved at kontakte John Knudsen  
og komme med på DVD’en sammen med andre sponsorer ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Amager, den 25. marts 2006 

 

Kære Jacob Holmere eller familier til tidligere Jacob Holmere…. 
 
Tak for din henvendelse – det gjorde mig utrolig glad ! 
 
Jeg skriver til dig i fortsættelse af vores telefonsamtale eller e-mail-breve – for at få 
taget hul på indsamling af ”Jacob Holmer historierne”. 
 
For at hjælpe med at få historierne frem, så mange år efter, har jeg forsøgt at lave et 
spørgeskema med 9 spørgsmål, som måske kan hjælpe dig med at varme minderne 
op. Og for at vise, hvad jeg forestiller mig, at svarene kunne dreje sig om, har jeg selv 
forsøgt at besvare dem – ikke som historier, men som stikord, der skal hjælpe med at 
få historierne frem, når vi efterfølgende aftaler at mødes.  
Når vi mødes vil jeg medbringe et video-kamera og en ”båndoptager” til brug for at 
”huske” dine historier. Har du meget imod det med video-kamera, så bruger vi bare 
”båndoptageren”. 
Det hele (alle historierne) vil jeg samle på en eller flere DVD’er og når det er færdigt, 
vil du få et eksemplar, som frit må kopieres til eget brug. 
 
Det vil også glæde mig, om du har materialer, billeder, tryksager eller andet fra Jacob 
Holmer-tiden, som jeg må låne til at overføre til DVD’en… 
 
Pt. har jeg fået omkring 30 henvendelser – langt over mine forventninger ! 
 
Mange af jeres henvendelser har været med til at få minder frem hos mig, som jeg 
tror, jeg ellers ville have glemt – det var lidt af en ”sjov” oplevelse. Pludselig står 
mange ting ”lyslevende” i ens erindringer ! 
 
Jeg glæder mig til at komme i gang og min plan er, at jeg ringer til dig inden påske, for 
at vi kan aftale et tidspunkt for hvornår og hvor vi kan mødes for at gennemføre 
historie-snakken… 
 
På bagsiden, har jeg skrevet lidt om min Jacob Holm historie. 
 
De lifligste hilsener 
 
 
 
John Knudsen 
Peder Lykkes Vej 95, 2. TV  
2300 København S 
Telefon 2943 3553 e-mail: JohnKnudsen@pc.dk 
 
 



Et lille udpluk af John Knudsen’s Jacob Holmer minder: 
 

              
Sådan cirka, så jeg ud            Og jo, det er så mig i 2006, med tyndt hår og fuldskæg  
i midten af 1960’erne.            på vej til de 62. (født maj 1944) 
 
Jeg var ansat i 13 år fra 1958 til 1971. Startede som arbejdsdreng i afd. H. 
Senere blev jeg tilbudt at være piccolo med base i Lønningskontoret og gik rundt i hele 
fabrikken 5 gange om dagen med post. 
 
Hjalp til med lettere forefaldende ting på Lønningskontoret – kom på Købmandsskole, 
IHS betalte. Blev kontormand med plads i den anden ende af Lønningskontoret, hvor 
Driftskontoret holdt til, hvor vi på grundlag af de daglige arbejdssedler fra fabrikken, 
noterede, hvad der blev produceret på maskinerne. Og når måneden var slut, 
sammentalte vi det hele og lavede produktionsopgørelser. 
 
I slutningen af 1960’erne havde jeg faldet interesse for EDB og ville gerne deltage i et 
brevkursus, men det ville regnskabschefen John Parslund ikke betale – i stedet blev 
jeg senere involveret i Jacob Holm’s begyndende ”EDB-periode”, for Parslund havde 
brug for en hjælpende hånd – jeg fik i den forbindelse mit eget lille kontor. 
 
Undervejs har jeg været involveret i IHS’s legetøjs-eventyr ”Concreta Talent”, det var 
nogle plastik bygge-stænger, der kunne samles på mange forskellige måder – her 
lavede jeg kreationer/modeller i min fritid og tjente lidt ekstra. Jeg husker tydeligt, at 
Lego reagerede på denne ”nyhed”, som de følte kunne være en konkurrent, idet de 
reklamerede på Rådhuspladsens lysavis, hvilket jeg ikke havde set før ! 
 
Har også vikarieret som portvagt om aftenen/natten, hvor jeg skulle gå rundt i hele 
fabrikken og sikre, at der ikke var ubudne gæster, og rundt om, hang der special-
nøgler jeg skulle stikke ind i et special-ur, som jeg bar rundt på – dette afslørede så, 
om jeg havde sprunget nogle kontrolsteder over. Hvilket jeg aldrig har hørt noget om. 
 
Under enkelte af disse vagter, dristede jeg mig til at køre truck, men det stoppede 
hurtigt, da jeg kom til at bakke ind i en af fabrikspillerne i afd. H. Da blev jeg bange. 
Så forsøgte jeg mig i stedet med at køre lidt rundt i fabriksgården med en af de små 
varebiler (stationcar-lignende) – langsomt og med slukkede lygter. Men alt sammen 
var bare for at prøve – uden kørekort og som adspredelse på de lange nattevagter. 
 
En fra fabrikken var særlig dygtig til malerkunst og underviste i tårnet. Her deltog jeg, 
vist nok flittigt, for på et tidspunkt blev jeg efter Ejnar Andersen, valgt som formand for 
kunstforeningen, som udgav bladet ”Vinduet” og afholdte løbende udstillinger i 
frokoststuen, samt afholdte foredrag, hvor bl.a. Bjørn Watt Boolsen engang holdte et 
foredrag. 
 
Hvem jeg har arbejdet sammen med og/eller kan huske står i det vedlagte skema, 
ligesom der står stikord til nogle materialer og billederne jeg har fra den tid… 
 
Mange i min familie og svigerfamilie har arbejdet på Jacob Holm. 
 
Mine børn har gået i Jacob Holms Minde børnehave. Og vi har boet i IHS’s ejendom, 
Ålandsgade 14, 4.TV. Hvor min kone kunne ”holde øje” med mig, når jeg stod ud af 
elevatoren og gik igennem glasgangen ind til kontorerne – vi vinkede til hinanden. 

- - - o O o - - - 
 



Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
 
Som hjælp til at huske medarbejder-historierne fra Jacob Holms tiden, har jeg lavet nedenstående spørgeskema. 
Og som ekstra hjælp, har jeg selv forsøgt at besvare dem bedst og kortest muligt, en slags disposition for samtalen. 

NB! Jeg hjælper med at udfylde skemaet – inden vi går i gang med dine historier ! 
 
Navn _____________________________  Adresse ______________________________ Postnr/By______________ 
Telefon ___________________________  Fødselsdato ___________________________ 
 

01. I hvilken periode arbejdede du på Jacob Holm (IHS) ? 
 

________________________________________________________________________ 

 
02. Hvad bestod dit arbejde i ? (hvad var du ?) 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

03. I hvilken afdeling arbejdede du i ? 
 

________________________________________________________________________ 
 

04. Hvem arbejdede du sammen med eller kan huske fra IHS ? 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

05. Har nogen i din familie arbejdet på IHS ?  
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

06. Har du billeder / foto fra tiden i IHS ? (fra fabrikken, jubilæer, revyer, af dig 
selv, Markmandsgade, eller andre billeder) 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

07. Har du forskellige materialer fra IHS tiden ? (lommekalendere, Heglen, 
brochurer, avis-artikler, medaljer, løn-, arbejdssedler, telefonlister, andet) 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

08. Kan du huske episoder / begivenheder ? (kartofler, fester, ulykker og andet) 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

09. Andre forhold ? (Deltagelse i IHS-klubber, Børnepasning i Jacob Holm’s 
minde, IHS-boliger, arbejdstøj, arbejdsredskaber, nærliggende butikker, 
avis-omtale, radio-/TV-udsendelser eller andet) 

 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
 
Som hjælp til at huske medarbejder-historierne fra Jacob Holms tiden, har jeg lavet nedenstående spørgeskema. 
Og som ekstra hjælp, har jeg selv forsøgt at besvare dem bedst og kortest muligt, en slags disposition for samtalen. 
 
 
Udfyldt af:  John Knudsen,  Peder Lykkes Vej 95, 2. TV,  2300 Kbh. S,  Tlf.  2943 3553,  Fødselsdato 8. maj 1944 
 
 

01. I hvilken periode arbejdede du på Jacob Holm (IHS) ? 
 

22. oktober 1958 til udgangen af maj 1971 
 

02. Hvad bestod dit arbejde i ? (hvad var du ?) 
 

Startede som arbejdsdreng, senere piccolo, kontormand, portner-vikar, legetøjs-kreatør og sluttede 
som EDB-mand. 

 

03. I hvilken afdeling arbejdede du i ? 
 

Startede i afd. H, senere Lønnings- og Driftskontor, sluttede med eget EDB-kontor. 
 

04. Hvem arbejdede du sammen med eller kan huske fra IHS ? 
 

Bl.a. værkførerne Granlund og Palshøj, ”Kingo”, ”OC”, Bent Axelsen, Thorkild Sandholdt, Sven 
Fobian, Sand, Knud Johansson, Fr. Guldberg, Bent Josephsen, Bruno Frederiksen, Ejnar 
Andersen, Egon Rasmussen, Fr. Larsen, Ponsbach Pedersen, E. Stannow, John Parslund, Sonja 
Sundstrøm, Fr. Svenningsen, Fr. Nielsen, Kaj Markvardt Nielsen, Kurt Larsen, Freisleben, Mahler, 
Hartvig, Balslev,  John Hansen,  Kaas, Fr. Axelsen, Fr. Jensen, E. Bay og mange andre… 

 

05. Har nogen i din familie arbejdet på IHS ?  
 

Min  fætter, onkel, bror, Min kones forældre,  fætter, morfar, moster, onkel 
 

06. Har du billeder / foto fra tiden i IHS ? (fra fabrikken, jubilæer, revyer, af dig 
selv, Markmandsgade, eller andre billeder) 

 

JA: fra fabriksgården, personalefest i Tårnet, Orkester-portræt 
 

07. Har du forskellige materialer fra IHS tiden ? (lommekalendere, Heglen, 
brochurer, avis-artikler, medaljer, løn-, arbejdssedler, telefonlister, andet) 

 

Lommekalender 1958-71 mangler år: 61,62,66, Concreta Talent-brochure og legetøj,  opsigelse, 
Mærkehæfter fra børnegården Jacob Holm’s Minde, Huslejekontrakt Ålandsgade 14… 

 

08. Kan du huske episoder / begivenheder ? (kartofler, fester, ulykker og andet) 
 

Personalefest rest. Bellahøj og tårnet, Sangkoret, Legetøjsprojektet, Kunstforening (”Vinduet”), 
Brand i afd. A. Købe arbejdstøj med rekvisition.  

 

09. Andre forhold ? (Deltagelse i IHS-klubber, Børnepasning i Jacob Holm’s 
minde, IHS-boliger, arbejdstøj, arbejdsredskaber, nærliggende butikker, 
avis-omtale, radio-/TV-udsendelser eller andet) 

 

Sangkor, Ålandsgade 12 & 14, lysebrun kittel, ”Det lille røgeri”, Konditoriet, Arb.landsbank 
 



                     Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
 
 
 
 
     
    
    
    
 
 
 
 
Kære ”Jacob Holmer”              Den 17. april 06 
 
 
 
 
 
 
Jeg har i Amager Avisen efterlyst medarbejdere, der har været ansat på Jacob Holm & Sønner 
A/S og jeg er bekendt med, at du også har været ansat på Jacob Holm… 
 
Derfor denne henvendelse til dig, for at høre om du også har lyst til at være til at fortælle om den 
tid du var på Jacob Holm. 
 
Alle historierne bliver samlet på DVD – d.v.s. din historie vil blive optaget og har du forskelligt 
materiale i ”gemmerne” fra den tid, så vil jeg meget gerne låne det, for at få det med på DVD’en. 
 
Jeg vedlægger noget materiale, som jeg har udsendt til alle, der har reageret på min efterlysning, 
herunder et spørgeskema, som jeg vil støtte mig til under en historiesnak med dig. Samt et lille 
uddrag af min Jacob Holm-historie. 
 
Og der medfølger også det sidste brev, jeg har udsendt… 
 
Det vil glæde mig meget om du vil kontakte mig, så dine historier kan komme med i samlingen. 
 
Har du spørgsmål til fremsendte hører jeg også gerne fra dig. 
 
 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 



                     Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære ”Jacob Holmer”      17. april 06 
 
 
Historie indsamlingen er i fuld gang ! 
 
Det er utroligt spændende og jeg glæder mig til historiesnakkerne og materiale-indsamlingen. 
 
Jeg har vedlagt en samlet oversigt over de aftaler, jeg nåede at få lavet inden påsken og den medsendes, 
så du kan kontrollere rigtigheden af vores aftalte tid. (Kontakt mig, hvis vi ingen aftale har endnu) 
 
Hvis jeg har noteret det aftalte forkert, eller der skulle opstå forhindringer, vil jeg meget gerne bede dig 
ringe til mig på  2943 3553. 
 
Oversigten fremsendes også, som en orientering for dig, om, hvem jeg ellers har fået kontakt med og 
hvilket tidsrum de arbejdede på Jacob Holm. (Måske genkender du nogen !?) 
Enkelte har haft mulighed for at kontakte andre ”Jacob Holmere”, som ikke har set min ”efterlysning” og 
det er jeg utroligt glad for, derfor forventer jeg også at listen vil vokse noget. 
 
Som det fremgår af aftalerne, så vil alle historierne blive indsamlet i april, maj og juni måned. 
I månederne efter, vil jeg arbejde med det indsamlede historiske materiale, så der kan laves de planlagte 
DVD’ere. Alt efter omfanget, vil du som minimum få tilsendt en DVD med din egen historie – men mere 
om det på et senere tidspunkt. 
 
Sammenkomst. 
Under mine telefonsamtaler med jer, har jeg fået et klart indtryk af, at mange af jer, gerne vil deltage i en 
”sammenkomst”, hvor vi kan mindes de ”gode gamle dage” og få en hyggesnak. 
 
Jeg er derfor ved at undersøge mulighederne for et sådan arrangement til afholdelse engang i 
oktober/november måned. 
 
Under et sådan arrangement, kunne vi så også se nogle af de fortalte historier og det materiale (på 
storskærm), der er blevet indsamlet. 
 
Da det pt. ikke er lykkes mig at skaffe sponsorer til projektet, så vil økonomien for sammenkomsten blive 
baseret på en senere aftalt deltagerpris på formentligt omkring kr. 100,- pr. deltager. Mere herom senere. 
 
Jeg har forstået, at såfremt der er nogle, der er mindre ”mobile”, så vil man prøve at hjælpe hinanden. 
(Har du spørgsmål til det fremsendte, er du altid velkommen til at ringe…) 
 
Det var alt for denne gang – vi ses… 
 
De lifligste hilsener 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

 



 
 

Ansat i perioden Navn Aftale 

59 - 63 Poul Daggaard Dato/Kl.: 30/5-06, kl. 13:00 

?? - ?? Bente Graff Dato/Kl.: 20/4-06, Kl. 10:00 (forældre var ansat) 

47 - 72 Preben Hansen Dato/Kl.: 18/5-06, kl. 13:00 

53 - 7x Vagn Thomsen Dato/Kl.: 9/5-06, kl. 19:00   

27 - 7x Egon Pedersen Dato/Kl.: 19/4-06, kl.  13:00 (søn af Axel Valdemar Pedersen) 

35 - 72 Svend Kieffer Dato/Kl.:   

54 - 60 Leif Bratløv Pedersen Dato/Kl.: 

64 - 70 Anny Skov Nielsen Dato/Kl.: 9/5-06, kl. 10:00 

47 - 71 Lone Degani Dato/Kl.: 22/4-06, kl. 14:00 (datter af Christian Grønsund) 

61 - 72 Erik Jørgensen Dato/Kl.: Ringer tilbage efter 11/5-06  

56 - 04 Arne Jensen Dato/Kl.: 

64 - 68 Jette S. Rasmussen Dato/Kl.: 26/4-06, kl. 13:00 

59 - 7x Max Skolnik Dato/Kl.: 16/5-06, kl. 13:00 

66 - 72 Lissie Schirripa  Dato/Kl.: 15/05-06, kl. 19:00 

6x - 7x Flemming Holm Dato/Kl.: 21/4-06, kl. 13:00 

53 - 70 Henry Kvist Dato/Kl.: 12/4-06, kl. 13:00 

58 - 59 Kirsten Andersen Dato/Kl.: 

42 - 61 Kurt Nielsen Dato/Kl.:  1/6-06 kl. 13-14  

56 - 69 Connie Hansen Dato/Kl.:  Ring efter påske  

51 - 53 Lis Møller Dato/Kl.: 11/5-06, kl. 10:00  

14 dage i 1960 Inge Djerberg Dato/Kl.:  

57 - 60 Jørgen Nielsen Dato/Kl.: 11/4-06, kl. 10:00  

?? - ?? Bente Kjerulf-Jensen Dato/Kl.:                             (datter af Gudrun Nielsen) 

47- 53 Ilse Vejle Dato/Kl.:  8/6-06, kl. 14:00 (+ søstrene Ingrid & Tove) 

34 - 7x Sonja Sundstrøm Dato/Kl.: 25/04-06, kl. 10:00 

?? - ?? Keld Hansen Dato/Kl.: 27/4-06,  Kl. 10-11 (søn af Jørgen Hansen) 

68 - 7x Preben Nielsen Dato/Kl.: 23/5-06 

40 års jub. Anny Iversen Dato/Kl.:                            (datter af Kaj SvendAage Andersen) 
 

 



                     Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
 
 
STATUS / NYHEDSBREV              
 
 
”Tiden før AmagerCentret” 
     
    
    
 
 
Kære ”Jacob Holmer”              Den 6. juli 06 
 

30 ”JacobHolmer”-historier 
 
Nu har 30 ”JacobHolmere” afgivet deres historie på video og nu føler jeg, at tiden er inde til at 
gøre status på det hidtidige forløb – derfor dette lille informationsbrev. 
 
Det har været og fortsat er utroligt spændende og det har langt oversteget mine drømme og 
forventninger, da jeg udsendte en Efterlysning i AmagerAvisen. 
Jeg mener, efter, at der trods alt er gået 35 år siden vi 275 skulle forlade Reberbanegade 3 – så 
ville 5 ”JacobHolmer”-historier være tilfredsstillende, som supplement til min egen. 
Men 30 !!!  
Og hertil kommer en række ”JacobHolmere”, som jeg har snakket med og skal have lavet aftaler 
med, samt en del henvendelser fra familier til ”JacobHolmere”, som har sendt mig foto’s… 
og, som om, dét ikke er ”nok”, så er der undervejs i samtalerne, dukket ”nye” navne op på 
”JacobHolmere”, som andre har kendskab til, og som lever i bedste velgående, dem skal jeg 
også på en eller anden måde have kontaktet. 
 
I det følgende vil jeg lave et sammendrag og beskrive nogle afledte ting / idéer, der er opstået 
undervejs i forløbet, så her får du en samlet ajourført oversigt. 
 

1. Generelle indtryk og oplevelser, samt tilfældigt udvalgte historiske emner. 
2. Personoversigt over deltagerne 
3. Eksempler på materialer og fotos 
4. Hjemmesiden www.SeHer.dk/IHS 
5. Amagercentret 
6. Lidt statistik – aldersinterval, IHS-periode m.m. 
7. ”JacobHolmer”-træf / - sammenkomst 
8. ”JacobHolmer”-klub /-netværk 
9. ”DVD-projektet”, samlet / enkeltvis ”Bog-/hæfte-projektet” 
10. Det videre forløb – ny efterlysning, 2. udgave, Presse, Landsarkiv og ting jeg 

savner. 
11. Projektøkonomi og sponsor/støtte 
12. Interessekort vedlagt og ønskes retur. 

 
Har du spørgsmål eller noget du vil supplere til fremsendte hører jeg også gerne fra dig. 
 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
 

____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 
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Jeg skal her forsøge at beskrive de enkelte punkter således, at du kan danne dig et indtryk af, 
hvad der er sket i forløbet og dels, hvad der kan forventes at ske i den nærmeste fremtid. 
 
Den plan, som jeg pt. fortsat kører efter, er, at jeg i perioden frem til og med oktober måned, vil 
arbejde på at bearbejde det samlede video-historie materiale, så der kan laves en samlet 
redigeret/klippet DVD-udgave til præsentation for og til udlevering til jer alle i løbet af november 
måned 2006. 
I november håber jeg på, at vi alle kan samles til et fælles arrangement (på sammenskudsbasis) 
f.eks. i nogle lokaler på Amager, dels for at snakke gamle dage, dels for på storskærm, at se det 
samlede historiske resultat, og undervejs indtage et lettere traktement. 
 

Projektets arbejdstitel er ”Tiden før AmagerCentret”. 
 

1. Generelle indtryk og oplevelser, samt tilfældigt udvalgte historiske emner. 
 
Alle har medvirket med stor åbenhed og interesse for projektet. Og jeg har alle steder følt mig 
velkomment.  
Når jeg føler trang til at fremhæve dette, så skyldes det, den kendsgerning, at jeg jo nærmest, 
som en ”vild fremmed”, dukker op i jeres hjem, uden anden ”bagage” end et fælles kendskab til 
vores tidligere fælles arbejdsplads IHS. 
Måske skyldes det også det ekstra, at ALLE har været glade for at arbejde på IHS. Og at man 
ville have fortsat der, hvis ikke forskellige omstændigheder afbrød forbindelsen ! Dette er kommet 
til udtryk, hvad enten man arbejdede i fabrikkens støv og larm eller på kontoret. 
 
Et andet gennemgående træk ved historie-indsamlingen er, at ALLE har bidraget med 
forskelligheder, enten som egne historiske oplevelser og pudsigheder eller med forskellige 
materialer, fotos, dokumenter o.s.v. 
 
 
- tilfældigt udvalgte historiske emner 
 
For at give et indtryk af forskelligheden i historierne, listes kort nogle ”emner”: 
 
”firmatilskud til idræts-aktiviteterne”, ”fik jobbet i sporvogn”, ”ammede baby i frokostpausen”, 
”konerne stod i porten på lønningsdagen”, ”den årlige sæk kartofler gjorde lykke”, ”skydeøvelser i 
kælder under krigen”, ”medarbejder-vaskeri etableres i fabrikshal”, ”fabrikken holdt stille under 
fodboldskamp”, ”lavede indkøbsnet af papirsgarner, som hjemmearbejde”, ”holdt forbindelsen 
ved lige igennem 17 år via ’vandrebog’”, ”bandt ’sikkerhedstov’ nær vindue i tilfælde af brand”,  
 
”tog en lur i arbejdstiden”, ”Danmarks Radio laver optagelse i fabrikken om støj”, ”den fingerløse 
fabrik”, ”Rigmor reddede os, hvis vi kom forsent”, ”kan De stenografere ! det får De ikke brug for 
her!”, ”overarbejdsbetaling var der ikke noget der hed”, ”gav hånd på første arbejdsdag ved 
fyraften”, ”kan De spille tuba, så er jobbet Deres”, ”der var tørklæde-tvang”, ”lavede pyntelamper 
af 1, 2 og 5 ører, som ’fusk’”, ”købte koks på afbetaling”, ”fik arbejdstøj på rekvisition”, ”børnene 
blev passet i fabrikken under strejke i børnehaven”, ”stjal madpakker”, ”Restaurant Bellahøj 
brændte på festdag”, ”talte penge i små brune lønkuverter”, ”fik medarbejder-rabat hos 
isenkræmmer”, ”fik hvisket i ørene, at fabrikken var ved at lukke”, ”kørte galt med truck”, 
”Elvstrøm stillede store krav til tovværket”, ”populære medarbejder-revyer”. 
 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 



 
 

2. Personoversigt over deltagerne 
 
Denne oversigt er den samme som vises på hjemmesiden: 
 

Pr. 5. juli 2006, har følgende ”JacobHolmere”, afgivet deres historie (listet alfabetisk): 

Navn 
IHS 
periode 

Slut job 

Aksel Pedersen v/sønnen Egon Pedersen  1927 - 1972 Forvalter  

Anny Skov Nielsen  1964 - 1970 Kontorassistent  

Antonio Schirripa  1962 - 1971 Fabriksarbejder  

Christian Grønsund v/datteren Lone Degani 1947 - 1971 Fabriksarbejder 

Christine Mortensen "Mette"  1948 - 1968 Rengøring  

Connie Hansen 1956 - 1960 Fabriksarbejder 

Elly Laursen  1960 - 1961 Fabriksarbejder  

Elsa & "Manne" Zastrow v/datteren Bente Graf  1931 - 1971 Fabriksarbejder  

Erik Jørgensen  1961 - 1971 Kaffe-vogn "Kaffe-Erik"  

Flemming Holm  1960 - 1971 Maskinrepr.  

Grethe Lambreth Rasmussen (født Jensen) 1935 - 1945 Kontorassistent  

Gudrun Nielsen v/datteren Bente Kjerulf-Jensen 194x - 1971 Kontorassistent  

Henry Kvist  1953 - 1970 Fabriksarbejder  

Ilse Weile  1947 - 1953 Kontorassistent  

Ingrid Mathiassen  1951 - 1957 Kontorassistent  

Jette S. Rasmussen  1964 - 1968 Kontorassistent  

Jørgen Hansen v/sønnen Kjeld Hansen  1930 - 1971 Fabriksarbejder, Fællestillidsmand  

Jørgen Nielsen  1957 - 1960 Fabriksarbejder  

Kurt Nielsen  1942 - 1961 Kontorassistent  

Lis Møller  1951 - 1953 Piccoline  

Lissie Schirripa (Mortensen)  1966 - 1972 Kontorassistent  

Max Skolnik  1959 - 1971 Farver  

Michael Laursen  1959 - 1969 Splejser  

Oda Nielsen  1942 - 1946 
1950 -1971 

Pakkerske  

Preben Hansen 1947 - 1972 Værkfører, Fællestillidsmand  

Preben Lyth  1961 - 1968 Fabriksarbejder.  

Preben Nielsen  1968 - 1971 Maskinrepr.  

Sonja Sundstrøm  1934 - 1972 Afdelingschef  

Tove Andersen  1948 - 1954 Kontorassistent  

Vagn Thomsen  1953 - 1970 Maskinrepr., Formand for idrætsforen.  

 
Herudover har følgende JacobHolmere, fremsendt skriftlige beretninger eller materialer (listet alfabetisk): 

Navn By 

Arne Jensen  Varde  

Fællestillidsmand Kai Andersen v/datteren Anny Iversen  København  

Ib Duus  Haslev  

Inge Djerberg  København  

Leif Bratløv Pedersen v/ datteren Marian Bratløv Christensen  Vig  

Spindemester S. Pedersen v/sønnen Frank Pedersen  Varde  

 
NB! Hvis der er forkerte oplysninger i oversigten, så giv mig besked – på forhånd tak. 



 

3. Eksempler på materialer og fotos 
 
Fotos:  
 

 
Jubilæumsbilleder fra både fabriksarbejdere og kontorfolk. 
Fabriksjubilæums billede 1944, hvor medarbejderne er samlet i en af fabrikshallerne. 
Revy-billeder fra optræden 
Juletræsfest i Markmandsgade 
Børnehavebilleder fra Jacob Holms Minde - børnehave 
Skovture 
Klubbilleder (smede o.a.) 
Idrætsbilleder 
Diverse fabriks- og kontor-billeder, samt fra Varde. 
 
 
Firmabladet ”Heglen” 
                 

 
Fra 1947 til og med 1969 – efter sigende en komplet samling på i alt 116 blade  – jeg har 
kendskab til hvem der ligger inde med samlingen. 
 
 
 
Jubilæumsbøger 
Bogen fra 1944 (150 års jubilæet) 
Bog fra ca. 1955 (den tynde blå) 
Bog fra 1994 (200 års jubilæet) 
 
 
 
Avisudklip (emner) 
 

 
Sportsresultatet fra IHI’s aktiviteter, 
Stillingsannonce 
Hverveannonce i f.m. lukning af Reberbanegade 3 – 275 medarbejdere 
Overgang til butikscenter – salg af bygningerne 
Generalforsamlings-annonce (1985) 
 



Vandrebog / Fødselsdagbog 
 

 
 
10 ”JacobHolmer”-kvinder har fra 1948 til 1965 på skift skrevet ”fødselsdags”-oplevelser årligt i 
en fælles ”Vandrebog”, der blev sendt imellem dem, i den rækkefølge der matchede til deres 
fødselsdato. 
 
 
TV-udsendelse 
 

 
VHS-bånd med en DR udsendelse om ”Støj” fra 1950’erne, hvor IHS er et væsentligt 
omdrejningspunkt med fabriksbilleder og interviews. 
 
 
Legetøjs brochure 
 

 
Concreta Talent – legetøjet, som IHS gik ind i, i anden halvdel af 1960’erne. 
 
 
Lommekalendere 
 

 
 
Små ”Personalehåndbøger” fra 1958 til 1971. Mangler enkelte fra 1960’erne 
 
 
Revy-dokumenter 
 

 
Revy-programmer fra 1950’erne 
En masse revy-sangtekster 
 
 



Blandede dokumenter: 
 
Lærekontrakt 
Brev om ansættelsesvilkår 
Generel info-/opsigelsesbrev marts 1971 
Huslejekontrakt 
Kontingent-mærke hæfter fra Børnehaven 
Farvel og tak – indsamlings-underskrifter 
Produktionshæfte for ståltove 
Salgs-/Produkt-brochure 
Tegninger af udvalgte udsnit fra fabrikken, vindeltrappe, kantine, omklædningsrum m.m. 
Fabriks oversigts tegninger af bygningerne – fra flere perioder 
En spreader og karte kontrolseddel 
Nummerseddel for deltagelse i obligationsklubben 
Jubilæums sang til Fobians 40 års jubilæum 
Sang til personalefesten 20. august 1945 i National-Scala 
Fællesklubbens julesanghæfte 
Div. Noter og rim 
En ”jobslut” anbefaling 
En fagforeningsbog fra 1942 (Kvindeligt Arbejderforbund) 
 
 
Blandede genstande 
 
 
 
 
Splejseredskaber 

 
 
 
 
Pokaler og emblemer fra IHI (JacobHolms Idrætsforening) 
Kongelig belønningsmedalje for 50 års tro tjeneste 
Udloddede maleri fra Kunstforening 
 
 
 
Jubilæums emblemer 

 
 
 
 
Lommeknive 
Concreta Talent legetøj 
Diverse garner og tovværk fra tiden 
 
 
 
Manila løver (figurer) 

 
 
 
 
 
Spritduplikator (datidens mangfoldighedsmaskine for trykning og kopiering af dokumenter) 
 



 
 

 
 
 
Håndsvinger –  
en sort mekanisk regnemaskine  
med håndsving (+-*/) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ryatæppe – personale køb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Neger”-træfigurer – personale køb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnestok 

 
 
 
 
 
 
 
Løsblads kalendere fra 1960’erne med ”dagbogs-notater” 
 
 



4. Hjemmesiden www.SeHer.dk/IHS 
 
Hvad er mere naturligt, når man er en ”gammel” IT/EDB-mand, der stadig følger denne 
udvikling, at lave en hjemmeside, hvor udvalgte historiske materialer/billeder kan vises for 
interesserede og for de ”JacobHolmere”, der har berøring med tidens Internet og e-mail. 
 
Jeg tilstræber at lægge ting ud på siden, når der gives anledning hertil. 
 

 
 
 
 
 

5. Amagercentret 
 
Under efterlysningen tog jeg kontakt til Centerforeningen, der var så venlige at anbringe en 
henvisning (links) fra deres hjemmeside, under ”Historie” til vores. 
 
Udstilling/fabriks-museum 
 
Undervejs opstod idéen til at samle det indsamlede materiale, som et slags fabriks-museum i et 
mindre rum i AmagerCentret, hvorfra, der så med jævne mellerum, kunne arrangeres historiske 
udstillinger i udvalgte butikstorve for AmagerCentrets kunder – for at minde dem om ”Tiden før 
AmagerCentret” 
Centerforeningen har fået forelagt idéen og finder den spændende, men råder ikke selv over et 
lokale til opbevaring – man henviste til ejerne af bygningerne, der har fået en e-mail, men 
endnu ikke svaret – så der står den idé parkeret pt. 
 
”Tiden før AmagerCentret” 
 
Jeg overvejer pt. at lave en prototype / prøve på et hæfte, der samlet beskriver det ”liv” der 
fandt sted i bygningerne før AmagerCentret blev til – for med dette som udgangspunkt, at 
forespørge om Centerforeningen vil gå ind i et sådan projekt og støtte det. 
 



6. Lidt statistik – aldersinterval, IHS-periode m.m. 
 
Efterlysningen blev bragt i AmagerAvisen, den 28. februar 2006 
Den første historie-optagelse blev lavet den 11. april 2006 og den pt. sidste den 5. juli 2006. 
 
Som nævnt er der pt. indsamlet 30 ”JacobHolmer”-historier, som samlet dækker  perioden fra 
1927 til 1972 – altså 45 år. Hertil skal lægges de 34 år, som der er gået siden fabrikken 
stoppede produktionen i Reberbanegade 3. 
 
Over halvdelen var ansat, da fabrikken lukkede. 
 
De 2 ældste repræsentanter er h.h.v. 87 og 89 år, begge kvinder.  
Og dækker perioden 1934 til 1972. 
Mange er i halvfjerdserne og ældre. Ganske få er omkring de 60 år. 
Der er næsten lige mange mænd og kvinder. 
 
En holdt op for over 60 år siden ! 
Otte holdt op for mellem 45 og 53 år siden 
 
Lidt over halvdelen har arbejdet i fabrikken – resten på kontoret. 
Den korteste ansættelses periode er opgivet til at være 14 dage ! 
Og den længste refererede ansættelses-periode er på over 50 år.  
Blandt nulevende dog på ca. 36 år. 
 
Man fristes til at udlede, at årsagen til, at mange har kunnet huske så mange episoder / 
detaljer, så mange år efter, sikkert skyldes det gode arbejdsklima, som kan omsættes til  
”En gang JacobHolmer, altid JacobHolmer” 
 
 
 

7. ”JacobHolmer”-træf / - sammenkomst 
 
Som oplyst i et tidligere brev, arbejdes der på at lave en sammenkomst for alle, der har 
deltaget i historie-projektet. 
Tidspunktet er ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive engang i november måned i år, 
hvor vi samles en eftermiddag i et antal timer, alt efter lyst og udholdenhed. 
Der vil blive beregnet og opkrævet et beløb af hver enkelt på ca. kr. 100,- til dækning af 
arrangementet – en let anretning, kaffe, te m.m. Invitationen forventes at blive udsendt i løbet 
af oktober måned. 
Under sammenkomsten vil resultatet af historie-projektet blive vist på en storskærm og hver vil 
modtage sit eksemplar af DVD’en. 
Og der vil blive en god anledning til at snakke om gamle dage. Og selvom mange af jer ikke har 
arbejdet på Jacob Holm & Sønner A/S på samme tid eller i samme afdeling, så vil der blive god 
anledning til at udveksle minder. Sådan har jeg allerede oplevet det, under vores snakker. 
 
 
 

8. ”JacobHolmer”-klub /-netværk 
 
- netværk (telefonliste) 
 
Ud fra tidligere udsendte breve med deltager-lister, har jeg oplevet, at der har været interesse 
for at få skabt kontakter imellem enkelte ”JacobHolmere”.  
Det er derfor, for mig, naturligt at få den idé, at lave en telefonliste og udsende den til alle, der 
er interesseret. Så jeg vil bede dig om, på det medfølgende ”Interessekort”, at angive (sætte 
kryds) for, om du vil med på ”Telefonlisten” – så vil jeg senere følge op på det. 



 
- ”JacobHolmer”-klub 
 
Jeg ved ikke om der er interesse for det, men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik etableret en 
”klub” med en ”bestyrelse” på 3 til 5 personer, der ville påtage sig forskellige opgaver i 
forbindelse med og i forlængelse af dette projekt. 
Eksempel på opgaver: 

•   være kritikere til selve udarbejdelsen af historierne – så resultatet bliver bedst muligt 

•   være medplanlæggere til sammenkomst arrangementet 
•   være med til at planlægge, hvad der skal ske med det indsamlede historiske materiale og 

effekter. 
•   være med til at fastlægge det videre forløb af historie-indsamlings projektet 

•   tage stilling til om, der senere skal afholdes sammenkomster. 

•   tage stilling til om der skal udsendes nye informationsbreve til ”medlemmerne” 
Og hvad der ellers måtte opstå af ting og sager, der har med os ”JacobHolmere” at gøre. 
Der vil IKKE blive tale om fysisk krævende opgaver, men højest nogle ”kaffe-møder” og nogle 
telefonsnakker, opfølgning og den slags ting – alt efter behov. 
Lad mig høre din mening om denne ”klub-idé” – brug ”interessekortet”. 
Jeg skal lige indskyde, at jeg i denne sammenhæng opfatter ALLE ”JacobHolmere”, som ”fødte” 
medlemmer af ”klubben”. 
 
 
 

9. ”DVD-projektet”, samlet / enkeltvis ”Bog-/hæfte-projektet” 
 
Grund idéen med projektet var jo, at der skulle laves en fælles DVD med alle uddrag af 
historierne. Og den fastholdes. 
 
Men undervejs er der opstået afledte idéer, hvad, der i sig selv er spændende nok. 
 
Det skete efter min snak med Sonja, hvor det går op for mig, at hun ikke har og har aldrig haft et 
fjernsyn !  
Altså vil Sonja ikke få glæde af en DVD – ups !  
 
En bog-udgave 
 
Så opstod idéen, eller skal jeg sige behovet for en skriftlig udgave af historierne !  
Og denne idé er jeg efterhånden også ”brandt varm på”, også selvom Sonja, senere, har sagt, at 
det skulle jeg ikke tage hensyn til, det skulle hun nok finde en løsning på. 
 
Undervejs i denne ”problem”-behandling opstod også en alternativ tanke, nemlig at lave en ”lyd-
udgave”, d.v.s. en ”musikCD”, for det vidste jeg, at Sonja kunne afspille – men denne idé er lagt 
lidt til side. Der bliver en skriftlige udgave. 
 
En hæfte-udgave 
 
Men, men, nu da den skriftlige udgave ligesom er gået hen og blevet en del af projektet, så er der 
jo ikke langt til et andet skrift, nemlig en AmagerCenter-udgave ! 
Det er tænkt som et hæfte i A5-format, der beskriver et uddrag af de historiske begivenheder, der 
har fundet sted, forskellige steder i de gamle fabriksbygninger, som på en eller anden måde, kan 
relateres til nutidens AmagerCenter-dele. 
Dette projekt ligger og ”ulmer”, idet jeg kun vil lave det, hvis AmagerCentret vil gå ind i projektet 
og være med til at præge det. 
 
Så, sådan kan tingene udvikle sig ! 
 



 
Men tilbage til DVD-projektet – 
 
Undervejs i forløbet har jeg personligt oplevet/genoplevet en række historiske minder, ting som 
jeg for længst havde glemt, men som under snakkerne er dukket op ! 
Nogle af dem har også ”rusket op” i mine følelser – lidt overraskende og underligt for mig – men 
følelser, der både gav direkte glæde, men også ”længsels-minder”, der kunne gøre mig en smule 
ked af det – på den gode måde ! ? Og sådan skal det vel være. 
Dette sammenholdt med en nylig overraskelse, som jeg med mine sansers fulde fem, godt var 
klar over ville kunne opstå, men som jeg ellers ikke tænkte på – før det skete. 
 
Nemlig, at en af ”JacobHolmerne”, som jeg havde snakket med i telefonen, og som jeg havde en 
aftale om, at vende tilbage til for at få hans historie, når han var blevet lidt mere frisk. En historie 
jeg glædede mig til, fordi også han havde oplyst nogle interessante historiske detaljer og dels 
fordi han var en kendt ”JacobHolmere” blandt andre jeg havde talt med. 
 
Jeg havde i nogle dage forsøgt at få telefonisk kontakt til ham, så vi kunne få en aftale i stand, 
men først dage senere, fik jeg en opringning, på hans vegne, at nu kunne jeg godt slette ham af 
”listen”, der skulle ikke længere sendes breve til ham, han var netop ”sovet ind”. 
Det var en barsk ”melding” at få. 
 
En personlig DVD-kopi 
 
Som en fast rutine udfører jeg efter hver historie-samtale, en overførelse af video-optagelsen til 
computeren. Og efterfølgende laver jeg en DVD-kopi af personens beretning. På den måde har 
jeg nu 30 personlige DVD-kopier. 
 
Ud fra den barske oplevelse og den kendsgerning, at ingen ved hvad morgendagen bringer, så 
opstod idéen med at lave en ekstra DVD, nemlig en personlig DVD. 
Vel at mærke en DVD med den ”rå” uklippet/uredigeret optagelse af den enkelte persons 
historiske beretning. Suppleret med en ”præsentations-runde” af alle deltagerne og lidt andet 
”stof” fra AmagerCentret. 
En sådan personlig DVD vil jeg kunne tilbyde hver enkelt for kr. 100,-, med en leveringstid 
indenfor 14 dage. Så er du interesseret i at få tilsendt din personlige udgave af den historiske 
beretning skal du blot udfylde interessekortet. 
 
 

10. Det videre forløb – ny efterlysning, 2. udgave, Presse, Landsarkiv og ting 
jeg savner. 
 
- ny efterlysning 

 
Undervejs i historie-indsamlingen er jeg blevet spurgt om, jeg har talt med den eller den, fordi 
man er vidende om, at vedkommende ”JacobHolmere” stadig lever. 
I nogle tilfælde er det lykkes at få telefonnummer eller adresse. Men i andre tilfælde blot navnet. 
 
Jeg er derfor klar over, at min oprindelige Efterlysning er nød til at blive gentaget og vel at mærke 
i et landsdækkende medie, for at få endnu flere med. 
 
Dog vil jeg afprøve en efterlysning ved hjælp af et lille ”reklame”-spots, som jeg skal have lavet 
og har lovning på at få bragt i TV-kanalen Kanal København. 
 
 
2. DVD-udgave 
 
Det betyder i så fald, at der må laves flere udgaver af ”JacobHolmer-historier”, for nuværende 
historier skal færdiggøres efter ”november”-planen. 



- Presse, Landsarkiv 
 
Af andre supplerende kilder, der skal undersøges for historisk stof, er bl.a. aviser – eks. Poltikens 
Oplysning, Amager Bladet m.fl. 
 
Herudover er jeg blevet bekendt med, at meget arkiv-materiale fra IHS er blevet overdraget et 
Landsarkiv i Jylland, som har fået utroligt meget materiale. Men desværre for mig, så kræver det, 
at jeg må rejse derover for at finde ud af, om de har noget af interesse og med det offentlige 
transportsystem er man jo ikke så ”mobil”. 
På et tidspunkt skal det nok lykkes og i den forbindelse vil jeg søge at få kontakt til 
”JacobHolmere” i Varde egnen – altså ”slå flere fluer med ét smæk” 
 
Så, hvis jeg syntes, at det er et ”stort projekt” jeg har kastet mig i lag med, så er det ikke blevet 
mindre på denne baggrund og heller ikke mindre spændende ! 
 
 
- ting jeg savner 
 
Det ville være spændende om man kunne få fat i: 

- interne telefonlister 
- komplette medarbejder oversigter fra forskellige perioder 
- arbejdssedler 
- lønningskort 
- regnskaber 

og flere andre ting. 
 
Jeg savner også et eksemplar af Kunstforeningens blad ”Vinduet”, der netop på forsiden havde 
en tegning af et åbentstående vindue, med gardiner flagrende ud. 
 
Herudover savner jeg flere billeder fra både fabrikkens haller og forskellige maskiner og fra 
kontorerne, samt en tegning af hele fabrikken, som den så ud midt i 30’erne. For sidstnævnte 
omtaler både Sonja, Grethe og Vagn forhold, der ikke er genkendelige på fabrikstegningerne fra 
1944 og senere. 
 
Historiske beretninger fra ledelsen / direktionen savner jeg, noget om deres forretningsmæssige 
dispositioner, overvejelser og initiativer i ledelsen af firmaet og ikke mindst de overvejelser der 
førte til lukningen i 1971. 
 
 
 

11. Projektøkonomi og sponsor/støtte 
 
I denne udgave af ”nyhedsbrevet” har jeg valgt skulle omfatte noget om projektets økonomi, 
blandt andet fordi, flere af jer har spurgt til, om de ikke skulle bidrage med en eller anden form for 
tilskud, hvortil jeg har svaret afværgende, idet projektet er startet som min idé, og ikke tænkt som 
noget, der skulle betales for, ej heller, når den færdige historie-DVD ligger klar. 
 
Men, nu efter de gentagne spørgsmål om at bidrage til projektets økonomi, vælger jeg at bringe 
det på banen, da succesen med projektet og dets omfang, som det nu har fået, udviklet sig til, så 
kan man vel ikke længere sige, at det er ”mit” projekt, men et fælles projekt. 
 
Et eller andet sted, så har jeg det lidt dårligt med, at bringe emnet på banen, for det var ligesom 
ikke en del af ”aftalen” og samtidigt skal jeg indrømme, at jeg ikke ligefrem har en lotto-gevinst at 
tære på. Dog vil projektet blive gennemført, uanset hvad, og informationsbreve blive udsendt. 
 
Alle får den samlede historiske DVD, når den er færdig. Alle der donerer et beløb, vil, uanset 
beløbets størrelse, vil få tilsendt sin egen personlige DVD-udgave, som tak. 



 
Projektøkonomi: Udstyr: 
  Jeg har investeret i 

Videokamera med tilbehør,Digitalkamera, 
Digital båndoptager,Harddiske til videoklip 

  og Redigeringssoftware  i alt  kr. 18.800,- 
 
 
  Løbende blandede udgifter 
  Breve, porto, telefonudgifter kr. 5.000,- 
  Møder og transport  kr. 5.000,- 
  Annoncer / efterlysninger kr. 4.000,- 
  Hjælp til scanning af bl.a. 

dokumenter, ”Heglen”, revy-matr. kr. 6.000,- 
Farvestoffer til printer  kr. 2.000,- 

  DVD’ere (til gruppen)  kr. 3.000,- 
  DVD’ere (til udlån)  kr. 1.000,- 
  Hjemmeside  kr. 1.200,- 

Diverse ………………………….. kr. 2.000,- kr. 29.200,- 
 

 
  Sammenkomst 
  Traktement, lokaleleje, kr. 3.000 

- Deltager-bidrag kr. 3.000  kr.          0,- 
 
 
  I alt    kr. 48.000,- 
 
Det er frivilligt, men såfremt du vælger at støtte med et bidrag, til f.eks. hjælp til porto-udgifter, 
kan beløbet indsættes på konto: regnr. 3148 kontonr. 314 820 24 27 og angive ”IHS” plus eget 
telefonnummer. 
Som tak / kvittering vil du modtage din egen (uredigerede) personlige historie-beretning på DVD 
indeholdende en deltager-præsentation m.m. 
 
 

- - - - - - o o 0 o o - - - - - - 
 
 
 
HUSK at udfylde og returnere vedlagt ”Interessekort” – på forhånd tak. 
 
 
 
 
Det næste ”Nyhedsbrev” forventes udsendt i løbet af oktober måned, med bl.a. en kort projekt-
status og præcise oplysninger om sammenkomsten. 
 
 
 
 

De lifligste hilsener 
 
  
   

 
 

____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 



I N T E R E S S E K O R T 
 
|___|  Ja tak, jeg bestiller “min personlige DVD-kopi” og betaler kr. 100,- ind på konto: 
 Regnr. 3148 Kontonr. 314 820 24 27 (oplys ”IHS” og dit telefonnr.) 
 
|___| Jeg syntes det er en god idé med en ”JacobHolmer”-klub 
 |___| jeg vil gerne deltage i klubarbejdet, som beskrevet og forventer at høre nærmere. 
 
 
|___| Jeg har rettelser til mine oplysninger i Personoversigten: 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
|___| Ring mig op, jeg er kommet i tanke om en ekstra IHS-historie. 
 
|___| Jeg har fundet nogle billeder/foto/materiale, som jeg fremsender en af dagene. 
 
|___| Jeg savner mit udlånte materiale og ønsker det snarest retur. 
 
|___| Hvis der oprettes et ”fabriks-museum”, så må mine udlånte ting, godt opbevares der. 
 
|___| Jeg vil gerne deltage i ”JacobHolmer”-telefonlisten, så andre kan kontakte mig. 
 
|___| Jeg vil gerne deltage i ”JacobHolmer”-sammenkomsten i november 
 |___| jeg vil gerne bede om en tur/retur transport-aftale 
 
|___| Jeg er kommet i tanke om en anden ”JacobHolmer”, som du bør kontakte: 
 
 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________ 
 
 

|___| Andre bemærkninger: 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 
|___| Jeg har valgt at støtte projektet og indsat kr. ______ på konto: 
 Regnr. 3148 Kontonr. 314 820 24 27 (oplys ”IHS” og dit telefonnr.) 
 

Ovenstående interessekort er udfyldt af: 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
Telefonnr:                   e-mail-adresse: 
 
 __________________________       _____________________________________ 



 
(Husk af folde siden og lukke med et stykke klisterbånd og sætte frimærke 4,75 på) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Til: 
 

   John Knudsen 
   Peder Lykkes Vej 95, 2. TV 
   2300 København S 

 
     Porto 
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STATUS / NYHEDSBREV              
 
 
 
”Tiden før AmagerCentret”   
 
 
 
Kære ”Jacob Holmer”         Den 7. oktober 06 
 
 
 
Her følger det lovede nyhedsbrev. 
 
 
Først skal der lyde en stor tak for de tilskud jeg har modtaget, som bidrag til de løbende 
projektudgifter !!! 
 
 
Dernæst skal jeg beklage, at de bestilte DVD’er med egen personlige historieberetning ikke er 
blevet sendt ud, som lovet – jeg har ganske enkelt været for optimistisk. De følger naturligvis til 
de af jer, der har bestilt den. 
 
 
Nyhedsbrevet indeholder følgende emner: 
 
 1. ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten)  
 

2. Sommerens supplerende indsamling af historiske emner. 
 
3. Museums idéen og samarbejde med AmagerCentrets Centerforening 
 
4. Personfotogalleri 
 
5. Bogudgaven under etablering 

 
Jeg glæder mig til at gense jer ved ”JacobHolmer-træf” ! 
 
 
Har du spørgsmål eller noget du vil supplere til fremsendte hører jeg også gerne fra dig. 
 
 
 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 
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1. ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten)  
 

Hermed en Invitation til alle JacobHolmere (også dem, jeg pt. ikke har fået talt med!) 
 
Dato: Tirsdag, den 14. november 2006 
 Kl. 11:00 – ca. kl. 15:00 
 
Sted: AmagerCentret, Reberbanegade 3 
 I ”tårnet” 2. sal i Kantinen 
 (tag elevatoren v/BR-legetøj) 
 
Indhold / forløb / dagsorden: 
 
0. Velkomst og baggrund for sammenkomsten v/John Knudsen 
 (kaffe/the) 
 
 
1. AmagerCentret i dag  

(fra fabrik til butikscenter, AmagerCentret i dag) v/Dorthe Rigét, Centerforeningen 
 
- pause (let frokost, øl/vand) 
  
2. Præsentation af DVD-udgavens historie- 

beretninger og udlevering af den fælles 
historie-DVD til JacobHolmerne. 
(varighed: ca. 45 min.) 

  
 
3.  Hyggesnak om gamle dage 

(varighed: ca. 60 min.) 
 (kaffe/te, mundgodt) 
  
 
4.  Afslutning  
    udveksling af kontaktoplysninger og historie-projektets videre forløb ("bogudgaven") 
 
Pris for deltagelse er sat til kr. 100,- pr. deltager. 
 
Af hensyn til arrangementet, ønskes tilmelding, som kan ske ved forudbetaling af 
deltager-prisen på kr. 100,-, som indsættes på konto: 
  

reg.nr. 31482 kontonr. 314 820 24 27 i Danske Bank – 
 

INDEN den 7. november 2006 
 
Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at ringe til mig 29 43 35 53. 
 
Har du i mellemtiden fundet noget fra JacobHolmer-tiden, så tag det med ! 
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2. Sommerens supplerende indsamling af historiske emner. 
 
Politikens oplysning Sonja Sundstrøm ringede og gjorde mig opmærksom på, at 
  Politikens oplysning kunne ligge inde med interessante historiske 
  oplysninger om Jacob Holm & Sønner. 
   
  Under min kontakt til dem , blev jeg klar over, dels at de have en del 
  artikel henvisninger fra 1920’erne og fremefter – i alt omkring 60  

henvisninger, og dels fik jeg oplyst, at hver henvist artikel ville koste  
kr. 20,- pr. stk. 
Det kunne jo godt gå hen og blive lidt kostbart for noget, jeg slet ikke  
viste om det have interesse for projektet ! Så efter en ”forhandling” fik jeg  
lov til at afskrive de ønskede artikel henvisninger, uden beregning, som  
jeg så kunne medbringe, efter deres forslag, til det Kongelige Bibliotek  
(”Diamanten”). 
Det gjorde jeg så. Det var noget med små skuffer med mikrofilm, som  
blev sat i en fremviser – og så var det bare at finde den rigtige avise- 
udgave, fra netop den dag, og netop den side, hvor artiklen om IHS stod  
– og de interessante artikler blev udskrevet til en pris for kr. 4,- pr. stk.  
også de udskrifter, som i første forsøg ikke var tydelige nok ! 
Der var artikler fra 1920’erne til 1970’erne, om brand i fabrikken, om  
aktieudvidelser, Varde og vanskelighederne. 
 
 

Kongelig Bibliotek Og nu fik jeg indsigt i materiale søgning via internettet hos det Kongelige  
Bibliotek – det førte til en masse spændende årsberetninger og  
regnskaber – heri kunne jeg læse om de forhold jeg har savnet, der førte  
til flytningen til Varde og senere lukning af fabrikken i Reberbanegade –  
forhold, som jeg havde håbet, at repræsentanter fra direktionen kunne  
have berettet om, men dem har jeg ikke kunne finde i mine  
efterlysninger. 
 
Jeg fandt også brochurer, produkt- 
beskrivelse og ikke mindst en hel 
del dokumenter om de mange 
personale-foreninger, der undervejs 
har været på Jacob Holm. 
Vaskeri,Jubilar,Kvinde,Idræt o.s.v. 
 
 
 

 
Sundby Lokalhistorie På Biblioteket på Jemtelandsgade fandt jeg en bog 
  ”Fra maskinhal til glade smil”. Der også indeholdte 
  nogle billeder fra Jacob Holm, taget af  Rigmor  

Mydtskov – disse billeder er jeg ved at efterspore… 



Dokumenter der findes på et af ”landsarkiverne” (i Jylland) 
som jeg har til gode at besigtige 
 
Tovværksfabrikkerne:  
Vedtægter, bestyrelsesreferater m.v. 1926-47, 1965,  
generalforsamlingssager 1946-61,  
årsregnskaber og -beretninger 1930-67,  
aktieprotokol 1925-32,  
statusop- gørelser vedr. drift 1950-68,  
balancer 1901-36,  
hovedbøger 1910-46,  
konto-kuranter 1909-33,  
div. journaler 1907-68 (div. år),  
kassebøger 1923-67,  
kassebilag 1976-78,  
kasseopgørelser 1957,  
vekselbøger 1924-67, (div. år),  
conossementbog 1921-32,  
regninger 1928-30,  
remburser 1951-56,  
div. regnskabssager, bilag m.v. 1936-70,  
div. budgetter, budget- og regnskabsanalyser m.v. 
1928-71,  
div. produktionskalkula- tioner 1943-70,  
told- og skattesager m.v. 1904-67,  
løn- og produktionsstatistik 1899- 1959 (div. år),  
lønningsbøger og -regnskaber m.v. 1925-69,  
provisions- og bonus- bøger 1903-37, 1959-66,  
div. materiale vedr. løn- og arbejdsforhold 1915-70,  
over- renskomster 1926-60,  
materiale vedr. syge- og hjælpekasser, 
ulykkesforsikring m.v. 1880-91, 1945-69,  
arbejderfortegnelser 1915-27, 1962-66,  
fabrikstilsynsbog u.å., sager vedr. 
samarbejdsudvalget m.v. 1947-67,  
kalkulations- og prislister m.v. 1899- 1964,  
salgsbøger 1923-33,  
varejournaler 1916-36,  
fakturaer og ordrebekræftelser m.v. 1947-67,  
varebeholdningsopgørelser m.v. 1916-71,  
div. materiale vedr. eks- og import m.v. 1901-67,  
div. sager vedr. arbejdsgiverorganisationer 1934-67,  
sager vedr. I/S FEMCO 1961-68,  
ejendomssager 1877-1966,  

forsikringssager 1898-1968,  
inventarfortegnelse 1898-1924,  
bøger vedr. reparation og vedligeholdelse 1940, 1951-
55,  
materiale vedr. indførelse af EDB 1969-70,  
materiale vedr. patenter og konstruktionstegninger 
1918-61,  
div. korrespondance m.v. 1949-71,  
div. kartoteker 1933-68,  
rapportbøger fra hovedporten 1929-69,  
vagtbøger 1940,  
korrespondance og sager vedr. maskinleverandører 
1914-66,  
maskinfortegnelser m.v. 1915-68,  
laboratorierapporter 1944-58,  
sager vedr. ståltovværk 1904-64,  
sager vedr. råvarer m.v. 1837-1967 (div. år),  
tørrings- og produktionsrapporter m.v. fra farveriet 
1955-69,  
sager og statistik vedr. spindeproduktionen 1891-
1922, 1934-70,  
vare- og stofprøver u.å.,  
sager vedr. servicekontoret 1953-69,  
div. sager vedr. marketenderiet 1941-71,  
div. sager 1904-78,  
kalendere 1893-1932,  
firmahistorisk materiale 1824-1969 (div. år, udklip, 
jubilæumsmateriale m.v. 1919-68.  
 
Børnegården,"Jacob Holms Minde":  
Kassebøger 1951-60,  
kassebilag 1952-67,  
byggeregnskaber 1945-56,  
div. sager 1952-70.  
 
Jacob Holm Varde A/S:  
Kassebilag 1967,  
korrespondance m.v. 1970-73,  
byggesager 1958-67. 

 

 
 
 
 
Ting fra gemmerne På et tidspunkt involverede jeg mig i IHS’s Kunstforening og ved  

slutningen blev jeg også valgt som formand, hvilket jeg ikke kan huske i  
dag, hvorfor. 
Men jeg kan huske, at jeg anskaffede en lille bogserie om kunst for at  
være bedre rustet til dette tillidshverv, dem har fundet i mine gemmer. 
Det var vist også noget med, at der skulle skrives indlæg i  
Kunstforeningens blad ”Vinduet” 

 



 
Concreta Talent 
I min kælder fandt jeg en masse af det legetøj, som IHS producerede og 
solgte i slut-tredserne: 

 
Samt en halvstor flerrums trækasse til de forskellige dele, Idet jeg lavede 
en hel del kreationer, som hjemmearbejde. 
Fandt også engelsk sprogede brochurer. 

 
 
  En spritduplikator, dukkede også op i min kælder: 

   
  Det var jo noget med, at man kunne trykke omkring 1-200 tryk, jeg  

husker det ikke præcist, ud fra en stencils, man forinden skrev på med  
en skrivemaskine uden farvebånd, idet man helst skulle slå hul igennem  
det yderste lag papir. Disse stencils kunne man få i flere farver. Det blev  
også til nogle festsange husker jeg. 
Sådan en frisktrykt bunke kopier, lugtede lystigt af duplicatorsprit. 
 

 
Luftfoto af bygning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jeg har fundet dette luftfoto af Rebanegade 3, som det ser ud i dag, 

Det er det med hvidt indrammet.  Reberbanegade er ved den venstre  
skrå streg. Den store hvide bygning indenfor det indrammede er en ”ny”  
tilbygning for bl.a. parkeringshus. Alle de andre bygninger er stort set de  
oprindelige mure og tage fra JacobHolmer-tiden ! 
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3. Museums idéen og samarbejde med AmagerCentrets Centerforening 
 
Museums idéen Jeg har forelagt idéen om et lille minimuseum eller et lille lokale/rum på  

størrelse med et ”rengørings-artikkel rum”, hvori de indsamlede  
materialer og effekter kunne opbevares til periodiske Historie-udstillinger  
passende steder i AmagerCentrets butikstorve om ”Tiden før  
AmagerCentret”. 
Både repræsentanten for ejendoms administrationen og  
centerforeningen syntes at idéen med historie-udstillinger var god og på  
en eller anden måde godt kunne indpasses i de overvejelser de hver  
især havde tanker om, men der findes tilsyneladende ikke en ledig cm2 i  
hele AmagerCentret ! ? 
Og når det kommer til det formelle, så hører sagen under ejendoms  
administrationen – mit håb er, at man på et tidspunkt kan finde et rum på  
ca. 1 x 2 m2. 
 
 

Centerforeningen I forhold til historieprojektet, er der kommet konkrete aftaler på bordet  
med AmagerCentrets Centerforening v/Dorthe Rigét, idet der nu i første  
omgang kan afholdes vores ”JacobHolmer-træf” / sammenkomst, som  
omtalt andet sted i dette nyhedsbrev.  
Og herudover ligger der en plan for ”Historie-udstilling”, hvor en del af  
det historiske materiale vil kunne fremvises på en ”stand” et passende  
sted indeni Centret – pt. har vi booket udstillingen ind  
fra den 1. juli 2007 og 1-2 uge(r) frem – 
det er så tanken, at Centrets kunder kan få informationer og stille  
spørgsmål om ”Tiden før AmagerCentret” i et par timer hver dag. 
 
Måske kunne en eller flere af jer JacobHolmere tænke sig at medvirke  
på standen – tænk over det, der er jo lang tid til det endnu, men  
interessant kunne det være, at møde ÆGTE JacobHolmere !  
Mere herom når vi nærmer os. 
 
Som et led i de indgåede aftaler, har jeg lovet at informere pressen, så  
der kan skabes nogen interesse for vores spændende historieprojekt. 

 
 
 
 
 
 



4. Personfotogalleri 
 
Det er en blanding 
af jer jeg har talt med 
og JacobHolmere, 
som I er børn af. 
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5. Bogudgaven under etablering 
 
Bogudgaven arbejder jeg på ind imellem og 
forventer, at den bliver på mindst 100 sider. 
Og måske med et tillæg med et betydeligt udsnit 
af alt billede materialet og andre dokumenter. 
Her en synliggørelse af den begyndende bog, som foreløbig findes i ”kladdeform”. 
Det skal i øvrigt fremhæves, at Jacob Holm & Sønner A/S i Danmark (Jyderup) har meldt positivt 
tilbage omkring eventuelt at støtte udgivelsen. 
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”Tiden før AmagerCentret”   
 
 
 
Kære ”Jacob Holmer”   
   

    Den 27. oktober 06 
 

Invitation til alle JacobHolmere til ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten)  
 
Dato: Tirsdag, den 14. november 2006 
 Kl. 11:00 – ca. kl. 15:00 
 
Sted: AmagerCentret, Reberbanegade 3 
 I ”tårnet” 2. sal i Kantinen (tag elevatoren v/BR-legetøj) 
 
Indhold / forløb / dagsorden: 
 
0. Velkomst og baggrund for sammenkomsten v/John Knudsen 
 (kaffe/the) 

 
1. AmagerCentret i dag  

(fra fabrik til butikscenter, AmagerCentret i dag) v/Dorthe Rigét, Centerforeningen 
 
- pause (let frokost, øl/vand) 
  
2. Præsentation af DVD-udgavens historie-beretninger og udlevering af den fælles 

historie-DVD til JacobHolmerne. 
 
3. Hyggesnak om gamle dage 
 (kaffe/te, mundgodt) 

  
4.  Afslutning  
    udveksling af kontaktoplysninger og historie-projektets videre forløb ("bogudgaven") 

 
Pris for deltagelse er sat til kr. 100,- pr. deltager. 
Af hensyn til arrangementet, ønskes tilmelding, som kan ske ved forudbetaling af deltager-prisen 
på kr. 100,-, som indsættes på konto: 
reg.nr. 3148 kontonr. 314 820 24 27 i Danske Bank  eller betal ved fremsendt check 

 
gerne i den kommende uge, men INDEN den 7. november 2006 

 
Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at ringe til mig 29 43 35 53. 
 
 
 
Ring til mig, hvis du allerede ved, at du IKKE kan deltage (29 43 35 53)  !!! 
 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 



                     Medarbejder-historier fra Jacob Holm & Sønner A/S 

 
”Tiden før AmagerCentret”   
 
  

 

 
 
 

”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten) 
 
Dato: Tirsdag, den 14. november 2006 
 Kl. 11:00 – ca. kl. 15:00 
 
Sted: AmagerCentret, Reberbanegade 3 
 I ”tårnet” 2. sal i Kantinen  

 
 

Indhold / forløb / dagsorden: 
 
 
0. Velkomst og baggrund for sammenkomsten v/John Knudsen 
 (kaffe/the) 

 
 
1. AmagerCentret i dag  

(fra fabrik til butikscenter, AmagerCentret i dag) v/Dorthe Rigét, Centerforeningen 
 
 
2. Jacob Holm af i dag !   v/ Børge Bundgaard 
 
 

- pause (let frokost, øl/vand) 
 
  
3. Præsentation af DVD-udgavens historie-beretninger og udlevering af  

DVD’ere  til JacobHolmerne. 
 

 
4. Hyggesnak om gamle dage 
 (kaffe/te, mundgodt) 

  
 
5.  Afslutning  
    udveksling af kontaktoplysninger og historie-projektets videre forløb ("bogudgaven") 

 
 
 
Med håbet om et godt møde 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

        www.SeHer.dk/IHS  - ajourføres løbende 



Afholdelse af ”JacobHolmer-træf” den 14. november 2006 og lanceringen af 
DVD’en førte til nedenstående: 
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”Tiden før AmagerCentret”   
 
             
 
 
 
 

STATUS / NYHEDSBREV 

Kære ”JacobHolmer” og andre…    Den 10. juni 2007 
 
 
 
Her følger det første nyhedsbrev i 2007. 
 
 
Først skal jeg beklage, at der er gået så lang tid, siden jeg har skrevet til dig/jer – jeg har tænkt 
på jer tit og har haft det dårligt med, at den ene dag efter den anden forsvandt imellem ”fingrene” 
på mig. Selvom jeg ikke har lovet noget, så må jeg sande udsagnet ”Hellere sent end aldrig !”, så 
føler jeg, at der alligevel skal lyde et undskyld ! 
 
 
Nyhedsbrevet indeholder denne gang følgende emner: 
 
 1. ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten) den 14. november 2006 
 

2. DVD udgivelserne og problemer med disse. 
  
3. ”Nye ting & sager” plus filmede udflugter fra 1950’erne 
 
4. Tip tip oldebarn til stifteren af Jacob Holm & Sønner A/S 
 

>>>>>> 5. Historie udstillingen i AmagerCentret fra 1.-7. juli 2007 
 
6. Sponsorer og sponsor-problematik 
 
7. Status på historie-projektet 
 

 
 
Har du spørgsmål eller noget du vil supplere til fremsendte hører jeg også gerne fra dig. 
 
 
 
 
 
De lifligste hilsener 
 
  
   

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
John Knudsen, Peder Lykkes Vej 95, 2.TV. 2300 København S, tlf. 2943 3553 JohnKnudsen@pc.dk 

www.JacobHolmeren.dk 
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1. ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten) den 14. november 2006 
 
Som bekendt mødtes vi i AmagerCentrets kantine, 2. sal i ”tårnet” til kaffe/brød, frokost med øl og 
snaps – og hyggede os i nogle dejlige timer sammen. Fik nogle gode snakker om gamle dage. 
 
Dorthe Rigét fra Centerforeningen orienterede om AmagerCentret i dag. 
Børge Bundgaard, fra det ”1 mands betjente JacobHolmer kontor i Danmark” fortalte om, hvad 
Jacob Holm er for en størrelse nu om dage. 
 
Og under vejs orienterede John om historie-projektet og DVD-udgaverne, samt udleverede 
personlige DVD’ere til deltagerne plus en med DR’s TV-udsendelse fra 1950’erne om Støj, hvor 
man havde besøgt IHS. 
John oplyste at AmagerCentrets Bog & Idé havde spurgt om de måtte forhandle DVD’erne – 
hvortil der blev svaret, at det var ikke en del af aftalen, med JacobHolmerne – hvorfor dette 
spørgsmål blev ”vendt i luften” – de tilstedeværende JacobHolmere udtrykte samstemmende, at 
det havde de ikke noget imod – sagt på en anden måde, at hvis John kunne få lidt penge til hjælp 
i projektet, så ville det være helt i orden! 
 
Vanen tro, blev hele arrangementet optaget på video og der blev taget omkring 60 fotos. 
 
Og AmagerBladet bragte på dagen nedenstående artikel: 
 

 



 
1. ”JacobHolmer-træf” (sammenkomsten) den 14. november 2006 … fortsat… 

 
Min hustru, Inge, havde også glædet sig til arrangementet. Hun er en slags ½ JacobHolmer ! 
Det var med hendes hjælp, at vi fik gjort det så hyggeligt. Hvilket hun også har modtaget mange 
tak for – specielt, da det gik op for mange, hvem hun ”repræsenterede”. 
 
Tanken var egentligt, at vi ville gentage arrangementet, som en årlig begivenhed. Men vi må nok 
erkende, at der skal flere til at gennemføre det – og måske får vi engang etableret en egentlig 
”JacobHolmer-klub”, som kan påtage sig opgaven …. 
 
 
Her et lille udsnit af billederne fra arrangementet: 
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2. DVD udgivelserne og problemer med disse. 
 
 

 
Under ”JacobHolmer-
træf’et” blev de 3 skiver 
udleveret.  
 
Den første indeholder over 
1100 billeder, dokumenter, 
tegninger, avisudklip lavet 
som en FotoVideo,  
 

Den anden indeholder den enkelte JacobHolmer’s egen uredigeret beretning.  
 
Og den sidste indeholder DR’s TV-udsendelse fra 1950’erne, med tilladelse fra DR. Kilde til 
denne optagelse er et VHS-bånd udlånt af Jørgen Hansen’s søn Kjeld. 
 
 
Efterfølgende har jeg modtaget enkelte reklamationer, gående ud på, at der var problemer med 
at se indholdet på fjernsynet via en dvd-afspiller. 
Hvorvidt det skyldes fejl på skiven eller, at den dvd-afspiller, der er anvendt til visningen ikke kan 
klare den type skiver (DVD+R) kan der være usikkerhed om. Nogle har også forsøgt at se 
skivens indhold på en computer – det kan også være forbundet med problemer, men jeg har god 
erfaring med PC-programmet ” PowerDVD”. 
 
Uansat årsag, så vil jeg gerne have det at vide – derfor ring til mig 2943 3553 – også de af jer, 
som allerede har fortalt om problemet – mine notater har ganske enkelt forputtet sig. 
 
De af jer, som jeg har interviewet og video-optaget, men som ikke deltog i JacobHoolmer-træf’et 
vil også få et sæt skiver, som vist ovenfor – i den kommende tid ! (går det ikke hurtigt nok, er du 
velkommen til at rykke mig!) 
 
 
 
 

 
Den sidste planlagte DVD/skive med udpluk af alle 
historie optagelserne, samt den tilsvarende 
bogudgave, forventes tidligst at blive gjort færdig i 
årets sidste kvartal. 
 
De vil hver især indeholde små historier, som udgør 
forskellighederne. Og bogen vil blive suppleret med 
illustrationer fra mange af de billeder og dokumenter, 
som jeg har scannet ind. 
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3. ”Nye ting & sager” plus filmede udflugter fra 1950’erne 
 
I den seneste tid, har jeg besøgt Sundby Lokalhistoriske Arkiv i Jemtelandsgade på Amager, en 
del gange. Bl.a. for at lede efter billeder af butikker, der lå tæt ved fabrikken og som mange 
JacobHolmere handlede en del i. 
 

Isenkræmmeren Lorich, der lå på hjørnet af Jacob Holm 
gade og Amagerbrogade blev flittigt besøgt. 
Det forlyder, at man fik rabat, når man oplyste, at man var 
ansat hos IHS. 
 
Det var mand og kone, der passede butikken.  
En fortæller, at det var lettere at få rabatten, når man 
handlede med manden, frem for konen ! 
 

Forretningen eksisterer ikke mere. 
 
Skråt overfor Jacob Holm gade på Amagerbrogade, lå et 
Konditori, som også var et yndet ”tilflugtssted”. Her kunne 
man i baglokalet sidde og nyde en kop kaffe og lækker 
kage. 
Bygningen er for længst revet ned. I dag ligger 
Arbejdernes Landsbank på hjørnet. 
 
Rundt højre om hjørnet ved Vin-forretningen, i indhakket, i 
”Ølandshus” lå ”Det lille røgeri” – her blev der købt mange 

lækre stykker smørrebrød igennem tiden, enten fordi man havde glemt sin madpakke eller man 
havde lyst til at forkæle sig selv.  I dag er der en stor forretning ”Elgiganten”. 

 
Et askebæger med guldtryk og firma-logo. 
Om det var et af datidens reklameartikler, som blev foræret de ”gode” 
kunder, har jeg ingen viden om. 
 
 
 
 
 

 
 

På et loppemarked i Søndejylland, fandt jeg ved et 
tilfælde, Politikens Industrihåndbog fra 1949, hvori 
der var tegninger af produktions forløb for ”Sådan 
laver man sejlgarn”, svarende til hos IHS. 
Selv samme sider er aftrykt i et af firmabladets 
numre ”Heglen”. 
 
 

 



3. ”Nye ting & sager” plus filmede udflugter fra 1950’erne… fortsat … 
 

Endnu engang dukkede der noget op fra gemmerne. Her 
”kravlenisser”, som jeg iflg. min hustru havde sat op ved mit 
skrivebord i Driftskontoret i 60’erne. 
 
 
 
 
 

 
 

Lykønsknings telegrammer til grosserer Valdemar Holm, 
barnebarn til stifteren Jacob Holm. I anledning af 
henholdsvis 25 og 40 års jubilæum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stamtavler, 
Eftermæle og Notitser 
fra og om Jacob 
Holm. 
 
 
 
 
 
 

 
 

I bunden af vindeltrappen i Reberbanegade 3, var gulvet udsmykket 
med en mosaik formet som et kompas med firmaets logo i midten. 
Det var firmaet Brødrene T. og P. Odorico, La Coursvej 3 på 
Frederiksberg, der har lavet det. 
Det forlyder, at mosaik’en eksisterer endnu, men ligger skjult under 
gulvet i Bog & Idé. 
 
 

 
 

En kartotekskasse fyldt med håndskrevne kort om forskellige 
begivenheder i gamle dage, ligger opbevaret i Sundby Lokalhistoriske 
Arkiv. Kassen blev fundet i 1983 ved en affalds container. 
 
Som der står skrevet på en ”oversigtseddel”: 
 
”Kartoteket synes udarbejdet af Kay Larsen og har tilsyneladende været 
anvendt af Johannes Lehmann til udarbejdelse af jubilæumsskriftet i 
1944” 
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3. ”Nye ting & sager” plus filmede udflugter fra 1950’erne… fortsat … 
 
Pludselig en dag fik jeg nys om, at der også fandtes nogle 16 mm film optagelser, vist nok 
indeholdende nogle personale udflugter fra Jacob Holm & Sønner A/S. 
Flemming Lamberth fra Sundby Lokalhistoriske Forening lå inde med disse ruller og havde 
planer om at få dem digitaliseret. 
Da jeg hørte det, kunne det ikke gå hurtigt nok med at få fingrene i dette spændende historiske , 
materiale, for hvad var det egentligt for noget !  
Til al held, fik Flemming, sikkert på min opfordring, fremskyndet digitaliseringen. Og hvilken 
oplevelse !!! 
Skiverne han sendte mig, indeholdte rigtig nok personale udflugter – fra 1952 til 1955 og så vidt 
jeg har kunnet se, også op i 1960’erne,for på et tidspunkt dukkede jeg også op i filmen – og min 
hustru har bekræftet, at det er mig (vi har været gift i 43 år) - det var utroligt sjovt ! 
 
I min erindring, kan jeg godt huske, at vi kørte med en DSB-togvogn, hvor der var fri bar og man 
kunne danse … det fremgår også af filmen. 
 
Udover udflugterne er der også optagelser fra et af flere samaritter- og førstehjælps- kurser og 
realistiske øvelser i fabrikken, hvor udvalgte medarbejdere blev udpeget som ”katastrofe-ofrer”. 
Vi blev sminket med sår og benbrud o.l. efter kunstens regler, lå forskellige katastrofesteder og 
ventede på at blive reddet. Det hele styret fra en kommandocentral i kælderen. 
Og stakkels de smede, der skulle bære mig op og ned af trapper på en båre – jeg har nok vejet 
omkring de 100 kg (var lidt over 180 høj!) – de kæmpede bravt ! 
 
Jeg har plukket lidt tilfældigt i filmene, blot for at give et indtryk. 
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4. Tip tip oldebarn til stifteren af Jacob Holm & Sønner A/S 
 
Overrasket og spændt var jeg, da jeg fik en email fra Birthe Holm, som er gift med tip tip 
oldebarnet til stifteren af Jacob Holm & Sønner A/S – Just Jacob Holm. 
 
Baggrunden for henvendelsen var artiklen i AmagerBladet i forbindelse med JacobHolmer-træf’et 
den 14. november 2006. Artiklen omtalte DVD’erne, som de var interesseret i. 
 
Pludselig fik begrebet ”JacobHolmer” en ekstra betydning – fra i starten at være medarbejdere / 
kollegaer, der havde arbejdet på fabrikken, til at være en, hvis aner kunne føres tilbage til 
stifteren af vores tidligere arbejdsplads! 
 
Stor var min glæde, da jeg fik en aftale om møde i stand. 
Hvad kunne en ”ægte” JacobHolmer bringe for dagen af historisk fortællinger og materiale !? 
 
Jeg kunne jo heller ikke bruge mit oprindelige anvendte spørgeskema overfor Just, Han har 
aldrig arbejdet på fabrikken. Det gjorde det ikke mindre spændende. 
 
Stamtræet i lige linje på mændenes side er følgende: 
Jacob Holm -> Georg Holm -> Valdemar Holm -> Jacob Erik Georg Holm -> Jacob Erik Holm -> 
Just Jacob Holm… 
Som det ses, så er navnet Jacob flittigt brugt. 
 

Just Jacob Holm er fra 1931 og har ved de fyldte 60 pensioneret sig 
som flyverkaptajn. 
 
Han har dyrket meget sport. Hvoriblandt sejlsport / roning (2’er eller 
4-mands med styrmand – åre-roning), bliver ugentligt holdt ved lige 
– til tider passeres strækninger på over 20 kilometer på en dag ! 
 
Først fra hans fyldte 60, tog han for alvor interessen op om Jacob 
Holm – har forskellige dokumenter, stamtavle, maleri, bøger og 
foto’s fra fortiden. Som vi gennemgik grundigt med forklaringer og 
uddybninger. Enkelte ting er medtaget i dette nyhedsbrev. Og jeg fik 
lov til at låne en bog om Eftermæle og en om Notitser, begge 
skrevet om Jacob Holm, dem har jeg lovet at digitalisere. 
 
Han har tidligere boet forskellige steder, men bor nu på 
Christianshavn i en ejendom fra 1772, altså 22 år før IHS’s start ! 
Det er først, når man kommer ind i huset, at man kan se, at der er 
tale om et bindingsværkshus ! 

Udenfor er der et skønt kanal view, som er klassisk for den del af Christianshavns miljø. 
 
Det var på mange måder en interessant oplevelse – og selvfølgelig blev dette møde også 
optaget på video. 
 
Just kan i øvrigt træffes under  historie udstillingen i AmagerCentret midt i ugen – se nærmere 
under afsnittet: Historie udstillingen i AmagerCentret fra 1.-7. juli 2007 
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5. Historie udstillingen i AmagerCentret fra 1.-7. juli 2007 
 
Længe har jeg tænkt på idéen om et lille mini museum for opbevaring af alt det materiale, som 
jeg har indsamlet og selv har liggende, plus det materiale, jeg ved at mange af jer også ligger 
inde med. 
Og rammerne for et sådan mini museum ville, for mig at se, bedst være indenfor murene i den 
oprindelige fabrik, Reberbanegade 3- altså AmagerCentret. Men det er endnu ikke lykkedes mig 
at få ”solgt” den idé. Ej heller den ”næst bedste idé”, at få stillet et lille rum på mellem 1-4 m2 
med hylder, til opbevaring af det historiske materiale, hvorfra, der kunne hentes materialer til 
skiftende historie-udstillinger i AmagerCentret. 
 
Trods disse uopfyldte ”drømme”, så er jeg utroligt glad for, at der nu er blevet lavet en aftale om, 
at jeg kan få lov til at afholde en historie udstilling i hele den første uge i juli måned ! 
 
Udstillingen afholdes i den del af AmagerCentret, der kaldes ”Glastorvet” – se billedet: 

 
Man kan komme til Glastorvet fra indgangen i 
Ålandsgade eller fra Reberbanegade ved 
Borgerservice. 
 
Det er et dejligt lyst og åbent sted. De nærmeste 
butikker er det nye Apotek og H&M, samt IS-butikken. 
 
Igennem glasfacaden kan man tydeligt se gavlen til en 
af de oprindelige lager-bygninger, fra fabriks tiden ! 
 
Udstillingen’s åbningstider starter med  
søndag, den 1. juli kl. 11:00, mandag-fredag fra  

kl. 14:00 og slutter lørdag, den 7. juli fra kl. 10:00 – alle dage til AmagerCentrets lukketider. 
 
Under udstillingen vil der løbende blive vist en film på en stor TV-fladskærm, uden lyd, mere som 
en slags ”blikfang”. 
På standen vil der være en berøringsvenlig computerskærm, hvor man kan bladre rundt i data-
basen med det digitaliserede materiale – såsom billeder fra fabrikken, bygninger, dokumenter, 
avisudklip, kontormiljø, portrætter, ting & sager, revy-materiale, tegninger m.m. 
 
På standens ca. 9m2 vil der på bordene ligge udvalgte historiske genstande, bøger, fotostater, 
plancher, mapper med papirtryk af scannede billeder til at bladre i, bolcher til børnene, Concreta 
Talent legetøj, og ting fra ”Jacob Holms Minde”-børneinstitution. 
Samt DVD’ere til salg og et lille ”tag selv”-hæfte, der beskriver baggrunden for udstillingen. 
 
I ”hjemmelavede” montre vil blive udstillet effekter, der nødigt må forsvinde. 
Og måske kan jeg også nå at lave en lille historisk konkurrence, som ekstra ”trækplaster”. 
 
NB! Har du historiske effekter, du vil have med på udstillingen eller har du et par  

timer i overskud til at være med til at passe standen – ring til mig 2943 3553 ! 
 
Formålet med udstillingen er først og fremmest at sætte fokus på, hvilket liv, der har været i disse 
”hellige haller”, altså ”Tiden før AmagerCentret”, men også være et erindrings sted for dem, 
der kender til historierne ! 
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6. Sponsorer og sponsor-problematik 
 
Fra projektet start har jeg med mellemrum forsøgt at skaffe støttemidler til dette en mands 
finansieret historie-projekt. Og jeg har i et tidligere nyhedsbrev lavet en oversigt over projekt-
økonomien. 
Nogle har udtalt, at de er holdt op med at støtte lokale(Amager) projekter, andre fortæller, at 
projektets indhold er for snævert i forhold til ”almenheden”. Andre igen vil hellere have, at jeg 
betaler for ønskede ydelser. 
Når jeg alligevel bringer den ”problematik” frem, så er det fordi jeg syntes det hører med til det 
”fuldstændige” billede af et sådan projekt og måske kan denne projekt-”model” bruges i andre 
sammenhænge – spørgeskema, video og beskrivelses-formen !? 
 
Efterfølgende bringer jeg den seneste og komplette ansøgning til den virksomhed, for hvem dette 
projekt, for mig at se, måtte synes mest nærliggende, fremsendt den 11. marts 2007, hvortil jeg 
pt. ikke har modtaget noget svar. 
 
Her følgende en oversigt over samarbejdspartnere og sponsorer pr. 10. juni 2007: 
 

• Alle JacobHolmere med deres historiske beretninger og forskelligt materiale. 
 
• Udvalgte JacobHolmere har støttet op omkring porto-udgifter. 

 
• AmagerCentrets Centerforening v/Dorthe Rigé vedr. lokaliteter, udstilling m.m. 

 
• Jacob Holm Industries Børge Bundgaard for jubilæumsbøgerne 

 
• AmagerCentrets driftleder Søren Pedersen vedr. rundtur, materialer og udstilling 

 
• AmagerCentrets Bog & Idé, Lars vedr. udstilling 

 
• AmagerCentrets Fona, Bo vedr. udstilling 

 
• Sundby Lokalhistorisk Forening vedr. billeder og gamle film 

 
• Danmarks Radio, vedr. gammel TV-udsendelse ”Noget om støj” 

 
Har jeg ikke tidligere sagt det, så skal der lyde en stor tak til alle ! 
 
Nu da vi er ved sponsor/økonomien, så skylder jeg lige at aflægge regnskab for JacobHolmer-
træf, den 14/11-2006: 
 
Udgifter: Lokaleleje   kr. 0,- 
 Borddækning, engangsservice o.l. kr.            435,- 
 Kaffe/brød/smørebrød/drikkevarer kr.         3.173,- 
 Udgifter i alt ……………………….. kr.         3.608,- 
 
Indtægter Betalende deltagere á kr. 100,- kr.         2.200,- 
 
Økonomisk resultat af JacobHolmer-træf kr.      - 1.408,- 
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6. Sponsorer og sponsor-problematik… fortsat… 
 

Du har mulighed for at erhverve følgende: 
 

• et aftryk af de 60 billeder fra JacobHolmer-træf på fotopapir med 6-8 pr. ark for kr. 120,- 
• en DVD-skive med en specialudgave af udflugterne i 50’ og 60’erne for kr. 200,- (en andel 

heraf går til Sundby Lokalhistorisk Forening) 
 
Det eneste du behøver at gøre, er, enten at sende mig en check på beløbet eller indsætte det på 
Danske Bank kontoen regnr. 3148 konto 314 820 24 27 
Så eftersender jeg det bestilte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
sponsor-ansøgning af 11. marts 2007 
 
(Med ansøgningen fulgte et ”følgebrev”, hvor der lægges op til virksomheden at tage stilling til i hvilket omfang og 
hvilke aktiviteter, man evt. ville støtte, samt et ønske om en tilbagemelding, uanset om det måtte betyde en total 
afvisning.) 
 
Nu tegner der sig følgende "JacobHolmer"-historie-projekter til videreførelse / start / gennemførelse i 2007/2008 og 
som økonomisk set, ligger udenfor mine lommepenges formåen, derfor denne henvendelse. 
 
Aktivitets oversigt: 
 
1. Fortsættelse af historie-indsamlingen 
2. 1 uges JacobHolmer-historie udstilling "Tiden før AmagerCentret"     
3. Farve-billeder af sammentræf den 14. november 2006 
4. "JacobHolmer"-klub & Nyhedsbreve 
5. Ny hjemmeside etablering/drift 
6. Bogudgivelser / hæfter 
7. Digitalisering af "Heglen" (alle udgivelser) 
8. Digitalisering af jubilæumsbøger og "vandrebog" 
 
ad. 1. Fortsættelse af historie-indsamlingen 
    Bestående af interviews af ca. 10-20 "JacobHolmere" på Sjælland og Jylland.Heriblandt en ægte JacobHolmer  
    med slægtsmæssige aner. Aktiviteterne vil bestå af transporter, materialeindsamling, videooptagelser og  
    redigering, indscanning af materialer, samt DVD-produktion. Resultaterne heraf vil indgå i "Nyhedsbreve", DVD- 
    historie-materialet, Bogudgivelse 
    Økonomikrævende dele:   Annoncering/efterlysning, Transport/autoleje, aftalebreve/porto 
  anslået til ca. kr. 18.000,- (excl. eget tidsforbrug) 
 
ad. 2. 1 uges JacobHolmer-historie udstilling "Tiden før AmagerCentret"     
    Udstillingen er aftalt med marketingdirektør Dorthe Rigét, afholdt på "Glastorvet" i AmagerCentret fra 1.- 7. juli  
    2007. En ca. 9 m2 stor stand. Her vil udvalgte dele af det indsamlede historiske materiale blive udstillet, sammen  
    med hvad der måtte være gemt af vejen i AmagerCentret. Der søges etableret samarbejde med lokale historiske  
    arkiver, Bog & Idé m.fl. så udstillingen bliver så varieret som muligt. En del af fotomaterialet vil blive eksponeret i  
    form af bannere og fotostater m.m.  Foto-dias-show og video vil kunne vises på en touch-baseret infomat, der  
    fremstilles til udstillingen. 
    Der vil blive produceret "Tag med" brochuremateriale og plancher. Og lavet konkurrencer, "modelleret" en skulptur  
    eller andet med Concreta Talent legetøjet, som Jacob Holm solgte i slut-tredserne. Der sættes fokus på  
    JacobHolm, som virksomhed/arbejdsplads, medarbejderpleje/- hensyn, fabriks- og kontormiljø, revyer, fester,  
    klubber, information, jubilæer o.m.m. Standen vil være bemandet i et afmålt tidsrum alle udstillingens dage, med  
    "ægte" JacobHolmere, som kan spørges om gamle dage "Tiden før AmagerCentret" ... I udstillings perioden  
    planlægges afholdelse af ”JacobHolmer-træf” 2. Omtalen af udstillingen "Tiden før AmagerCentret" vil ske i den  
    lokale presse, på skoler, hjemmesider og flere andre steder. 
    Økonomikrævende dele: Annoncering, materialefremstilling (bannere, fotostater, infomat, brochurer m.m.) 
  anslået til ca. kr. 60.000,- (excl. eget tidsforbrug) 
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6. Sponsorer og sponsor-problematik… fortsat… 
 
sponsor-ansøgning af 11. marts 2007 … fortsat … 
 
ad. 3. Farve-billeder af sammentræf den 14. november 2006 
    Der blev taget ialt 60 fotos under sammentræffet. De ønskes mangfoldiggjort til udsendelse til alle JacobHolmere  
    til et minde om dagen.  
    Økonomikrævende dele: 30-40 sæt kvalitetstryk monteret i album, kuvertering og porto, plus en Foto-Video. 
  anslås til at koste ca. kr. 6.000,- (excl. eget tidsforbrug) 
 
ad. 4. "JacobHolmer"-klub & Nyhedsbreve 
    Etablering af "JacobHolmer"-klub bestående af alle de JacobHolmere, der har medvirket i historie-indsamlingen. 
    Klubben skal være kontakt- og netværksskabende for medlemmerne. Stå for forslag og afholdelse af  
    arrangementer. Bidrage med indlæg til historieskrivningen i bogform og i nyhedsbreve, være opsøgende i forhold  
    til andre JacobHolmere. JacobHolmer-klubben forventes således at kunne være et trygt og involverende  
    netværk. Klub-kontingent forventes at være på kr. 100 pr. år. 
    Økonomikrævende dele: Nyheds-/Informationsbreve/porto(kvartalsvis), mødeaktiviteter og et det årlige  
  sammentræf. 
      Samlet anslået til ca. kr. 6.000,- (excl. eget tidsforbrug) 

 

ad. 5. Ny hjemmeside etablering/drift 
    Etablering af ny JacobHolmer-hjemmeside for præsentation af historisk materiale, videoklip, med tidssvarende  
    web-værktøjer (Flash). 
    Økonomikrævende dele: Etablering plus værktøj kr. 8.000,- (excl. eget tidsforbrug) 
      Årlig drift kr. 2.000,- 
 
ad. 6. Bogudgivelser / hæfter 
    Det historiske materiale er allerede meget omfangsrigt, hvorfor der tegner sig et billede af forskellige typer af  
    udgivelser, med f.eks. hver deres "temaer" - eksempelvis: 
 
    Udvalgte medarbejder historier/beretninger. 
    Fabriks- og kontor-miljøet - fortalt med billeder 
    Klub og idrætslivet 
    Revyer, fester og jubilæer 
    Ting og sager 
    Firmabladet og andre dokumenter 
    "En JacobHolmer indsamler 'historien' " 
    ... blot for at nævne nogle "oplagte" afgrænsninger af det samlede materiale 
    Alle med den overordnede fællestitel "Tiden før AmagerCentret" 
    Økonomikrævende dele: Persontid, materiale behandling/sortering/beskrivelse, trykning af oplag af 400  
  eksemplarer, anslås meget løseligt at ligge mellem kr. 80-200.000,- 
 
ad. 7. Digitalisering af "Heglen" (alle udgivelser) 
    Der findes 117 numrer fra perioden august 1948 til og med januar-december 1969, nogle er indbundet i bogform,       
    andre som løse eksemplarer. 
    Økonomikrævende dele: anslås til at koste kr. 20-25.000,- 
 
ad. 8. Digitalisering af jubilæumsbøger og "vandrebog" 
   Bogen fra 1944 (150 års jubilæet), Bog fra ca. 1955 (den tynde blå), Bog fra 1994 (200 års jubilæet) og  
   Vandrebogen, hvor 10 "JacobHolmer"-kvinder har fra 1948 til 1965 på skift har skrevet "fødselsdags"-oplevelser  
   årligt i en fælles "Vandrebog", der blev sendt imellem dem, i den rækkefølge der matchede til deres fødselsdato. 
   Økonomikrævende dele: anslås til at koste kr. 10-18.000,- 
 
Da jeg ikke har nogen fornemmelse af, hvilken "værdi" en evt. sponsering af enkelte, hel / delvis af nævnte ting, 
måtte have for virksomheden, så er det eneste jeg kan "tilbyde", er, en omtale af virksomhedens sponsor-rolle i alle 
mulige sammenhænge i forbindelse med de forskellige aktiviteter - i pressen, udgivelser og andet. 
 
Jeg håber, at I vil "behandle" fremsendte og om muligt vende tilbage med en eller anden form for afklaring indenfor 
et par uger... 
Ønskes dele af ovenstående uddybet, så er jeg også klar til det ! 
Med venlig hilsen 
John Knudsen 
tlf. 29 43 35 53 
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7. Status på historie-projektet 
 
Udover de aktiviteter, der er nævnt i dette nyhedsbrev, så ønsker jeg fortsat at blive kontaktet af 
JacobHolmere, der har været ansat på fabrikken. 
 
Derfor gælder min ”Efterlysning” fortsat. 
 
Jeg har siden sidste nyhedsbrev haft mail kontakt til bl.a.: 
 

• Udover Just Jacob Holm, omtalt i dette nyhedsbrev, så også 
• Efterkommere af min tidligere kollega på lønningskontoret, Jørn Bisgaard. 
• Datteren til Marley Pedersen (Anni Pelsen) oplyser, at hendes far er 90 og lever i bedste 

velgående – i Nr. Nebel – og han kan også huske Arne Jensen / Varde. 
• Boye Jensen på 60, fra Kastrup 

 
Og flere andre jeg i skrivende stund skal have fundet frem til… 
 
Herudover har jeg kendskab til andre, som jeg håber at høre fra – for slet ikke at forglemme jer, 
som jeg for længst har hørt fra, men mangler at få lavet møde aftaler med, blandt andet et par 
stykker i Jylland… 
 
 
Når historie udstillingen er overstået, så vil jeg gå i gang med at lægge planer for det videre 
forløb ! 
 
Med til projektet hører desværre, men sikkert uundgåeligt, også det, at jeg/vi mister nogen 
undervejs: 
 

31-07-2006 Vagn Thomsen Jeg husker tydeligt vores nærmest 
   sprudlende samtale og hans friske 
   beretninger. 
 
11-03-2007 Sonja Sundstrøm Min daværende chef. Vores snak  

var en af de længerevarende.  
Sonja var med til træf’et, hvor hun  
ikke undlod at tage ordet. 

 
De efterladte har fået adgang til video-optagelsen. 
 
Æret være deres minde. 
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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

Husker du – 
     ”Tiden før AmagerCentret” ? 
 

AmagerCentret slår dørene op for en historie-udstilling 
1.-7. juli. På Glastorvet ved det nye Apotek. 
Udstillingen rummer minder om aktiviteter indenfor 
Centres mure, dengang det var en tovværksfabrik. 
 
Over 30 ”JacobHolmere” har bidraget med historiske ting, 
lige fra personlige beretninger fra den tid, hvor de arbejdede 
i Reberbanegade 3, på Jacob Holm & Sønner A/S, til gamle 
billeder, avisudklip, dokumenter, firmablade og gamle film. 
Ja, selv legetøj fra den sidste del af 1960’erne vil være at finde 
på standen i AmagerCentret. 
 
Tovværksfabrikken havde også en børneinstitution ”Jacob Holms 
Minde”, hvorfra der også er historisk materiale. Institutionen 
eksisterer den dag i dag, i bedste velgående og har for få år 
siden afholdt sit 50 års jubilæum. 
 
Alt hvad der kan digitaliseres af det historiske materiale vil 
være tilgængeligt på standen, enten i form af en selvbetjenings 
skærm, hvor man kan bladre i materialet, eller via en stor TV- 
fladskærm med selvkørende film fra fortiden, oplyser John 
Knudsen, som er arrangør af udstillingen. Det er for at 
markere en ”milepæl” i mit JacobHolmer historie projekt, 
der startede i foråret 2006. 
 
Du kan også møde et tip tip oldebarn til fabrikkens stifter! 
 
Formålet med udstillingen, som er kommet i stand ved Center- 
foreningens mellemkomst, er, først og fremmest at sætte fokus på  
det liv, der engang udfoldede sig i disse ”hellige haller”, altså  
”Tiden før AmagerCentret”, men også være en erindrings gen- 
oplevelse for dem, der kender til historierne, slutter John Knudsen. 
 
Vil du læse mere om historie projektet, så klik ind på 
www.JacobHolmeren.dk 
 

billedemateriale: 
 
Legetøj fra 1960’erne.     Fabriksmotiver: 

 
 

AmagerCentret set fra Brysselsgade:   Logo 

 
 

 
 



 

 

Fabriksmotiver: 

Firmafester: 

Kontormotiver: 

Revybilleder: 

Avisudklip: 
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Centret i perioden Centret i perioden Centret i perioden Centret i perioden     

1.1.1.1.----7. juli 20077. juli 20077. juli 20077. juli 2007    
Reberbanegade nr. 3 Reberbanegade nr. 3 Reberbanegade nr. 3 Reberbanegade nr. 3 ––––    ”Tiden før ”Tiden før ”Tiden før ”Tiden før 

AmagerCentret”AmagerCentret”AmagerCentret”AmagerCentret”:::: 

JacobHolmer udstilling v/JohnKnudsen@pc.dk 



 

 

Udstillingens indhold kan bedst illustreres 
ved nedenstående billede, ved dets over-
skrifter. 

Er du interesseret i at høre mere om projektet eller 
kender du nogen, der kan bidrage med historier/
materialer fra tovværksfabrikken Jacob Holm & 
Sønner A/S, så skriv til JohnKnudsen@pc.dk eller 
ring 2943 3553. 
 
Måske får du lyst til at lave din egen historie beret-
ning  f.eks. ”Mit arbejdsliv” / ”Mine erindrin-
ger” og vil høre mere om de erfaringer jeg har 
gjort med ”Tiden før AmagerCentret”, så er du 
også velkommen til at kontakte mig, efter nærme-
re aftale. 

 

 

Husker du – 
”Tiden før AmagerCentret” ? 

 
AmagerCentret slår dørene op for en historie-
udstilling 1.-7. juli. På Glastorvet ved det nye Apotek. 
Udstillingen rummer minder om aktiviteter indenfor 
Centres mure, dengang det var en tovværksfabrik. 
 
Over 30 ”JacobHolmere” har bidraget med historiske ting, 
lige fra personlige beretninger fra den tid, hvor de arbejdede 
i Reberbanegade 3, på Jacob Holm & Sønner A/S, til gamle 
billeder, avisudklip, dokumenter, firmablade og gamle film. 
Ja, selv legetøj fra den sidste del af 1960’erne vil være at 
finde på standen i AmagerCentret. 
 
Tovværksfabrikken havde også en børneinstitution ”Jacob 
Holms Minde”, hvorfra der også er historisk materiale. Insti-
tutionen eksisterer den dag i dag, i bedste velgående og har 
for få år siden afholdt sit 50 års jubilæum. 
 
Alt hvad der kan digitaliseres af det historiske materiale vil 
være tilgængeligt på standen, enten i form af en selvbetje-
nings skærm, hvor man kan bladre i materialet, eller via en 
stor TV-fladskærm med selvkørende film fra fortiden, oplyser 
John Knudsen, som er arrangør af udstillingen. Det er for at 
markere en ”milepæl” i mit JacobHolmer historie projekt, 
der startede i foråret 2006. 
 
Du kan også møde et tip tip oldebarn til fabrikkens stifter! 
 
Formålet med udstillingen, som er kommet i stand ved Cen-
ter-foreningens mellemkomst, er, først og fremmest at sætte 
fokus på det liv, der engang udfoldede sig i disse ”hellige hal-
ler”, altså ”Tiden før AmagerCentret”, men også være en 
erindrings genoplevelse for dem, der kender til historierne, 
slutter John Knudsen. 
Vil du læse mere om historie projektet, så klik ind på 
www.JacobHolmeren.dk 


