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Det 0stasiatiske Kompagni 

»De bar altid vreret ... reh ... h0jr0vede i 0K« sagde historikeren Ole Lange 
som grest i TV-Aktuelt. 

TV-Aktuelt den 12.9. Det var dagen derpä, efter at Det 0stasiatiske 
Kompagni A/S var blevet overtaget af de sredvanlige mrend i dansk erhvervs
liv, anf0rt af den stilfrerdige Thorsen. 

»Oe bar altid vreret ... reb ... b0jr0vede i 0K« -Harde det? Harde al
tid vreret h0jr0vede? Var det b0jr0vede, de var? 

Bemrerkningen om 0K-folkenes h0jr0vethed faldt i brelene pä, eller 
sammen med, den iagttagelse, at 0K altid bar uddannet sine egne folk, ogsä 
topfolkene. Det kan godt vrere, at universitetsmanden Ole Lange bare mente, 
at det var » h0jnwet« med den uddannelsesform. Men det virkede anderledes. 
Det virkede, som om det forkerte uddannelsessystem i 0K ikke bare var 
forklaringen pä Kompagniets nedtur, men nrermest symbolsk som tydeligt 
belreg for en tese om deres päfaldende b0jr0vethed hos 0K i det hele taget og 
mäske i K0benhavns Frihavn i srerdeleshed. 

Jo mere jeg trenker over Oie Langes bemrerkning, jo mere kommer jeg 
til at give ham ret. Men alligevel. Det er sgu ikke rigtigt! Der mangler en 
nuance, og jeg mä mindes bvad jeg jo ved, for at finde nuancen og fä den pä 
plads. Jeg skal have fat i meget gamle f0lelser. Tilbage til H.K.H. prins Axels 
tid (1888-1964 ). Vi forlod skuden omtrent samtidig, omkring 1953/54, han og 
jeg. Han som »foresiddende direkt0r«, jeg som 22-ärig »funktionrer i over
S0isk tjeneste«. 

Vi talte sammen sidste gang, Prinsen og jeg, pä WaldorfAstoria. Wedell 
(baron Gustav Joachim Wedell-Wedellsborg, president og bestyrelsesmedlem 
i 0K's amerikanske selskab, The East Asiatic Company, Inc., direkt0r for 
kontoret i New York) gav et selskab i anledning af deres k.b. Prinsen og hans 
gemalinde, prinsesse Margaretha (af Sverige), deres nrervrer. Selskabet var 
ikke srerlig l0ssluppent. Prins Axel sagde farvel til mig, ledsaget af b.k.b. Prin-
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sessen. De stad ved en d0r, som jeg skulle ud ad. Sä siger prins Axel pludse
lig: » Det er Dem der skal til Colombia, ikke? <' Jeg svarede forskriftsmressigt: 
»Javel, Deres Kongelige H0jhed!«. Han kiggede pä mig og tilf0jede faderligt, 
eftertrenksomt, tydeligt, sk0nt ganske let beruset: »Sä mä De se at fä anskaf
fet Demen af de der smä sort0jede«- og efter en indtrrengende pause: »El
lers kan De ikke klare den.« Der var ingen fnisen. Heller ikke Prinsessen. Jeg 
svarede Prinsen forskriftsmressigt. Begges händtryk var fast. 

Prins Axel var kendt for sit afskedsinterview med De Unge Mennesker, 
när man efter endt lreretid og aftjent vremepligt blev sendt ud i verden f0rste 
gang til »Oversi/Jisk tjeneste«. Det foregik pä Hovedkontoret i Holbergsgade, 
inde i Prinsens kontor. Han kam diagonalt over gulvet med fremstrakt händ 
og sagde med sin rustne admiralsrillst »Husk nu, at De reprresenterer ikke 
bare Danmark, men Det 0stasiatiske Kompagni fire og tyve timer i dlllgnet. « 

Jeg ser nu i Dansk biografisk leksikon (bd. 1, 1979, side 333), at prins 
Axel er begravet i Bemstorff slotspark, Gentofte. Selv vil jeg ogsä begraves, 
eHer have min aske smidt, i naturen eller pä en lille hlllj et aftalt sted. Men 
den 0K-direktlllr, hvis gravsted jeg kender, det er ikke prins Axel, nej, det er 
Henrik V. Jacobsen (1887-1955), Prinsens jrevnaldrende og som administre
rende direkten, som chef for Kompagniets handelsafdelinger og personale
chef, en hyppig äbenbarelse fra min f0rste dag i Eksportafdeling D (mrelke
konserves fra Nakskov og Horsens til hele verden, pä nakken af Nestle). Jeg 
bar h0rt fortreUe om direkt0r Jacobsen, at Kompagnietunder krig og besret
telse havde udset ham til den uriaspost at varetage forholdet til tyskerne. Det 
var flllr min tid. Jeg blev antaget afHenrik V. Jacobsen som lrerling fra og med 
den 13. august 1949. Der hvilede ikke naget skyldbevidst unationalt omkring 
ham, og der var ingen sladder om emnet eller om hans person. 

Umiddelbart flllr min udsendeise til Overs0isk Tjeneste i New York og 
Cali, Colombia, spurgte jeg - pä en indskydelse - direktlllr Jacobsen, hvorfor 
der i grunden ikke var nagen jlllder i 0K. Kompagniets hovedkontor var 
hovedsagelig befolket af kontorchefer, som selv havde gjort overs0isk tje
neste, og deres lrerlinge. Min kontorchef havde et par gange smäleet ned i sin 
skuffe, när hanfortalte om jllldiske forretningsfolk i London (»let's count de 
money! « bag nedrullet jalousi) eHer när han sendte mig i byen med en stor 
check, fordi vi solgte mrelkepulver ti1 staten Israel i en trekantsaffrere via et 
jllldisk handelshus bag Helligändskirken pä Str0get. Direktlllr Jacobsen sä 
forbavset pä mig. Han var rank og ri/Jdmosset, han var sä rank, at han nresten 
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hreldede bagover, og sä redmosset, at man kunne tro han havde ligget ude i 
frostvejr. »Det skal jeg trenke over til i morgen,« sagde han, og nreste dag 
blev jeg kaldt ind pä hans kontor. 

Han var stolt af, at man ikke skulle forbi nogen sekretrer for at komme 
ind til ham. Han havde en Iilie forgang, hvor man kunne hrenge sin frakke pä 
en knage, som han havde formgivet. Den havde to hak, sä man undgik väde 
overfrakker pä teaktrrespanelet. Direkter Jacobsen kunne sidde ved sit skri
vebord og kigge ud gennem glasroden pä den, som stod i den Iilie forgang og 
bankede pä. »Korn iiind!« skreg han sä. Hans heje, utroligt markantestem
meiering var legendarisk: »Korn iiiiind!« Men det var lettere sagt end gjort, 
for direkt111r Jacobsen havde äbenbart fäet ansprendt fjederen i sin der, sä han 
kunne sidde og kigge gennem glasroden pä gresten som krempede med at 
komme ind. Han beundrede min stil med den d0r. 

Forklaringen pä det med jedeme var, at man kunne regne med at de 
ville overtage Kompagniet, hvis der blev nogen af dem ansat. 

Pä direkt0r Jacobsens gravsted stären kinesisk d0dspagode. Pä Vestre 
kirkegärd i K0benhavn. De redle direkt0rgravsteder ved siden af umegra
venes amfiteater. Han viste mig sin d0dspagode hjemme i krelderen nrer 
Bemstorffsvejen, og samtidig sä jeg et fotografi af den unge Mogens Pagh (f. 
1911). »Han bliver prins Axels efterf0lger«, sagde direkt0ren, og viste mig 
billedet. Det skete. Efter min tid. 

Mogens Pagh har jeg arbejdet sammen med nogle dage i Bogota og i 
Cali, Colombia. Han var frast0dende. Han er muligvis den st0rste begavelse, 
jeg har vreret ude for. Som rejsende og universitetsmand har man jo troffet en 
og an den her og der. Men Mogens Pagh var funklende, blrendende, lynhurtig, 
dominerende, huskede alt, kombinerede, forlangte, og han kunne charmere 
en kontordame i enhver verdensdel ned gennem gulvbrreddeme. Jeg har set 
ham som 42-ärig direktionssekretrer pä Hovedkontorets vegne udsp0rge en 
ti är yngre filialbestyrer, sä skrrekken i luften kunne tages pä med de bare 
hrender. For Pagh var der kun ja eUer nej. Modsigelse tälte manden ikke, 
t0ven var lusk, eitertanke mistrenkelig. Det skulle ikke undre mig, hvis det er 
Mogens Pagh og hans facon der har hovedansvaret for at Det 0stasiatiske 
Kompagni stär og falder sammen for vores 0jne. 

Hans efterfelger, H.H. Sparse er nc1~sten min samtidige. Vi har siddet 
sammen i kantinen i Holbergsgade, men vistnok ikke i den i Christianiagade 
(nrer ved Domus Medica), hvor en del af os arbejdede indtil det nye hoved-
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kontor ( efter den vellykkede og nok belejlige schalburgtage af det garnie) var 
rigtigt indviet med Niels J uel og vores billeder i BilledBladet. Kompagniet gav 
hver dag frakost tillrerlinge og funktionrerer. Vi byttede madder fra tallerken 
til tallerken, ogsä ad luftvejen, fra rrekke til rrekke. Spegepßlse blev den dag 
noteret til to med leverpostej, og sä fli'Jj de - og blev grebet. lEg fi.I'Jj, härd
kogte, ost fli'Jj, marmelade fli'Jj därligt. Henning Hempel Sparsi'J har som ung 
mand samme bagoverlrenede rankhed i min erindring, som direkti'Jr Henrik 
V. Jacobsen, men Sparse nede i Skibsafdelingen var ogsä blevet optaget i 
Kompagniet äret fi'Jr mig. 

Her, hvor jeg sidder og skriver, ser jeg pä direkti'Jr Jacobsens portrret. 
Han ser direkte pä mig. Oe store, nresten utrolige elefanti'Jren ligger smukt 
ind til hovedet, hvis isse fra ere til I'Jre danner en perfekt (men perfekt) kugle. 
Verden er ikke sti'Jrre, sagde Etatsraaden, end at den kan omfattes af tanken. 
Jacobsens blik er klart, fast, äbent, Iet spßrgende. Nresen stor og velformet, 
munden markeret og med et liDebitte smil pä vej, smal overlrebe, fyldig 
underlrebe. Han er i kjole og hvidt med Kommandi'Jrkors. Fotograferet 1950 
af Herdis og Herrn. Jacobsen, Sankt Annre Plads 2, KI'Jbenhavn K. De havde 
en udstillingsboks pä huset inde i Bredgade. Jeg sä fotografiet af direkti'Jr 
Jacobsen og sagde det til ham. •Ja,« sagde han, »jeg har fäet det fjernet.« 
Hvordan det, jo, han havde ringet rasende til fotografen. Der var kun si'Jnnen 
hjemme. Han havde ingen ni'Jgle til udhrengsskabet i Bredgade. » Hvis ikke 
Oe fjerner det fotografi- jeg ligner jo en tryllekunstner- sä skal jeg personlig 
I'Jdelregge ruden og fjerne det,«, havde Jacobsen skreget ind i telefonen. »Men 
ved De hvad,« sagde han bortvendt til mig, »da jeg kom forbi var billedet 
vrek. Og hvem sad i skabet? Kong Frederik. « 

Direkter Jacobsen begyndte at ryge cigar i Harbin, som ung mand, da 
sojabi'Jnnemarkedet engang gik ham imod. Han var efter sigende sin tids mest 
efterspurgte cellist pä amaterbasis. Han smalfilmede. Han talte et utal af 
sprog. Han var sportsinteresseret. Han opfandt en regnmäler. Han sagde om 
sig selv, forbleffende, fortroligt: »Man skal ikke gere sin hobby til sin levevej. 
När jeg er pä Kompagniet, sä spiller jeg kebmand.« Ordene faldt et for et, 
distinkt, hejt, med en accent som var gäet den lange vej fra Odense til Harbin 
og J orden rundt i virkeligheden, gang pä gang. 

Hejrevet? Var 0K hejrevet? Ja, mäske. Det kan have set sädan ud, og 
der kan have vreret hejrevede imellem. Jeg husker fra mine ferste dage i 
Eksportafdeling D. Jeg gik hen til skranken for at ekspedere en herre. Han sä 
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pä mig (det var kontorchef Holger Hansen fra en af de andre eksportafde
linger) og jeg spurgte om jeg kunne hjrelpe ham med naget. »Ved Oe ikke, 
hvem jeg er?« spurgte han sä. Og min egen kontorchef, C. Kjrergaard, han 
krummede sig hen over skrivebordet og kiggede pä mig med en begeistring 
som aldrig siden forsvandt: »Nä, sä De ved ikke, hvem Holger Hansen er? 
Den r0v med 0rer!« Og da jeg siden spurgte Henrik V. Jacobsen, om han 
helst ville have at man sagde »Direkt0ren« til ham, frem for »De«, sä svarede 
han: »De mä gerne sige Oe til mig. Men en gang imellem skal De sige Direk
tcnen. Sä De husker hvem jeg er.« 

Det h0jr0vede var selvbevidsthed, men selvbevidsthed er ikke altid 
h0jr0Vethed. Johannes Ewald var selvbevidst, og han ansä det for at vrere en 
forudsretning for det usredvanlige. I 0K var selvbevidstheden en f0lge af det 
usredvanlige, när den var smukkest, og den var vel rimelig blandt folk som 
mätte vide, at de hver pä deres post rundt om pä hele Jorden hver dag kunne 
risikere at fä et telegram, som det, der gik til Malaja, da bogholderen i en tin
mine havde bedt om udsrettelse med de sidste tal pä grund af svrer sygdom og 
d0d: Please remember telegraferede Hovedkontoret, Please remember that 
the Bast Asiatic Company is a going concem not dependent upon any
body's presence or absence. 

[1992] 
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