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Bygningerne, der i dag rummer AmagerCentret, Reberbanegade 3, med 

sin nye moderniserede facade, rummede for 40 år siden, en tovværksfa-

brik – Jacob Holm & Sønner A/S. Fabrikken blev grundlagt af den driftige 

erhvervsmand Jacob Holm, allerede i 1794. Og den producerede garner 

og tovværk af naturfibre, stål og senere af plastik – til bl.a. skibsfart, ele-

vatorer, bygningskraner og landbruget. 

Jeg, John Knudsen, der i år 2009 fylder 65 og derfor bliver folkepensio-

nist, har været ansat på fabrikken i perioden 1958 til 1971. I det følgende 

kan du læse min korte historie, som startede for over 50 år siden … 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blev ansat som arbejdsdreng i Afdeling H (sisal-produktion), den 22. 

oktober 1958, 14 år gammel. Det var min onkel Kaj Markvardt Nielsen, 

der skaffede mig jobbet, han arbejdede i Magasinet for hjælpemateria-

ler. 

Hver morgen, ved 4-tiden, tog vi af sted fra Tølløsevej på gåben til Brøns-

høj torv, hvor vi satte os til rette i en kold linje 2 (sporvogn), den første 

på dagens rute. 

Vi arbejdede fra mandag til og med lørdag. Som arbejdsdreng tjente jeg 

kr. 73,32 på en normal uge. 
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Mit arbejde gik ud på at køre ”tene” (fabriks garnnøgler) til og fra spinde-maskinerne. 

Og de færdige garnnøgler af sisal blev kørt til den fjerne ende af afdelingen, hvor de 

blev stablet. For senere at blive lavet til bl.a. høstbindegarn for landbruget. 

Det var svært at snakke med kollegaerne i den 

larmende fabriksstøj. Jeg er overbevist om, at 

min dårlige hørelse stammer fra den tid. De fyld-

te tene og garnnøgler var meget tunge – for sjov 

skyld regnede jeg mig frem til, hvor mange kilo 

jeg bar rundt på, på en dag og hvis jeg ikke hu-

sker helt galt, kunne det snildt snige sig op til et 

par tons om dagen ! 

Jeg ”snakkede” meget med en af de voksne, der 

dagligt fyldte papirsække med tunge garnnøgler 

og bandt sækkene omhyggeligt på kryds og 

tværs og stablede dem på europaller – en sæk, 

vejede omkring 25 kg.  

Han var både døv og stum!  

Jeg fik et døvefinger- tegn-

sprogskort af ham – det har 

jeg endnu.  

Med det i hånden, kunne jeg stave mig igennem vores samtaler og 

vi fik mange hyggelige stunder på den måde. Han var en munter 

herre. 

En dag, i fabrikken, kom værkfører E. Palshøj hen til mig, og fortalte, 

at jeg fremover fik 10 øre mere i timen, med den begrundelse, at 

man var tilfreds med mit arbejde. 

Af min ugeløn betalte jeg det halve til min moster og onkel for mad og logi. 

Senere flyttede vi fra Brønshøj til Amager, Ålandsgade nr. 12, i den ejendom, som eje-

des af fabrikken, som i daglig tale blev kaldt ”I.H.S”. Så var det slut med de kolde spor-

vogne. Nu var der endnu kortere til arbejde. Det var bogstaveligt talt ”lige om hjørnet”, 

idet ejendommen nærmest var bygget sammen med fabrikken. Der boede mange 

”Jacob Holmere” i ejendommen. Baggrunden for at I.H.S. ejede ejendommen, skyldes, 

så vidt jeg har hørt, at man på et tidspunkt var blevet træt af alle de fabriksstøjs-klager 

fra beboerne, så man købte ejendommen og udlejede boligerne til medarbejderne 

(som jo var vant til støjen). 



4 

 

Den 28. marts 1960, startede jeg på kontoret. 

Det er ikke fordi jeg er god til at huske, men jeg 

havde lavet et notat i en af de lommekalendere, 

vi fik hvert år. 

Forinden havde overværkfører E. 

Palshøj igen haft fat i mig, og spurgte 

om jeg kunne tænke mig at arbejde 

på kontoret, som piccolo ? Dette tilbud måtte jeg lige hjem og rådføre mig 

med min onkel om, som straks sagde, at det skulle jeg da bare sige ja 

tak til.  

Og dermed blev starten på min kontorkarriere lagt.  

Jeg var glad for tiden i fabrikken, trods støv, støj og ”arbejdsbelastningen”. Men, det 

med at gå rundt i fabrikken, hver dag, 5 gange, til alle kontorerne, hente og bringe 

post, ordnet i en ”harmonikamappe” og med fast plads i Lønningskontoret, som sam-

men med driftskontoret var et stort kontorlandskab – det var langt mere behageligt – 

også her var der rare kollegaer.  

I det hele taget var der et godt arbejdsklima overalt i I.H.S. (forkortelse for Jacob 

Holm & Sønner A/S) 

Et familie-foretagende. 

Det var ikke ualmindeligt, at flere familiemedlemmer arbejdede på fabrikken, enten 

samtidigt eller på et eller andet tidspunkt havde arbejdet der. 

Således har mine svigerforældre Erna og Niels Høier, min kones fætter Bent Jo-

sephsen arbejdet der. 

Bent blev min gode arbejdskollega og kammerat og senere gudfar til et af mine 2 

børn. Det var i øvrigt ved hans 18 års fødselsdagsfest jeg traf min hustru for livet. 

Hans mor Astrid og far Anton, har også arbejdet der. Min onkel Kaj, min fætter Ib, 

min bror Kurt, samt flere andre ligeså. 

Og i mere eller mindre omfang, var det også sådan for andre Jacob Holmere… 

Som piccolo fik jeg en gråbrun kittel, som jeg tog på, når jeg skulle rundt i fabrikken. 

Så vidt jeg husker kunne den udskiftes en gang om året og den blev jævnligt vasket i 

fabrikkens vaskeri. 

 

Min faste plads på Lønningskontoret, var tæt ved kontordamen ”Kingo”, der passede 

lugen, når medarbejderne kom op fra fabrikken for at få 

besvaret spørgsmål, som regel om løn afregningsforhold.  

 

I mine turpauser blev jeg ofte bedt om at hjælpe med fore-

faldende kontoropgaver, f.eks. efterregne lønsedler med en 

elektrisk Odhner regnemaskine. 
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Det gik lidt langsomt i starten. Jeg havde beundret og betragtet Kingo’s fantastiske 

hurtighed på Odhner-regnemaskinen og det ovenikøbet uden at se på tasterne – og 

jeg tænkte, at det kommer jeg aldrig til at lære. Men en skønne dag, nærmest uden 

at tænke over det, så dansede mine fingre næsten lige så elegant på regnemaski-

nen’s taster, også uden at se på tasterne – og glad blev jeg – en færdighed jeg sta-

dig mestrer. 

På et tidspunkt blev jeg betroet det hverv, at medvirke ved de ugentlige lønnings 

forberedelser, der bestod i, sammen med et par voksne kollegaer, at tælle mønter og 

sedler ud fra lønningskort og putte lønningerne i nogle lysebrune papirsposer. Vi sad 

3 i et lille smalt kontor, der omhyggeligt var aflåst under hele seancen. 

Kontormand. 

Senere blev jeg tilbudt et ledigt job i den anden ende af lønnings-kontorets kontor-

landskab, kaldet driftskontoret. Der sad vi tre personer, der dagligt modtog fabrik-

kens arbejdssedler og indskrev, med blyant, produktionstal i et særligt kartotek, kal-

det et kardex.  

Ved måneds slut, blev alle produktionstallene talt sammen 

og jeg skrev produktions opgørelser på skrivemaskine (før 

de blev elektriske) med kopier (ved brug af 

karbonpapir) til udvalgte ledere. 

Der var en hel del forskellige medarbejder klubber – lige fra 

idræt til kunst, kor og 

musik. De fik økonomisk støtte fra fabrikken. Og gik man på 

aftenskole, så betalte firmaet også bøger m.m. Jeg har f.eks. 

gået på skrivemaskinekursus 10-finger blindskrift og køb-

mandsskolen.  

 

Da jeg engang fik lyst til at lære om EDB 

(ADB) igennem Hermods brevkursus, fik 

jeg afslag – den slags ville firmaet ikke 

betale til. Men til gengæld fik regnskabs-

chefen John Parslund herigennem, kend-

skab til min interesse for EDB, at han 

senere, efter, at jeg var startet på Merko-

nom-studiet i EDB-linjen, tilbød mig an-

svaret for firmaets faktureringssystem, 

der leverede input til et databehandlings-

bureau (Regnecentralen på Frederiks-

berg).  Jeg fik eget kontor og da startede min EDB-karriere.  

Nogle år forinden, var jeg daglig leder af driftskontoret. 

Tidsmæssigt er vi nu nået til slutningen af 1960’erne. 
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Det var de færreste, der vidste, at faktisk gik det ikke så godt med fabrikkens omsæt-

ning og dermed økonomien. Så stor blev overraskelsen, da vi alle 275 medarbejdere 

blev fyret i marts 1971 ! Der var mange ældre medarbejdere iblandt os. Nogle fik tilbud 

om at blive forflyttet til den relative nye fabrik i Varde. 

Andre om at blive, mens man afviklede fabrikken i Re-

berbanegade. Jeg tror, at jeg var den eneste, der billed-

lig talt ”sprang op på bordet” og råbte hurra, da jeg fik 

fyresedlen ! Jeg havde længe følt et behov for jobskifte, 

men havde ikke kunnet tage mig sammen !  

Selvom jeg grundlæggende har 

været glad for de 13 år på fabrik-

ken og har internt skiftet fra ar-

bejdsdreng, piccolo, kontormand 

til EDB-mand. Inden jeg blev ansat 

i det databehandlingsbureau, som 

vi brugte hos I.H.S. fik jeg min før-

ste flyvetur til Varde i en propeldrevet flyvemaskine, med vindues-

plads og lufthuller undervejs – jeg nød turen i 

fulde drag !  

Efter at fabrikken var blevet rømmet, og den 

sidste mand havde ”låst og slukket”, arbejde-

de fabrikkens ledelse ihærdigt på at få solgt 

bygninger. Undervejs havde butikskæden Irma været inde i billedet og planen var, at de 

skulle overtage det hele, men droppede siden hen projektet.  

Bygningerne blev solgt for ca. 14 millioner til vistnok et ejendomsselskab. Og få år efter, 

at jeg forlod fabrikken i 1971, var den store fabriks skorsten og visse bygninger inde i 

fabriksgården revet ned og andre blev bygget til, før det blev til det 

AmagerCenter vi kender i dag.  

Der findes stadig nogle slet skjulte ”rester” fra tiden før AmagerCen-

tret, nemlig den øverste del af den store vindeltrappe med manil-

latovs gelænderet ovenover Bog & Idé’s lokaler. Det kan ses udefra 

Reberbanegade, igennem de høje smalle vinduer 

til højre for AmagerCentrets hovedindgang.  
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 I 2006 realiserede jeg min drøm om, på en eller anden måde, at ”genopleve” de dejlige 

13 år, som ”JacobHolmer” – eller rettere, at få lejlighed til at fortælle min 

”JacobHolmer”-historie. Da jeg følte, at en sådan historiefortælling sikkert kun ville væ-

re interessant for mig selv, valgte jeg at bringe en efterlysning i ”AmagerAvisen” efter 

tidligere medarbejdere på fabrikken!  

Det førte til, at 30 ”JacobHolmere” reagerede på min efter-

lysning – alle er blevet interviewet med et videokamera 

kørende ! Gamle billeder og forskelligt materiale er herved 

blevet indsamlet ! Efter et samarbejde med AmagerCen-

trets marketingsdirektør Dorthe Rigé, blev det muligt at 

afholde en sammenkomst, hvor næsten alle JacobHolmere 

deltog, november samme år (2006) i ”hjertet” af Amager-

Centret – d.v.s. samme sted, hvor vi i gamle dage holdt vores frokostpauser!  

Det blev et foreløbigt klimaks på denne historie 

indsamling. Året efter, i første hele uge i juli, blev 

det indsamlede materiale udstillet på 

”Glastorvet” i AmagerCentret overfor Apoteket – 

igen med hjælp fra AmagerCentret, inspektør, 

vagter m.fl., samt lån af stor fladskærm fra Fona, 

hvor en gammel film om Jacob Holmer skovture 

blev vist alle dagene. Filmen blev skaffet igennem 

Sundby Lokalhistoriske Forening SULFO.… 

Historie projektet lever endnu – så hvis der blandt læserne er ”JacobHolmere” eller 

bekendte til samme, så vil jeg meget gerne kontaktes – telefon 2943 3553 eller mail 

JohnEKKnudsen@gmail.com 

Et blandet udvalg af det historiske materiale er også tilgængeligt på hjemmesiden: 

www.jacobholmeren.dk/web-menu/start.htm 


