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Til minde om Lokalhistoriker, cand. pæd. his., 

Kurt Hartvig Petersen 

Det var med bestyrtelse, vi fik beskeden om Kurts bortgang. 

Da Kurt og hans hustru, Lise, var unge, fik Kurt ansættelse som lærer på 
Solrød Skole og de flyttede i den forbindelse i hus på Digevej, hvor de 
boede indtil for få år siden, da de flyttede til noget mere overkommeligt i 
Trylleskovens udstykning. 

Kurt og hans tvillingebror, Bent, havde de samme historiske interesser.   
Tvillingerne voksede op i Borup, men familien havde rødder i Solrød helt 
tilbage til 1500-tallet. Familien havde haft Jersie Mølle samt et 
husmandssted i Solrød, og tvillingerne havde derfor et vist kendskab til 
egnen. 

Lise og Kurt Hartvig Petersen var med, da Solrød lokalhistoriske Forening 
blev stiftet i oktober 1975. Ja, selv før den tid var Kurt med i kredsen af 
lokalhistorisk interesserede og har vel nærmest altid haft denne interesse. 

Igennem årene har Kurt såvel som hans bror, Bent Hartvig Petersen, 
skrevet en mængde lokalhistoriske artikler, som ligger på nettet, og som de 
for et par år siden har gennemgået og redigeret til en bog. 
Utallige er de foredrag og Power Point-shows, som Kurt har lavet og 
fremvist i lokalhistorisk regi og altid med akkuratesse og humor. 

På et tidspunkt blev han ansat i Undervisningsministeriet som konsulent 
for skolebibliotekerne og blev derefter hentet til Danmarks Lærerhøjskole i 
Emdrup, hvor han underviste og uddannede skolebibliotekarer. I arkivet var 
han selvskreven til at lede og være ”den ven der blev spurgt”, når der har 
været vanskelige sager på arkivet, og det har ”personalet” da også benyttet 
sig af i stor stil. 
Desuden var Kurt med, da vi fik arkivet tilbage, efter det havde været 
pakket ned i flere år og skulle genetableres. Håndbøger skulle stilles op 
efter ”det danske bibliotekssystem”, og ligeledes skulle der sorteres og 
rettes i det elektroniske arkivsystem ”Arkibas”. 

Æret være hans minde. Bo G. Olsson 
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GENERALFORSAMLING 2020 
 
Solrød Lokalhistoriske Forening  
Indkalder herved til  
Ordinær generalforsamling i Aktivitets- og Frivilligcentret,  
Solrød Center 85,  
Tirsdag, den 3. november 2020, kl. 19.00  
 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
4. Vedtagelse af budget og kontingent  
5. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter, se 
herunder. 

6. Valg af bestyrelse: På valg er Tonny Lauridsen 1 år, Lis 
Hansen og Kirsten Kurland 2 år. Et bestyrelsesmedlem for 1 
år. Bestyrelsen foreslår Bent Petersen. 

7. Valg af suppleanter: Poul-Erik Langvad, Else Haugaard-
Hansen. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Revisor Kjeld 
Ejdorf, Bendt Kirk. Revisorsuppleant: Tina Glimsager.  

9. Eventuelt:  
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 
 

1. § 1 stk. 3 ændres fra: 
a. Foreningen er medlem af ”Sammenslutningen af 

Lokalhistoriske Foreninger”. 
Til ny tekst: 

b. Foreningen er medlem af ”Dansk Lokalhistorisk Forening”. 
Ændringen skyldes, at den omtalte forening har skiftet navn. 

2. § 4 ændres fra: 
a. 1. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse 

bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen 
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konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær 
og kasserer. 

b. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
c. 3. Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer 

vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op 
til 3 suppleanter og disse vælges normalt for 1 år. 

Til ny tekst: 
a) På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse 

bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og 
kasserer. 

b) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 
c) Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske og 

juridiske forhold. 
d) Foreningen tegnes af formanden sammen med et 

bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
e) Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen 
er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 

f) Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer vælges 
på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op til 3 
suppleanter og disse vælges normalt for 1 år. 

 
Ændringsforslagene skyldes, at det ikke var tydeligt nok, hvem der 
tegnede foreningen, banken har ønsket præciseringen under 
hensyntagen til hvidvaskningsloven. 

 
Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest den 20. oktober 2020.  
 
Bemærk: I år bliver der ingen servering og intet foredrag 
 

-0- 
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Intet er som det har været!  

Alt er forandret efter vi fik Coronavirusset.  

For vores forening medførte det, ligesom i hele det danske samfund at alt 
blev lukket ned den 11. marts, da statsminister Mette Frederiksen med 
følge, troppede frem i fjernsynet og proklamerede lukning af Danmark.  

Vi havde gang i en artikel, i vores blad, som nu blot har måttet afbrydes. Vi 
havde planlagt en sommerudflugt samt vores sædvanlige 
generalforsamling, hvori står, at den skal afholdes i april måned. Men 
vores love må nødvendigvis vige for landets love og derfor så vi os 
nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til nu, hvor der er blevet åbnet 
lidt op for samfundet igen. 

Derfor har vi også indkaldt til generalforsamling i november, som kun 
bliver den ”nøgne” generalforsamling, da vi jo stadig skal ”passe på 
hinanden”.  

Men vores formand, Tonny Lauridsen, synes, at det her er så vigtig en 
begivenhed i Danmark, ja og såmænd også i hele verden, at han har 
arrangeret nogle personer til at fortælle om deres oplevelser i Corona-
tiden. 

Livet under 
Corona 

Af Tonny 
Lauridsen 

Der er øjeblikke, 
der printer sig ind 
i hukommelsen, 
man kan altid 
huske hvor man 
var og i hvilken 
forbindelse man var der i, da budskabet kom. 
For mit eget vedkommende er der tre begivenheder der på den måde 
har sat sig. 
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22. november 1963 

Mordet på John F Kennedy, jeg var kun 
7 år gammel og hjemme med mine to 
ældre søskende, da nyheden blev bragt i 
fjernsynet. selv om jeg var barn vidste 
jeg og mine søskende straks, at det var 
alvorligt, da mine forældre kort efter 
kom hjem, netop på grund af nyheden 
blev alvoren for alvor til at tage og føle 
på.  

 11. september 2001 

Angrebene på World Trade Center og 
Pentagon, er der endnu flere der kan 
huske. Selv gik det op for mig, at der var 
sket noget, da en byråds-kollega råbte til 
mig, på vej hjem fra arbejde, at jeg skulle 
tænde for fjernsynet når jeg kom hjem. 
De billeder af brændende bygninger og 
mennesker der sprang i døden, for at 
undgå flammerne er for altid skrevet ind i 
hukommelsen. 

 Den 11. marts 2020 

Blev der afholdt et pressemøde, som vi 
nok alle sammen vidste, ville være 
med nyt om Corona-situationen, som 
på det tidspunkt ikke opfattedes som 
særlig alvorlig her i landet, men vi 
vidste alle sammen, at i Italien og 
Østrig var der en meget alvorlig 
situation. 
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Den aften sad min kone og jeg klar foran fjernsynet, da vi ikke ville 
gå glip af et åbenbart vigtigt pressemøde, derfor blev jeg også 
irriteret da jeg fik en opringning, fra en bekendt der ville være sikker 
på jeg fulgte med i begivenheden, det er ting der står printet hos mig. 

Vi lever i skrivende stund stadig i skyggen af de afbødende tiltag, 
som Corona strategien har medført for vores hverdag. 

-0- 

Børnefamilierne (Byrådsmedlem Jonas Ring Madsen og Lotte 
Kvist Andersen Degn) 

For børnefamilierne, har hverdagen haft et helt andet indhold end de 
er vandt til. Den “normale” hverdag for de fleste familier med børn 
er jo, at man haster morgenritualerne igennem, med morgenmad, 
påklædning og et hurtigt farvel i daginstitutionen eller skolen, hvor 
dygtige pædagoger eller lærere tager sig af deres børn, dels med 
pædagogiske tiltag og dels med undervisning. Meddelelsen den 11. 
marts var, at senest mandag den 16. marts skal alle folkeskoler og 
offentlige børnehaver, vuggestuer og skolefritidsordninger være 
lukket. Det betød, at vores mange børnefamilier i Solrød, skulle 
passe deres børn derhjemme, samtidig med de skulle passe deres 
arbejde.  

Pludselig skulle far og mor være pædagoger, lærere, medarbejdere og 
forældre på samme tid, det var nok lidt af en mundfuld for rigtig 
mange, Jonas og Lotte oplevede det på nedenstående måde: 

Med to børn i daginstitution, var det en stor omvæltning da 
statsminister Mette Frederiksen fra den ene dag til den anden, bad os 
holde vores børn hjemme. Samtidig skulle vi fortsætte med at arbejde 
hjemmefra. Manøvren med at passe to børn på henholdsvis 2 og 4 år 
og samtidigt passe hvert vores arbejde udfordrede logistikken til det 
yderste. Daglige aftenmøder hvor næste dags virtuelle møder skulle 
koordineres med børnepasning. Det endte da også med enkelte 
møder, som blev gennemført med et barn på skødet.  
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Heldigvis er der masser af unger på vejen og vejret var godt, så 
børnene kunne lege med hinanden. Børn har heldigvis nemt ved at 
tilpasse sig og stortrives i en triviel hverdag. Det værste for børnene 
har været at forstå, hvorfor deres bedsteforældre ikke kunne komme 
på besøg i samme omfang som de plejer. 

Den klart største utryghed opstod da samfundet så småt åbnede op 
igen og børnene skulle tilbage i daginstitution. Helt nye rutiner og 
mange nye regler udfordrede både børnene og os. Heldigvis blev vi 
modtaget af glade og dygtige pædagoger, der hurtigt fik genskabt 
tryghed for både børn og voksne. 

-0- 

Middel aldrene (Lars Blem og Anette Fynbo Blem) 

Men også mennesker der ikke har mindre hjemmeboende børn, 
oplevede det som en omvæltning. 

Vi satte os til rette i sofaen. Vi skal ikke på arbejde i morgen, spøgte 
vi om. Efter nyhederne om Coronaen i Italien syntes det at være en 
naturlig udvikling, havde vi snakket om. 

Vi har en hjemmeboende datter og søn der går i 2.G på gymnasier, 
og to udeboende sønner. Efter pressemødet snakkede vi med de 
unge. De var ikke kede af, udsigten til at skulle blive hjemme på 
daværende tidspunkt. Det lød lige som skolefri i et stykke tid. Det 
skulle snart få en ende. 

Den først kommende mandag sad de foran computeren, og skulle nu 
finde ud af, hvad virtuel undervisning er. Derefter har de haft et fuld 
skema hver dag. Hvor klasse og lærere mødtes til video 
undervisning. Men også virtuel veninde komsammener, virtuelle 
brætspil samtidig med at alle drikker shots. 

Vi blev begge sendt hjem fra arbejde. Og snart fordelte vi hjemmets 
rum. Anette skulle sagsbehandle, ringe og skype med borgere i fred. 
Lars skulle undervise EUD elever på Teams. Så ret hurtigt gik livet 
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videre, udover vi pt. spiser frokost sammen hver dag og er mere 
sammen alle 4. 

Det som mangler for os alle, er det sociale liv, med venner og 
familie. Det er meget savnet, det er blevet klart, hvor stor en del af 
vores hverdag som er fyldt ud af middage og andre sociale 
aktiviteter. 

-0- 

Ældre (Tonny og Birgitte Lauridsen) 

Min hustru og jeg er selv i en midtergruppe, ikke rigtig blandt de 
udsatte men heller ikke så unge så vi føler os immune, vores hverdag 
gik fra en aktiv tilværelse hvor vi hver dag har gøremål, selv om vi 
ikke længere arbejder. Hver dag i vores liv har små men, for os, 
vigtige ting vi skal tage os af, vi er aktive i forskellige 
sammenhænge, hvor vi er sammen med en del mennesker, det 
forsvandt som dug for solen, efter den 11. marts 2020. Solrød 
Aktivitets- Og Frivilligcenter, hvor vi har flere ugentlige gøremål, 
lukkede ned sammen med resten af kommunen, så de ting faldt ud af 
vores hverdag. Flere 
generalforsamlinger, som vi skulle 
være med til at arrangere måtte 
aflyses. I det hele taget gik vores 
aktiviteter, som alle andres, i stå fra 
den ene dag til den anden. 

Hvad kan man så fylde sin dag ud 
med? Vi valgte at begynde 
istandsættelse af et værelse, hvad 
udad tabes – skal indad vindes, 
men hvordan med at købe ind hos 
farvehandleren, holder de afstand? er der mange mennesker i 
butikken? der blev pludselig mange ting at tænke over, bare fordi 
man skulle en lille tur i en forretning. 



 10 
Det værste ved den, mere eller mindre selv valgte isolation er 
savnet af sin familie, ikke at kunne mødes med sine børnebørn, tage 
dem op og kramme. Nu mere end to måneder efter nedlukningen, kan 
vi igen begynde at mødes og passe, men alt er jo ikke som det plejer, 
fødselsdage, ferie og generalforsamlinger er stadig aflyst, men alt i 
alt lysner det og vi håber, at vi efter sommeren igen kan genoptage 
vores forskellige gøremål. 

-0- 

Borgmesterposten under Coronakrisen (Borgmester Niels 
Hörup) 

Jeg har netop vasket mine hænder og sat mig ved det af sprittede 
tastatur på mit kontor i det mennesketomme rådhus for at skrive 
denne tekst. Solen skinner ind ad vinduet, og det slår mig pludseligt, 
at der nærmest er en tid ”før og efter” Corona-pandemien. 

Da statsministeren på det berømte pressemøde i marts lukkede store 
dele af landet ned og sendte samtlige alle offentligt ansatte, der ikke 
varetager kritiske funktioner, hjem, var der ingen tvivl om 
situationens alvor. På daværende tidspunkt var der ikke meldinger 
om smittetilfælde i kommunen, men allerede en uge inden havde vi i 
Solrød Kommune nedsat en krisestab, der nøje fulgte udviklingen i 
kommunen og koordinerede på tværs af organisationen og med 
myndighederne.  

Nedlukning af store dele af Danmark betød, at jeg gik fra at have en 
kalender fyldt med fysiske møder på forskellige lokaliteter rundt i 
kommunen og regionen til en kalender fyldt med videomøder fra 
kontoret. Jeg er ret sikker på, at jeg har været mere på mit kontor på 
rådhuset de sidste tre måneder end de sidste par år tilsammen. For 
selvom Corona virus bød på aflysninger af mange begivenheder, så 
bød den også på nye, anderledes spørgsmål, som der skulle tages 
stilling til. Hvordan sikrer vi, at kommunens borgere og 
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medarbejdere bliver informeret godt og kommer godt igennem 
krisen? 

Det kræver en bred koordinering på tværs af hele kommunen, men 
som mange gange før oplevede jeg en høj grad af samarbejde, 
velvilje og samfundssind fra både borgere og medarbejdere. Et 
eksempel herpå var, da hjemsendte 
medarbejdere i bl.a. sundhedsplejen 
og daghjemmet fik opdateret deres 
kompetencer, så de kunne hjælpe 
deres kollegaer på ældre- og 
sundhedsområdet. Samtidig 
eftersøgte vi borgere med 
sundhedsfaglig baggrund, der 
kunne give en ekstra hånd på 
sundheds- og ældreområdet, hvis 
virussen virkelig tog fat. Mange 
borgere meldte sig til opgaven, men 
heldigvis udviklede situationen sig 
aldrig til et punkt, hvor der var 
behov for at trække på de ekstra 
hænder.  

Digitale dialoger og festdage 
At være borgmester kræver god, tæt 
dialog med borgere, virksomheder, 
byrådet, medarbejdere og mange flere. Mine fysiske møder med alle 
disse blev der droslet gevaldigt ned, og den fysiske tilstedeværelse 
blev i stedet afløst af utallige mails og digitale møder. Byrådsmøder 
og udvalgsmøder skulle pludselig afvikles på Skype. Borgermøder 
blev udskudt. De borgerlige vielser blev aflyst og først i løbet af maj 
blev det muligt at vie par i offentlige rum eller i deres private hjem. 
De personlige besøg i forbindelse med diamant-, kron- og 
jernbryllupper blev ligeledes aflyst og i stedet afløst af en lille 
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gavekurv og en kort hilsen. Så selvom fejringer ikke kunne finde sted 
på normalvis, fandt vi på andre løsninger.  

Den 1. april 2020 var Solrød Kommunes 50-års jubilæum. En længe 
ventet festdag, hvor der var planlagt aktiviteter i løbet af hele ugen for 
små som store, så alle borgere i fællesskab kunne fejre kommunens 
jubilæum. Det var også denne dag, hvor indvielsen af det nye, fine 
bibliotek- og kulturhus skulle finde sted. Men som så meget andet blev 
jubilæumsaktiviteterne og indvielse udskudt. Til gengæld lancerede vi 
det historiske jubilæumsskrift spækket med gode historier fra de sidste 
fem årtier og kunne dermed alligevel fejre jubilæet sammen hver for sig.  

Gradvis genåbning 
Tre måneder skulle der gå inden, at Solrød Kommune var næsten helt 
genåbnet. En genåbning til en ny hverdag med nye rutiner og 
retningslinjer. En begrænsning på antallet af mennesker i et rum, et øget 
fokus på god håndhygiejne samt mindre nærkontakt og større fysisk 
afstand. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et ’før’ og ’efter’ Corona 
virussens indtog i Danmark, og vores adfærd i hverdagen har Corona 
vendt op og ned på.  

Jeg savner personligt alt det uplanlagte og spontanitet, som den digitale 
verden ikke kan byde på i samme grad. Jeg savner helt basale ting som 
at give et håndtryk, et klap på skulder eller et kram. Den fysiske kontakt 
og nærvær, som hidtil har været en indgroet del af den danske kultur, er 
pludselig blevet kastet langt væk. Begrebet hudsult har ramt mange af 
os.  

Om vi kan komme tilbage til en hverdag, som den var præ-Corona, må 
tiden vise, men lige nu må vi acceptere, at vi lever med en særdeles 
smitsom virus og gør vores bedste for at passe på os selv og hinanden.  

Og hvis der er en ting, denne krise har lært os, så er det, at vi kan stå 
sammen.  

-0- 
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Gamle og udsatte borgere – (Grethe Christensen 89år) 

Grethe havde hørt, at statsministeren ville holde pressemøde den 11. 
marts 2020, så hun sad klar til at høre Mette Frederiksen. 
Pressemødet var kun lige slut, da hendes datter, Inger Hanne, ringede 
og bad Grethe om ikke selv at handle ind, da det ville udgøre en 
smitterisiko og Grethe er jo i risikogruppen, hendes datter og 
svigersøn skulle nok sørge for hun fik de nødvendige varer fra 
SuperBrugsen. Et arrangement der fungerede helt frem til juni 
måned, hvor hun mente det igen ville være sikkert at handle selv. 

Fra den 11. marts og til slutningen af juni, så Grethe kun sin datter og 
svigersøn, så savnet af venner og resten af familien var stort, men det 
at forhindre smitte vægtede meget for Grethe. Når hun indimellem 
følte sig lidt ensom, var telefonen god at have ved hånden, familie og 
venner er ikke længere væk end et telefonopkald. 

Grethe har normalt et meget aktivt liv, hvor hun går til gymnastik, 
sang og foredrag bliver det også til hver uge, alt dette stoppede jo 
øjeblikkeligt da Danmark lukkede ned. Grethe, som altid har læst 
meget, har læst en del bøger i den tid, hvor hun ikke kunne mødes 
med andre, ligesom hun tog en daglig spadseretur gerne gennem 
Havdrup Nyskov.  

Selv om vi nu midt i juli måned 2020, oplever mange ting som mere 
eller mindre normale, er der stadig forskellige restriktioner, som 
påvirker Grethes liv. Den 31. juli blev hun 90 år og havde planlagt et 
stor fest for familie og venner, men da man stadig ikke kan være 
mange samlet, på grund af afstandskrav, blev hun nødt til at holde to 
fester, en for ”de gamle” og en for de unge i familien. Som altid ser 
Grethe flere muligheder end forhindringer, så hun er bare glad for at 
kunne fejre dagen. 

-0- 
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Scan-Globe lukket 
Arkiv 10/11/2003 Bog Markedet, år 2003 
 
55 medarbejdere blev fyret med dags varsel, da de amerikanske ejere 
begærede Scan-Globe A/S i Havdrup konkurs og flyttede produktionen til 
USA 
Af Jannik Lunn 
Det kom som et lyn fra en klar himmel, da de amerikanske ejere af Scan-
Globe A/S, Replogle Globe, tirsdag den 17. juni 2003, dagen før et 
bestyrelsesmøde i selskabet, kaldte den administrerende direktør Per Lund-
Hansen til møde på et hotel i København, hvor de orienterede ham om, at 
de dagen efter ville begære Scan-Globe erklæret konkurs. Bortset fra 
ledergruppen, havde Lund-Hansen fået forbud mod at orientere personalet, 
som tirsdag den 24. endelig modtog deres fyresedler med besked om, at de 
var fritstillet med øjeblikkelig virkning.  
Per Lund-Hansen, der har været direktør i 22 år, siger til Bogmarkedet, at 
han et par måneder tidligere på selskabets generalforsamling havde fået 
godkendt regnskabet, som havde et negativt resultat bl.a. på grund af 
nedskrivninger til forebyggelse af forventede tab på kreditorer. Man var på 
samme møde blevet enige om, at salgsdirektør Steffen Hansen den 1. januar 
2004 skulle afløse Per Lund-Hansen, som ville modtage løn frem til 
pensioneringen i sommeren 2004, og at der i fremtiden skulle afholdes 
bestyrelsesmøder hver tredje måned. 
»Rådgivet af sin danske advokat Thomas Monberg havde 
bestyrelsesformand og adm. direktør i Replogle, Daniel W. Dillon, indgivet 
konkursbegæring, og Thomas Monberg blev indsat som boets kurator. 
Forgæves forsøgte ledergruppen i Scan-Globe at købe alle selskabets aktier. 
Derefter stiftede vi et selskab, der tilbød konkursboet at købe samtlige 
aktiviteter i Scan-Globe, men 5 minutter før købsfristen udløb mandag den 
14. juli, blev vi overbudt af Replogle, og så gav vi op,« siger Per Lund-
Hansen. 
Da det strømmede ind med breve og mails til Lund-Hansen fra kunder, der 
ikke var blevet orienteret om konkursen, anbefalede han i et brev til de få 
kunder og leverandører, han kunne spore uden adgang til selskabets 
database, at de i stedet købte de glober, de ikke kunne få hos Scan-Globe, 
hos en italiensk eller tysk konkurrent. Denne anbefaling resulterede i, at Per 
Lund-Hansen blev bortvist for illoyalitet. 
Steffen Hansen er i dag salgschef i Europa for Replogle, mens det øvrige 
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personale måtte hente penge hos Lønmodtagernes Garantifond. Gennem et 
vikarbureau blev 12-14 tidligere timelønnede medarbejdere ansat til at 
producere glober i Havdrup, inden maskinerne i oktober blev afmonteret og 
fragtet til Chicago.  
For Kristian Engsig, der har haft eneforhandlingen af Scan- Globes produkter 
til de danske bog- og papirhandlere, kom lukningen også ganske ubelejligt.  
»Vi havde netop forhandlet med de store kæder og fået på plads, hvad der 
skulle med i deres julekataloger, da det pludselig blev klart, at vi slet ikke 
kunne levere,« siger Kristian Engsig og fortsætter: »Vi havde selvfølgelig et 
mindre stødpudelager, men ellers fik vi leveret fra fabrikken i Havdrup. Her 
havde man heller ikke det store lager af dansksprogede glober, så vi var nødt til 
at finde et alternativ. Heldigvis havde den italienske globeproducent Nova Rico 
kort på alle tænkelige sprog, så her har vi fået produceret glober med dansk 
tekst, så vi kan klare leverancerne til det hjemlige marked. I år er det altså 
italienske glober, der er med i de danske julekataloger.« 
Fra 4 glober om dagen til 600.000 om året 
Globefabrikken blev grundlagt i 1948 som en del af Hassings Forlag, hvor man 
producerede Tower-glober i pap. I 1951, da produktionen på Vodroffsvej i 
København var på fire glober om dagen, blev Willy Schmidt direktør på 
Hassing, og i 1963 blev Scan-Globe udskilt som datterforlag. Nogle år tidligere 
havde man indledt et samarbejde med verdens største producent af glober, 
Replogle Globes i Chicago, USA. Fra 1970 koncentrerede Schmidt sig 
udelukkende om Scan-Globe A/S, og allerede i 1983 var virksomheden 
Europas største globefabrik med en årsproduktion på 600.000 glober på 24 
forskellige sprog. Fabrikken var efter Hassings lukning ved årsskiftet 72/73 
flyttet til Havdrup, hvor Willy Schmidt fortsatte som direktør til 1981, hvor 
han blev afløst af Per Lund-Hansen.  
I mange år var Incentive A/S hovedaktionær i Scan-Globe, men i foråret 1988 
solgte Incentive aktierne, så Replogle Globe blev eneejer. »Efter murens fald 
fulgte nogle år med store tab på grund af kundernes tilbageholdenhed, grundet 
usikkerhed med hensyn til landegrænser, men efter et par år med underskud fik 
vi tilpasset os markedet bl.a. ved at masseproducere billige glober,« siger Per 
Lund-Hansen og slutter: »Vi havde et glimrende samarbejde med Replogles 
ejere, både Bill Nickels og senere hans yngste søn, men da han blev presset ud 
af Bill Nickels’ to svigersønner, kom der en ejerkreds ind, der ikke vidste, hvad 
de ville, og det endte altså med en unødvendig konkurs på et tidspunkt, hvor vi 
havde ordrebøgerne fulde.«  
Bogmarkedet nr. 27 – 2003 

-0- 
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