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R m an har L ejlighed H l al følge en Slæ gts H istorie gennem et
eller flere H undredaar, nil m an for de flestes V edkom m ende kunne
iagttage voldsom m e Svingninger m ed H ensyn til M edlem m ernes
sociale Stilling. M ange E fterkom m ere a f berøm te adelige F am ilier og historiske
P ersoner lever nu i M orkel, m edens de N avne, som del m oderne S a m fu n d ser
op til m ed slørsi R espekt, viser sig al hore lit den K ategori, der m ed here H ige!
Selvfølelse kan kalde sig » self-m ade«.
E ksem pler paa al stolle Slæ gter synker tilbage til U bem æ rketheden er ikke
sjæ ldne; saaledes fa n d t m an ved M idten a f forrige A arhundrede i L ondon en
R odem ester og en Slagler, der begge stam m ede i lige L inie fra K ony E dw ard I.
E n fällig M urerhaandlanger i E dinburgh, der som E fterkom m er a f F am ilien
C raw ford gjorde F ordring paa Titlen og Jarledøm m et, m anglede kun en V ielses 
allesi for al kunne dokum entere sine K rav, og den adelige A rbejdsm and horle
m ange (range daglig paa A rbejdspladsen R aubet : »John, Jarl a f C raw ford, kom
m ed lidi K alk«.
O m den D ahlske Slæ gt og da sæ rlig om de lo første »B rødrene D ahl«
gæ lder derim od i O rdels egentligste F orsland, al de. har »arbejdet« sig op, og
naar den nuvæ rende C hef, C h r . S. D a h l har ønsket al m indes 50 A arsdagen
for F irm aets B eslaaen bl. a. ved U dgivelsen (tf denne lille B og, saa er del ikke
m indst, fordi han føler T rang til al sæ lle sin F ader, N . S. D a h l , sin O nkel,
W m . D a h l sam l sin B roder, W i l h e l m D a h l el T aknem lighedens og A nerken 
delsens M inde som de F oregangsm æ nd, de var paa del V irkefelt, de helligede
deres L ivsgæ riting.
D el tør vel ogsaa forventes, at F irm aets store K undekreds og m angfoldige
F orretningsforbindelser vil have Interesse a f al faa el lille Indblik i den n u 
væ rende væ ldige F orretnings T ilblivelse og U dvikling.
N aar delte F irm a navnlig i de unge C hefers T id har gennem gaaet en saa
rivende U dvikling, saa skyldes del vel et sæ rligt heldigt S a m m en træ f a f de rette
F aktorer, C hancer og K onjunkturer, som C heferne forstod at udnytte, m en sikkert
ogsaa det udm æ rkede F orhold, der altid har eksisteret m ellem C heferne og den
store Stab (tf M edarbejdere, P ersonalet, der er gennem træ ngte a f F orretningens
A and og P rincipper og føler sig ét m ed dem .
C hefen ønsker ved denne L ejlighed al rette en T ak til F irm aets K under
for m angeaarig F onetningsforbindelse og til P ersonalet for det lange og gode
Sam arbejde.
R O R FA T T ER E N .

GBOSSER ER N. SMITH DAHL
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GROSSEREB WILLIAM DAHL

KAPITEL I

FAMILIEN DAHL
Le temps est un grand maitre,
il regle bien des choses.
Corneille, Sertorius, II, sc. 4.

vore Dage, hvor Statistiken paa alle Livets Omraader giver sit Besyv
med i Laget og ved saa god Besked, kunde det have nogen Interesse
at undersøge, hvor lang Gennemsnitsalderen er for en Forretning, en
industriel Virksomhed, et Handelsselskab, kort sagt for alle de »juridiske Per
soner«, der skaber det materielle Velvære og Betingelserne for Samfundets
Bestaaen og Trivsel. Det vilde sikkert vise sig, at Gennemsnitstallet kun blev
éncifret, naar man betænker, hvor sjældent del er at se en Forretning, der blot
bestaar en Snes Aar uden at gaa over paa fremmede Hænder eller skifte Navn.
Paa Basis af denne Betragtning er da »Brd. Dahl« en »rara avis« i dansk
Forretningslivs Historie, og det turde derfor have Interesse ogsaa udover Fagforretningsmandens Kreds at faa lidt nærmere at vide om denne Forretnings
Tilblivelse og Fremvækst samt genopfriske Minderne om det Brødrepar, der
paa en saa universel Maade har hamret deres Navne fast i dansk Forretnings
livs Annaler.
Slægten Dahis Forfædre maa søges i Norge endda under et andet Navn.
I Nærheden af Sandefjord laa i gamle Dage en Odelsbondegaard, der
saalangt man kunde huske tilbage i det 17. Aarhundrede var gaaet i Arv fra
Fader til Søn, idet Hans Nielsøns Søn Peter Hanssøn overdrog den til sin
Søn Niels Petersøn og saaledes videre med stadig skiftende Navne af Hans,
Peter og Niels. Til Gaarden var der knyttet et saakaldet »kongeligt Skyts-

privilegium« med Ret til at befordre Rejsende og beværte dem, og Ejeren
havde ogsaa Kontrakt med Staten om Postbefordring. Slægten var da ogsaa
efterhaanden bleven ret velhavende, men havde sædvanligvis en stor Børneflok.
Dette var saaledes Tilfældet med Oldefaderen til de to Brødre Dahl, hvis
Livsgærning her skal mindes. Han var født omkring 1720 og var gift to Gange;
i sil første Ægteskab havde han flere Børn, men i sit andet kun én Søn, hvis
Moder døde tidlig. Børnene af førstc Ægteskab kom nu til at spille en frem
trædende Rolle, og den yngste følte sig ofte tilsidesat og behandlet som et
Skumpelskud. Bedre blev det ikke, da han kom i Lære i Sandefjord og en
skønne Dag forlod sin Plads, fordi han blev haardt behandlet; ved Hjem
komsten vankede der Prygl, og den unge Mand, der nu — det var i Aaret
1790 — var bleven 17 Aar gammel, ønskede intet hellere end at komme bort
fra disse pinagtige Forhold.
En Dag, efter at han var bleven anbragt i en ny Lære og lige havde
faaet et Livfuld Hug hjemme paa Gaarden, stod han nede ved Havnen og
iagttog en dansk Orlogsmand, der netop lagde til Bryggen. Lidt efter saa han
en høj statelig Mand i pragtfuld Uniform med trekantet Hat og Kaarde gaa i
Land. Det var en Udsending fra Regeringen, der skulde paa officiel Visit hos
Borgmesteren. Drengen var betaget af dette Syn og blev staaende for at be
tragte Orlogsmanden nærmere; snart efter ser han den Fremmede komme
tilbage og blive modtaget af Skibets Chef med megen Høflighed; efter at have
vekslet nogle Ord med Kaptajnen vendte den Fremmede sig mod de paa
Bryggen forsamlede Tilskuere og spurgte, om der var nogen, der havde Lyst
til at følge med til København og gaa i Tjeneste hos ham. Den 17-aarige Knøs
følte disse Ord som henvendt til ham alene, han saa i dem Æventyret, Ud
sigten til den store skønne Verden i Modsætning til hans brydsomme Hverdagskaar; med bankende Hjærte og blussende Kind nærmede Knøsen sig den
fornemme Mand og tilbød sin Tjeneste. Han maa have gjort et godt Indtryk,
for han blev straks antaget, og han var ikke længe om Rcjseforberedelserne,
idet han gik ombord uden at tage Afsked med nogen, og fra dette Øjeblik
sønderrev han alle Baand, der knyttede ham til Familien og Landet
Den Fremmede, der ved denne tilfældige Omstændighed skulde faa saa
stor Betydning for den unge norske Knøs, hed Dahl og tilhørte den Slægt,
der stammede fra Godset Moesgaard ved Aarhus, hvilket som bekendt endnu
er i samme Slægts Besiddelse. I nogle Aar tjente den unge Nordmand hos
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denne højtstaaende Embedsmand, der satte megen Pris paa ham, og da han
havde stor Lyst til at komme tilsøs, og havde sparet sig lidt Penge sammen,
hjalp hans Herre ham til at faa Part i et Skib, der hørte hjemme i Nyborg,
og nu forlod han I j enesten og antog Navnet Dahl i taknemlig Erindring om
den Mand, der havde vist ham saa megen Interesse. Han gjorde nogle Rejser
med sit Skib, men giftede sig faa Aar efter med en Skræderdatter fra Nyborg
og overtog ikke længe efter Svigerfaderens Forretning. I nogle Aar gik For
retningen godt, og Skibet gav gode Indtægter, men under Syvaarskrigen
kaprede Englænderne Skibet, og Dahl mistede dermed omtrent hele sin For
mue. Af denne Grund maatte han tage en af de yngre Sønner, William Fre
derik, ud af den lærde Skole i Nyborg og sætte ham i Lære hos en Maler
og Karetmager i Nyborg, forat han hurtig kunde sørge for sig selv, medens
en ældre Broder havde faaet en god Skolelærdom og senere blev Kæmner
i Korsør.
William Frederik, der var født i Aaret 1802, bosatte sig ogsaa i Korsør,
hvor han fik en god Forretning og erhvervede sig en Gaard med tilhørende
Jord, som han forstod at drive med Fordel. Først i 1855 giftede han sig med
Sofie Marie Harreschou, en smuk, 17-aarig Pige, Datter af en anset Borger i
Korsør. Dette Ægteskab velsignedes med 8 Sønner og 1 DaLtcr, og W. F. Dahl,
der foruden sin Virksomhed som Malermester og Karetmager ofte paatog sig
større kommunale Entreprenørarbejder, erhvervede sig en vis Velstand. Bør
nene fik en god Opdragelse af deres dygtige og myndige Moder, men de
kendte ikke til nogen Art Luksus. Det var rigtige Friluftsbørn, hvis største
(ilæde var at færdes ved Stranden og bade om Sommeren, og den Dahlske
Drengeflok havde en herlig Barndomstid i Korsør, skønt deres Spilopper ofte
indbragte dem rigelige Prygl af deres strænge og haandfaste Moder. En af de
mindeværdigste Episoder, som den joviale W. F. Dahl ofte morede sig med
at fortælle sine Børnebørn, var »Slaget ved Arkona«, ved hvilken Lejlighed
Drengene foranstaltede Søslag i Gaarden og opbrændte en stor Brændestabel,
dei skulde forestille Svantevit. Men just som Baalet blussede allerlystigst, viste
den strænge Moder sig paa Valpladsen, »og« — som W. F. Dahl altid sluttede
Anekdoten — »nu begyndte Slaget paany! — men denne Gang sejrede hver
ken Danskerne eller Jomsvikingerne — for det gjorde sgu Mutter!«
En af Følgerne af denne Episode blev imidlertid, at de store Drenge
maatte hjemmefia og blev sat i Skole hos en Lærer i Boeslunde udenfor
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Korsør. Her var der betydelig mindre Anledning til Leg og Spilopper end
hjemme, Kosten var ogsaa ringere end de var vante til, og kun engang
imellem, naar Vejr og Føre tillod det, kunde de gaa til Byen og tilbringe
Lørdag Aften og Søndag i Hjemmet.
Efterhaanden som Drengene blev konfirmerede, blev de sendte hjemmefra
i Lære. Den ældste, Peter, hvis Hu altid havde staaet til Søen, kom ud at sejle med
en Brig i oversøisk Fart og var borte et helt Aar; da Skibet paa Tilbagevejen var
kommen ind i Kattegat, blæste det pludselig op til Storm, og Peter blev sammen
med et Par andre Jungmænd kommanderet op i Rigningen for at beslaa Sejlene;
han gled imidlertid paa en af Ræerne, styrtede ned og kom aldrig mere tilsyne.
Blodspor paa Rælingen viste, at han havde knust Hovedet i Faldet.
De noget yngre Brødre Niels Smith og William Dahl blev satte i Køb
mandslære, og det var først de yngste af Flokken, der efter Konfirmationen fik
Anledning til at læse videre, saa de senere kunde faa Ansættelse paa Kontorer.
W. F. Dahis Anseelse og Velstand voksede jævnt og støt ved Aarhundredets
Midte, og baade i Krigsaarene og i 1853, Koleraaaret, fik han Lejlighed til at
vise sin praktiske Sans og sit gode Hjærte som Deltager i de forskellige
Organisationsarbejder, Kommunen foranstaltede til Lindring af Nødstilstanden.
Det blev derfor betragtet som en velfortjent offentlig Paaskønnelse, da han
nogle Aar senere udnævntes til Kancelliraad.
I Aaret 1857 forlod imidlertid W. F. Dahl Korsør og flyttede til Hoved
staden, hvor han begyndte en Forretning som Blikkenslager samt Vand- og
Gasmester paa Højbroplads.
Begyndelsen af Tredserne kendetegnedes for Hovedstadens Vedkommende
ved en Række store nye industrielle Anlæg. Byen havde naaet det dengang
anselige Indbyggertal af 164,000, Frederiksberg iberegnet, og dens Brand-,
Vand-, Gas- og Kloakvæsen begyndte just i disse Aar at antage de rationelle
Former, der senere skulde udvikles til saa stor Fuldkommenhed. Allerede
i 1860 oprettedes saalcdes 6 faste Brandstationer, indbyrdes telegrafisk for
bundne, og i 1864 anskaffer Byen sin første Dampsprøjte. 1859 var Køben
havns Vandværk traadt i Virksomhed, og i de følgende Aar begyndte Kloak
anlæggene at tage Fart. I December 1858 begyndte Vestre Gasværk Driften
med 1800 Lygter til Afløsning af de 1600 Tranlygter, der hidtil havde besørget
den offentlige Belysning i Byen, og i de følgende Aar vinder Gassen mere og
mere Indpas som Belysning og til Kogebrug hos Private.

Under saadanne Forhold var det, at W. F. Dahis Søn, Niels Peter Smith
Dahl, der havde deltaget i Krigen 1864 som Secondløjtnant, senere taget Eks
amen med 1. Karakter paa Grüners Handelsakademi og nu førte Bøgerne i Faderens
Forretning paa Højbroplads, fattede Planen til at starle en Forretning med
Rør og Fittings samt andre Artikler for Installation af Gas- og Vandledninger.
Han tilskrev da sin yngre Broder, der var ansat som Kommis i Gottschalcks
Manufakturforretning i Stege, følgende Brev, der nedenfor gengives i Faksimile,
da det er karakteristisk ved sin Stil og Form, og fordi det blev det første Frø
korn til den nuværende kolossale Forretning.

Det første Skridt til Oprettelse af Firmaet Brødrene Dahl.

En Meddelelse, skrevet af N. S. Dahl den 17. Januar 1866 paa et afklippet Stykke af en Regning.
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Kjøbenhavn, den 17. Januar 1866.

Kjære Broder!

Behag at lade mig vide, om Du kunde ønske at etablere en en gros Forret
ning i Compagni med mig i Sager henhørende under Gas- og Vandfaget, samt og
fornemmelig om Du for Din Part kunde tilvejebringe et Par Tusinde Rdr. paa
gode Betingelser.
Din Ven
N. Smith Dahl.

Allerede 2 Dage efter indløb Svaret dateret 18. Januar og lød saaledes:

Siege, den 18. Januar 1866.

Kjære Brodér!
Dine Linier af G. I), i min Besiddelse, og tjener til sammes Besvarelse, at
jeg nok kunne have Lyst til i Forening med Dig, at etablere en engros Forret
ning i de opgivne Sager; dog naturligvis ikke uden vore Forældres fulde Sam
tykke. 2000 Rdr. tror jeg ikke al kunne skaffe tilveje, men derimod nok 1000 Rdr.
Forresten kan jeg jo i det hele taget ikke sige noget bestemt, da jeg, forinden
der sker noget afgørende, ønsker at erholde nærmere Underretning den hele Sag
betræffende, som jo ifald den kommer istand vil have vigtige Følger for os Begge.
Jeg ønsker derfor nøje Oplysning om, hvorledes Du antager, den hele Forretning
skulde stiles, og Calcule om, hvad den vel vilde kunde udbringe saavel under
gunstige som ugunstige Omstændigheder. Imødeseende det nærmere fra Dig for
bliver jeg Din hengivne Broder
William Dahl.

Som det fremgaar af William Dahis Svar er han meget tilbøjelig til
at gaa i Kompagni med Broderen, omend han udbeder sig detaillerede Op
lysninger om Udsigterne for en saadan Forretnings Trivsel »saavel under
gunstige som ugunstige Omstændigheder«.
Paa dette Brev svarede N. S. Dahl meget indgaaende i ikke mindre end
to Breve, begge daterede den 19. Januar, omend det fremgaar af Indholdet, al
det ene først er skrevet den 20. Brevene lyder:
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Kjøbenhavn, den 19. Januar 1866.

Kjære Broder!
I Besiddelse af Dit Brev af Gaars Dato tjener: Naar jeg ikke nærmere ud
viklede mine Anskuelser i mit Brev af 17., var det, fordi jeg først ønskede at vide,
om Du i det hele taget var stenil for at gaa ind paa en saadan Entreprise, nu,
da jeg kjender Din Mening, skal jeg udvikle mig. Fader erholdt i Gaar sin Reg
ning til Telegrafen betalt, og han har nu uden for Øjeblikket at have den mindste
Anvendelse for samme liggende 3000 Rdr., som med Lethed kan forøges til 4000.
Min Plan er baseret paa, at lian vilde lade os faa 2500—3000, naar Du dernæst
kunde skalle 1000, og jeg forhaabentlig 800—1000 ved det Sulirske Legat, saa
mener jeg, at en Forretning vilde kunne etableres. Fader vilde vel næppe linde
en bedre Anvendelse for sine Penge end ved dem at faa 2 af sine Sønners Frem
tid sikret, medens hans Forretning engang i Tiden vilde forsørge en 3die (Ludvig).
— Hans Tanke for Øjeblikket, at Ludvig og jeg skulde overtage Forretningen
lier, forekommer mig meget mindre betryggende, thi under Ludvigs praktiske Be
styrelse (jeg er jo ikke saaledes Fagmand, at jeg tillidsfuld kan optræde lige
overfor enhver) turde det vel være tvivlsomt, om den vedblivende kunde ernære
to, — og endelig var der jo saa slet ikke gjort noget for Dig. Dertil kommer ogsaa,
at jeg med mit hele Liv og Sjæl føler mig oplagt til Handelsforretninger, hvortil
jeg ogsaa tror at have en Del Kundskaber, medens jeg ikke føler nogen Tilbøjelig
hed til Faders Fag, og hvad der er den vigtigste Betingelse savner Kendskab, som
dog først og fornemmeligst maa være til Stede, naar jeg ikke vil, at Forretningen
lidt eller lidt skal synke ned til at blive Mage til dem, hvoraf her er over 50, og
som ikke kan skaffe tørt Brød i Huset. Hertil kan svares, at jeg blot skal passe
den Del af Forretningen, jeg nu allerede gør, og Ludvig skal besørge Faders Del;
men hertil maa jeg svare, at jeg paa ingen Maade har den Tillid til Ludvig, at
jeg uden Betænkning skulde faa den vigtigste Del af Forretningen lagt i hans
Hænder, vel tror jeg ikke, at han mangler Dygtighed, men han mangler Energi,
— saalænge han ved, al jeg arbejder af al Kraft, vil han ikke tro, det er nød
vendigt ogsaa for ham; kun det, at han ved, at han kun har sig selv at stole
paa, vil være en Spore for ham til at være flink. Naar saa endvidere den
Handel, der lor Øjeblikket er her ved Forretningen, gaar over til os, og han kun
saaledes alene har sit Fag at passe, maatte han jo være en fuldstændig Copi af
Christian, naar han ikke kunde subsistere. Det er dertil heller ikke min Mening,
at han skulde have Forretningen førend om 5 å 6 Aar, naar Fader trækker sig
tilbage, men at jeg skulde vente saa længe, synes jeg dog ikke var ret. Jeg tror
nu at have bevist, at det vilde være mest betryggende for os alle, om Ludvig til
sin Tid alene laar Forretningen, og om en ny Bane for Rentabilitet, jeg nu skal
udtale mig om, maatte blive aabnet for os. Først og fremmest de Artikler, hvoraf
en saadan Forretning skulde bestaa, ere fuldstændig courante, Forbruget af dem

17

3

bliver større Aar for Aar, og de ere ingen Mode underkastede. Endvidere er denne
Forretning aldeles ikke exploiteret (udtværet), og som Følgen heraf er Avancen
ikke saa latterlig lille som i flere andre Fag. Det Spørgsmaal, der derefter stiller
sig nærmest, er, hvorledes ere Forbrugerne hidtil bievne forsynede? Hertil svares,
at da alle de engelske Rejsende, som besøger Danmark, uden Undtagelse alene
gør Forretninger i Kjøbenhavn, saa maa Forbrugerne i Provinsen og de mindre i
Kjøbenhavn enten forsyne sig fra Kjøbenhavn eller Hamborg. Hvad de i Kjøben
havn angaar, da har der hidtil kun bestaaet eet nogenlunde sorteret Lager, og da
Eieren af dette er død for nogle Maaneder siden, og hans Enke har en Urte
kræmmer til at bestyre det nu, saa maa det antages, at denne Forretning efterhaanden vil blive af en aldeles forsvindende Betydning. Vel findes her andre,
som handle med enkelte Dele af de til Forretningen henhørende Genstande, men
det kan vel antages, at naar en Forbruger kan forsyne sig med alt, hvad han
behøver, hos en enkelt, gør han hellere det end gaar til 10 forskellige. — Hvad
Lagrene i Hamborg angaar, da har Erfaringer i andre Fag vist, at man her
meget heldig kan concurrere med hine, dels undgaar Forbrugeren de øjeblikke
lige Gontanter til Told, dels spiller Nationaliteten en betydelig Rolle, og endelig
er de hamborgske Lagre ingenlunde billige, hvilket jeg kender fra vore Forbin
delser dér, førend vi traadte i Forbindelse med England. Nu har jeg ikke mere
Tid idag, Fader ved intet, men alt skal naturligvis og selvfølgelig aftales med
ham. I Morgen mere. Din
t
N. Smith Dahl.

Kjøbenhavn, den 19. Januar 1866.

Jeg endte med at skrive, at jeg ikke troede det vanskeligt at finde Kunder i
Provinserne, og ihvorvel dette synes ikke at behøve mange Bevisførelser, vil
endog de tilstedeværende Betænkeligheder aldeles bortfalde ligeoverfor de Byer,
hvor der endnu ikke er Gas, og Forbrugerne saaledes ingen Forbindelser have
knyttede. Skøndt det væsentligste Grundlag endnu savnes for vor Plan, navnlig
Capital, vil jeg dog yderligere udvikle mine Tanker om Forretningens hele Natur
og Førelse; thi først naar vi er fuldkomne enige og forstaa hinanden, linder jeg
det Tid til at tale med Fader. Hvorledes dette skal skee, om Du eller jeg skal
give Impulsen, derom har jeg endnu ingen Tanke gjort mig. — Jeg mener da
under Forudsætning af, at vore første Bestræbelser lykkes, vi da vil leie et Under
rum heri Byen med tilstødende Contoirlocale. Og jeg vil da med 2A af vor
Capital foretage en Reise til Tydskland og England for at gøre Indkøb. Jeg har
allerede nu flere Bekjendtskaber i England og Tydskland, som vil være af Nytte
for os, og Credit vil det ingenlunde falde mig vanskelig at rejse. Naar vi derpaa
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have vore Varer hjemme, vil jeg foretage en Reise til de Provinser, hvor Gas- og
Vandanlæg laves, for at knytte Forbindelser, og senere haaber jeg ogsaa at kunne
udvide os til Sverrig og Norge. Som Medhjælp i Forretningen antager jeg, at en
Karl vil være tilstrækkelig for det første. — At opstille en Calcule er næsten
umuligt, men 20 % gennemsnitlig, mener jeg, vil vi kunne have i Avance, og det
skulde være en daarlig Forretning, ved Forbindelser overalt i Landet og Største
delen af de mindre Gasmestre her i Byen, som jeg er temmelig vis paa at kunne
erhverve, naar vi ikke skulde kunne sælge for 1 å 200 Rdlr. om Dagen. Du
kunde synes, at det er underligt, at der ikke er nogen, som har tænkt paa en
saadan Forretning, naar den dog synes saa rentabel; men Aarsagen er simpelthen
den, at der dog hører nogen Kjendskab ti] at indlade sig i en Forretning, og
dette Kjendskab besidder saa godt som ingen merkantilt dannet Mand her i Byen,
da nemlig det hele er saa nyt og der ingen Forretninger har været i denne Genre,
hvori de har kunnet erhverve dem Kjendskab. Pengene fra Fader mener jeg enten
at forrente ved % eller om vi kan komme til en anden Accord. Hvor Gasværker
skulde bygges, ville vi se at erholde Leverancen, og det sker jo flere Steder
hvert Aar. Hvis der skulde være et eller andet, Du kunde ønske udførligere Be
sked om, da skriv, ligesom jeg imødeseer Din Mening i det Hele taget.
Din

N. Smith Dahl.

William Dahl svarer omgaaende med følgende Brev:
Siege, den 21. Januar 1866.

Kjære Broder!

Dine 2 Breve af 19. i min Besiddelse. — Din Mening med Hensyn til, at
Du og Ludvig ikke vilde kunne trives sammen, deler jeg; men hvorvidt han er
bedre stillet, naar han skal staa paa egne Ben, maa jeg lade være usagt. —
Din hele Fremstilling af Forretningen synes for mig at være noget overdreven,
d. v. s. skildret med for lyse Farver, og jeg kan derfor ikke dele samme. — Min
Mening er omtrent saaledes: heri Landet er der vel omtrent 30 Byer, hvori der
er Gas med ca. 50 Gasmestre; af disse kan vi vel neppe vente at erholde mere end
de V2 til Kunder, altsaa 25, og af disse 25 er der maaske atter de V2, som er saa
faule (det er en bekendt Sag, at de fleste Gasmestre er forhenværende Blikken
slagere, som i Reglen er paa Knæerne), at man ikke kan have med dem at gøre;
der vil altsaa saaledes ikke blive 12 tilbage, og ansætter jeg nu deres Forbrug
aarlig til 1000 Rdlr., som vist er Højden, udgør dette 12,000 Rdlr. I Kjøbenhavn
vil vi vel kunne erholde 20 Kunder, som ligeledes ansat til 1000 Rdlr. udgør —

20,000 Rdlr. Lad os dertil antage, at af de 2 å 3 Gasværker, der aarlig bliver
anlagt her, at vi erholdt Leverancen til det ene, som allerhøjest vil kunne anslaas til 5000 Rdlr., saa vil derved udkomme en Omsætning af 37,000 Rdlr.,
som beregnet til 15 % Avance vil give et Udbytte af 5550 Rdlr. — Dette er efter
min Mening det allerstørste, vi vil kunne vente at omsætte, og med den Capital,
vi vil komme til at raade over, vil vi heller ikke kunne magte mere. Med Hensyn
til Locale og Personale da er dette aldeles, som jeg havde tænkt mig, og billiger
ligeledes Din Mening med Hensyn til, at det vil være nødvendigt at gøre en Rejse
i Provinserne for at besøge Forbrugerne og vinde disse for sig. At Du derimod
skulde gøre en Rejse til England og Tydskland og dertil anvende 1 å 2000 Rdlr.,
kan jeg ikke rigtig fatte, thi vel kan jeg indse, at personlig Nærværelse paa ved
kommende Steder vilde gavne, men Faders Navn staar jo saa godt iforvejen,
at det (Rejsen) ikke vilde være nødvendig for at aabne os Credit, og maa jeg an
tage, at Du ligesaa godt skriftligt maa kunne opgive vort foreløbige Forbrug. At
det senere om 1 å 2 Aar, naar det viser sig, at Forretningen gaar, og vi nogen
lunde sidder fast i Sadlen, da kunde være rigtig at gøre en saadan Rejse, vil
jeg villig indrømme, men nu, da vi kan trænge til alle de Penge, vi kan faa,
ingenlunde. Som Du bemærker er det først og fremmest Capita], vi behøver,
og forinden vi derfor gaar videre, er det nødvendigt, at Fader bliver gjort
bekjendt med Sagen (som jo ligefrem maa tilkomme Dig) for at erfare, om han
fornemmeligt vil overlade os de 3000 Rdlr. Mindre kan efter min Mening ikke
nytte, thi uden at være i Besiddelse af 5000 Rdlr. kan vi ikke begynde en Forret
ning som den antydede; og maa vi endda, naar jeg regner vort første Indkøb
til ca. 10,000 Rdlr. mindst, for at klare os omsætte dette 3 Gange aarlig. —
Pengene fra Fader kan der ikke være Tale om ikke at forrente, men maa vi mindst
svare ham 4 %. Jeg venter nu at høre nærmere fra Dig desangaaende, samt naar
Din Mening er, at vi i saa Tilfælde skulde tænke paa at etablere os.
Din
William Dahl.

Af denne karakteristiske Korrespondance fremgaar det med al Tydelig
hed, at disse lo Brødre maatte være fortrinlig egnede til i Fællesskab at lede
en Forretning; den ene besad Initiativ, Fagkundskab og den Vurdering al
Chancerne, som er Drivfjederen i alt Forretningsliv, medens den anden re

præsenterede Forsigtigheden, Overvejelserne og en vis Skepsis, der hindrer
overilede Skridt og styrker Tilliden hos Forretningsforbindelserne.
Nu var tilsyneladende all vel forberedt til Starten, idet der kun manglede

ét, nemlig hvad William Dahl saa stærkt betonede i sit første Brev — hor-
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ældrenes Samtykke. Endnu vidste Faderen intet om de Planer, hans to Sønner
havde smedet, og hvori hans lille Kapital skulde danne det egentlige Grund
lag. Men allerede den 25. Januar skrev N. S. Dahl følgende Brev til Broderen,
hvori han udskød Planen til en uvis Fremtid:
Kjære Broder!
Nærværende for med faa Ord at underrette Dig om, at vi desværre maa opgive
vor Plan for denne Gang. Fader har nemlig sat sig saa aldeles fast i Hovedet,
at han vil købe sig en Ejendom heri Byen, at det vil være complet umuligt at
faa ham til at opgive den; han ser paa Ejendomme hver eneste Dag Jeg har intet
sagt til ham; thi det vilde kun foranledige Scene. Haabende, at vi en anden Gang
maatte kunne optage dette Emne med et bedre Resultat, tegner jeg Din hengivne
N. Smith Dahl.

Den lille disponible Kapital, som Blikkenslager Dahl var kommen i Be
siddelse af, opmuntrede hans længe nærede Planer om at erhverve en Ejen
dom, hvilket i de Tider foruden at være en god Forretning gav Haandværkeren
og Forretningsmanden en vis social Anseelse og dermed forøgel Kredit. Under
saadanne Forhold vovede Sønnen ikke at berøre Spørgsmaalet om at faa
Kapitalen overladt til Starten af en selvstændig Forretning. Han kendte sin
Fader for godt til at vide, at han ikke let lod sig paavirke ved Impulser ude
fra; det gjaldt langt mere om at lede hans Tanker og Interesser i et Spor,
der kunde føre til, at han selv en skønne Dag fik den Idé at sætte Penge i
en Forretning, der kunde skabe Sønnerne en selvstændig Virksomhed og et
godt Udkomme. Det gjaldt altsaa nu om at vise Taalmodighed og gaa diplo
matisk tilværks, og fik man først Faderen gjort ked af at blive Husejer, saa
vilde Skridtet ikke være langt til hans Samtykke til Sønnernes Etablering.
Denne N. S. Dahis Beregning slog fuldstændig til. I Løbet af et Par
Maaneder var den gamle Dahis Lyst til at erhverve Ejendom blevet betydeligt
kølnet, idet han overalt fandt saa mange Mangler og Vanskeligheder ved de
Ejendomme, han saa paa, at han mistede Lysten og i Stedet for, sagtens ikke
uden Indflydelse af Sønnen Niels’ diplomatiske Paavirkning, kom i Tanker
om, at han burde etablere et Par af sine Sønner. Han fik da den Idé at op
tage Sønnerne Niels og Ludvig, der var ansat i hans egen Forretning, som
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Kompagnoner i samme, men denne Tanke kolliderede med Niels’ og Williams
Planer om Kompagniskab og var ogsaa af den Grund mindre tiltalende lor
Niels Dahl, at han ikke troede, det vilde blive ham let at arbejde sammen
med Faderen eller Broderen Ludvig.
Saa skrev da William et langt Brev til sin Fader, dateret 21. April, og
aabenbarede ham sin og Niels’ Plan om at siarte Forretning og bad om
Faderens Støtte, og det viste sig, at Tidspunktet var gunstigt; thi den gamle
Dahl svarer allerede den 23. April med følgende imødekommende Brev:
Kjøbenhavn, den 23. April 1866.
Min kjære William!
Dit Brev af 7. og 21. ds. modtaget; til Din Proposition med Dig og Niels,
da har jeg intet at indvende derimod. Alt har sine Vanskeligheder, hvad der
end skal tages fat paa, og naar dette paatænkte er Din Lyst (som jeg forøvrigt
ikke tidligere har kjendt), da skal jeg ingen Hindringer lægge Eder i Vejen, hvad
jeg kan, skal jeg hjælpe Eder med, men der maa betænkes, at jeg har saa mange
kjære at tænke paa, og at jeg ikke kan sætte alt paa et Kort. Min Mening er
imidlertid at kunne sætte 3000 Rdlr. i Eders Forretning paa nærmere Betingelser
mod Sikkerhed, Renter og Afbetaling. En Ting er heldig i den Forretning, at
Varerne er altid curante og fordærves ikke. Det bliver en Selvfølge, at jeg træk
ker Ludvig tilbage fra Arbejdet ud af Huset som tidligere, og han har endnu en
Tid for sig, før han kan komme i selvstændig Stilling; vi faa da at see, hvorledes
det stiller sig i Tiden, det er nu Dig og Niels, der nærmere maa sælte Eder i
Forbindelse om Eders Sager og til hvad Tid det lader sig gjøre. Jeg tror nok, at
ingen Tid er for tidlig, naar del skal være, men der er jo selvfølgelig Ting, der
maa gaa forud, nemlig at faa Huslejlighed og Varer, og dernæst staar det jo paa,
hvornaar Du kan blive din Plads kvit. Niels har i den Tid, han har været hos
mig, bibragt sig det Kjendskab til Forretningen, som giver ham noget forud for
de fleste af de 5, der her paa Pladsen tildeels handler med de Artikler. Sluttelig
vil jeg antyde, at jeg vel ikke behøver at sige Dig, at jeg har god Tillid til, at I
med Lyst og Alvor for Øje vil tage fat paa denne Forretning og endelig hævde
mit Navn. Jeg har ikke villet lade Dig vente paa dette Brev, give Gud sin Vel
signelse til Foretagendet. Du hilses fra Moder og os alle.
Din hengivne
VV. F. Dahl.
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Samtidig skrev Niels Dahl til William om forskellige praktiske Spørgsmaal
i Anledning af Forretningens Start, bl. a. om dens Navn, idet han foreslog:
1) W. F. Dahis Sønner, 2) Niels og William Dahl, 3) N. Smith Dahl & Co.,
og 4) Brødrene Dahl, og i en Efterskrift meddeler han, at Faderen synles
bedst om »N. Smith Dahl & Co.« Brødrene selv foretrak dog Navnet »Brødrene
Dahl«, men da det viste sig, at der iforvejen eksisterede el Sadelmager- og
Tapetsererfirma af dette Navn, enedes man om »Smith & William Dahl«.
Nu var saaledes alle reelle Vanskeligheder overvundne, og Brødrene
brændte af Længsel efter at lægge ud; men nu viste det sig, at William Dahl
vanskelig kunde frigøre sig fra sin Plads i Stege, hvor Chefen, Manufaktur
handler Gottschalk, satte megen Pris paa ham og ikke vilde lade ham slippe
før til Efteraaret Af hans Velvilje afhang jo ogsaa de 1000 Rdlr., som William
skulde indskyde, og derfor maatte denne gaa ind paa hans Ønske om at blive.
Imidlertid lejede Niels Dahl Lokaler i Holbergsgade 2 i det nye elegante
Gammelholms Kvarter, tog Borgerskab og lod Firmaet indregistrere under
Navnet: Smith & William Dahl.

Af den efterladte Korrespondance mellem de to Kompagnoner ses det,
med hvor stor Iver den i Stege bundne William Dahl straks tog Del i Forret
ningen, og hvorledes det lykkedes ham at skaffe gode og solide Kunder blandt
Forbrugerne paa Møen; der blev netop anlagt Gasværk i del Aar, og del lyk
kedes del unge Firma at erholde Leverancen af en stor Del Tilbehør til
offentlige og private Anlæg.
Det var i højst beskedne Lokaler, de to Brødres Forretning begyndte,
nemlig paa en første Sal i Mellembygningen i Holbergsgade 2, hvor to Værelser
afgav Plads saavel til Kontor som Soveværelse for Cheferne; ovenover Døren
og paa Siderne var der opstillet Reoler til Metalhaner, Gasfittings, Gasbrændere
etc. Lageret bestod af to Kælderrum, hver paa ca. 64
Alen, hvor saavel
støbte som trukne Jernrør og Fittings samt alle andre Varer, som Forretningen
omfattede, blev opstablede.
Ekspeditionen udførtes af Firmaets eneste Funktionær, Hr. Vilhelm Bisled,
den nuværende Indehaver af Firmaet W. F. Dahl & Søn paa Højbroplads.

Han maatte bære Rørene ind og ud af Reolerne og irriteredes tit, efter
hvad han selv har udtalt, af en Tværbjælke mellem de to Kældere, idet den
paa en højst paagaaende Maade mindede om sin Tilværelse, naar han i Hastværket glemte at dukke Hovedet.
Hr. Bisted var foruden af Ekspeditionen oplaget af at tilføje Priserne i Pris
listerne, hvis Rammer forelaa trykte, saaledes at Priserne altid kunde retle sig
efter Dagens og Tilfældets
Krav. Vi gengiver neden
for som Kuriositet en Side
af Firmaets første litogra
ferede Prisliste med de
haandskrevne Tilføjelser.
løvrigt fordeltes Arbejdet
saaledes, at William Dahl
væsentlig beskæftigede sig
med Korrespondancen og
Indforskrivning af Varer,
medens Niels Dahl særlig
tog sig af Afsætningen ved
at opsøge Kunderne, hvis
Antal øgedes Dag for Dag,
ikke mindst paa Gas
værkernes Omraade. Disse
Virksomheder havde hid
til forsynet sig direkte
Brødrene Dalils første Lagerlokale i Holbergsgade Nr. 2.
fra engelske Leverandører,
Hr. Bisted paa Kældertrappen.
men det var ikke saa
svært at overbevise Haandværkerne og Teknikerne om Fordelene ved at for
syne sig fra Smith & William Dahis Lager eller lade dette Firma besørge
Leverancen. Og det varede ikke længe, inden Kundekredsen udvidedes til alle
industrielle Omraader; Niels Dahl havde en sjælden Evne til at gøre sig
afholdt af Kunderne og vinde deres Tillid, dels ved sin joviale og elskværdige
Optræden, dels paa Grund af den Præcision og Orden, hvormed han udførte
enhver Ordre. Han fulgte det Princip aldrig at afslaa en Ordre, selv om den
laa nok saa langt udenfor Forretningens Rammer, kun forlangte han længere
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Fotografisk Reproduktion af en Side i Brødrene Dahis første Prisliste med haandskrevne Priser,

udsendt i Aaret 1866.
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Leveringstid for saadanne Varer og gik saa selv efter Hjemkomsten til Køben
havn rundt i Byen og opkøbte pr. kontant de Varer, han havde i Ordre, og
realiserede paa den Maade ofte en smuk Avance.
Imidlertid havde Brødrene oprettet en Kontrakt indbyrdes, og da dette
Aktstykke, skrevet af N. S. Dahl, baade ved sin Form og sit Indhold er karak
teristisk for det etablerede Samarbejde, gengives det i Faksimile paa de føl
gende Sider.

At Forretningen allerede var lovende, derpaa tyder at N. S. Dahl inden
et Aars Forløb den 4. Sept. 1867 giftede sig, idet han ægtede Nanna Meta
Johanne Kramp, Datter af Krigsraad Lassenius Kramp, R. af D., D. M., kendt
som Stifter af Teknisk Skole. Den unge Fru Dahl var ivrig interesseret i den
nye Forretning, og hjalp endogsaa undertiden med Husholdningspengene,
naar det kneb i en snæver Vending.
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Reproduktion af Kontrakt af 8. September 1866.
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Anden Side.

MB-1

29

Reproduktion efter et Fotografi fra 1876, ca. 10 Aar efter biimaets Stait.
N. S. Dahl og Wm. Dahl.
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Den Plads, Firmaet
her kom til at disponere
over, var, som det hedder
i Lejekontrakten af 2. Maj
1873: Et Lokale i underste
Etage i Forhuset med til
stødende N. 0. Hjørne
pavillon, samt et Lokale i
underste Etage i Baghuset.
I det sidstnævnte Lokale
afdeles et Karlekammer
med Kakkelovn, ligesom
der ogsaa afdeles et Rum,
hvori der er Plads og ha
ves Ret til at 2 Heste kunne
bede. Den helaarlige Leje
af disse Lokaler, ca. 2000
□ Alen, udgjorde 2200
Rigsdaler.

Brødrene Dahis første Pakhus fra Aaret 1868, beliggende paa
Vestervoldgade Nr. 25.

Firmaets Ledelse lagde nu saa stort Beslag paa begge Cheferne, at Niels
Dahl maatte opgive sine regelmæssige Besøg og Rejser til Kunderne, hvilken
Virksomhed nu betroedes en yngre Broder, Carl Dahl, der dog efter laa Aars
Forløb etablerede sig selvstændig i St. Kannikestræde under Firma »Carl
Dahl & Co.«
En fjerde Broder, Wilhelm Dahl, engageredes i Firmaet som Forvalter;
han bragte Lageret i mønsterværdig Orden og røgtede sit Hverv med sjælden
Energi og Omhu, men bortreves ved en altfor tidlig Død.
Det var i denne Periode i Halvfjerdserne, at Forretningens Rammer
undergik en stærk Udvidelse, saa de kom til at spænde over alle Arler af
trukne og støbte Rør og Fittings til Gas-, Vand- og Dampanlæg, Metalarma-
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Indgangen til Brødrene Dahis Kontorer i Industribygningen.

turer til Kedler og Rørledninger, Haner, Smørekopper, Dunkrafte og Tallier,
Boremaskiner og Drejebænke, Artikler for Blikkenslagere, Skruestikke og Am
bolte, Pumper og Brandsprøjter, Lygter og Lygtepæle etc., etc.
Det var som Regel N. S. Dahl, der tog Initiativet til de nye Skridt og
Udvidelser, og hans ukuelige Energi vidste at overvinde alle Vanskeligheder;
han havde navnlig en sjælden Evne til klart, præcist og fyndigt at instruere
Repræsentanterne, saa de altid forstod at handle i hans og Forretningens
Aand. Ogsaa i Korrespondancen var han meget impulsiv og krydrede ofte
Forretningsbrevene ved sine originale og kvikke Indfald.
William Dahl repræsenterede paa sin Side det støtte, aarvaagne og solide
daglige Arbejde, svigtede aldrig Kontoret en eneste Dag og vidste indgaaende
Besked med alle Forretningens Artikler, hvoraf han altid sørgede for at holde
Lageret vel forsynet, ligesom ingen nok saa ringe Transaktion blev foretaget,
uden at han havde taget Stilling til den.
Saaledes forløb en Række anstrængende Arbejdsaar for de to Brødre,
der saa ypperligt forstod at supplere hinanden; men Frugterne af deres Arbejde
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udeblev heller ikke, saa at de nu ogsaa kunde begynde at glæde sig ved Livets
Goder. I 1882 blev N. S. Dahl Ejer af Landejendommen »Schæffergaard« (det
senere »Jægersborghus«), og i 1884 købte William Dahl »Baunebjærg« i Nøddebo,
hvor de indrettede sig herskabeligt og smagfuldt, og hvor de omgivet af deres
Familie og gode Venner kunde nyde Hjemmets Fred og Hygge efter Dagens
travle Slid.
Forretningens stadige Tilvækst i Halvfjerdserne og Firserne ses bl. a. af
de for den Tid særdeles fyldige og udtømmende Prislister og Kataloger, der
udsendtes fra Tid til anden, og som bærer Præg af den omhyggeligste Detail
kundskab.
I 1885 udsendtes saaledes et anseligt Katalog med talrige litograferede Af
bildninger, og fra 1888 foreligger en illustreret Prisliste omfattende 271 Numre;
denne sidste udkom ogsaa paa Svensk.
Af Repræsentanter fra denne Periode skal nævnes N. C. Hoeck, der virkede
med megen Dygtighed i Firmaet fra 1879 til 1892 og foruden at berejse Dan
mark tillige oparbejdede en betydelig en gros Forretning i Sverige.
Da »Brødrene Dahl« den 23. December 1892 oplevede sit 25-aarige Jubi
læum, kunde de to Chefer, endnu Mænd i deres bedste Alder, se tilbage paa
en Virksomhed, som de selv havde skabt og ført frem til den største i sin Slags,
idet de havde præsteret et Arbejde og skabt sig et Renommée, der under den
senere Udvikling skulde faa saa uhyre Betydning. Den Aand, der fra Cheferne
udstraalede til Personalet og gennemsyrede alle Transaktioner, kan klarest ud
trykkes i det Valgsprog, disse havde sat sig, nemlig: »Alt for Kunderne«, hvilket
vel at mærke ikke som saa mange andre skønne Deviser blev et tomt Munds
vejr, men et praktisk Forretningsdogme.
Den stolte Mærkedag i Slutningen af 1892, der fejredes ved en festlig
Sammenkomst med hele Personalet, bragte Cheferne et overvældende Indti yk
af og mangfoldige Beviser paa den Respekt og Popularitet, deres Firma havde
opnaaet gennem sin 25-aarige Bestaaen.
Personalet var dengang vokset til 28 Personer, i Spidsen for hvilke Niels
Dahis ældste Søn Wilhelm Dahl allerede stod som Prokurist.
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Grossererne N. S. Dahl og Wm. Dahl.

Reproduktion efter et Fotografi fra Aaret 1892, optaget ved Firmaets 25 Aars Jubilæum.
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B rødrene D ahls P ersonale ved 25 A ars Ju b ilæ et den 23. D ecem ber 1892.

KAPITEL III

BRØDRENE DAHL
W. S. & CHR. S. DAHL
»A aucuns les biens viennent
en dormant.«
Louis IX, roi de France.

MEND Firmaets Grundlæggere stadig havde den Glæde at se Forret
ningen blomstre og udvikles under deres personlige Ledelse og Tilsyn,
kunde de dog efter 25 Aars Forløb længes efter at overlade en Del af
det daglige Arbejde til yngre betroede Kræfter, og medens William Dahis eneste
Søn var død i en meget ung Alder, havde N. S. Dahl to Sønner, Wilhelm
Smith Dahl og Christian Smith Dahl, der fra ganske unge var udsete til at gaa
ind i den fædrene Forretning. Wilhelm Smith Dahl, der var født 6. Juli 1869,
gik i Skole paa Herlufsholm og Lyceum, hvorfra han tog Præliminæreksamen,
og gennemgik derefter Grüners Handelsakademi, der endnu ligesom i hans
Faders Tid ansaas for det bedste Institut til kommerciel teoretisk Uddannelse.
Efter dernæst at have arbejdet praktisk paa Lageret og Kontoret i Faderens
Forretning blev han sendt til Udlandet i næsten 4 Aar baade til Frankrig, Tysk
land og England og fik her Lejlighed til at sætte sig ind i Fabrikationen af
samtlige de Artikler, Forretningen førte, samt erhverve sig et grundigt teknisk
og merkantilt Overblik, saa han straks efter sin Hjemkomst i 1891 kunde knyttes
til Forretningen, først som Rejsende og allerede Aaret efter som Prokurist.
Den yngre Broder Christian Smith Dahl — født 29. Septbr. 1875 — fik
ligeledes en grundig teoretisk Uddannelse. Han blev sat paa Sorø Akademi,
hvorfra han i 1893 tog Studentereksamen. Allerede to Dage efter at have for
ladt den lærde Anstalt stillede han i Forretningen og arbejdede et Aar paa
Lageret, samtidig med, at han om Aftenen forberedte sig til Filosofikum, og
næste Aar blev Lageristen candidatus philosophier. Det følgende Aar benyttedes
til Kontoruddannelse, ligeledes i den fædrene Forretning, og derefter fulgte
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saa tre »Wanderjahre« til de store tyske, engelske og franske Industricentrer,
hvor Fabriks- og Forretningslivet pulserer i rastløst, jagende Tempo.
I Slutningen af 1897 vendte Chr. S. Dahl tilbage som en fuldt moderne,
sprogkyndig og faglig uddannet Forretningsmand og gik atter ind i Firmaet,
hvor han et Par Aar efter blev udnævnt til Prokurist.
Det siger sig selv, at en gammel, solid og højt anerkendt Forretning, der
faar Tilgang af to saa fortrinlig uddannede, ved Fødsel og Tradition saa spe
cielt udrustede nye Kræfter, maa føle denne Fornyelse som en Renaissance,
og de gamle Chefer havde da den store Glæde at kunne se Forretningen gaa
en stor og lys Fremtid imøde under Ledelse af de nye Brødrene Dahl, der
den første Dag i det nye Aarhundrede, 1. Januar 1901 optoges som Kom
pagnoner i Firmaet, medens Seniorcheferne nu med god Samvittighed kunde
trække sig delvis tilbage til et velfortjent Otium og dyrke deres Interesser for
deres Landejendomme og rekreere sig ved saadanne Udenlandsrejser, som
deres Ungdoms Kaar ikke havde tilladt. Først fem Aar senere opgav de dog
helt Deltagelsen i Firmaet.
Wm. Dahl beklædte til sin Død Tillidshvervet som Medlem af Sø- og
Handelsretten og udnævntes til Ridder af Dannebrog.
En tredje Broder, Axel Dahl, var i Begyndelsen af Aaret 1900 traadt ind
i Firmaet efterat være vendt hjem fra et syvaarigt Ophold i Udlandet. Han havde
den financielle Ledelse under sig og bragte Kassevæsenet og Bogholderiet i møn
sterværdig Orden, men trak sig efter 8 Aars Virksomhed allerede i 190(3 tilbage til
Privatlivet og købte kort efter den smukke Landejendom Gammel Holtegaard.
Man maa sikkert indrømme, at da de to unge Chefer paa Tærsklen af
det nye Aarhundrede indtraadte i det gamle højtansete Firma, var det under
saa gunstige Auspicier — saavel ydre som indre — som vel kan tænkes; de var
ikke blot hver for sig »the right man in the right place«, men de begyndte
ogsaa deres Virksomhed »at the right time«; thi just ved Aarhundredskiftet
fuldbyrdes i Hovedstaden det økonomiske og industrielle Opsving, der gjorde
København til en virkelig Storstad, og herved udvidedes og mangedobledes
ogsaa Udviklingsmulighederne for et Firma, hvis Virkefelt var saa intimt
knyttet til alle de materielle Fornødenheder, hvorpaa det moderne Samfundslegeme bygger sin Eksistens. Vi behøver blot at minde om de nye Krav til
Lys, Luft, Renlighed og Opvarmning, foruden alle de offentlige og private
sanitære og hygiejniske Anlæg og Foranstaltninger, der betinges af et kompli-
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ceret Rørsystem og en Række mekaniske Installationer, for at antyde, hvilket
uhyre Arbejdsfelt, der her aabnedes for den erfarne og sagkyndige Forret
ningsmand, og de unge Brødrene Dahl var netop i Besiddelse af den Energi,
Foretagsomhed og Dristighed, der er paakrævet hos dem, der vil være Fore
gangsmænd paa et saa omfattende Virkefelt.
Saaledes skabtes da en hel ny Afdeling for Sanitets-Artikler, der syste
matisk arbejdedes op, og hvis nuværende Omfang og Righoldighed kun den
kan gøre sig et Begreb om, der har vandret gennem Forretningens umaadelige Lagre eller studeret de i de senere Aar udsendte Kataloger. Ogsaa paa
dette Felt er Firmaet nu det førende i Landet.
Samtidig udvidedes Forretningen stærkt paa Opvarmnings-Omraadet, lige
som de øvrige Afdelinger voksede i Omfang og Righoldighed.
Det er klart, at saa mægtige Udvidelser maatte kræve betydelig udvidet
Lagerplads, og at Lokalerne i Industribygningen kun kunde rumme en Brøk
del af de Forsyninger, som det var nødvendigt at ligge inde med forat kunne
tilfredsstille de stigende Ordrekrav.
Firmaet har derfor stadig maattet leje betydelige Oplagspladser, bl. a. paa
Djævleøen, paa den gamle Banegaards Terræn, i Frihavnen, osv., indtil det nu
har købt sin egen ca. 25,000
Alen store Grund i Värmlandsgade, livor der
er opført ca. 600 løbende Alen Pakhuse til at oplagre den mangeartede Rig
dom af Varer.

Forretningens kolossale Udvidelse under de unge Brødrene Dahis Ledelse
har ogsaa givet sig Udslag i en stigende Eksportvirksomhed, der med den
Firmaet egne maalbevidste Energi har forstaaet at skaffe sig et betydeligt
Marked baade i Sverige, Norge, Finland og Rusland. Blandt dygtige Med
arbejdere paa dette Felt skal nævnes Otto C. Sivensson og N. Frederiksen, der
henholdsvis i Sverige og Norge nedlagde et udmærket dygtigt og energisk Ar
bejde for Firmaet.
I 1904 byggedes som yderligere Basis for Eksportforretningen i Frihavnen
en stor Lagerbygning, der allerede Aaret efter maatte udvides og suppleres
med Rørskure og Oplagspladser.
I Aarhus oprettedes i 1911 en Filial som Basis for Afsætningen i Jylland,
og dens Ledelse betroedes til Hr. B. Gimbel, der i en lang Aarrække havde
været knyttet til Firmaet, først som Forvalter, senere som Rejsende. Under
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hans udmærkede Ledelse er Filialen, hvortil først erhvervedes Ejendommen
Grønnegade 56, gaaet hurtig og støt fremad, saaledes at det allerede har været
nødvendigt at købe Naboejendommen Nr. 58 samt Nørre Allé 53 til forat
skaffe Plads til det udvidede Personale og Lager.
Verdenskrigens Virkninger har naturligvis ikke undladt at gøre sig gældende
i en Forretning, der som Brødrene Dahl’s har en saa intim Forbindelse med
Verdensmarkedet, men takket være de dristige og forudseende Dispositioner,
som Cheferne straks traf for at sikre Tilførslerne i saa stort Omfang som
muligt, lykkedes det at bringe Lagrene op til en hidtil ukendt Højde, hvilken
Forholdsregel har vist sig overordentlig formaalstjenlig, saasom de store
Industrilande efterhaandeii har rationeret Udførselen af snart sagt alle de
Artikler, der er af vital Betydning for vor Industri.
Men ogsaa Eksporten til Norge og Sverige fik Krigens lammende Virk
ninger at føle ved en Række Forbud. For derfor at vedligeholde og udvide
Forretningsforbindelserne i disse Lande oprettedes i Begyndelsen af indeværende
Aar Filialer baade i Kristiania og Stockholm under Ledelse af Firmaets be
troede Mænd. I Kristiania hedder Firmaet »Brødrene Dahl, Norsk Aktiesel
skab«, hvis Ledelse er lagt i Hænderne paa Direktør Holger Sørensen, der i en
Aarrække med fortrinligt Resultat havde berejst Landet og forstaaet at knytte
en Række Kunder fast til Firmaet. I Stockholm kaldtes Firmaet »Nordiska
Rør-Aktiebolaget, Brødrene Dahl«, og Ledelsen er betroet til Direktør Lars F.
Stafsén med Hr. Arvid Dahlstedt som Vice-Direktør. Førstnævnte har gennem
mange Aar repræsenteret Firmaet paa udmærket Maade i Sverige, Finland og i
de senere Aar tillige i Rusland, hvor der i Petrograd er oprettet en ny Afdeling.
Da Cheferne de sidste Aar blev stærkt optagne ikke mindst af de ved
Krigen nødvendiggjorte mangfoldige Branche-Udvalg til Importens Regulering
og endvidere ønskede at ofre noget mere Tid paa private Interesser — Wil
helm Dahl havde i 1909 købt det herlige Landsted »Louisiana« ved Humle
bæk —, maatte de frigøre sig for en Del af det daglige Tilsynsarbejde i For
retningen. Fra 1. Januar 1917 udnævntes derfor de to gennem mange Aar
prøvede Medarbejdere d’Hrr. O. L. Olsen og O. V. Rosenquist til Prokurister,
og Ledelsen af henholdsvis Salgsafdelingen og Indkøbsafdelingen blev betroet
til deres fremragende Dygtighed.
At der indenfor Forretningen findes nøje afgrænsede Departementer
med en punktlig virkende Organisation vil forstaas, haar man hører, at dens
Personale tæller ikke mindre end 237 Funktionærer og Arbejdere.

40

For Forretningen var 1916 et Rekordaar, der viste en Omsætning, der
var 14 Gange større end for 25 Aar siden.
Den daglige indgaaende Post andrager i Almindelighed fra 300 til 400
Breve, den udgaaende Post fra 500 til 600, og i 1916 udgjorde Antallet af Eks
peditioner 124,546. 5 Lastautomobiler besørger Hovedparten af den indenbys
Trafik, men baade Vognmænd og talrige Cyklister maa supplere Ekspeditionen.
Man kan derfor med fuld Ret sige, at denne Forretning trods Verdens
krigen i de sidste 3 Aar sundt har fortsat sin Udvikling, omend i et hidsigere
Tempo end under normale Omstændigheder, men just paa Grund af sin i
Forvejen saa grundmurede Position, sin uomtvistelige Retlinethed og sin kyn
dige Ledelse har den kunnet afparere adskillige af de Vanskeligheder, som
Krigsaarene har optaarnet for dansk Industri og økonomisk Liv.
Paa denne Maade faar en Forretning gennem Chefernes aarvaagne og
omsigtsfulde Fremgångsmaade samfundsmæssig Betydning under urolige og
usikre Forhold, og dens Ledere har derfor Krav paa almindelig Anerkendelse
og Paaskønnelse. En aldrig svigtende Energi og samvittighedsfuld Pligtopfyl
delse er de to bærende Principer, der har kendetegnet Firmaets Ledelse fra
dens første Dag og under de smaa Forhold, og dets Grundlæggere har formaaet
at indpode den samme Aand i deres Efterfølgere, der har forstaaet at føre
den igennem under langt større og vanskeligere Forhold.
Naar da nu den store Mærkepæl, der betegner et halvt Aarhundredes
Vækst og Arbejde, er naaet, er der Grund til med Taknemlighed og Venera
tion at tænke paa de bortgangne Indehavere, paa Grundlæggerne N. S. Dahl,
der døde i September 1916, og paa Wm. Dahl, der døde i Februar 1910, saml
paa ham, der var med at løfte Forretningen op i sit nuværende Plan, Wilhelm
Smith Dahl, hvem Døden pludselig bortrev d. 25. Januar d. A. efter en til
syneladende ufarlig Operation. Hans noble Tænkemaade og gode Hjerte, hans
friske Humør og hans ukuelige Energi gjorde ham afholdt og respekteret af
alle, han kom i Berøring med, og hans Minde vil være uudsletteligt for dem,
der har arbejdet sammen med ham.
Af de to Par »Brødrene Dahl« er der nu kun Christian Smith Dahl
tilbage, og han vil paa Firmaets 50-aarige Jubilæumsdag med Vemod og
Taknemlighed mod de Bortgangne, men med beretliget Glæde og Stolthed
kunne sige:
Hoc opus, hie labor, se her er vort Værk, her er vort Arbejde.

42

43

Prokurist O. V. Rosenquist.
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Hovedforretningen.
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P ersonalet
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Filialen

i

A arhus.

Direktør B. Gimbel.

Direktør Holger Sørensen.

Personalet i Filialen i Christiania.

Direktør Lars F. Stafsén.

Personalet i Filialen i Stockholm.
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Firmaets Repræsentanter og Rejsende.
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Firmaets nugældende Kataloger.
1. Dansk Hovedkatalog 438 Sider. 2. Svensk Hovedkatalog 225 Sider. 3. Norsk Hovedkatalog 438 Sider.
4. Norsk Sanitets-Katalog 215 Sider. 5. Dansk Sanitets-Katalog 215 Sider. 6. Svensk Sanitets-Katalog 215 Sider.
7. Supplement til Norsk Sanitets-Katalog. 8. Supplement til Dansk Sanitets-Katalog. 9. Supplement til Svensk Sanitets-Katalog.
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Firmaets nugældende Kataloger.
10. Dansk Katalog for Junkers Gasbade-Ovne. 11. Dansk revideret Prisliste til Sanitets-Katalog.
12. Norsk Katalog for Junkers Gasbade-Ovne. 13. Eksport Gas-Katalog. 14. Dansk Gas-Katalog. 15. Supplement Gas-Katalog.
16. Prisliste over Faldrør etc. 17. Supplement til Sanitets-Katalog over emaill. Kummer og Badekar. 18. Prisliste over Rør og Fittings.
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Prokurist O. L. Olsens Kontor.

Prokurist O. V. Rosenquists Kontor.

Disponenterne Fr. Schyth og Carl Hansens Kontor (Afdelingerne for Norge og Øerne).

Disponent Hugo Bioms Kontor (Svensk, finsk og russisk Afdeling).

Disponent Hans Jacobsens Kontor (Sanitetsafdelingen).

Overkasserer Th. Augustsens og Hovedbogholder A. Berthelsens Kontor.
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Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.

Fra Hovedkontoret.
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Firmaets Telefon-Central med 100-Liniers Omstillingsbord.

Udstillingslokalets Ekspeditionskontor.
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Intei’iører fra Sanitets-Udstillingslokalet.

61

Lager Ekspeditions Kontor.

Lager Ekspeditions Kontor.
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Indenbys Lager Ekspedition.

Udenbys Lager Ekspedition.
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Lager Inspektørens Kontor.

Vare-Automobilerne.

Børskur ved Hovedlageret.

Parti af Kedelrørsreolen.

65

Lager af Glenfields Skydeventiler

Parti fra Fittingsreolerne.

En Bolte-Reol.
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Interiører fra Pumpe-Lagrene.

Interiører fra Pumpe-Lagrene.
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Et Hjørne af Armatur-Lageret.

Reol i Armatur-Lageret.

Parti fra Digel-Lageret.

En Reol for Smaa-Værktøj.
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Parti fra Hovedlageret.

Et Hjørne af Metal-Lageret (Kobber'
og Messingplader).

Parti fra Lageret af Hejseblokke.
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Et Hjørne fra Metal-Lageret (Zinkplader).

Zink i Blokke,

Tin og Allu minium i Blokke.
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Parti fra Gummi- og Pakningslager.

Hjørne af Radiator-Lageret.

Fajance Lager.

J unkers-Badeovne.

Reoler fra Fajance-Lagrene.
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Reserve-Rørlager.

Reservelagei' af Rør og Fittings.
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Garage og Kontorbygninger paa den nye Plads.

Faldrør under Flytning til den nye Plads.
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Parti fra Støbej ernsrør-Lageret

Fajancevarer under Flytning til den nye Plads,
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Fajance Lager paa vor nye Plads.

Lager af Fireclay Badekar.
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Fajance Sending oplosset paa Toldboden.

Del-Sending af 5 danske Mil 26” Støbejerns-Børledning leveret til Københavns Vandforsyning.
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Hoved-Lagerbygningen i Frihavnen.

Rørpakhus i Frihavnen.
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Et Rørskur i Frihavnen.

Ekspeditions-Kontor i Frihavns-Lageret.

Parti fra Frihavns-Lageret.

Et Hjørne fra Frihavns-Lageret.
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Støbcjerns-Badekar i Frihavns-Lageret.

Facaden af Aarhus-Filialen.
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Chefskontoret i Aarhus-Filialen.

Fra Kontorerne i Aarhus-Filialen.
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Fra Kontorerne i Aarhus-Filialen.

Parti fra Sanitets-Udstilligsnlokalet i Aarhus-Filialen.
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Indenbys Ekspedition i Aarhus

Udenbys Ekspedition i Aarhus.
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En Rør-Reol i Aarhus.

Parti fra Fittings-Reolerne i Aarhus.
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Parti fra Kontorerne i Stockholm.

Et Hjørne af Udstillingslokalet i Filialen i Stockholm.

86

Lager-Ekspeditionen i Stockholm.

Parti fra Lageret af Støbejerns-Badekar i Stockholm,
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