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SYNSVINKLEN
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FORORD

5

Tuborg er ikke alene en øl og en arbejdsplads, men også et dansk symbol. Bryggeriet Tuborg

somheden fastholdt for eftertiden. Produktionen, arbejdslivet og arbejdspladsen har været

markerer med sin over 100-årige historie på bedste vis en epoke i dansk industrihistorie fra

i centrum for indsamlingen af interview med medarbejderne for at få indblik i Tuborgs be-

griinderperioden i 1870'erne frem til nutidens højteknologiske bryggeriimperium af interna-

tydning for den enkeltes liv.

tionalt format med konkurrence og fusioneringer. Bryggeriet Tuborg har været en af de store,

Nationalmuseet takker alle, der har bidraget til realiseringen af bogen - il<ke mindst projekt-

danske arbejdspladser, hvor generationer af arbejdere har været tilknyttet. Tuborg produceres

medarbejder Niels Jul Nielsen, der utrætteligt har stået for undersøgelsen og bearbejdningen

stadigvæk, men bryggeriet på Strandvejen er nu nedlagt

af det indsamlede materiale til bogform.

Nationalmuseets samtidsundersøgelse "Bryggeriet Tuborg - dokumentation af en arbejds-

En særlig tak skal gælde Tuborgfondet, der har ydet økonomisk grundlag for, at undersøgel-

plads" blev iværksat i efteråret 1995, inden produktionen blev overflyttet, og nøglen drejet om.

sen og publiceringen er kommet i stand. Endvidere skal der udtrykkes en overordentlig varm

Den ældre historie er veldokumenteret, hvorfor vægten er lagt på mands minde og den nyeste

tal< til alle på Tuborg - ledelse og medarbejdere - for interesse og åbenhed samt velvillig bistand

historie. Der har været tale om en etnologisk undersøgelse, hvor perspektivet har været at se

i projektperioden. Det er Nationalmuseets håb, at bogen ikke kun kan læses som dokumenta-

på arbejdspladsen som en helhed og ramme om det liv, der har udfoldet sig her gennem de sid-

tion af en enkelt, karakteristisk arbejdsplads, men også som et generelt indblik i forandringer

ste 40 år. Gennem indsamling af interview, erindringer og genstande er et billede af virk-

i dansk industrikultur de sidste 40 år.

Lykke Lafarque Pedersen I Nationalmuseet Nyere Tid
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FORFATTERENS FORORD

Da jeg i foråret 1995 af Nationalmuseet blev spurgt, om jeg ville foretage en etnologisk under-

Disse vilkår ville imidlertid ikke have været til større nytte, hvis det ikke havde været for

søgelse på bryggeriet Tuborg, kostede det ikke megen betænkningstid at sige ja. Jeg arbejdede

den velvilje, jeg mødte på Tuborg gennem hele undersøgelsesperioden. Bryggeriarbejdere,

dengang som nu på en historisk undersøgelse af arbejder- og virksomhedskulturer, og mulig-

funktionærer, formænd, ledelse og håndværkere mødte mig med en interesse og ligefremhed,

heden for at få et nært nutidigt indblik i arbejde og dagligdag på en stor industrivirksomhed

som jeg er dem meget taknemlig for. Det var denne velvilje, der overhovedet skabte et tilstræk-

var meget tiltalende. Bryggerierne hører til de store industriarbejdspladser, der forandres

keligt materialegrundlag for, at der i undersøgelsesperioden kunne udarbejdes e:t foreløbigt

meget i disse år. Denne bog omhandler disse forandringer, men hævder samtidig at store for-

manuskript til denne bog. Også tak til Carlsberg Arkiv og de mange folk, der afleverede deres

skelle i arbejdsliv og arbejderkultur altid har levet side om side - industriarbejde har sjældent

private fotografier fra Tuborg og gjorde det muligt at give billedsiden en central rolle i bogen.

været så entydigt, som det gerne opfattes, når det ses udefra.
Jeg skylder i forbindelse med undersøgelsen en stor tak til projektets styregruppe - med

En særlig tak skal rettes til Tuborgs daværende fællestillidsmand Tage Arentoft, som var
en uvurderlig samarbejdspartner, der aldrig blev træt af at søge svar på mine spørgsmål.

repræsentanter fra Carlsberg A/S og Nationalmuseet - der tilstræbte at skabe de bedst tænke-

Endvidere bidrog hans gennemlæsning af det første manuskriptudkast med væsentlige sammen-

lige rammer om forløbet. En særlig tak til Carlsberg A/S for de gode arbejdsforhold, de gav mig.

hænge til denne bog. De mangler bogen stadig måtte have, er jeg naturligvis selv ansvarlig for.

Med kontor midt i anlægget og fri adgang til hele bryggeriet kunne betingelserne for et
feltarbejde ikke blive bedre.
Niels Jul Nielsen I Ph.d.·stipendiat ved Europæisk Etnologi, Københavns Universitet
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TIDLIG MORGEN PÅ TUBORG

En tidlig morgen i december 1995. Klokken er fem
minutter i seks ved porten på Tuborg, hvor natholdene nænner sig fra produktionsbygningerne
for at blive afløst af dagholdets folk. Porten, der ligger
i et tæt lys, markerer overgangen mellem samfundet

udenfor og arbejdspladsen. Ved porten er der altid
aktivitet, altid folk, der er på arbejde. For en snes år
siden passerede flere tusinde mennesker dagligt
forbi her · i dag drejer det sig om nogle få hundrede.
Store læssede vogne holder ved porten. Hver ene·

9

Bevæger man sig ind på anlægget, overtager nye
toner og indtryk. Meget ligger i mørke, men overalt
er der lamper, der oplyser porte, arbejdsområder og
adgangsveje. En brummende og kørende snurren
ligger over anlægget sammen med en tung duft af
malt· produktionen røber sig kun som en antydning, så længe man er udendørs.
Scenen brydes, når man træder ind i produktionsbygningerne. I bryghuset og de kæmpemæssige

ste dag køres vældige godsmængder ind på brygge-

lagerkældre sørger konstant kørende pumper for, at
øllet transporteres gennem de mange rør. I bygnin·

riet · malt, humle og råfrugt til fremstillingen; lud,

gerne i bryggeriets anden ende, hvor øllet tappes,

sæber og kemikalier til rengøringen; emballage og

fyldes luften af stædigt klirrende flasker og høje
udladninger fra trykluftsstyrede ventiler.

hjælpemidler til pakning, og brændstof til transport
af de markedsklare varer.
Ordvekslinger og tilråb blander sig med motorer·
nes dybe rumlen · alt foregår i vante rutiner.

Dagholdene er nu mødt. De har fordelt sig på anlæggets net af stier og veje · klokken seks starter de
op i deres hjørne af bryggeriet. En ny dag er begyndt.

OVERBLIK

Bogen er en sldldring af Tuborg som arbejdsplads og ramme om menneskers liv gennem
de seneste 40 år. Som grundlag har bogen en etnologisk undersøgelse fra efteråret 1995 - et
halvt års tid før fabrikken drejede nøglen om. Indsamling, dokumentation og bearbejdning
af materiale foregik, mens virksomheden stadig var i fuld drift. Der er lagt vægt på at se de
mange funktioner og afdelinger, som Tuborg består af, i deres indbyrdes sammenhæng -og
dermed få indblik i arbejdspladsen som en ramme om mange forskellige livsmåder. De
mange samtaler, interview og observationer, som danner det vigtigste grundlag for bogen,
er hovedsagelig foretaget med ansatte, der har været ansat på bryggeriet i en lang årrække,
og derfor selv har oplevet de seneste årtier. I kapitlet Feltarbejdet, materialet, synsvinklen
gøres der nærmere rede for, hvordan hele undersøgelsen er blevet tilrettelagt, samt for
karakteren af det indsamlede materiale.
Bogen omhandler virksomheden Tuborg. Men den kan også læses som et eksempel på
arbejde og soåalt liv på en stor dansk industrivirksomhed i efterkrigstiden - indrammet af
1950'ernes rationaliseringer, 1960'ernes højkonjunktur samt 1970'emes og 1980'emes gradvise
indskrænkninger og markante teknologiske forandringer. Nogle erfaringer vil være specifikke for Tuborg eller knyttet særligt til bryggeridrift, men flere - som opblødning af faggrænser, ændrede hierarkier, overgang til mere selvstyring - vil have paralleller på mange
andre arbejdsplad:>er.
,
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Tnborgs Fabrikker i stiftelsesåret 1873. Den landlige beliggenhed fremgår af tegningen. Bygningen i forgrunden til
venstre er inspektørbolig, bag denne svovlsyre· og gødningsfabrik. Bygningen til højre for porten rummer kontorer
i stueetagen. Førstesalen tjener en overgang som direktørbolig. Bag denne bygning ligger bl.a. gær -og lagerkældre,
bryghns og malteri. De lave bygninger til højre er stalde og udhuse. Tegningen fra 1948 er en rekonstrnktion.
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TUBORG I FUGLEPERSPEKTIV

Først de vigtigste pejlepunkter i Tuborgs historie.
Efter grundlæggelsen 1873 etablerer Tuborg sig på
markedet og bliver hurtigt en betydende konkurrent til Danmarks dengang største bryggeri - Carlsberg. Tuborgs fremgang skyldtes primært, at man fra
1880 tilbød et nyt produkt på markedet - pilsnerøl
tappet på bryggeriet Hidtil var øl blevet solgt på
fade til elclterrie øltappere. Da Tuborg tillige supplerede tappeprocessen med pasteurisering, og dermed
en ikke tidligere set grad af hygiejne. konsoliderede
virksomheden sig hurtigt som Danmarks andet
store bryggeri
På den baggrund indledtes allerede i 1890'erne, for
at undgå ødelæggende konkurrence, et samarbejde
mellem Carlsberg og Tuborg, der bla. udmøntede sig
i den såkaldte "1903-0verenskomst". Samarbejdet gik
i grove træk ud på. at ejendomsretten forblev adskilt,
men at overskuddet deltes mellem de to parter.
I 1970 fusionerede Tuborg og Carlsberg helt - "19030verenskomsten" var i den sidste fase kommet til at
bevæge sig på kanten af monopollovgivningen
(Hjejle 1982). Efter fusionen blev der dog stadig lagt

vægt på, at de to bryggerier skulle fremstå som
adskilte enheder. Det lægges der fortsat vægt på i
salgsmæssig sammenhæng, når Tuborg i ~llerup
drejer nøglen om i 1996. Men året kommer tilat
danne rammen om den endelige sammensmeltning
af Tuborg og Carlsberg - som arbejdspladser. Denne
bog er en skildring af Tuborg som et dagligt mødested for tusindvis af mennesker gennem de seneste
fire årtier før denne sammenlægning.

Anlægget i 1957

En fornemmelse for arbejdspladsen Tuborg kan med
fordel indledes med et kig - helt bogstaveligt - ud
over anlægget på Strandvejen i Hellerup. Det danner
en god baggrund for skildringen af de mest markante ændringer i bygningsmassen og aktiviteter
inden for virksomhedens domæne siden 1950'eme.
Bagest i bogen ses Tuborg ved begyndelsen og slutningen af den periode, der danner rammen om
denne bog.Jeg vil ikke her give en gennemgang af
de enkelte bygningers funktion - der henvises til de

detaljerede kommentarer, der knytter sig til oversigterne - men pege på nogle grundlæggende
kendetegn ved anlægget
Hvilke fu!lktioner og aktiviteter indbefatter
"bryggeriet Tuborg" egentlig? Ser m an på oversigtskortet fra 1957, er der et markant islæt af bygninger
og anlæg, der ikke direkte har med ølproduktion at
gøre. En del bygninger har faktisk snarere sammenhæng med nogle af de ansattes "reproduktion"
uden for arbejdstiden.
Først og fremmest indgår mange boliger som en
del af anlægget. Tuborg har endnu på dette tidspunkt bevaret et af de væsentlige træk fra den tidlige industrialisering - tilstedeværelsen af både
produktionsbygninger og boliger inden for virksomhedens område. Et træk der oprindelig skyldtes, dels
at anlæggene ofte blev placeret langt fra udbyggede
områder, dels at virksomhedsledelsen typisk spillede
en mere personligt nærværende rolle. De boliger
(1957: 2, 29, 36, 38-42), der optræder på oversigtskortet,
er alle for funktionærer og ledelse. Her har både
direktører, værkførere, privatchauffører og brygmestre til huse.Udenfor produktionsområdet findes
et par stadig eksisterende funktionærboliger (indtegnet på 1995-kortet, nr. 17).
Boliger for de overenskomstansatte - arbejderne er der ingen af, men der havde været et mindre
antal arbejderboliger vest for bryggeriet, indtil de
blev nedrevet i 1960'erne.
Tidligere i århundredet lå også en skole i tilknytning hertil. Nævnes skal også Tuborg Haveby i
Gentofte få kilometer fra bryggeriet, der blev etableret 1928 på foranledning af daværende direktør
Benny Dessau. Tuborgarbejdere kunne her leje en
grund af bryggeriet og på denne eventuelt opføre et
havehus. Foreningen eksisterer endnu, og er altså
fortsat eksempel på en aktivitet under virksomhedens ressort, uden relation til produktionen.
På oversigtskortet ses endnu en bygning uden

direkte relevans for ølbrygning - Tuborg Børnegård
(1957:19). Et bryggeri harmange kvindelige ansatte,
pasning af børn under skolealderen er en nødvendighed, og Tuborg har valgt at investere i en rationel
pasning&-ordning. Naturligvis delvis med henblik
på at få tilfredse medarbejdere og skabe større
tilknytning til arbejdspladsen. En sådan foranstaltning er i øvrigt også et typisk træk ved de store
(kvinde-)arbejdspladser i industrialiseringens start
- og nærmest en nødvendighed for virksomheder
uden for byerne. Det er i denne sammenhæng
interessant, at Tuborg Børnegård er etableret i 1948.
Der hævdes ofte at være en næsten automatisk
udvikling fra 1800-tallet, hvor virksomheder varetog
mange "reproduktive" funktioner (som beboelse og
børnepasning) til en situation i løbet af1900-tallet,
hvor sådanne forhold ligger uden for arbejdspladsens virkefelt Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt at opfatte udviklingen på denne m åde - der er
ikke nogen naturgiven forudbestemt bevægelse fra
den ene situation til den andeJL Man må se på
omstændighederne i det konkrete tilfælde. Det ser
faktisk ud som om , at Tuborgs ledelse efter Anden
Verdenskrig forstærker indsatsen for at knytte de
ansatte til virksomheden, og i hvert fald ikke skærer
ned i de foranstaltninger, der ikke direkte har med
produktionen at gøre. Et eksempel, der peger i
samme retning, er etableringen af et personaleblad
- Tuborg-KB Posten grundlægges 1950 m ed artikler
om salgsmarkeder, nyinvesteringer, medarbejdere,
udnævnelser.jubilarer osv. Det grønne cirkulære fra
1948 var en forløber til bladet.
1950'erne danner altså tilsyneladende ramme om
en øget satsning på to felter - dels med store investeringer i nyt produktionsudstyr, dels med en udvidelse
af aktiviteter, der kan sammentømre virksomhedens
ansatte til en enhed.
Også Tuborgs foreningsliv røber sig på området.
På Tuborg har m an fra tidligt i dette århundrede
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Fra reportage i Tuborg-KB Posten om ny indretning af foreningslokaler i bygningen Kystens Perle i 1960.

haft diverse foreninger - både til overenskomst-

i Central-værkstedet (1957:9).

ansatte og funktionærer.' Der blev fra 1958 lokaler

Som helhed præges anlægget på Strandvejen i

til disse i bygning nr. 35. Der er på dette tidspunkt
også udendørs arealer, der er reserveret forenings-

denne periode af meget andet end produktions-

livet - sydligst på anlægget er der baner til tennis og
fodbold. De seneste årtier har Tuborgs ansatte
kunnet benytte sportsbaner ved Carlsberg i Valby.

og administrationsbygninger.

Anlægget i 1995

Endelig skal nævnes de mange mere almindelige
servicefunktioner - borgestuer, mange med marketenderi, bade, omklædningsrum og toiletter.

På oversigtskortet fra 1995 fremgår det, at en stor

Sådanne funktioner findes selvsagt fortsat, men er

Bryggeriet råder heller ikke mere over boliger til de

blevet stærkt indskrænkede. Det ændrede f.eks.

overenskomstansatte, mens Tuborg Haveby fortsat
hører under virksomheden.' Børneinstitutionen er

anlægget markant, da den store tre-etages Borgestuebygning (1957:27) midt i anlægget - og den lange

del af disse indslag i anlægget er væk i dag.
Boligerne, der lå på området, findes ikke mere. 2

også væk i dag - delvis begrundet i at gennemsnits-

bygning ved siden af (»Pennalhuset« (1957:37)) - for få
år siden blev revet ned. Det var Brygsidens ansatte,

alderen i takt med personalenedgangen på bryggeriet har været støt stigende, således at behovet for

der brugte borgestuen her - de blev ved den

børnepasning simpelthen er forsvundet. Og sports-

11967 var der syv køkkener fra hvilke, der blev udleveret kaffe og smørrebrød - fra nogle også varm mad.

lejlighed overflyttet til håndværkerborgestuen

anlæggene har veget pladsen for produktions-

Her er det køkkenet i eksportafdelingen på Nordområdet.

21
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Tidligere rådede bryggeriet over flere funktioner end i dag. Her er det Kasserlet 11951. hvor trækasserne vaskes,

Der suges byg til Malteriet. Tuborg Havn 1951. Tuborg ligger helt ud til havnen. og vandet har gennem tiden udgjort

eventuelt repareres og opmales. På transportbåndet til højre føres de på ny ind i tappehallen. I dag sendes de paller.
der skal genbruges, til reparation uden for bryggeriet.

en betydningsfnld transportvej ·både for leverance af råmaterialer og for afskibning af eksportøl.

bygninger. De forskellige foreninger har dog stadig
lokaler - i den tidligere funktionærbolig, nr. 2, ud til
Strandvejen. Denne har overtaget betegnelsen
,,Kystens Perle" fra den tidligere, nu nedrevne.
foreningsbygning.

anlæggets vedligeholdelse. Imidlertid er en væsentlig
brik i ølproduktionen forsvundet - nemlig råvarebehandlingen, hvor byg bliver til malt. Malt indkøbes
nu udefra. I 1980 blev maltproduktionen stoppet
- og i 1990 blev malteribygningerne (1957:5) - kølle-

Det var imidlertid ikke kun på "reproduktionsområdet", at Tuborgs virksomhed var mere mangesidet i 1950'erne. Bryggeriet rummede dengang også
en bredere vifte af aktiviteter i tilknytning til
fabrikationen. Man var stort set selvfursynende i
forbindelse med vedligeholdelse og servicefunktioner.
Man havde eget vaskeri, renseri og systue til vedligeholdelse af bl.a. arbejdstøj. Ølkasser og paller blev
repareret og malet op i »Kasseriet« (1957:12). Den slags
sender man i dag ud i byen. Indtil man - i løbet af
1950'eme - helt gik bort fra at benytte træfustager til
fadøl, havde man også bødkerværksted og begeskur
(til tætning af fadene) i selvstændige bygninger
(1957:28). Faste elevatorreparatører har man haft

indtil for få år siden. De her nævnte funktioner er
væk i dag, men Tuborg råder dog stadig over en
differentieret håndværkerstab med bl.a. specialiserede
elektrikere og smede, skiltemalere, tømrer og snedker.
Også autoværksted har man endnu. Og på nogle punkter er virksomheden »konservativ« på udliciteringsområdet, som en ansat formulerede det. F.eks. har
der været tanker om at udbyde rengøringen i
licitation, men man har fra bryggeriets side valgt
Tuborgs egne folk, selv om det ikke er det billigste.
Man har prioriteret det kollegiale miljø på arbejdspladsen, og i øvrigt anset det for en fordel at have en
stedbunden arbejdsstyrke, der jo også kan indgå som
reservearbejdskraft i andre funktioner.
I princippet kunne et bryggeri nøjes med at fremstille øl, og så overlade tapning og distribution til
andre. Det er altså ikke tilfældet på Tuborg- tapning
og distribution af færdigvaren indgår i den samlede
virksomhed, foruden en stor del af produktions-

bygning, bygrenseri, ge~eratorbygning - nedrevet.
Det var en anselig bid, der dengang blev skåret ud
af bryggeridriften.
For dem, som har haft deres gang på Tuborg i 30·
40 år. er en markant forandring den gradvise overflytning af funktioner fra Tuborgs nordlige del til
Sydområdet Med Bryghus C?_g Lagerkældre som
stabilt centrum er anlægget drejet en halv omgang
siden Anden Verdenskrig.
I 1957 er bevægelsen så småt begyndt. Den sydligste tredjedel af grunden har man kun haft rådighed
over siden 1953 (hvor den blev købt af Esso), men der
er allerede opført den garagebygning (nr. 10), der
endnu i 1995 er i brug. Tidligere lå garager - samt

vognporte og stalde - på Nordområdet (primært
hvor Nordhallen, nr. 20, blev placeret). Før udvidesen
mod syd var al tapning og distribution placeret på
det nordlige område .
I en lang periode var Nordområdet (anlægget nord
for Tuborg Havnevej - se 1995-kortet) i fuld aktivitet,
parallelt med at Sydområdet blev udbygget - frem
for alt med Tap Syd, den omfangsrige bygning fra
1972 længst mod syd. I 1980'erne begyndte så luknin_gen af Nordområdet med udlejning eller nedrivning
af bygningerne. Tuborgflaskens nye placering på
Sydområdet i 1988 var et håndfast symbol på overflytningen.
Der har således været tale om to markante forskydninger gennem de sidste 40 år - indskrænkningen i funktioner under bryggeriets hat og anlæggets
ændrede geografiske orientering.

FREM S TILLING AF ØL
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De grundlæggende elementer i ølfremstillingen er

ning af humle. Herfra forlader urten Bryghuset og

naturligvis fundamentet i ethvert bryggeri og har

kommer til urtkølingen, hvor den afsvales til ca.

derfor stor direkte og indirekte indflydelse på

12°C og tilsættes gær. Efter endt gæring (1957:6) tages
gæren fra, og brygget sendes til lagertanke (1957:7)

arbejdslivet og dagligdagen på en arbejdsplads som
Tuborg. Omstående (side 24-25) illustration stammer

res øllet på Ølkammen og opbevares i kort tid, indtil

håndbog for Tuborgs ansatte.•
Produktion af øl som salgsklar vare i detailhandelen kan inddeles i tre hovedfaser - fremstilling,

det kan sendes til tapning.

aftapning og distribution.
Fremstillingen består af maltning, brygning,

kasser og kommer på lager.
Distributionsvognene sørger herefter for, at

gæring, lagring og filtrering. Ved maltningen omdannes byg til malt- byggen opblødes i vand (støbes),

produktet kommer i handelen.

Ved aftapning fyldes øllet i flasker, der kapsles,
etiketteres og pasteuriseres, hvorefter de pakkes i

(1957:5), og altså siden 1980 ikke mere på Tuborg.

Sideløbende med disse hovedfaser på vejen fra
råmaterialer til markedsvare indgår desuden hjælpefunktioner som laboratoriearbejde, løbende hånd-

I Bryghuset (1957:3) knuses malten i en mølle og tilsættes vand i et mæskekar. Som råmateriale anvendes

værksmæ ssig vedligeholdelse osv. I forbindelse med
den følgende skildring aflivet på Tuborg gives flere

sættes til spiring og tørres. Dette foregår i Malteriet

11988 har den velkendte Tuborgflaske været udstillet på Rådhuspladsen i København i anledning af hundredåret
for flaskens præsentation ved Industriudstillingen l Tivoli 1888. Da den genopstilles på Tuborg, får den sin nye
placering i anlæggets sydlige ende.

ved ca. 1°C. Efter at lagringen er tilendebragt, filtre-

fra Tuborg. Den indgik i slutningen af1960'erne i en

desuden råfrugt (afskallet, afkimet og knust majs).

konkrete oplysninger om arbejdsprocesser - uden at

Blandingen - mæsken - sies i et sikar (senere en

disse kan siges at være udtømmende. Bestræbelserne
har været at efterspore de ændringer i arbejdsgangen,

såkaldt Strainmaster) og adskilles i mask og urt.
Masken sælges som dyrefoder. Urten går videre i
processen og bliver kogt i urtkedlen under tilsæt-

d er har haft væsentlig indflydelse på arbejdslivet og
de sociale relationer på virksomheden.
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STØBEKAR
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Varmf
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Efter flere kogninger sies masken fra urten
(udtrækket at mal1et)

Pasteurisering
·Sortering og ilægning

Flaskerne lukkes (Crown-corks)

Etikettering

LABORATORIUM

TUBORGS MANGE ARBEJDSLIV

Når man skal skildre dagligdagen og arbejdslivet på
virksomheden Tuborg gennem de seneste 40 år, er

entydige svar. Undersøgelsen er derfor også et forsøg
på at kortlægge - og forklare - kontraster og fælles-

der ikke blot en Tuborghistorie. Dels er der mange

træk på disse områder. Bryggeriet Tuborg er en

forskellige erfaringer, formet af foll<s placering og

kompleks enhed, sammensat afmange forskellige
kulturer - virksomheden indgår i mange forskellige

funktion på virksomheden. Dels kan der lægges
vægt på mange forskellige aspekter - økonomi,
enkeltpersoner, fagpolitik, teknologi.
Omdrejningspunktet her har været arbejdet og

livssammenhænge.
Forinden skildringen af de mange erfaringer fra
Tuborg gennem de sidste 40 år vil det være på sin

det sociale liv inden for bryggeriets rammer. Og det
er spørgsmål som de følgende, der har stået i centrum

plads at trække nogle generelle linjer op, som de
fleste på Tuborg vil være enige i. Det er forandringer,

for undersøgelsen:
Hvordan former arbejdet sig? Hvordan samarbej-

som alle orienterer sig i forhold til, og som derfor er
vigtige som den baggrund, de forskellige historier

des der? Har arbejdet ændret sig gennem de sidste
40 år? Hvordan opfattes udviklingen? Hvad er overordnede henholdsvis underordnede funktioner og

spiller op ad.
For det første drejer det sig om teknologiens
stædige udvikling. Ved flere lejligheder gennem de

personer? Hvordan opleves andre afdelinger på bryggeriet? Ses de ansatte uden for arbejdstiden? Hvordan

40 år har "topmoderne" produktionsanlæg set dagens
lys på Tuborg - for blot ti år efter at være forældede.

er "ånden" på arbejdspladsen? Hvordan opleves bryg-

Selv om teknologien spiller en meget varierende

geriet som helhed af de ansatte? Hvordan er man knyttet til Tuborg? Og hvordan er betingelserne for denne

rolle på bryggeriet, har alle oplevet teknologisk
nydannelse i en eller anden form. Mest markant er
overgangen til computerstyring af mange processer,

tilknytning forandret gennem de seneste årtier?
På spørgsmål som disse er der absolut ingen

der tidligere skulle aktiveres manuelt.
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De nye tappekolonner omtalt i Tuborg-KB Posten 1950. Ekstra-Bladet skrev bl.a. om moderniseringen, at •maskinerne
omfatter et hypermoderne, komplet aftapningsanlæg... •. Der skulle ikke gå mange år, før det samme materiel
blev betragtet som forældet.

Efterkrigstiden bød også på grundlæggende nydannelser på transportområdet · dels gik man over til truck i den interne
transport, dels gik man successivt bort fra at benytte hestetrukne køretøjer i distributionen. Efter disse nydannelser
har transporten til gengæld i det væsentlige ikke ændret sig. Her ses en truck på lageret på Nordområdet i 1950'erne.
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Blokade af Gl. vartovvej ved Tuborgs hovedport ved konflikten i 1985.

For det andet drejer det sig om den tro følgesvend
til teknologiens udvikling - reduktion i mandskab.
En personalenedgang blandt de overenskomstansatte - bryggeriarbejdere og håndværkere - på
omkring 80% over en 20-årig periode er selvsagt
noget, der fylder godt i bevidstheden hos de
ansatte (se figur 3 side 60 og 61 for flere detaljer).
Det har forandret arbejdspladsen fundamentalt. Det
skal erindres i denne sammenhæng, at funktionærgruppen ikke totalt set er blevet reduceret i samme
periodeder har været reduktion på driftssiden, men
til gengæld en forøgelse inden for administration,

marketing mv. En ledsager til teknologiseringen har
desuden været en større udbredelse i skifteholdsarbejde. Brygsiden har altid fordret døgnbemanding
(med færre folk om natten) - og sådan er det stadig.
I tapperierne bliver det fra 1950'erne almindeligt at
køre med toholdsskift, og i 1970'erne almindeligt
med fuldt mandskab døgnet rundt for at opnå den
optimale udnyttelse af produktionsanlægget."
Endelig er der sket en fuldstændig omvæltning i
de fagpolitiske relationer på bryggerierne. 1980'erne
- især strejken i 1985 - blev et vendepunkt. Fra en situation i 1960'erne og 1970'erne, hvor fagbevægelsen

stod overordentlig stærkt over for ledelsen, har de
ansatte kun haft meget begrænsede pressionsmidler, når så mange er blevet overflødiggjort af
den ny telmologi. Bryggerierne var indtil slutningen af1970'erne nærmest i en monopolsituation,
og kunne derfor lægge enhver ekstra omkostning
på øllets pris. Det gav gunstige betingelser for det
faglige arbejde - salgsfremgangen gennem
1960'erne og -70'erne gjorde simpelthen en kontinuerlig drift og produktionsforøgelse vigtigere end
indskrænkninger og reduktioner. 1980'erne kom
derimod til at danne rammen om stramninger,

som ingen havde forestillet sig ville blive gennemført. Denne omvæltning er en væsentlig del af
bryggeriets fælles bevidsthed - uanset om mart
spørger funktionærer eller overenskomstansatte.
Disse overordnede historiske linjer er vigtige
- og har paralleller overalt i industrien, men som
sagt giver de langt fra hele historien. I det følgende
skal der derfor gøres en rundtur på Tuborgs
forskellige afdelinger, på de forskellige arbejdspladser. Hvor det har betydning inddrages, hvordan
forholdene var tidligere.

Figur1
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Figuren viser den relative lønudvikling hos forskellige kategorier af arbejdere (fuglærte kvinder og mænd; ufaglærte mænd (inklusive bryggeri-

Figuren viser den relative beskæftigelsesudvikling hos forskellige kategorier af arbejdere i hovedstaden i perioden. For at gøre en sammen-

arbejdere); ufaglærte kvinder (inklusive bryggeriarbejdere) i perioden. For at muliggøre sammenligning er den ene af kategorierne - ufuglærte

ligning mulig er alle grupper i 1955 sat til 100, hvorefter den pågældende gruppes relative udvikling år for år er regnet ud

mandlige arbejdere - hvert år sat til 100, og de andre kategorier udregnet i forhold til denne.
Den generelle udvikling i de tre hovedgrupper - faglærte og ufaglærte mænd henholdsvis kvinder -viser en furtløbende furmindslælse af lønforskellene mellem faglærte og ufaglærte. Fra en gennemsnitlig lønfurskel i 1955 på næsten 60 %mellem faglærte og. den lavestlønnede gruppe,
ufaglærte kvinder til en furskel på knap 30 %i 1992. Ser man mere specifikt på lønudviklingen blandt bryggeriarbejderne. adskiller den sig på
væsentlige punkter fra hovedtendensen blandt de ufaglærte. Fra lønmæssigt at have ligget i den lave ende i furhold til andre ufaglærte grupper
indtil slutningen af1960'eme (kvinderne dog højere end gennemsnitligt blandt ufaglærte kvinder) tjener både mandlige og kvindelige brygge-

Antallet i de forskellige kategorier var i 195.5: Faglærte 39048, ufaglærte mænd (inklusive bryggeriarbejdere) 46531. Cherafl mandlige bryggeriarbejdere 3485, ufugl.ærte kvinder (inklusive bryggeriarbejdere) 28873, (heraf) kvindelige bryggeriarbejdere 1314. Man skal være opmærksom på.
at figuren ikke er landsdækkende, således at en virksomhed, der flytter væk fra hovedstaden, vil optræde som en nedgang.
Udviklingen i de tre hovedgrupper - faglærte og ufaglærte mænd henholdsvis kvinder - består i et jævnt faldende antal af beskæftigede
efter midten af1960'eme, en tendens der forstærkes efter oliekrisen i 1973.
Udviklingen i antallet af bryggeriarbejderne i hovedstaden har et noget anderledes furløb. Her fortsætter stigningstakten. en stigning

riarbejdere i en periode fra ca. 1973 til ca. 1979 faktisk mere end der gennemsnitligt tjenes hos de faglærte grupper. Udviklingen kan forklares

der er højest fur kvinderne -indtil 1973, hvorefter nedgangen i arbejdsstyrken bliver så meget desto stærlære. Igen er hovedforldaringen.

med Carlsbergs og Tuborgs nærmest monopollignende stilling på markedet, der gjorde omkostningsniveauet mindre betydningsfuldt end

at bryggerierne på grund af de særlige konkurrenceforhold i bryggeribranchen kunne leve med et højt personaleantal.

i andre brancher. Dette i kombination med en stærk fagforening er hovedgrundene til det afvigende lønfurløb hos bryggeriarbejderne.

Kilde: Statistisk årbog fur hovedstaden pågældende år.

Kilde: Statistisk årbog pågældende år.
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»Brygsiden« er den fælles betegnelse blandt Tuborg-ansatte på de bygninger og anlæg, der

er som at gå fra virksomhed til virksomhed«.6 Det skal nævnes, at det drejede sig om at gå fra

danner rammen om fremstillingen af øl Det vil sige processen fra brygning af urt på basis af

ølkammens lokaler på den ene side af den lange forkældergang, til lagerkældrene på den

malt til færdigfiltreret øl. Betegnelsen peger på de bygninger, der strækker sig fra Bryghuset

anden side af samme gang.

(1995:1) i vest ind på Tuborggrunden. Tidligere indgik også Malteriet heri. Til Brygsiden hører

Opdeling kan være mange ting, og man kender da stort set hinanden på tværs af afdelin-

desuden bygninger for administration og "reproduktion" - tidligere Bryggerikontoret (1995:8)

gerne. Men man opfatter sig selv som hørende til i en bestemt afdeling, og man anser sin egen

og Borgestuebygningen (1957:27) med kantine, badefaciliteter mv. Administration og kantine

afdeling for at have nogle bestemte arbejdsforhold og ofte også bestemte måder at omgås på.

har gennem de sidste par år været placeret i Centralværkstedet (1995:5). Denne næsten sam-

Et eksempel kan illustrere det generelle billede. En bryggeriarbejder havde i flere, kortere

lede bygningsmasse udgør »Brygsiden«. Den grafiske illustration af produktionsprocessen

perioder været ansat i Lagerkælderen, men var blevet »hjemsendt« (afskediget). Snart blev han

(side 24-25) viser ølbrygning som en glidende proces, hvor rå- og hjælpematerialer i en jævn

tilbudt arbejde igen - men denne gang i Bryghuset. Han tog imod tilbudet, men kun på be-

strøm udsættes for forskellige påvirkninger - blanding, varme, kulde, lagring, filtrering osv. -

tingelse af, at han blev overført til Lagerkælderen, når der igen blev en plads der - >det er gene-

ved at passere igennem produktionsanlægget.

relt for alle bryggeriarbejdere, at der hvor man starter, der bliver man«, fortæller han.

Dette billede af en kontinuerlig proces giver ikke et godt indtryk af, hvordan de implicerede

Der er naturligvis undtagelser. Der er også eksempler på folk, der har cirkuleret mere rundt.

personer i processen oplever produktionen. I øllets behandling passerer det nemlig igennem

Men generelt er billedet rigtigt. Citatet er blot et blandt mange lignende.

forskellige afdelinger - Bryghuset (knusning, mæskning, kogning, sining). Gærkælder/Lager-

I det følgende skal det anskueliggøres, hvad nogle af forskellene mellem Brygsidens

kælder (urtkøling, gæring, lagring), Ølkam (filtrering). Disse afdelinger er - som arbejdspladser

afdelinger består i, og hvad det er, der gør, at man knyttes til bestemte afdelinger. Herved

- meget adskilte. En af de ansatte formulerede det på denne måde: >At gå fra afdeling til afdeling

fremdrages karakteristiske træk og vilkår i arbejdsliv og dagligdag gennem de sidste 30-40 år.

~-

BRYGHUSET.
Maltet sugoa fra MallBllocn til en Samlebeholder paa øveratc Etage. Herfra laber
det ned til Vægten, pas hvilken det vejes automatisk. Bftet at Maltet dernæst er
knuat i MøUcn, føres det til Mæskekarret, hvor det blandet i:ned Vand, og Bryg·
ningen kan del'eftei: tage sin Begyndelse.
Udtrækket (Urten) løber gennem Klarehanerne ned i Urtkedlen, hvori det koges
under Tililætning af Humle i ca. 2 Timer (al Kognir:g sker ved Damp}, og laber
tllsidat !gennem en Humicsi, der holder Hw:nleblomaterne tilbage, medens aelve
Urten pumpes over pas Svaicoakkcme.

Der bryegea 3 Gange i Døgnet. Bryghusets samlede Produl...-tionsevne 8\"arer efter de
sidste Udvidelser til i:a. 250.000.00i) Flasker Øl pr. Aar.
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BRYGHU S

Tuborgs bryghus, afbildet i en reklametryksag fra 1933.

Det første man bemærker, når man træder ind Bryghuset, er de store beholdere i stål og kobber - maltmølle, mæskekar, hvor malten tilsættes vand,
strainmaster, hvor mask sies fra urt, og urtkedler,
hvor urten koges. Op igennem Bryghusets etager
fordeler kar, kedler og kontrolanlæg sig - og forbindes
af rørføringer i alle størrelser og længder. Fra urtkedlerne er der forbindelse ud af Bryghuset til urtkølingen i nabobygningen, der igen er forbundet med
den lange række af gær- og lagerkælderbygninger.
I Bryghuset er der altid lunt - brygningen er den
varme ende af brygprocessen.
De ansatte opholder sig en stor del af tiden i et
kontrolrum med diverse styrepaneler. Glasvæggen
sier en del af lydene fra pumper og maskiner fra.
I den modsatte ende af Bryghuset er der kontorer for
de formænd og funktionærer, der har deres daglige
gang her. Selve brygledelsen, bl.a. brygmestrene, har
kontorer i Centralværkstedet (1995:5) (tidligere i
Bryggerikontoret (1995:8).
Produktionsgangen er i dag sådan, at brygmesteren hver uge indkoder edb-anlægget, det vil sige

specificerer f.eks. hvor store andele malt der skal
bruges til de forskellige bryg, fra hvilke siloer malten
skal tages, hvordan tempereringen skal være osv.
Bryggeriarbejdernes opgave er at starte processer og
overvåge, at anlægget kører fejlfrit. Arbejdet består i
dag primært i overvågning og regulering af processer, men ind imellem skal der foretages mere praktiske ting - som iblanding af humle, rengøring af strainmaster, spuling af maskudtag og lignende. Der er
en forholdsvis stor rotation mellem bryggeriarbejderne i Bryghuset. En del af dem kan udføre
alle Bryghusets arbejdsfunktioner. Alle er dog ikke
udlært til at passe skærmene i kontrolrummet.
Forholdene har på flere områder ændret sig gennem
de sidste 40 år. Den elektroniske styring er blevet
ændret over flere omgange. Den sidste edb-styring er
blot få år gammel - med den kan man på edb-skærmen se en grafisk illustration af siloer, maltmølle,
mæskekar m.m. Dette skærmbillede - blandt andre overvåges af bryggeriarbejderne i kontrolrummet;
det kan ses i formandskontoret; og det kan ses på
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Bryghuset 1985. Til højre i billedet ses en såkaldt strainmaster, der adskiller mæsken [blandingen af knust malt,
råfrugt og vandl i mask og urt.

brygmestrenes kontorer langt fra Bryghuset I og med
den udbyggede automatiske styring har arbejdet i
betydelig grad ændret karakter. Der var tidligere
langt flere manuelle funktioner. En bryggeriarbejder, der var i Bryghuset i starten af1960'erne,
fortæller om et par af funktionerne:
•Om morgenen fik du en mæskeseddel at køre efter, med de

og de tider, der skulle overholdes... du vander og kører over
på de forskellige kedler på forskellige temperaturer. Der sidder de jo oppe i kontrolrummet i dag og dirigerer det hele.
Dengang gik vi jo og drejede ventilerne, hvor vi skulle dirigere det hen og gøre nogen ting. Plus vi i sikaret (JDrløberen

Indtil for få år siden bestod en stor del af arbejdet i Bryghuset i manuel betjening af ventiler til regulering af
temperatur og transport af materialer. Her en bryggeriarbejder i aktion ved en af kedlerne i Bryghuset 1952.

'*

---+

til stminmasterenl var nede med skrabere og skrabe bundlaget ud og sådan noget derc.
Om rengøringen fortæller han: »Da gik vi ned i de der
kedler og smurte ind med sod og syre og vaskede udenpå...
med koste. Og så en gang om året, der slappede vi af,
og så skulle vi så pudse kedler, som det hed sig. Det var
gerne med en rriasse fest hen ad vejen. Der har været
episoder, hvor vi f eks. havde drukket en så fuld, så brugte
vi ham som pudseklud~.
Bryghuset var tidligere endnu mere adskilt fra andre afdelinger, og det blev tilsyneladende anset for
et "fint" sted. Samme person udtaler:
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Borgestuer og kantiner er samlingssteder i dagens pauser. Her kan man snakke, spille kort og lllappe ar.
Her er det folk fra lagerkælderen til fælles spisning i Borgestuebygningen, der indtil starten af 1990'erne var
samlingspunkt for Brygsiden.

Brygningen foregår i dag ved hjælp af computerstyring, og arbejdet består for en stor del af overvågning eller ind·
griben ved fejlmeldinger. Enkelte funktioner foregår dog stadig manuelt. Billedet på skærmen - med signaturer for
møller, kar og kedler samt angivelse af temperaturer og mængder ·ligger på det interne computernetværk og
optræder også på forvalter· og brygmesterkontorer.

»".og så hed det sig dengang, at kom man op i Bryghuset
ogfik hvidjakke på, så var man jo næstenformandsaspirant. Det var et specielt folkefærd. Det var heller ikke
nogen, der kom meget ud. De var bundet ind i deres
kedler og alt det der.«
Nuværende ansatte kan fortælle om et langt mere
udpræget hierarki i Bryghuset helt frem til omkring
1980. En nævner som eksempel, at det var påkrævet,
at man bidrog til en krans, hvis en søster til en af
»de ældre~ skulle begraves - mens andre, der •var ude i
kulden, ikke engang fik en blomst, selv om de Iå på sygehus
i flere måneder<.
Der har været en vis status forbundet med ansættelse i Bryghuset. En status som har givet ansatte
med anciennitet og erfaring mulighed for at skabe
og opretholde et hierarki. I takt med at alle ansatte

er blevet opkvalificeret til at kunne påtage sig alle
funktioner i arbejdsgangen, ser det ud til. at forholdene har ændret sig.
En anden vigtig forandring - beslægtet hermed er Bryghusets overgang fra en ren mandearbejdsplads til et sted, hvor kvindelige bryggeriarbejdere
indgår på lige fod med mandlige. Nuværende ansatte fortæller, at der i Bryghuset tidligere var en
udpræget »mandehørm«. Var der f.eks. julefrokost,
måtte kvinder, der kom m ed besked fra en af de
andre afdelinger, slet ikke komme ind i Bryghuset
- de skulle vente ved trappen. I dag udgør kvinder
næsten en tredjedel af Bryghusets ansatte. I kapitlet
Arbejdsliv under et vendes tilbage til disse brydninger mellem de ansatte og forandringerne over tid.
Julefrokost i Bryghuset i midten af 1980'erne. Bordene er til lejligheden flyttet ud i produktionshallen.
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GÆR -

Kommer man fra Bryghuset, er den slående forskel,
når man træder ind i gær- og lagerbygningerne.
temperaturen og atmosfæren i de kæmpemæssige
"kældre". Navnet til trods drejer det sig om bygninger på op til syv etager - men bygninger af varie-

Den såkaldte •forkældergangu, der adskiller Ølkammen til højre og Gær· og Lagerkældre til venstre.
Gangen . med de mange rør der løber langs vægge og loft · danner transportvej for bå.de materialer og arbejdskraft.

rende højde og alder, eftersom gær- og lagerkældre
er udbygget fortløbende fra slutningen af forrige
århundrede. Bryghuset derimod er et hus - der
tilmed snart i hundrede år har ligget, hvor det
ligger i dag.
Lagerkældrene er uoverskuelige og vidtstrakte som en fra Bryghuset siger: »Man kan godt fare vt1d
hen. Her er propageringsrum (hvor nyt gær opformeres til erstatning af gammelt), urtkølingsrum
(hvor den varme urt fra Bryghuset nedkøles), her
er pumperum (»centralnervestationen« som en
bryggeriarbejder kalder det) med drønende pumper,
der skal drive bryg på forskellige stadier gennem
rørsystemerne. Men frem for alt er der, fordelt
overalt på etagerne, snesevis af nummererede gærtanke og lagertanke.
Når man træder.ind et eller andet sted i disse byg-

OG

L A G E R KÆL DR E

ninger, er det mest påfaldende kulden, lugten og
lydene. Gæringen foregår som nævnt i ca. 12° C,
lagringen i ca.1° C, og det kan mærkes på temperaturen i rummene. Der er koldt og fugtigt. Samtidig
bemærker man med det samme en lugt af gær, øl og
kemikalier. Og når man bevæger sig rundt i kældrenes gange, ledsages man hele tiden af en snurren fra
pumper og køleanlæg- en jævn støj, der stiger og
falder, når man passerer maskineri på gangene eller
træder ind i nye rum på etagerne.
Udviklingen i gær- og lagerkælderafdelingen
modsvarer ikke Bryghusets. Tuborgs lagerkældre er,
i teknologisk forstand, den mest utidssvarende del af
hele produktionsanlægget. Derfor adskiller arbejdet
sig markant fra arbejdet i Bryghuset.
Først og fremmest er der meget fysisk krævende
arbejde. Det skyldes, at gæring og lagring sker i liggende tanke, og at transporten af øl foregår i slanger.
Ved rengøring efter gæring skal man ind i tanken og
tage gæren (der normalt skal bruges igen) ud, bære
slanger og spuleanordninger ind og ud, og der skal
jævnligt slæbes tunge slanger rundt i de lange
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Dette billede er fra •kældrene• 1965, men arbejdet har ikke ændret sig siden. Slangerne skal først manuelt
transporteres til den på.gældende kælder, før de kan monteres på. tankndløb, pumper og de rør, der bringer øllet
videre i systemet.

gange, og af og til ind eller op på svært tilgængelige
steder. På andre moderne bryggerier har man opret·
stående kombinerede gær· og lagertanke, hvor trans-

til sig selv. Arbejdet er opgaveorienteret, så man har

selv en vis indflydelse på tempoet. Hvis man er et
velfungerende »team«, kan man godt skabe sig en

port og rengøring kan foregå automatisk. Man er
gået over til at bruge rørbøjler i stedet for slanger,
hvilket letter arbejdet betydeligt.
Hvor man i Bryghuset en stor del af tiden skal blive
på sin plads for at overvåge skærme og processer,
former arbejdet sig helt anderledes i lagerkældrene.
Man får en arbejdsseddel · udfyldt af formanden·
ved arbejdets start; herefter er man stort set overladt

udvidet pause.
Man rokerer ikke lige så meget rundt som i Bryghuset, hovedparten af funktionerne foregår ikke på
skift, selv om de fleste kan bestride flere. Der er en
større differentiering i opgaverne, hvilket også bety·
der, at der er plads til folk med forskelligt ansvar.
Her kan man arbejde uden at skulle overskue elek·
troniske styresystemer, f.eks. ved rengøringen af

De vandretliggende tanke i Tuborgs •kældre• betyder, at der skal folk helt ind I tankene, når de skal tømmes.
Her er en bryggeriarbejder i færd med at tage bærme ud. Bærmen fremkommer som et bundfald efter lagringen;
den sælges bl.a. som svine- og minkfoder.

tanke, hvor veludført arbejde består i en rutineret
omgang med produktet i tanken, med slanger og
rengøringsmidler og et godt samarbejde.
Andre funktioner er mere betroede. Eksempelvis
b ruges normalt en fast »Prøvemand« og en fast
»Fademand«. Prøvemanden tager løbende prøver fra
lagertankene og benyt ter sig af et lille transportabelt
bord med instrumenter på. Hans målinger føres
senere ind i en bog, og prøverne går videre til laboratoriet (via »Diversemanden«, der også er fast).
Fademanden har ansvaret for processen. hvor øllet

transporteres fra gærtanke til lagertanke, hvilket
sker ved påmontering af slanger, der har forbindelse
til de rørl edninger, der forbinder de forskellige
etager og afdelinger. Det er vigtigt at holde rede på
alle forbindelserne.

•Står bare en hane forkert, så er helvede løs. Det er det
sgu for dyrt til<, siger fademanden. Det er blandt
andet derfor, arbejdet er betroet. Dengang han overtog fadningen fra forgængeren, sagde ledelsen. at >de
skulle have en. der er ædruelig, en der kommer hver morgen
og en, der ikke hele tiden bliver sygt.
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Følelserne for arbejdet i gær- og lagerkældre er
blandede. »Det er et lortearbejde«, er en af kommentarerne. Det fysiske slid, de ugæstfrie temperaturforhold med kulde og fugt og omgangen med stærke
kemikalier i forbindelse med rengøring, gør be-

og der mødes man mellem opgaverne.
Ligesom i Bryghuset kan man også berette om et
større hierarki tidligere - •dengang var det noget andet dengang havde vi formændene på nakken hele tiden•. Det
var svært at skaffe sig frirum på arbejdspladsen. Man

mærkningen let at forstå. På den anden side prises
»friheden«, arbejdet karakteriseres som »fleksibelt« ikke bare i sammenligning med bryghuset, men over
for så meget andet industriarbejde. Man har selv en
vis indflydelse på arbejdsgangen og kan »Være i fred«
- >formanden kommer lige en gang ime1Iem, men det er
sjældent<. Desuden er der den sociale side af arbejdet.

måtte først ikke få gardiner til pauserummet- >Vi
ville jo gerne sidde lidt ugenert• - men det blev dog gennemført, siger en medarbejder, der startede i Kældrene i 1950'erne. Gjorde man sig upopulær hos formanden, kunne man blive overført til det såkaldte
Gårdsjak, der, ifølge den samme, var >nogle barske
fyre•, efter sigende med hyppige slagsmål ved
frokostbordet. De hørte til i kælderen til den nu
nedrevne tre-etages Borgestuebygning (1957:27).

Man har det godt sammen. I pauserummet »Svamperummet« - er der lunt, radioen kører,

Ø L KAM

Ølkammen - eller Færdiggørelsesafdelingen som den
tidligere kaldtes - ligger som nævnt i umiddelbar
tilknytning til lagerkældrene, i den lave del af bygningsmassen, ud mod Tuborg Havnevej. Da det er
sidste del af brygprocessen, der varetages i denne afdeling, er også Ølkammen meget kølig. Ølkammens

Rørsystem fra forkældergangen.

opgave er at "hente" øllet efter endt lagring og lede
det gennem forskellige filtre (hvorved øllet "kæmmes"). Efter endt filtrering opbevares øllet på ny,
indtil det kan sendes til tapning gennem de rør, der
løber under jorden på tværs af hele produktionsanlægget.
Ølkammens funktioner er i vidt omfang automatiserede. Kun transporten fra lagerkælderen foregår
manuelt med påspænding af slanger, men udgør
kun en lille del af arbejdet. Ellers består arbejdet for
en stor del i overvågning, opstart af processer o.l., og
tankvask foregår i modsætning til i lagerkælderen
helt automatisk. Arbejdet karakteriseres bl.a. sådan
her af en arbejdsleder:
>En mand, han kan komme kL 7, og så får han at vide: ,,Det
filter, det kører''. Så skal han sådan set bare sørge for, at der

hele tiden er øl på det filter. Og det kan han gå og kigge på
i otte timer uden reelt at lave noget... det er mere overvågning. Og så opstart og afslutning<.
Forvalteren laver en overordnet plan ud fra hvilken
formændene skriver arbejdssedler.
Også på Ølkammen har arbejdet tidligere været
meget mere manuelt (der er dog fortsat meget
arbejde i forbindelse med rengøring). En ansat, der
har været på Ølkammen i lmap 40 år, fortæller
hvordan man f.eks. fortløbende - indtil midten af
1970'erne - skulle vaske og presse de bomuldsfilterplader, som øllet blev ledt igennem. Når pladerne
var fyldt. skulle d e, tunge og våde, transporteres ved at man i to etaper langede dem op ad en trappe til et stort kar. Her blev de vasket med sæbe og skyllevand, for til sidst at blive iblandet asbest(!) »for at
samle massen«. Nye filterplader, »pandekager«, blev
h erefter presset på manuelle filterpresser.
Som i Bryghuset er styringen af de mange ventiler,
der skal aktiveres i processen, i vidt omfang automatiseret ved hjælp af lufttryk. Tidligere var der overalt haner, som man skulle rundt til. Man havde en
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Presning af bomuldsfilterplader · •pandekagern ·på Ølkammen i slutningen af 1970'erne.

På Ølkammen .kæmmes· øllet ved at blive ledt gennem filtre. Her et af de tidligere filtre. i skiverne er monteret
vaskbare bomuldsfilterplader. Fotografiet er fra 1952.

lille træ- eller gummihammer med rundt til at slå
p å hanerne med, når de skulle lukkes til eller løsnes.
At v ære ansat på Brygsiden er ikke bare arbejde.
Der er ved siden af arbejdsforpligtelserne et veludv iklet socialt liv. Og det forekommer f.eks. hyppigt,
nogle steder dagligt, at man på eftermiddagsskiftet,

også med formændene, laver mad og spiser middag
sammen. Men det foregår afdeling for afdeling. Og i
f.eks. Bryghuset arrangeres med jævne mellemrum
på eftermiddagsholdet en komsammen. hvor tidligere ansatte også møder op.
Ølkammens pauserum 1978. På væggen anes maleri fra Tuborg Tegne· og Maleskole.

MALTKØLLE.

MALTGØRERIET.

Paa Køllen tørres det fugtige Grønmalt paa gennemhullede Staalgulve,
hvorigennem varm Luft strø!DDler op. Ved Regulering af Luftens Mængde
og Varmegrad og fif Tørringens Hurtighed bestemmes Typen fif Maltet
til de forskellige Ølsorter. Maltet, der først anbringes paa den øverste
Etage, fores efterhaanden ned paa den nederste; hvor Temperaturen er
højest, nemlig ca. 100~ C. Under TøXTingen •vendes• Maltet ved særlige,
mekanisk drevne Apparater.

50

MALTER I

I denne skildring af Brygsidens arbejdsliv mangler
Malteriet som det første led i produktionen - den
proces, hvor byg omdannes til malt. Det skyldes, at
Tuborg - som nævnt- ikke mere har et malteri. I dag
købes færdig malt hos underleverandører. Men indtil
1980 var der »maltgøring« på Tuborg.
Malteriet var et stort og markant bygningskompleks på grunden, og det var et sted m ed ca. 30
ansatte, som i f.eks. lagerkældrene. Malteriet var en
næsten endnu mere adskilt afdeling end Brygsidens
andre afdelinger. Malteriarbejdet er blevet betragtet
som et fysisk meget hårdt arbejde, og ofte i ekstremt
varme lokaler. Produktionsgangen var i korte træk:
Byggen blev renset (eventuelt efter en indledende
sortering), støbt (udblødt med vand), sat til spiring i
spirekasser (hvorved den blev omdannet til grønmalt), og tørret på maltkøllen. Til sidst blev rod-

Tuborgs maltkølle· en del af hele malterikomplekset· afbildet i reklametryksag fra 1933.
Den meget mandskabskrævende arbejdsgang benyttes stort set uændret indtil midten af
1960'erne. Det er den fugtige grønmalt fra spirelokalerne, der skal t_ørres på maltkøllen.
Belægningen af køllens øverste flage foregår med små mobile tipvogne. Efter 12 timer flyt·
tes malten fra øverste til mellemste kølleflage og efter endnu et halvt døgn til nederste
kølleflage, hvor der er varmest.

spirerne fjernet ved den såkaldte maltpudsning.
Arbejdet »på køllen« kan illustrere de store fysiske
krav, der blev stillet. Efter at byggen var sorteret og
sat til spiring i spirekasser. skulle den tørres under
m eget høje temperaturer på såkaldte »kølleflager«,

der var etageadskillelser i tre niveauer, som malten
blev flyttet imellem under tørringen. Man startede
med at »rømme« nederste niveau gennem nogle
lemme, gik op på mellemste niveau og »skød« malten ned gennem huller i gulvet, og gentog processen
på øverste niveau. En bryggeriarbejder fra malteriet
fortæller om sit første møde med arbejdet:
>••.og sil, den første morgen, jeg kommer herop, så siger de,
du skal med her, og så lukker han døren op, og så kommer
der sådan en vannebø1ge ud på 80 grader. Og så sagde jeg:
"Hvad så?" ,Ja, vi skal herind og arbejde. Vi skal jo ind og
lave noget". Så sagde jeg: ,,Ind og !ave noget, i den vanne,
er du rigtig klog mand"? Der var sateme vannt«.
Samme medarbejder fortæller, hvordan man så
på arbejdet i Malteriet fra andre afdelinger på
bryggeriet: ,Jeg kan godt sige dig- hvis du spørger mange
herude fra. Der er ikke mange, der vil være i Malteriet. Så
er det 1ige meget hvor fanden, de er henne af på bryggeriet.
For når vi skulle have falk, så tog vi dem direkte fra byen af
For når nogen kom over, så kom de med lægeattester, uh-ha,
men det var jo også meget støv. Men der var da mange, de

kom med lægeattester, mand. Så sagde vi: "Har I nogen
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Malteriets folk· dagholdet ·i 1978 foran bygmodtagelsen. Billedet giver indtryk af Malteriet som en lille selvstæn·
dig enhed. Længst til venstre, stående, er den faste smed. Siddende i khakifarvede [lyset kitler fra venstre formand,
laborant og inspektør. De resterende er bryggeriarbejdere. Skovlen med datering på brugtes til at fordele malten på
køllen. Det andet redskab er •skyderen•, som brugtes til at skubbe malten ned igennem lemme i gulvet.

sinde været herovre"?.. "Næh, næh!" ,,Hvordan kan I så sige,

afdeling med meget manuelt arbejde.

I ikke kan tåle det"? "Næh, næh! Nu skal du høre: Der var en

Der skete imidlertid også h er, som det blev almin·
deligt andre steder, i slutningen af1970'erne ændrin-

der fortalte os."" · ovre på Tap Syd, elier Tap Nord i sin tid,
da den lå derovre · "... der har fortalt, da de hørte at de
mangler folk på Malteriet, sagde: I skal ikke gå derover;
det er en slaveanstalt, mand". Men det er da klart, vi lavede
mere arbejde, altså legemligt arbejde, end de gjorde på de
andre afdelinger: Altså det er jo vidt forskelligt stykke ar·
bejde. Men her skulle vi både bruge skovl og hakke, næsten.
Det skulle man altså her. Det var sgu ikke sådan !igetiL
Det var sgu tit det var knoklearbejde, men hvad fanden«.
Arbejdet blev i løbet af1970'erne lettet en del· f.eks.
blev tømningen af spirekasserne og fordelingen af
m alt gjort delvis automatisk. Og der blev sat kontrolure på en del funktioner. Stadig var d et dog en

Den spirede malt trækkes på billedet til venstre ud af spirekassen ved hjælp af •æseh · en slags kraftig mangetandet

ger i organiseringen af arbejdet - man begyndte at

trægaffel med en stang på, som holdes nede af en mand, mens den bliver trukket af et motoriseret spil. Tilbageførin·

rokere rundt på de forskellige pladser. Det var delvis
begrundet i, at flere funktioner var blevet lettet.

gen af æslet sker ved håndkraft. Så.ledes foregik arbejdet indtil 1968.

Følgende citat giver indblik i, hvordan en sådan
ændring kunne bryde op i tidligere relationer mellem de ansatte. Det skildrer forholdene ved spirekasserne, der tidligere havde været betroet arbejde.
>I starten var der fast "ventilerer" som vi kaldte det, der
passede selve spirelokalerne. Der gik tre døgndrift~Ik, der
kun havde".de havde altså også andet, men de havde også
spirekasserne, og skulle sørge for; at det blev udluftet og alt,
hvad der skulle foregå der: Og de havde os med og de var

med, når kassen skullefyldes op igen. Så var det ham [den
faste ventilerer), der ,,lagde" kassen, det var ikke andre end
ham der gjorde det". det var kun ham ventileren. Der var
fast mandskab og det var der også på mange ting. Til sidst
fik vi altså lavet det om, så vi rokerede på hele styrken. Så
røg de også med, men det var ikke noget de kunne lide.
Mange af dem havde gået der i 15 år, og så pludselig sku1Ie
rundt og lave meget andet. ..de gjorde det, men det var jo

ikke rigtig noget, der passede dem, for de havde de lokaler,
det var 'deres', men det var altså også tip-top og holdt med
det heie. Det er både godt og ondt at rokere rundt med
mennesker på en måde, for når vi rokerede sådan rundt
som vi gjorde til sidst, så siger man: "Nåh, skide være med
det. Det gider jeg sgu ikke og røre ved. Der går syv uger før
jeg kommer igen med det arbejde". Dem, der gik fast, de
kunne stå der og nyde det, når de havde lagt kasser, det
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Spirekasserne, hvor byggen efter støbning !opblødning i vand) lægges til spiring og bliver til grønmalt. Herfra gAr
malten til tørring på •køllenu. Efter 1968 bliver spirekasserne tømt automatisk. En bryggeriarbejder kan styre
trækspillet ved tryk på en knap. For enden af spirekassen ryger grønmalten ned i en transportsnegl, der leder
malten til en kop-elevator og derfra til tørring pA maltkøllen.

i vidt omfang overladt til de ansatte selv.
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I slutningen af 60'erne rationaliseres arbejdet på
maltkøllen markant. Dels benyttes kun en kølleflage,
dels lettes belægningen ved, at man benytter et slyngbånd, monteret på en hængende mobil stol.

[den spirende malt} sku11e ligge ligesom en seng, der buer op
pd midten og så gå ned igen... den lå ligesom et tæppe du."
og da vi andre skulle gøre det, så lå det sgu da ikke sådan.«
Også malteriet havde eget pauserum, hvor man for
det meste spiste sin mad. Der var generelt ikke tid
til at tage over i Borgestuebygningen (1957:27) i
frokostpausen.
Ni [Malteriet] var sådan en lukket afdeling. Det var der
mange, der sagde: "De mærkelige mennesker der"". det
sagde vi også om Bryghuset: "De er sgu også nogle mærkelige snegle derovre". Men det er da også rigtigt. Vi kunne
ikke fare rundt nogen steder. Vi var sgu bundet fast.
Men der var mere, end der er i dag. Altså nu er der slet
ikke noget tid til noget".«
Ligesom på resten af Brygsiden var arbejdet

>Så fik vi en seddel hver, så kunne vi selv se, hvad vi
skulle lave...dem fik vi hver morgen kl 6." }Ormændene
var i afdelingen, altså i huset, min altsd vi vidste, hvad vi
skulle lave he1e tiden, og så kørte det bare derudaf«.
Imidlertid krævede Malteriet, i modsætning til
resten af Brygsiden, fuldt mandskab hver dag,
således at der ikke var de samme muligheder for at
frisætte folk på f.eks. helligdage, som på de andre
afdelinger. Der krævedes fuld bemanding hele
døgnet, alle ugens syv dage, året rundt.
Set under et fremtræder Brygsidens arbejde som
varieret og med forskelligartede afdelinger. Det er
en afspejling af, at arbejdet indgår i øllets fremstilling på forskellige stadier. Generelt hører Brygsidens afdelinger da også til dem, der kræver mest
oplæring. De fleste funktioner er der mindst et par
ugers oplæring på, og mange 1aæver stor rutine.
På Brygsiden foregår der hele tiden en direkte
bearbejdning og behandling af produktet, hvilket
også kommer til udtryk ved, at man har en b~ims
ordning. der er fælles for alle Brygsidens afdelinger.
De ansatte har nemlig en del indflydelse på, hvor
godt råmaterialerne bliver udnyttet, hvor meget
vand, der forbruges osv. Bonusen er afhængig af,
hvor meget der spares - maksimalt kan den udgøre
15 1/2 kr. pr. time (svarer til ca. 15 %af den faste løn
med tillæg). Bonusordningen illustrerer, at der på
Brygsiden er en indflydelse på materialebehandling
og -udnyttelse, som man ikke finder på f.eks. Tapsiden,
hvor en sådan ordning ville være mindre relevant
(bonus på Tupsiden vil typisk være præstationsbestemt, og forbundet med tempo frem for materialer).
Ordningen har været medvirkende til, at Tuborg
med hensyn til vandforbrug og materialebesparelser
ligger »second to none«, som en brygmester formulerer
det. En bryggeriarbejder siger det samme, men på en
lidt anden måde, »der går ikke noget til spilde - ikke
andet end lokumsvandet, plejer vi at sige«.

TAP S IDEN

Er billedet af Brygsiden komplekst, gælder det ikke,mindre den såkaldte »Tapside« - den del
af produktionsanlægget, der overtager det færdigfiltrerede øl og sørger for at omdanne det
til en distributionsklar færdigvare. Det brogede billede gælder både, når man kigger på
arbejdslivet og samværet, som det ser ud i dag, og når man inddrager de sidste 30-40 år.
For det første dækker tapning flere felter - ikke bare øl på flaske eller dåse (1995:15), men
også den såkaldte fustagetapning (fadøl) (1995:7), og desuden tapning af mineralvand
(1995:14). Der er altså tale om flere tappearbejdspladser på Tuborg. Indtil 1973 havde man
desuden også Eksporttapperi i en selvstændig bygning - »Eksporten« (1957:16).
Dertil skal føjes, at Tapsiden i dag befinder sig i helt andre bygninger end for 40 år siden.
Den fysiske ramme om produktionen og dagligdagen er skiftet ud i løbet af perioden.
Vedføjer man endelig, at rationaliseringen af tappeprocessen er foregået kontinuerligt,
og bemandingen reduceret med op mod 80% siden midten af 1970'erne, hvor antallet var
på sit højeste, kan man godt tillade sig at gå ud fra, at omvæltningerne i denne periode er
blevet oplevet som endnu mere markante end på Brygsiden.
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MODTAGELSE AF TOMME FLASKER
SAMT FLASKEllFI'ERSYN.

RENSNING, SKYLNING OG ~KLARING« AF
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AFTAPNING SA NS TAL TEN;
Tap Nord før den store modernisering efter Anden Verdenskrig. Endnu er funktionerne ved bl.a. skylning
og pasteurisering ikke automatiserede. Sammenlign med billederne side 64. I bygningerne ses også borgestuer,
omklædningsrum og laboratorium.

Figur 3
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De to figurer viser i tre tidssnit forandringer i sammensætningen af personale fra starten af1950'erne til 1995. Det drejer sig udeluklænde
om overenskomstansat personale.
Den første figur viser den nominelle udvikling totalt og i de forskellige afdelinger. Der er en voldsom personalestigning gennem 1950'erne
og 1960'erne - udviklingen vender lige før 1970'emes midte, hvorefter personalet reduceres løbende indtil i dag - faldet har været størst efter
midten af 1980'erne. Personaleantallet i 1995 er knapt det halve af niveauet i 1951.
Den anden figur illustrerer forandringen relativt mellem de forskellige afdelinger (med det sanune datagrundlag). Det centrale er her den
markante reduktion i tappehallernes (både øl og vand) andel af personalet. Det er en afspejling af, at det er ved tappekolonnerne, at den
største rationalisering har været mulig.
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Tapside -øl
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Kilder: Sammenlignelige opgørelser 1950/51, Carlsberg Arkiv; Arbejdsmiljø på Tuborg, RUC 1976 (tallene fra 1.1.1974), Ar~dsstyrkerapport,
Tuborg 1995. Thllene skal tages med visse forbehold og ikke mindst deres indbyrdes sammenlignelighed. Kilderne har meget furskellig karakter,
så tallene er ikke nødvendigvis indsamlet efter ensartede kriterier.: Det gælder ikke mindst kategorien Andet (rengøring, kantinepersonale mmJ

Fustagetapningens personale er ikke medtaget, da det ikke findes fur 1951 - furmentlig indgår dog dette personale under Brygsiden i 1973.
De unøjagtigheder som .tallene således formodentlig er behæftet med, har imidlertid ikke afgørende indflydelse på deres relevans her,
hvor det er hensigten at illustrere de markante forskydninger i personalet og dets sammensætning.

62

PROD U KTIONEN

Tapperiernes arbejdsliv, og forandringerne på disse
arbejdspladser, forstås bedst med et kendskab til

Modtageanlægget· •Beholderrnmmetn ·på Tap Syd forbinder Brygsiden med Tapsiden. Beholderrummet modtager
det, der overføres fra Ølkammen. Lampen viser, hvad der er sendt af sted i rørene. På tavlerne specificeres ølsorten.

principperne i tappeprocessen.
Man bruger betegnelsen »kolonner« om tappemaskineriet, fordi hver enkelt delproces i aftapningen forløber umiddelbart efter den foregående.
Uanset hvor teknologisk udviklet kolonnen er, skal
hver eneste flaske gennemgå følgende trin, fra den
ankommer torn til tapperiet, til d en forlader det:
Depalletering er første fase, hvor ølkasserne løftes
af pallerne, og flaskerne tages op og transporteres
til grov- og finsorteringen. hvor beskadigede flasker
fjernes, og ukurante flasker sorteres fra. Kasserne
transporteres til kontrol og vask Flaskerne går til
skylning og skal herefter klares (kontroller es ved
gennemlysning). Tapningen og kapslingen er næste
led, d er efterfølges af en pasteurisering. Flaskerne
efterkontrolleres for tilstrækkelig mængde osv.,
forinden de kommer til etiketteringen. De sidste led
består i pakning (kassefyldning) og palletering.
Indtil 1973, hvor produktionen på Tap Syd for alvor
blev indledt. foregik al aftapning (bortset fra fustage-

tapningen) på Tuborgs Nordområde (1957:13,15,16).
Skal man male udviklingen fra 1940'erne med
bred pensel, kan man tale om to væsentlige nybrud
i øltapperiernes arbejdsgang indtil slutningen af
1970'erne.
Den første omorganisering fandt både sit økonomiske og tekniske fundament i den amerikanske
Marshallhjælp. Fra Amerika, der under Anden
Verdenskrig havde fået et teknologisk forspring,
indførte man i 1949 fire kolonner. Det følgende årti
kom til at danne rammen om en grundlæggende
modernisering af tapperierne - i perioden fra 1949
til 1962 opstilledes ti nye ølkolonner.
"Modernisering" er som tidligere nævnt en relativ
størrelse, eftersom der efter få år kan hæftes betegnelsen "gammeldags" på det samme maskineri.
Det vil fremgå tydeligt af denne skildring af de
sidste fire årtier i tapperierne. Moderniseringen i
1950'erne automatiserede funktioner som skylning,
pasteurisering og etikettering. Men stadig var
arbejdet manuelt ved f.eks. palletering og depalletering, tømning af kasser, sortering af flasker og
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Tap Nord 1955. På stregtegningen kan man se forløbet fra de tomme flasker kommer ind i den ene ende. og de fyldte
går ud i den anden. Kun skylleriet i underetagen er ikke med på fotografierne. Man kan her se, hvordan kolonnerne.
der ligger side om side bag hinanden. alligevel er adskilte enheder. Det fremgår, hvor skarpt arbejdet er delt i mandeog kvindepladset · mændene står ved maskinerne.

pakning. De sidste tre funktioner var kvindearbejde.
Allerede omkring 1970 ser endnu en markant
ændring dagens lys, da man går fra trækasser med
liggende flasker til plastkasser med opretstående
flasker. Nybruddet skyldes, at man nu maskinelt
- ved hjælp af såkaldte »malkemaskiner« - kan
tømme og pakke ølkasserne. Hermed overflødiggøres 80% af det mandskab, i dette tilfælde kvinder,
der varetager disse funktioner.
Med hensyn til kønsfordelingen var det generelle
billede indtil langt ind i 1970'erne, at mændene
havde ansvaret for overvågningen af maskiner og
stod for fysisk meget tungt arbejde, mens kvinderne
havde det tempoprægede, manuelle arbejde (der

også kunne være fysisk krævende). Kvinderne
overtog dog overvågningen af f.eks. pakningen,
da denne blev automatiseret,' ligesom de fik lov at
passe etiketteringsmaskinen på en ny kolonne.
Den tekniske udvikling har heller ikke stået stille
gennem 1970'erne og 1980'erne. Bestræbelserne er
især gået på at integrere de forskellige delprocesser
på kolonnen, skabe opsamlingsplads forskellige
steder. så der er mulighed for at køre videre, selv
om enkelte funktioner midlertidigt sætter ud.
En markant ændring er desuden, at mænd og
kvinder siden 1987 i princippet varetager de
samme funktioner.
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NORDOMRÅDET 1960'ERNE OG · 70 ' ERNE

,Det var lang:romtkørende maskineri. Vi havde fire kolonner. der kørte derovre, der kørte 15.000 [flasker] i timen.
så havde vi en. der kørte 30.000, så havde vi en. der kørte
32.400, og så havde vi en nede i kælderen, der kørte jo.ooo,
og så havde vi en lille "Kolonne L" · vi kaldte den ..Lorte·
kolonnen" - den kørte 9.000 i timen. Så det var noget ældgammelt noget Alle de kolonner gav jo, at der var kolossalt
med mennesker. Det var jo sådan, dengang var miljøet
sådan, at hvis en mand havde en skavank, så gav de ham en
kost i hdnden. og sagde: ..Kammerat, så kan du bare gå
derned, så kan du gå ogfeje"«.
Karakteristisk for den store tappehal Tap Nord
(1957:13) omkiing 1970 var mandskabskrævende
teknologi, et mylder af mennesker og skånejobstil
ansatte med nedsat arbejdsevne.
De mange mennesker og det meget leben er
blandt de forhold, der først nævnes, når tidligere
ansatte snakker om Tap Nord som arbejdsplads. En,
der var ansat dengang, oplevede Tap Nord ligesom
en færge, fordi man stod i to >dæk<, og der samtidig
var en konstant lyd af klirrende flasker. Andre nævner, at der samtidig var en vedvarende rislen i loka-
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Jerne, fordi man havde øl liggende på køl i kar og
spande, der var tilsat en løbende vandslange (en
energikonsulent fik nogle år efter en takn~mmelig
opgave med at spare på vandet). Helt ind i 1980'erne
har den store tappehal dannet rammen om en helt
egen kultur, som spiller en markant rolle i bevidstheden hos alle, der har været tilknyttet bryggeriet
i denne periode.
Om end nogle furhold er noget specielle for Tuborg
(og bryggerierne i det hele taget, jf. figur 1 og 2 side 32
og 33), kan et indblik i arbejdsliv og omgangsformer
på Tap Nord i 1960'erne og -70'erne give et billede af
en stor dansk industriarbejdsplads i en periode med
højkonjunktur og et vist mandskabs- og tidsmæssigt
overskud. En arbejdsplads, der kan følges i perioden,
hvor det manuelle arbejde får mindre og mindre
betydning og faggrænser løbende provokeres. Det
nye store tapperi - Thp Syd (1995:15), der starter sin
produktion i 1973 - repræsenterer i denne sammenhæng det "moderne": andre omgangsformer og en
anden form for arbejde, især hvis det drejer sig om
den sidste halve snes år.

Tap Nord 1970. Pasteuriseringsmasklne til højre, klaring og etiketteringsmaskine til venstre herfor.
Maskineriet er i princippet ikke ændret meget siden 1955.

Først skildres derfor forholdene i tapperierne på
Nordområdet i 1960'eme og 1970'erne og derefter
på Sydområdet, og i den forbindelse kommer jeg
nærmere ind på de seneste års forandringer.

Faste funktioner
Hvis man i slutningen af1960'erne kørte forbi Tuborg på Strandvejen, kunne man uden for Administrationsbygningen se et stort skilt: "Bryggeriarbejdere søges til skifteholdsarbejde~. stod der på det.
Sådan var tiden, man tog folk ind fra gaden.
En arbejdsdag på Thp Nord startede klokken seks
på dagholdet. Det var kun folk, der var faste på
maskinerne, der selv kunne gå i gang.
>Vi stod derovre i Tap Nord t en lang række" så stod man
der og blev pillet ud, dem der skulle på akkordarbejde, og

,

det havde meget at gøre med, hvem der var formændenes
kæledægger dengang, for der var timelønsarbejde, og så
var der akkordarbejde, og der var sandelig stor forskel i
indtjeningen". dem, der ikke kom på maskinen, de sad til
almindelig timeløn, de sad, hvis der var nogen. der skulle
gå hjem, eller hvis der var nogen, de skulle bruge et sted
til at gøre rent eller noget i den retning. så blev de sendt
ud til almindelig timeløn. Det var ikke akkordarbejde.
Så det var om at holde sig tit Og så var der jo dem, der var
faste på kolonnerne, det var jo dem, der havde været der i
flere år. De havde jo deres faste tjans«.
Hver kolonne fungerede som en enhed med sin
egen akkordudregning - det betød, at indtjeningsmulighederne var større for dem, der var knyttet
til kolonnerne end for dem, der blev sat til timelønnet arbejde.
Ud over de skillelinjer. der var mellem løse fulk
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Tap Nord, 1970. Endnu bruges trækasser med.Jiggende flasker. Her· ved •klaringen• ·til frasorterede flasker

Pakkeriet Tap Nord 1970. Tasker og personlige sager bar man ligesom i dag med sig ved pladsen.

og dem på faste pladser, var der også opdelingen i
forskellige pladser inden for kolonnen, og i denne
forbindelse skellet mellem kvinde- og mandsarbejde.
Eeks. var det utænkeligt med andet end mænd ved
nedfaldet (fra skyllemaskinen} og tapningen.
Damer stod eller sad ved bl.a. sortering og skyllemaskiner -i underetagen. ved klarekasserne og pakningen. Det almindelige var, at man var ved en fast
plads, eventuelt kunne man skifte mellem sortering
og klaring. Men rotation rundt på kolonnen var
utænkelig.
På trods af kønsopdelingen havde også kvinderne
hårdt fysisk arbejde. Her en kvindelig bryggeriarbejder omkring 1970.
•Det der med at stå og komme de der tomme flasker på
Mndene nedenunder [i skylleriet], det var kun kvinder, det
burde have været mandearbejde". vi stod med de her tunge

pakkede." og så kom den fuldautomatiske maskine, hvor
den tog op selv. og vi fik plastic-kasser." så stod der en dame
deroppe og passede den". Jo, altså, det var en bedring rent
arbejdsmæssigt, for de var tunge, trækasserne. Men det tog
allerede noget af det... man begyndte at blive skilt ad, så
man ikke snakkede sammen." jeg synes man havde det me·
get sjovere, da man stod i række<.
Det var det samme hold, man stod med hver dag.
Der er forskellige opfattelser af, hvad de skarpe "fag"grænser betød for, hvordan man opfattede sin rolle i
produktionen. En mandlig bryggeriarbejder - ansat
i Eksporttapperiet dengang - fortæller:
»Sd havde man sit arbejdsområde. Hvis der to meter længere fremme væltede en flaske, så rejste han den ikke op, for
det var ikke hans arbejde. Og det gjorde jo sd, at der kunne
være skænderier og ballade om, hvem der skulle rejse den
flaske op_ altså vi havde en strejke på en halv dag fordi der

50 styks kasser - trækasser, jeg har skæve fingre endnu
- der skulle man altså virkeligfølge med.fer ellers blev de
andre jo sure. De gamle damer, der var vant til at stå der,
de kunne jo jokke det op pd båndet i løbet af10 sekunder.
Vi andre". det var virkelig hårdt. Der var man virkelig
udkørt rent_fysisk. .. mændene havde jo maskinerne, det var
meget stærkt afgrænset«.
Som nævnt lettedes arbejdet betydeligt ved indførsel

af plastkasser og de såkaldte »malkemaskiner«, der
automatisk tømte og pakkede kasserne. En kvindelig
bryggeriarbejder, der stod ved pakningen (hvor
fyldte flasker pakkes i kasser} skildrer, hvor markant
forandringen var (bemandingen ved pakningen
reduceredes med 80 96), og hvordan den havde både
positive og negative sider.
•Jeg stod og håndpakkede i trækasser,JYidt gods- jeg har
altid kun været ved_fyldt.. vi stod fire pd hver side og hånd-

lå en flaske man ikke vidste..fordi hvis formanden gik hen
og samlede den op, så stre;jkede vi jo, fordi det var jo bryggeriarbejde. Det tog en halv dag. at finde ud af. hvem fanden,

der skulle rejse den åndssvage flaske op.<
Omvendt kunne det faste område også indebære en
omhyggelig varetagelse af det ansvar, man var blevet overladt. En håndværker tilknyttet Tup Nord i
1970'erne fortæller:
>På det tidspunkt havde vi jo nogle kolossalt gode bryggeriarbejdere, der følte, det var deres maskine. Vi havde jo folk,
som mødte en halv time før, de skulle i arbejde. Sd havde
de oliekanden med. Så gik de ud på deres maskiner og
smurte op1uk og det hele." der var jo en der hed Wilfred,
der var tapper nede på l'eren [kolonnens nummer], og Karl
var nedfaldsmand på l'eren og de kørte helt suverænt... og
det var bryggeriarbejderne indbyrdes. Der var også penge
i det, jo. For de fik jo en bonus pd hvor meget, man kørte."
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Kvindernes borgestue i en af dagens panser. Snaps var ikke tilladt, men almindeligt udbredt på
arbejdspladsen indtil ind i 1980'erne. Tap Nord 1972.

og så var der andre folk, som kun tænkte pil at holde
pause hele tiden<.
En bryggeriarbejder, senere formand, om lignende
forhold: >Men der var selefølgelig dem, der havde deres
faste pladser, og der var der som regel en på hvert hold, og
det var især tapperne, der ligesom styrede kolonnen. Altså
ligesom sørgede for at hive fat i folk, hvis de fkke passede
deres arbejde. Altså: .se nu at få rejst den flaske op", og
sådan noget, hvis der var stop forskellige steder•.
Grænserne mellem arbejdsopgaver og ansvarsområder var medvirkende til at skabe arbejde for
alt-mulig-mænd:
>Dengang havde man jo direkte diversemænd, skårmænd
som man kaldte dem, som gik rundt med en trillebør og

fejede skår op. For ndr en truckfører smed en palle, så kunne
han ikke drømme om at gå ned af sin truck. Han 1od den
falde og så kørte han videre, og hvis ikke formanden fik fat i
en fejemand, så kørte de rundt i skårenec.

Særlige omgangsformer

Når folk i dag snakker om Tup Nord, tænker de ikke
kun på produktionen og arbejdet. »Nord« var også
borgestuer, spilleri, handel, fester. I en periode holdt
man bal en gang om måneden i borgestuen - >og så
klokken 10 var damerne klædt ud i deres fineste skrud•.
Fælles frokoster holdt man gerne om fredagen. Det
var ikke usædvanligt, at folk sov derude - nogle skal

efter sigende have holdt ferie der. Det var på mange
måder en verden for sig. En af håndværkerne havde
som fast indslag at klovne, når der kom besøgende
igennem tappehallen. >Nord« var et sted, hvor
mange spilleregler var sat ud af kraft.
En af dem gjaldt forholdet til de overordnede.
En bryggeriarbejder, der kom fra en af tappehallerne på Carlsberg omkring 1980, fortæller: - >ljegfikJ
et c:hok. .. tænkte, det her, det' sgu da løgn. .. Bestyrelsen (i en
af de faglige klubber] var konger, det var dem, der satte folk
i arbejde. Formændene havde ikke en skid og skulle have
sagte. Formænd var f.eks. også fimnent adgang til de
mandlige bryggeriarbejderes borgestue.
Der var furskellige grupper og afdelinger i Tap
Nord - nogle mere synlige end andre. Dels var der
opdelingen i kvinder og mænd, som i øvrigt ikke
kun gjaldt produktionen - man havde også hver sin
borgestue, hvor det modsatte køn, i hvert fald formelt, var forment adgang. Dels var der områder i
tappehallen med en mere vidtløftig omgangsform
end andre steder. Skylleriet i den nederste etage var
kendt som et sådant sted.
Kvinder, der var i Tap Nord i 1970'erne, kan
fortælle om en gruppe kvindelige bryggeriarbejdere,
der skilte sig en del ud med en "grov" omgangsform.
En kvinde fortæller om afslutningen på sin første ·

dag på bryggeriet, hvor hun var kommet "i lære" i
sorteringen hos en af disse:
>Sd sagde jeg ti1 hende: ,,Farvel og tak for i dag - jeg ska1
altså også være her i morgen" .. Sd sagde hun: ,Jeg er kraftedeme ligeglad med hvilken idiot, de sender herned". Så var
hun blevet ondskabsfuld, det var fordi hun havde fået nogle
bajere. Det fandt jeg hurtigt ud af. Der var stor forskel på
om morgenen og så om eftermiddagen. De kunne hæ1de
noget indenbords, de den.
En anden kvinde husker dem også:
>Tonen var meget grov... jeg kender godt, dem der var dernede [i skylleriet i underetagen). De var sindssygt uartige,
rigtig grove._ man kan godt sige, man opdelte sig i grupper:
Det man ikke kunne klare, det holdt man sig væk fra... altsd,
nogen, der var rigtig sjofle, dem snakkede man ikke med,
og man satte sig absolut ikke hen, hvor de var... Man ville
simpelthen ikke sidde sammen med dem. Når man kørte
ned ad Tuborgvej (i bus), så kendte de noget for hvert et
stoppe-sted. De sagde en hel bunke i bussen. Og så kunne der
jo sidde fine damer, der jo stod på herude i Hellerup. Og det
var jo ikke ret smart. Så fyrede de sådan noget af -for det
meste i en kæmpe brandertc.

Hierarki
Formentlig har en del af modsætningen mellem
denne gruppe af kvindelige bryggeriarbejdere,
der har været 10-20 år ældre end de unge, der er
kommet ind omkring 1970, bestået i, at de ældre har
følt deres position truet. Dels har ny teknologi
ændret deres arbejdsfunktioner grundlæggende,
og dermed delvis overflødiggjort deres kunnen.
Dels har der formentlig været en konkurrence om
mændenes gunst Thp Nord var nemlig også kurmageri og pardannelser. Ikke få har fundet deres
tilkommende mand og kone her. Flere af de

Ved efterskyllemaskinen. Tap Nord 1970.
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Der tappes eksportøl i fustagetapperiet 1951.

I 1968 moderniseres fadølsafdelingen med et fuldautomatisk system,

Pauserummet på Eksporttapperiet i 1954. Fælles for både mænd og kvinder.

lin fast mand varetager 11håndtapningen•.

der stort set uændret fungerer indtil slutningen af1980"erne.

dengang unge kvinder fortæller, at man derfor ikke
skulle være for .fin" i de ældres øjne:
»Man skulle i hvert fald ikke komme og så have sminke på
og den slags". ,,Hvad fanden, hun kommer der klædt på som
en prinsesse", var der en, der en dag sagde til mig". der har
været sådan en typisk konkurrence, hvor de har været vant
til at gå med "deres" mænd." mændene på "deres" maskine, det var deres fortrolige•.
Mange mænd fortæller også om Tap Nord, som det
sted der var damer at se på og være sammen med:
»Der var altid en masse damer.. på det tidspunkt
{i 1970'eme] var der jo sommervikarer inde, og der var
stewardesser, og de var ligesom trukket udfra en modejouma~ så der var jo hele spektret«.
Et markant træk ved Tap Nord var en vis rangorden.
Næsten alle, der har haft deres gang på Thp Nord,
nævner, at man havde faste pladser i borgestuen.

En tidligere laboratorieansat fortæller om en yngre,
sød, mandlig kollega: Når der blev tappet Porter på

Alle nytilkomne har oplevet at sætte sig et sted,
hvorefter de har fået at vide, at den plads tilhørte
en anden:
»Og der stod ikke navne eller numre nogen steder, men den
gang var der jo skuffer i forbindelse med bordene, og de
havde jo deres små brændevinsglas nede i deres skuffer.
Så de skulle sidde ud for den skuffe.hvor deres glas var og
deres kort og sådan noget. De kom bare og så plantede de
deres bajere og deres glas og deres madpakke. Og så den
stakkel, der sad der, han kiggede op, så stod der sådan en
stor grov bryggeriarbejder«.
Foruden Tap Nord bestod Tuborgs "tapside" også af
den såkaldte Vandfabrik eller Mineralvandsfabrik,
af et Fustagetapperi og af "Eksporten".
»Eksporten« huskes generelt som et sted med et liv
og en omgangsform som i Tap Nord. Et·enkelt
eksempel må være tilstrækkeligt til at illustrere det.

Eksporten, turde han simpelthen ikke gå derover
alene, fordi han var bange for, at damerne skulle
blive for nærgående.8

Fustagetapperiet
»Fustagen« var også en verden for sig. Den var lokaliseret på Brygsiden (og folkene følte sig af den grund
som hørende under denne) - i den østre ende af
lagerkælderbygningerne. Afdelingen var beskeden
af størrelse, og som følge heraf var man en lille
sammensvejset flok. Man havde en given produktionsnorm, der skulle opfyldes, så hvis samarbejdet
var velfungerende, havde man selv en vis indflydelse
på arbejdstiden - og kunne dermed også skabe sig en

vis frihed: Ni havde så meget med... hvor vi selv dirigerede
vores tider. Da havde vi så gang igennem tunnelen til Tap
Nord. Det var ligesom for at komme over og sidde og
slappe af og se på damer og hygge sig". Tap Nord var sådan
set spærret af - der var en tunnel funder Tuborg Havnevej
- blev åbnet omkring 1970]. Og så kan man sige, at det
var en dårlig bryggeriarbejder, der ikke havde fået
tiltusket sig en nøgle«.
Indtil 1968, hvor man fik et nyt Fustageanlæg, kan
arbejdsprocessen skildres sådan her:
»Først stod der nogle folk og åbnede de her fade, altså pil-

lede dækslerne af, så blev de smidt ind i... en udvendig vasker. Når de så var rene nok, så tog vi dem hen i sådan en
lud og stillede dem på der. Efter det over på noget skyl og så
læssede man op på en bane". hvor man stillede dem oven på
sådan nogle damp-målere og så åbnede man så de blev
steriliseret. Så smed man dem så over til et bånd, og så røg

været stort set som i øltapperierne, f.eks. tidligere
med nøje definitioner på, hvad der var mands- og
kvindearbejde. Vandkolonnerne blev moderniseret
tidligere end ølkolonnerne med opretstående flasker
og plastkasser. Allerede fra starten af1960'erne
begyndte således de mange kvinder, der havde været
beskæftiget med at tage flasker op og lægge flasker
ned i kasser (udpakning og pakning), at blive overflødige. Denne rationalisering indebar i øvrigt, at
kvinder - som en kompensation for tabet af
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arbejdspladser - fik lov at stå ved etiketmaskinen,
og derved for første gang fik adgang til en funktion,
der tidligere havde været forbeholdt mænd.
Vandfabrikken er desuden interessant som det
eneste sted i driften, hvor bryggeriet, indtil starten
af1960'erne, benyttede sig af arbejdsdrenge. Deres
funktion var blandt andet at køre frem og tilbage
med kasser, fordi kolonnedriften ikke var så udbygget. De havde desuden til opgave at tage fyldte

Panse på. Fustagen 1988.

Saftblandingen på Vandfabrikken 1951.

flasker op mellem fingrene, vende bunden i vejret
på dem to gange og sætte dem på plads i kassen igen.

omfang er selvstyrende. Men de teknologiske foran-

forbundet med Tap Nord. I 1989 blev produktionen

dringer og en langt mere stram bemanding har gjort
rammerne betydelig snævrere end tidligere. Produk-

flaskerne med det carboniserede, kulsyreholdige
vand. Efter sigende har denne beskæftigelse givet

(1995:14)- ved siden af Tap Syd.

Hensigten var at få blandet saften i bunden af

de så ud ti1 håndtapning. Der stod så en mand og tog dem
derfra og tappede dem ... og skubbede dem over til en anden
mand, der spændte og stillede dem på paller:.. Der kunne vi
så arbejde med.fu1d knald på og så kunne man så sætte sig
ned allesammen sammen." der kunne vi sådan set dirigere
det næsten som det passede os... Også hvis vi fandt ud af:
"I dag skal vi sgu holde noget''- der blev drukket en del
brændevin og en del bajere... det var en fast stok«.
Det anlæg, man fik i 1968, var fuldautomatisk, men
•det kunne snydes lidt ved at trykke på damptiden. Du
kunne ligesom stadigvæk bevæge dig lidt og skulle vi noget,
så kunne vi jo også starte lidt før." Så kunne vi så lave et
lager; og stadigvæk have hygge og miljøc.
Fustagetapperiet- der i slutningen af1980'erne
blev udskiftet og flyttet til bygningen mellem
Cetralværkstedet og Læskedrikfabrikken - kører
stadig med en fast mandskabsgruppe, der i vidt

overflyttet til en ny bygning - »Læskedrikfabrikken«

tionsanlægget kører nu kontinuerligt og kræver
nærvær hele tiden.

Produktionen på Vandfabrikken mindede generelt om øltapperiernes. Imidlertid indgik på Vandfabrikken også råvarebehandling - så der altså både

•På natho1det før kunne du godt skrabe to timer sammen
og lægge dig ned på en madras og slappe af Det kan du
jo ikke i dag«.
Det er et markant træk ved nutidens maskinpasning
og -overvågning, at der hele tiden kan være ting,
der kræver indgreb.

altså ikke fra ølkolonnernes. Ikke desto mindre blev

var tale om en tilberednings- og en aftapningsdel.

Vandfabrikken betragtet anderledes end Thp Nord.
Den blev af nogle anset for at være et lidt "pænere"

Det gælder også i dag. I dag købes dog færdigbear-

sted. En håndværker, der havde sin gang i begge

bejdede råvarer, som blotblandes med vand

tapperier, skildrer forskellen således:
>Det var en lidt finere afdeling, Mineralvandsfabrikken,

og sukker. På den gamle Vandfabrik indkøbtes
samtlige råvarer - saft og olier fra appelsiner, citroner, grapefrugter mv. - der så blev justeret og blandet

Vandfabrikken

I selve aftapningsdelen indgår stort set samme
elementer som i øltapning - flasker skal sorteres og

Læskedrikproduktion har der været på Tuborg siden

vaskes, klares, tappes, etiketteres og pakkes i kasser.

1890. Fra 1923 i »Mineralvandsfabrikken«, eller blot
»Vandfabrikken« (1957:15), en selvstændig bygning

Pasteurisering bruges ikke ved sodavand.
Bemandingsprincipperne har også gennem tiden

·-

flere af dem skæve fingre.
Stort set adsk;ilte arbejdet ved vandkolonnerne sig

v11 jeg næsten sige... Det var ligesom, det var to fabrikker;
der lå op ad hinanden. De havde deres egen spisestue, deres
egen borgestue, deres egne håndværkere... og egne formænd
ogjbrvaltere og hvad pokker det ellers hed dengang.
Det var adskilt. Man mængede sig ikke med hinanden så
meget. Tap Nord, det var Ølriget og Mineralvandsfabrikken. det var Vandriget. Det var adskilt". sådanfornemmede
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SYDOMRÅDE T

Thp Syd indledte for alvor sin produktion i 1973, og
selv om den var i drift ved siden afThp Nord helt
frem til midten af1980'erne, repræsenterede Thp
Syd fra starten en grundlæggende anderledes arbejdsplads. Det etablerede hierarki fra Thp Nord eksiDame ved klarekassen på Vandfabrikken 1981.

jeg det i hvert fald. De var 1idt hævet over de andre<.

Forskellen viste sig bl.a., da man omkring 1975
- i forbindelse med at der flyttede mandskab fra Thp
Nord til Tap Syd - lukkede Vandfabrikkens egen borgestue. En funktionær fra Vandfabrikken udtaler:
1Det var virkelig noget, der betød noget for folkene, at de
havde deres egen borgestue, og de skulle pludselig ned og
være sammen med ølfolkene. Og selv der var der en ji:mtastisk opsplitning, for selv om man var kommet i samme
lokaler; så var det meget, meget hurtigt: "Her sidder vandfolkene og der sidder øl.folkene". Man blandede sig ikke
- det var undtagelsen«.
Det er ikke mit indtryk, at disse synspunkter er
aktuelle i dag, al d en stund Thp Syd opfattesander-

~terede

ikke - der var f.eks. ikke faste pladser i borgestuerne; og der var allerede fra begyndelsen færre
folk ved kolonnerne.
Nogle betragtede overgangen som positiv.
En kvindelig bryggeriarbejder, der kom til Tup Syd
efter 1980, skildrer det således:
»]eg betragtede det, som der var mere luft omkring mig
- det var dejligt... der var ikke det pukleri... bedre garderobeforhold og badeforhold«.
En mandlig bryggeriarbejder, der kom til Tap Nord
i 1974 og blev overflyttet til Tap Syd i 1978, siger:
>Da jeg kom, virkede det sådan meget klikeagtigt alt
sammen på Tap Nord." det så anderledes ud når man kom
herover [Tap Syd]. Det var sådan mere åbent og vi kendte jo
mange af dem, der var på de små kolonner«.
Omvendt var der andre, der opfattede Thp Syd som
stort og uoverskueligt og betragtede arbejdet mel-

ledes end Thp Nord. Men bl.a. fordi aftapning af øl
og vand foregår i to helt adskilte bygninger, er der
fortsat ikke megen udveksling mellem de to afdelinger afbryggeriet.julefrokoster f.eks. holder man på
hver sin afdeling.
Arbejdet på Vandfabrikken er som alle andre
steder stærkt rationaliseret, således at man i dag
(hvor der laves 1 million flasker om året) er ca 50
ansatte i alt· bryggeriarbejdere, håndværkere og
funktionærer - mod godt 500omkring1970, (hvor
produktionen var d et dobbelte). Det er en velkendt
og generel udvikling. Den indlemmes derfor i
skildringen af de "moderne" tider på Tuborg, der
indledes med etableringen af Thp Syd.

'."/
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lem maskinerne som alt for isoleret. En kvindelig
bryggeriarbejder udtaler:

»]eg var ked af at gå herover. For nu havde jeg vænnet mig
til at være derovre [på Tap Nord]. Bare det at komme

herover - du kunne ikke engangfinde rundt. Du vidste ikke,
hvor spisestuen lå. Du skulle op ad en rulletrappe. På den
anden måde, ovre på Nord, der arbejdede du herinde [illustrerer med fingrene] og sd gik du gennem en svingdør, og
så var du ude i spisestuerne•.'

Fra manuelt arbejde til overvågning
Tap Syd kørte på undersøgelsestidspunktet - 1995 med kun en øl- og en dåsekolonne. Kort tid forinden
havde man stoppet produktionen på en anden
ølkolonne.
På begge kolonner var arbejdet markant anderledes end i d e tidligere beskrivelser i og med, at
anlæggene i dag er fuldautomatiske og næsten
kun kræver overvågning.
Følgende citat fra en kvindelig bryggeriarbejder
giver et nært indblik i, hvor markante forandring-
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To mænd ved pasteuriseringen Tap Nord 1970. Kvinden har ikke samme mulighed for en uformel pause - man •klaredeu
dog knn en halv time ad gangen, da det belaster øjnene meget. På væggen over vinduerne.ses kolonnernes betegnelser.
Bogstaverne kan lyse og derved give besked til hi\ndværkerne om fejl - bogstaverne sti\r for Ilægger, Nedfald,

Tappemaskine, Pasteurisering, Etikettering.

erne har været. Hun fortæller om store ombygninger i 1986, hvor kolonnerne blev bygget om til at
være fuldautomatiske:
»•..så det hele blev faktisk et spørgsmål om at trykke på
knapper, i stedet for korporligt arbejde. Så sku11e man lige
pludselig lære en masse knapper og.funktioner. Det varmeget svært for dem, der var kommet ovre fra Tap Nord. .. dem
der sådan blev antaget i starten af 1960'erne, 1960 og før
den tid - det var hårdt for dem, for det forstod de jo ikke et
pluk i, og de var heller ikke interesseret i det. Det var en

meget stor omvæltningfor dem, kanjeg huske«.
Forandringerne i forhold til tidligere betyder, at det
er en helt anden oplevelse at færdes i nutidens tappehal. Hvor der i Thp Nord »var mandskab ane steder,
man kunne næsten ikke sparke sigfremfor folk«, som en
bryggeriarbejder formulerer det, er det maskinerne,
produktionsapparatet, der i dag fylder næsten det

hele. Bryggeriarbejderne røber sig som skikkelser,
der med stor indbyrdes afstand rager op imellem
maskineri, kontrolpaneler og beskyttende plexiglasplader. Der er meget larm i tappehallen. Høje lyde
fra maskineri og flasker. Lydbilledet ændrer sig hele
tiden - så rasler tusinder af kapsler på plads i tappemaskinen, så lyder en tudende alarm med melding
om fejl et sted, så stopper kolonnen, fordi der er stop
ved en af funktionerne. Til indtrykkene fra tappehallen hører også karakteristiske lugte af dovent øl,
sæbe og kemikalier.

Rotation eller faste pladser

Samtidig med udviklingen mod mere overvågningsarbejde er man gået mere og mere bort fra at have
faste pladser - der har været en bevægelse i retning

Tappehallen pi\ Tap Syd 1973. I forgrunden ses •malkemaskinerne., der reducerer mandskabet ved pakningen med
8~%.

Bilde pi\ grund af en mindre bemanding, og fordi der blev brudt med etablerede omgangsformer, blev samværet
pa Tap Syd anderledes end pi\ Tap Nord.

skylleriet), står fast ved tappemaskine, etiketteringsmaskine osv. Løsningen med faste pladser skyldes
delvis, at der kræves mindst 14 dages oplæring ved
nogle maskiner, og at man i den nuværende
situation benytter sig en del af ferieafløsere med
lille erfaring.
Imidlertid er bemandingsformen også et spørgsmål om, hvilke kriterier der bestemmer, hvad man
betragter som et "godt" (eller "det bedst mulige")
arbejde. Ikke alle tragter efter stor omskiftelighed i
arbejdsfunktioner. For nogle skaber det en større
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uoverskuelighed og en følelse af uvished i forhold
til arbejdsdagen. For disse kan en eller to faste pladser, som man kan mestre, og hvor man kan komme
til at "høre til", være mere attraktivt end en stor
mobilitet og afveksling i arbejdsfunktioner. Det er
interessant, at der på Tuborg findes så forskellige
løsninger på de ansattes rolle i forhold til produktionen. I den sammenhæng må det anses for prisværdigt, at folk på Tuborg selv har haft mulighed
for - under de givne forhold - at vælge den form,
der passer dem bedst. Det er typisk for den respekt
for forskellighed, der generelt hersker på Tuborg.
Inddrager man også de andre tapperier - Læskedrikfabrikken og Fustagetapperiet - viser de forskellige løsninger sig også her. På »Fustagen« rokerer
man fast rundt på de seks pladser (fem i selve produktionen, inklusive truckkørsel. og en ekstra
mand) - en halv time ad gangen (på Tap Syds dåsekolonne skiftede man hver uge). På Læskedrikfabrikken derimod er der folk, der fast veksler
mellem enten sortering og (ud)pakning/(de)palletering eller mellem skylning, tapning og etikettering,
folk der fast kører truck i lagerhallen, og folk der
fast står ved blandeanlægget - og dette til trods for
at der ved Læskedrikfabrikkens grundlæggelse for 6
år siden blev lagt kraftigt op til at folk skulle kunne
varetage alle 6-7 pladser. Men for nogle stred det
altså imod deres opfattelse af, hvad et arbejde skal

Arbejdet med truck i lager- og læsseballer bliver af de fleste betragtet som væsentligt anderledes end at stå ved
kolonnen i tappehallen. På billedet er det truckføreren tilknyttet dåsekolonnen på den anden side .af væggen, der
er ved at sende paller med dåser til tapning. På skiltene på væggen gives der besked fra kolonnen, om hvad der
mangler eller skal afhentes. Truckførerens arbejdsseddel sidder på siden af vognen.

af større rotation mellem de forskellige pladser langs
kolonnen. Rotationsprincippet bliver aktuelt, når
bemandingen er meget lille. Så er det vigtigt, at de
ansatte kan varetage mere end en funktion. Samtidig har fagforeningen generelt været velvillig over
for princippet, fordi det kan skabe variation i det
ofte monotone arbejde. Således skift.er man på dåsekolonnen mellem otte forskellige pladser - tapperen
er dog fast, da denne møder omkring en time før de

andre, bla. for at fylde pasteuriseringen op. Mange
opfatter det som en fordel, at man rokerer rundt
mellem de forskellige pladser - det giver afveksling
og bryder rutinen.
Dette billede er imidlertid ikke entydigt. På
ølkolonnen har der ikke været samme ønske om at
rokere rundt. Her står man enten fast på en plads
eller skifter mellem to pladser - f.eks. veksler man
fast mellem sortering og nedfald (de to "ender" af
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indebære - de foretrak at have et mere afgrænset
ansvarsområde.
I kapitlet Arbejdsliv under et vender jeg tilbage
til, hvordan disse forskellige løsninger kan anskues.
Det skal imidlertid understreges, at det at have en
"fast plads" ikke betyder, at man blot står med hænderne i lommen. Selv om arbejdet i princippet
består i at overvåge og sørge for, at kolonnen kører
gnidningsfrit, er der næsten hele tiden ting, der
kræver indgreb - det kan være ukurante kasser eller
flasker, der skal tages af båndet, flasker der skal
rejses op, kapsler der sætter sig fast, tilsyn med den
automatiske fejlkontrol, tilkald af håndværkere ved
større stop på kolonnen osv.
Til det komplekse billede af arbejdslivet i tapperierne - der ofte fremstilles som helt entydigt - hører
også transportfunktionerne. Truckførerne er dem,
der foretrækker fleksibilitet og omskiftelighed.
Der er både på Læskedrikfabrikken og i Tap Syd
faste folk til truckkørslen (mens som nævnt alle i
»Fustagen« på skift kører truck). Det er typisk for
truckførerne, at de ikke bryder sig om at komme
ind til kolonnen og stå, ligesom der er folk i tappehallen, der >ikke synes det er spændende... med truck op i
tredje højde og læsse vogne og sådan noget«, som en af
dem formulerer det. Det er i øvrigt ikke en forskel,
der er kønsspecifik, der er både mænd og kvinder
med begge holdninger - forskellen er udtryk for forskellige kriterier for, hvad et arbejde skal indeholde.

Nye kommandoveje
En af de væsentlige forandringer fra tidligere er,

at man i dag i et vist omfang er selvstyrende.
Situationen fra Tap Nord med formænd, der anviser
folk arbejde, er uaktuel. Uanset om der er tale om
faste eller skiftende pladser, styrer man stort set
selv bemandingen, og fordeler selv vagterne. Skifteholdsproblematikken takler de ansatte næsten også
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selv. Fustagetapperiet kører i en fast turnus i treskift, hvorimod både Læskedrikfabrikken og Tap
Syd har et fast nathold, mens resten er på to-skift.
Også opblødningen i arbejdsdelingen mellem
mænd og kvinder er nyskabelser i forhold til tidligere. Siden 1987 er alle pladser som nævnt principielt for både mænd og kvinder - et princip der ikke
blev gennemført uden sværdslag.Jeg har allerede
nævnt modstanden mod kvin4er i Bryghuset, men
også på Tapsiden, hvor kvinder jo ellers hele tiden
har udgjort en betydelig del af de ansatte, var der
modstand. Således krævede mændene på varelageret
i Tup Syd, i fuld alvor, at der blev ansat tre ekstra
diversemænd til at feje skår op, når kvinder skulle
til at køre truck. Et krav de naturligvis ikke fik
gennemført, og som da også viste sig at være grundløst. Der er i dag en del kvindelige truckførere, og
det fungerer efter sigende glimrende.
Ligesom på Brygsiden er livet på Thpsiden også
andet end arbejde. Det sker ligeledes hyppigt på Tup
Syd, at man f.eks. spiser middag sammen på eftermiddagsholdet. Indtil for få år siden, da der stadig
var mange mennesker på Tup Syd, blev der desuden
næsten hver fredag, efter den ugentlige rengøring af
maskiner, holdt gilde i borgestuen.

Med anlæggelsen af Tap Syd 1973 er det kun mineralvandsproduktionen, der alene foregår på Tuborgs
nordområde. Både brygning, øltapning og distribution
foregår nu fra Sydområdet. Endnu godt to år eksisterer
dog •aftapnings-anstalten• på Nordområdet
efter 1973 kaldes den Tap Nord.
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DISTRIBUTION O G P ORTVAGT

Distributionen, hvor færdigvaren kommer ud til
kunden, er det sidste led i den kæde, der startede
med indkøb af råvarer. Via distributionen over-

den eneste kvinde passer kantinen. Når klokken
er blevet halv otte, er afdelingen stort set tom.
Chaufførerne er forsvundet med fyldte vogne.

skrider produktet toldgrænsen om Tuborg og
bliver til en markedsvare.
Arbejdet som distributionschauffør foregår
derfor hovedsageligt uden for bryggeriet. Kun om
morgenen, mellem kl. 6 og 7, er der livligt i
»kørslen« - garageanlægget m ed tilhørende borgestue m.m. (1995:12). Her får chaufførerne deres
morgenmad, får snakket søvnen ud af kroppen

seneste årtier er der generelt sket en overflytning af
distributioruopgaver fra Tuborg i Hellerup til depoter, der forsyner en stadig større del af det marked,
der tidligere blev varetaget af bryggeriets egne

køre m ed, afventer afgørelsen af, hvor de skal være
i dag - værst er det, hvis der ikke er brug for dem i

heder med egen ejer - »Depotindehaven - økonomi

noget for dem - mår man er vant ti1 frisk luft og så
komme derover i den larmr, siger en. Borgestuen,
»Palmehaven«, er ikke så fyldt som den var for blot
fredag på aftenholdet til en fælles middag. Lysene og stemningen på terrassen skal ved flere lejligheder have

få år siden. men der er nu ret livligt sådan en mor·
gen · der fyger mange bemærkninger hen over

fået tilrejsende svenskere til at tro, når de ankom med færgen til Tuborg Havn, at der var tale om et diskotek.

bordene. Kørslen er en udpræget mandeafdeling,

."/

Distributionssiden spiller i dag en noget anden rolle
i bryggeriets organisation end tidligere.10 Gennem d e

eller nøjes med en stille kop kaffe. De løse folk, d en
»disponible styrke«, som ikke har en fast vogn at

kørslen, så skal de hjælpe i tappehallen. Det er ikke

Tap syds terrasse ud mod Øresund omkring 1978. Her samledes gerne en del af de ansatte efter fyr arten· især

Udlicitering

vogne. Depoter fungerer som selvstændige virksomog mandskab. Distributionsvognene fra anlægget i
Hellerup dækker således i dag en betydelig mindre
radius end tidligere.
Inden for dette · formindskede · område er der
derudover sket den markante æ ndring, at hele salget
ikke mere varetages af Tuborgs egne vogne alene ·
som »Vogrualg«. Siden 1988 har man desuden opereret med det såkaldte »præsalg«. Det indebæ rer, at
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•Salgskuske• og medhjælpere i Distributionens regnskabs·
stue, hvor man gør regnskab op efter dagens arbejde. 1958.

kunder kan ringe til bryggeriet og bestille varer, der
så leveres af private vognmænd. Ordningen betyder, at
kunden får rabat, men til gengæld også mindre service
- varerne sættes på paller ved fortovskanten, kunden
skal selv sætte det på plads. Præsalg foregår derfor primært til kunder, der skal have store mæiigder af varer.
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Denne nye organisation i distributionsleddet
indebærer, at afdelingen på Tuborg i Hellerup er
skrumpet voldsomt ind - hvor der for 20 år siden var
knap 80 vogne, er der i dag ca. 25 (uden at vognenes
varemængde er forøget tilsvarende). Således har folk
i distributionen den samme oplevelse af at være
blevet færre og færre, som man finder i de andre
afdelinger på Tuborg.

Et nfritu arbejde

Selve arbejdet har imidlertid ikke undergået forandringer i nær samme målestok som andre steder
på bryggeriet. Der har f.eks. ikke været en teknologisk omdannelse, der helt har brudt op i tidligere
arbejdsformer, som vi har set det i tappehallerne.
Godt nok skrives regninger og ordrer i dag ud på
en printer i vognen, tilsluttet en lille mobil computer, hvor man indtil 1991 skrev i hånden; og
tempoet, kravene til salget, er blevet skærpet
(bl.a. under trussel om at lægge hele salget ud til
depoter). Men grundlæggende foregår arbejdsdagen i mangt og meget som tidligere. Siden man i
løbet af 1950'erne helt gik bort fra at bruge hestetrukne køretøjer, har der ikke været afgørende
brud i arbejdets art. Arbejdet har stadig det samme
præg, som det altid har haft. Det kan man få et
indtryk af ved at høre det svar, som en chauffør
gav, dajeg spurgte, om han lige så godt kunne
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Tre generationer fra samme familie - henholdsvis 91,
6l og 35 år. Drev et af Tuborgs depoter og blev

portrætteret i Tuborg·KB Posten 1973.

solgt, næste gang man kommen. Man kan ikke bryde tilliden til kunden. Der er mange kvalifikationer og et
stort ansvar forbundet med at være salgschauffør.
Stort set al betaling foregår direkte fra kunden, og
da der ,går 12 millioner igennem vognen om dret<, som et
par chauffører udtrykte det, har man hele tiden
mange kontanter at tage vare på.
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Kontakten til kunderne b etyder, at der ofte følger
en hel del "frynsegoder" med jobbet. Kunderne
består jo selvsagt også i restaurationer og lignende,
og som •ølmand er du altid populær•. En chauffør
udtrykker det sådan her: •Det er aldrig noget problem at
Distributionschauffør i færd med at ordne regnskab og modtage bestillinger fra en.kunde. ca. 1976.

fd mad - det er utroligt, hvor langt man kan kommefor en øl<
Tidligere opererede bryggeriet med såkaldte

tænke sig at arbejde et andet sted på bryggeriet:

distriktet. De hilser på kolleger i andre vogne, de

•Det kunne jeg ikke. Fordi jeg har altid haft et frit arbejde.
Ikke for det -jeg tror også det er frit inde på bryggeriet, det
kan jeg da godt se. Men altså drt der med at køre på gaden,
det er sgu dejligfrit. Man kommer ud og får lidt luft. Selv
om luften ikke altid er lige god inde i København, så er det
anderledes. Det er ogsd, synes jeg, drt er et mere udadvendt
arbejde. Man kommer i kontakt med en masse mennesker...
man ser sgu meget og hører meget". det er udadvendt«.

kender kunderne, kender kvartererne de kommer

Fraværet af skifteholdsarbejde fremhæves også som
et af fortrinene i forhold til de andre afdelinger.
En chauffør fortæller, at der er mange tidligere
håndværkere og selvstændige i kørslen. >Det er det

frie liv, tror jeg«, siger han.
Hvis man kører med chaufførerne rundt, kan man
få et lille indblik i denne oplevelse af frihed.
Arbejdspladsen er ikke bundet til nogle bestemte
lokaler, den er end ikke begrænset til vognens førerhus, i en vis forstand råder chaufførerne over hele

•og sd må du selv bestemme hvor tit og hvor meget<.
Man har dermed en vis indflydelse på salget, der er
råderum og ansvar forbundet med jobbet. Det er
ikke overraskende i denne sammenhæng, at chaufførerne er provisionslønnede - der gives 4 kr. pr.
kasse der sælges daglig ud over 188. Som gruppe
hører distributionschaufførerne til de højestlønnede
på bryggeriet.

igennem, kan tage en snak med kunderne osv.

Salgsarbejde
Oplevelsen affrihed knytter sig ikke blot til det
udstrakte område, de færdes i. Den er også forbundet med deres funktion som salgschauffører.

Indflydelsen på salget - og dermed lønnen - er
naturligvis begrænset. Prisen på varerne er f.eks.

Prinåppet er, at der til hvert distrikt, der ledes af
en distriktsleder. hører 5-8 vogne. Der er i dag 4
distrikter. For tyve år siden var der omkring 20

fastsat af bryggeriet. Salgsarbejdet består i at skabe

distrikter med 3 vogne i hver. Indtil 1967 var det
almindeligt, at distriktslederen, der dengang oftest
distriktet. I dag kører distriktslederen ikke med
- hans stilling e~ mere administrativ, selv om han
Som chauffør får man anvist et antal kunder,

"

...

udvekslingen med kunder. I vid udstrækning var det
en form for kundepleje, der var tale om.
Chaufførerne kunne altid byde på en øl, og bagefter
få den refunderet som bytter. I dag har de ikke på
samme måde noget at "handle med".

Selvstyring og samarbejde
Ligesom lønnen er fleksibel, har man også en vis ind-

man tager en øl og en snak med dem, noget som de

flydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsdagen. Hver
dag er der en fast rute, der skal køres. De fleste kun-

mangle en bestemt vand eller øl osv. - ,men altså
under det forbehold og ansvar, at det er jo ikke sådan, at
købmanden skal pules til med varer, det skal jo helst være

stadig skal varetage det overordnede salgsarbejde.

tilbage og få refunderet af bryggeriet. Disse - men
især flasker, der ikke fejlede noget - indgik i rigt m ål i

gode relationer til kunderne. Det kan gøres ved, at
fleste - som i citatet ovenfor - holder af. Man kan
påpege over for kunden. at det var værd at prøve en
ny læskedrik, at han nok snart kommer til at

havde blot to vogne, jævnligt var med dem ude i

»byttere«. Det var egentlig øl med fejl i af den ene
eller anden art, som chaufførerne kunne levere

der får leveret en gang om ugen, så der er stort set en
ny rute hver dag. Hvis der ikke er så meget at lave, at
der ikke er tid til at holde pauser, har man rig mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen selv. Det har
derfor ret afgørende betydning, at man er et godt
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grupper på bryggeriet til at undre sig over nogle
chaufførers glæde ved deres arbejde det fysiske
slid. Det er utroligt belastende dag ud og dag ind at
skulle slæbe så tungt gods, som der er tale om her.
Mange daglige ture f.eks. ned i snævre kældre
gennem små lemme kan tage pusten fra de fleste.
Og som bekendt er der mange belastningsskader
blandt distributions-chauffører. De fleste er enige
om, at der er kommet hjælpemidler, som på den ene
side har afhjulpet sliddet en del, på den anden side i
mange tilfælde blot indebærer, at mængden eller
tempoet forøges. Da man f.eks. omkring 1970 var
gået væk fra at bruge trækasser med 50 flasker i
og var gået over til 30 styks plastkasser, varede det
ikke længe, førend det blev almindeligt at bære
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to kasser ad gangen på skulderen.
Som de andre afdelinger er Distributionen adskilt

fra resten. Man har egen faglig klub, og fysisk set er
garageanlæg, kantine, omklædningsrum, bad osv.
også en selvstændig helhed. I samme kompleks
ligger også autoværkstedet, hvor vognene indtil for
få år siden fik lavet de fleste reparationer. Og den
daglige udlevering af rene forklæder foregår også
fra et lokale her. Julefrokost holdes både med
fagklubben og med distriktslederen - normalt er
den rykket til januar eller februar måned, da
arbejdspresset i december er for stort.
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Portnere
Der er dog en anden personalegruppe, som distributionschaufførerne har daglig kontakt med - portnerne.
Også »Porten« (1995:11) er en adskilt enhed i bryggerikomplekset. Som kontrolinstans for bryggeriets

En af portnernes vigtigste funktioner er at kontrollere, at indholdet af de vogne, der passerer porten, svarer til
bilagene. Her er det en distributionschauffør. der får gennemgået lasten. 1995.

makkerpar, der kan blive enige om at stramme tempoet, når det er nødvendigt, og at holde pause, når
det skal til osv. Nor~alt deles arbejdet, så man skiftevis tager sig af kontakten med kunden og regnskabet
(der føres løbende på ruten), og skiftevis tager hovedparten af slæbearbejdet. Man går tæt op og ned ad
hinanden og er hele tiden afhængige af hinanden.
.Vi har selvfølgelig eksempler på, at der er nogle, der ikke
kan køre to dage sammen, men vi har altså også eksempler
på nogen, der har kørt både 25 og 30 år sammen. Det synes
jeg er fantastisk. .. det har vi endda en del eksempler på«.
Eller som en anden chauffør formulerede det:
>I vågen tilstand er du ligeså meget sammen med dine

kolleger, som med din kone'.
Man kører generelt i faste hold i faste vogne. Når
en vogn bliver ledig, kan samtlige chauffører søge på
den. Normalt går det efter anciennitet med det
forbehold, at folk skal kunne arbejde sammen.

De eftertragtede vogne er vognene med de store
kunder: »Det er alle dage nemmere at læsse afhos få, men

store, kunder end hos et distrikt, hvor der er mange og små
kunder:. det er mere belastende det sidste. Og derfor er der
altid nogen vogne, der er attraktive. Hvis de har nogen store
supermarkeder, der er det ligesom pengene er lidt nemmere
at tjene«. Præsalgssystemet har betydet en klar forringelse i denne sammenhæng, og der er i øvrigt på
denne baggrund mange chauffører, der i dag ville
foretrække en fast løn frem for at være på provision.
Det er de store - og nemme - kunder, der benytter
sig af præsalg, mens de kunder, der skal have leveret
af Tuborgs chauffører, i høj grad er dem med så
vanskelige adgangsforhold, at de ikke selv vil stå for
transporten fra fortovet. Kunder med besværlige
leveringsforhold er der blevet forholdsmæssigt

Skærmpanelet i portvagten. Arbejdspladsen er afgrænset af et hegn, der kun kan passeres gennem porten. Foruden
kontrollen med den kørende trafik er der opsynet med folk, der passerer porten. Skærmene er bl.a. monitorer til de

flere af de senere år.
Og her er der så et punkt, der kan få andre fag-

mange overvå.gningskameraer på. bryggeriet.

..

\ /

andre afdelinger kan portnernes forhold til disse ind
imellem godt være anstrengt. Ikke mindst kørsels·
folkene kan opleve kontrollen · der føres ved hver
eneste passage af porten · som anstrengende; portne·
ren skal kontrollere, om vognens last svarer til det
bilag, som chaufføren afleverer. Men som en portner
fortalte, plejer han at sige til chauffører, der med
bebrejdelse spørger, om han ikke tror dem: »]eg får
penge for ikke at tro på dig«.
Portnerne har som hovedfunktion at kontrollere alt,
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hvad der kører eller går ud og ind gennem porten.
Elektronik og automatik har også vundet indpas
her. Portnerne oplever deres arbejde som meget
forandret.
Forandringerne startede med at »Tugnbytningen«
blev elektronisk i 1973. Tidligere havde alle ansatte
haft et firkantet og et rundt metalskilt med arbejds·

nummer på. Det ene havde man på sig, det andet op·
bevaredes i porten - man byttede, når man passerede
porten. I dag stemples der ind og ud.
Automatiseringen hår stresset arbejdet meget.
Portnerne har mange forskellige edb-systemer at
overvåge: lagerstyring, vognvægt, døråbnesystem.
telefonomstilling, terminal til bryggeriets fællesnet,
personregistrering, alarm foruden kameraover-våg·
ning. Desuden foretager portnerne "runderinger"
på aften· og nattevagter.

HÅNDV Æ RKERE

Portnerne har, som eneste personalegruppe på
bryggeriet, foretaget et skifte i fagligt tilhørsforhold
· i 1990 fik de funktionærstatus. Overgangen skyld·
tes førnævnte anstrengte forhold til de andre over·
enskomstansatte, som portnerne ved flere lejlighe·
der var raget uklar med under strejker.
Håndværkerne på Tuborg betragtes som en selvstændig
kategori. De skiller sig fra funktionærer ved at være
overenskomstansatte, og fra bryggeriarbejdere ved at

Omklædningen markerer, ligesom stemplingen i porten, overgangen fra den civile verden uden for bryggeriet.
Man iklæder sig arbejdstøj ·kittel eller jakke· og træder ind i en ny rolle som ansat. Tap Nord 1972.

have en faglig uddannelse.11 De er imidlertid samtidig
en broget flok. De har deres gang forskellige steder
på bryggeriet og udfører opgaver af forskellig karak·
ter · foruden at der er flere forskellige håndværksfag.
Smede og elektrikere er de to hovedgrupper af
håndværkere. De er involveret i den daglige drift
med pasning, reparation og nyudvikling afmaski·
ner og styresystemer. Siden midten af1980'erne er
der kommet et nyt fag til, nemlig automatikmekani·
kere, en kombination af smede og elektrikere.
Der er to måder at indgå i produktionen som hånd·
værker på. Som »Vagthåndværkere« er man løbende
involveret i driften på tapperierne. Vagthåndvær·
kerne arbejder i tre skift ligesom bryggeriarbejderne
og tager sig løbende af kolonnestop, driftsforstyrrelser osv. Det drejer sig udelukkende om elektrikere og
smede (og i de senere år · automatikmekanikere).
Derudover er der de håndværkere, der er til·
knyttet det såkaldte »Centralværksted«, som siden

1930'erne har ligget som en selvstændig bygning
umiddelbart syd for lagerkældrene. Her har alle de
håndværkere, der tager sig af ad hoc opgaver, til
huse. Det drejer sig om smede og elektrikere, der står
for større reparationer og opsætning af nyt maski·
neri. Her er maskinværksted, smedje, pladeværksted,
svejseværksted m.m. Desuden er der indrettet et
instrumentværksted, hvor der udvikles diverse
måle- og styreinstrumenter til maskineriet på afde·
lingerne - her har mere specialiserede smede og elektrikere hjemme. Tapperierne er den største »kunde«.
I Centralværkstedet huses også alle de andre hånd·
værksfag, som bryggeriet råder over · malere (både
bygnings- og skiltemalere), tømrere, snedkere, blikken·
slagere. I denne skildring af håndværkerliv på Tuborg
vil hovedvægten lægges på smede og elektrikere.

Faggrænser
Håndværkernes rolle på bryggeriet er forandret
kolossalt gennem de sidste tre årtier. Ikke blot er
håndværkerne blevet betydeligt færre · ligesom alle
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følte sig lidt bedre end maskinarbejderne. Vi drak heller
ikke så meget!. Den sidste sætning imødegås af en
anden elektriker med erfaringer fra perioden før
ca. 1965, hvor man havde et bonsystem, der skulle
sikre, at man ikke drak mere end seks daglige øl. I
Tap Nord var ølforbruget »frit«, og denne elektriker,
der var ansat på Centralværkstedet, skildrer, hvordan
man som mobil håndværker havde specielle muligheder. De rådede over deres egne seks øl på Centralværkstedet, og når de så kom til Tap Nord i en anledning kunne de drikke der: »Det vil sige... vi var jo altid
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velset alle vegne, elektrikerne, for vi havde jo altid bajere i
overskud«. Før forbruget blev givet frit, var »drikkeøl«
en yndet handelsvare.
De skarpe grænser gik ikke kun mellem fag, men
kunne også omhandle det ansvarsområde, man
havde råderet over. En håndværker fra Centralværkstedet fortæller om, hvordan man skulle overholde
Blandt håndværkerne på Tuborg er der mange historier om dygtige folk, der har lavet aniirdninger og indgreb,
der har fået maskineriet til at køre bedre. Initiativer som virksomheden selvsagt støtter op om· he~er i Tuborg·KB
Posten 1950 portrætteret en maskinarbejder, der har konstrueret etiketteringsmaskinerne i tappeha11en.

andre personalegrupper blandt.de overenskomstansatte. Der er samtidig sket en markant ændring
i deres relationer indbyrdes og i forhold til andre
kategorier.
Et af de karakteristiske træk, der fremdrages,
når talen falder på 1960'erne og 1970'erne, er de
markante faggrænser mellem d e ansatte. En håndværker med tilknytning til Tap Nord i denne periode skildrer det her - hvor det drejer sig om vagthåndværkerne i tappehallen; der var tre maskinværksteder og et el-værksted:
»Dengang havde vi jo kolossalt skarpe faggrænser.
Vi havde for det første smedene, så havde vi elektrikerne
og så havde vi bryggeriarbejderne, og de faggrænser var
enormt skilt op. Det var jo sådan, at hvis der brændte en
motor af, så sku1le der hyles efter en smed · det var en gang

med hornet [det gjorde bryggeriarbejderen ved kolonnen},
så kom smeden derned. Så skul1e kæden pilles af, og så blev
der hylet to gange, så kom elektrikeren ned og tog ledningerne fra, og så fik man fat i den stedlige bryggeriarbejder.
Han skulle sehfølgelig bære lortet op på værksted«.
Mellem smede og elektrikere var der splid om status.
En elektriker formulerer det således:
>Der var ligesom en kamp mellem smede og elektrikere.
Også på arbejdslederplan". På det tidspunkt ifør 1980} var
smede og elektrikere to forskellige folkefærd." smedene havde
en meget længere tilbagegående tradition for mange ting.
E!ektriker var et nyt fag i forhold til... der:får var det to vidt
forskellige typer mennesker... Der var en forskel rent mentaIitetsmæssigt mellem smede og elektrikere. Vi var meget
isolerede - el{olk var et sted, maskinfolk et andet. Man
blandede sig ikke -før senere... Jeg tror nok elektrikerne

Pustagens vagtsmed reparerer maskineriet. 1988.

\ ••<'.I

visse kulturelle spilleregler, hvis man kom ind på
vagthåndværkernes domæne:
:1Når man kom over i Eksporten {Eksporttapperietl, når
man kom herfra [Centralværkstedet}, så, hvis ikke man gik
ind og meldte sig til vagtelektrikeren og sagde, at nu havde

man altså i sinde at gå ned og lave et eller andet ved hans
maskiner, så var fanden løs i Laksegade. Det var ligesom
om, at de enkelte vagtelektrikere, de var konger, hvor de
hørte til. Der var jo specielle typer, og de følte jo altså, at det
var deres det hele. Hvis man satte en skrue op eller sådan
noget, så sku1le manfaneme gå ind ogfortælle dem det
først. Det var seh'.fø1geiig en vis æresfølelse."«

Håndværkere og bryggeriarbejdere
Håndværkere kan også fortælle om konflikter i
forhold til bryggeriarbejdere - især i forbindelse med
ovennævnte Instrumentværksted, der delvis havde
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apparatet på 45 minutter i så mange grader og så blev det
pasteuriseret. Og så om aftenen, så var øllet ikke pasteuriseret. Og det viste sig - og det var alle med på, arbejdsledere
osv. - når dagholdet gik hjem, så satte de maskinens tempo
op, så i stedet for 45 minutter; så kørte de igennem på 35
minutter, så kunne de gå en time før hjem om aftenen og så
kunne de nå de sidste busser osv.•.
»Og da havde vi sådan nogle termograftkiver; som kørte en
dag ad gangen, som så aftlørede temperaturen, men da
opdagede vi så en mand, der lavede termografskiver til en
hel uge ad gangen. Så stod han bare og drejede skiven med
hånden. Det var sådan nogen ting man krøb udenom, som
vi kæmpede mod, vi anede ikke, hvad der foregik rundt
omkring i krogene ... det var i Eksporten•.
For at arbejdet kunne fungere var det imidlertid
nødvendigt at have gode relationer til bryggeriarbejderne, der jo stod fast ved de maskiner, som håndværkerne skulle holde kørende. Et godt samarbejde
håndværkere og bryggeriarbejdere imellem var en
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betingelse.
>]eg vil sige det på den måde, at bryggeriarbejderne er jo

De fleste båndværksopgaver på et bryggeri angår tappekolonnerne. Der er i alle tappehaller •vagthåndværkere• - elektrikere og smede - til at tage sig af de løbende
reparationer. Nogle justeringer og reparationer ud·
føres på stedet, andre tages ind i værkstedet - kun de
største sendes til Centralværkstedet. Her er en elektriker i gang. værktøjet transporteres på et løbehjul.

til opgave at udvikle kontrolforanstaltninger til

maskinerne. Det følgende er fra omkring 1970:

•Altså vi var en afdeling, der var meget ildeset ti1 at be·
gynde med, for det vi gik og lavede, det var ,,sladreinstrumenter". Altså de kunne se om øllet havde fået den temperatur; som det skuUe. Og en bagatel som var meget sjovt: Mig
og en koUega gik et helt døgn herude engangfordi vi havde
stillet maskinerne ind så øllet skulle køre gennem pasteur-

den største hjælp, for de kan sgu mange gange sige:
,,Maskinen plejer at sige sådan, men nu kommer der en
mærkelig lyd derovre fraH··· altså det er jo en rettesnor uden
lige. Hvis man kommer op og skal lave noget hos en bryggeriarbejder; man er uvenner med, så kan man næsten lige så
godt gå hjem igent. Håndværkernes arbejdsdag formede sig en hel del anderledes end de fleste bryggeriarbejderes. De var ikke knyttet til en bestemt
maskine eller funktion - •du kommer rundt ved 117
forskellige maskiner i løbet af dagen«, som en vagtsmed
formulerede det. En elektriker illustrerer arbejdets
skiftende karakter på Tup Nord i 1970'erne:
>Man sad inde på værkstedet og ventede til man blev tilkaldt. Det var ens opgave. Og man kan så sige, jo længere
man sad inde på værkstedet på sin stol jo bedre kørte kolonnerne... selv om man kom ind på værkstedet, og der sad fire
mand og ikke lavede noget, for dengang var der ikke så
mange reparationer på værkstedet rent el-mæssigt set
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Smed i gang med at sammensvejse rustfrie rørledninger i Fustagen. Det er wfremmede" smede, der i dag tager sig af
det. Elektrikerarbejdet på et bryggeri er derimod så specifikt, at det varetages af Tuborgs egne folk.

- der var en del med maskinen, men ikke e1-mæssigt set«.
De vekslende arbejdsopgaver betød, at f.eks. meget
smedearbejde, også »i vagten« var i akkord, som
tillidsmand og arbejdsleder løbende forhandlede
om. Også ved større nyanlæg - og dermed for de
håndværkere, d er var tilknyttet Centralværkstedet fastlagdes lønnen i forbindelse med den pågældende
arbejdsopgave.
Frokost eller aftensmad spiste man ikke sammen
med bryggeriarbejderne - heller ikke Tap Nords
vagthåndværkere.
»Det var delt kolossalt op - også dengang var det. Der var en
borgestue for håndværkerne, der var borgestue for formænd,
der var borgestuefor det man kalder funktionærer formændene var ikke funktionærer på det tidspunkt, så
der var også en borgestue der · og så var der borgestue for
kvindelige bryggeriarbejdere, borgestue for mandlige

bryggeriarbejdere, og så var der to slapperum..«.
Håndværkerne havde kantine i Centralværkstedet.
Der var en særlig afdeling for håndværkere. De bryggeriarbejdere, der var tilknyttet Centralværkstedet·
som medhjælpere - havde et lille rum, hvor de gik ind
og spiste. På Tap Syd blev der derimod fælles spisestue fra starten i 1973.

Andet end arbejde

Ud over de klare faggrænser og de mange mennesker forbinder også håndværkere perioden i
1960'erne og-70'erne med et større tidsmæssigt
overskud. Et par håndværkere tilknyttet Tup Nord:
>Der var mere mulighed for festlig sammenkomst, end der

så blev senere,fimli der var tid til det også, fordi der var
mange mennesker og man holdt nogen længere pauser;

Prøvetagning fra lagertank. Der foregår laboratoriekontrol pi\ alle stadier i forløbet. På billedet til venstre
er en laboratorieassistent i 196'1 i færd med at tage

2

prøver fra en lagertank. Hn del prøver tages af en
bryggeriarbejder, der er fast •prøvetager•.

I

Bryggeriarbejderne ved tappemaskinerne tager hvert
kvarter fire •prøveflasker•, som albentes til laborato·
riet en gang i timen. Her kontrolleres indholdet,
så man kan spærre øllet, hvis der er problemer.
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kolonnerne på Tap Nord dog stadig med remtræk og
kæder osv. Og Centralværkstedets maskinværksted,
der tidligere >Var et rigtigt maskinværksted, hvor vi
lavede reservedele til alt muligt«, er i dag blot »repara-

havde gjort sig fortjent til nogen 1ængere pauser, selv om det
ikke stod nogen steder, og så... når man kom der om morgenen eller om natten, og der rigtigt havde været gang i den,
så kunne man jo godt blive noget chokeret... «.
»Dengang var der jo også 1angt mere tid tiL. der var jo,
når man havde haft en hovedreparation eller sådan et eller
andet, på det tidspunkt der, så sluttede man af med en god
dag, hvor man sagde: "o.K;·nu skal vi have noget godt at
spise". Det var ligesom, det kunne bære sådan en dag,
hvor vi går tt1 sagerne, og så blev harmonikaen hevet frem
og så kom de gamle viser og så sang man ud til den årle
morgenstund•.
Det var ikke almindeligt, at håndværkerne holdt
festlige sammenkomster i bryggeriarbejdernes
borgestue. Det kunne derimod godt ske, at bryggeriarbejdere deltog i håndværkernes.
>På det tidspunkt, var der mange damer, som virkelig... det

var sådan at smede, de var i høj kurs på det tidspunkt.
Altså håndværkere var i høj kurs dengang, synes jeg nok,
så der var altid masser af damer«.
>Og så var der sehiføgeligfavoritter blandt bryggeriarbejdere, både kvindelige og mandlige, som så kom ind og
deltog, og der havde man sådan en klike«.
I perioder kunne det godt være dagligt på aftenholdet,
at der blev lavet mad, og man hyggede sig. Det kunne
godt blive accepteret af den lokale ledelse. Her
fortæller en værkfører fra Tap Nord omkring 1970.
>På dagholdet gik den ikke - der var der for mange funktionærer til stede. Man vidste aldrig, hvem der kom. Men på
aftenholdet, der var jo kun dem selv og en formand eller en
af os. Ikke nødvendigvis, men nogen gange var vi der også«.
Specielt en bestemt elektriker huskes for sine sociale
aktiviteter. Hans kolleger kunne så passe hans vagter. Følgende stammer fra el-værkstedet, Tap Nord,

\"/

i 1970'erne: »Når han var på aftenhold, så kunne man
tydelig lugte ham...det var lige som en lille krostue, og så havde
han tit små lys på bordene og så elskede han at tænde cigaren
og gå rundt til damerne, og [synger]: ,Jeg har en Porter her"
dengang var Porter i stor kurs«.

Fra faggrænser til overlapning
Ikke alt er forandret for håndværkerne i dag i forhold til for 20-30 år siden. Men det er forbløffende,
hvor markant helt grundlæggende forhold på blot
ti år har ændret sig. Og igen har det sammenhæng
med ændret produktionsteknologi og indskrænkninger i bemandingen.
Maskineriet kører stadig med mekaniske dele,
der skal fungere sammen - i den forstand er smedearbejdet ikke ændret voldsomt l 1970'erne var

tionsværksted«. De fleste reservedele skal i dag købes
hos leverandøren af maskineriet. Der er derfor ikke
samme krav til at man kan fræse, dreje, svejse osv.
som tidligere.12
Men den mest markante forandring gælder styresystemer, der i dag er langt mere avancerede end
tidligere, med computere, overvågningsskærme osv.
Som en udløber af disse teknologiske forandringer
indførtes på landsbasis i midten af1980'erne en ny
håndværkeruddannelse - den omtalte uddannelse til
»automatilanekaniker«. Et fag med både mekanisk
og elektrisk indhold. Automatikmekanikernes
smedekundskaber henholdsvis el-kundskaber er
selvsagt mindre end tidligere, men de får »et lille
kendskab til meget, og så må de specialisere sig ud alt efter,
hvilket job de får«, som en "gammeldags" uddannet
elektriker, der imidlertid ser positivt på den nye uddannelse, formulerer det. Der er en del andre ældre
håndværkere, der synes, faget er pro~lematisk. En
ældre smed sagde:
•Håndværker som sådan bliver de aldrig... de er fejl.findere...
De kan se på skærme og computere, hvor de tilslutter et
joystick, der kan fortælle, at der f.eks. er en fejl ved ventil 36
i kælder nr. 13 - men de kan sgu ikke reparere den•.
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Rengøringsfolkenes udstyr fra 1967 og 1995. Små mobile vogne · i dag gerne med en transistorradio i kurven...

...en vis form for frihed hører til privilegierne, ,når man møder uden for almindelig arbejdstid og gør rent i tomme kontorer.

Der er i øvrigt en del af de ældre håndværkere, der
som efteruddannelse har taget uddannelsen. Og det
er jo i sig selv et udtryk for, at man i dag ikke kan

Der er sideløbende sket store skred i grænsen
mellem bryggeriarbejdere og håndværkere. Som en
bryggeriarbejder fortalte mig, kan han godt i dag

Man ringer og siger: "Der er den og den fejl". Der er jo
forskellen fra før i tiden«.

nøjes med at være enten det ene eller andet.
Faggrænserne er under nedbrydning. Det er også en
måde at udnytte håndværkernes arbejdskraft bedre de bliver mere fleksible. På f.eks. Læskedrikfabrikken
er der blot tilknyttet en automatikmekaniker på
hvert skift. Han skal så kunne klare enhver fejl, der
måtte opstå. Det var utænkeligt før i tiden.

låne en svensknøgle og stramme en møtrik - det var
en »forbrydelse« tidligere. Bryggeriarbejderne er jo
desuden i forbindelse med indførsel af den megen
ny teknologi blevet opkvalificerede. En bryggeriarbejder opsummerer udviklingen i forholdet til
håndværkerne med denne præcise karakteristik:
»I dag ringer man ikke til smeden og siger: "Der er en fejl".

Kraftcentral, laboratorier og rengøring
Der er flere andre afdelinger, der som Centralværkstedet har som funktion at betjene hele bryggeriet
Det gælder f.eks, Køle- og Kraftcentralen, der skal
sørge for at holde de nødvendige temperaturer
rundt om på de forskellige afdelinger, og forsyne

anlæg og maskineri m ed den nødvendige kraft, som
stammer fra Tuborgs egen kraftcentral. Afdelingen
har en slags pedelfunlction i forhold til hele bryggeriet. De, der er ansat her, k om mer derfor også rundt
påjOrskellige afdelinger i forbindelse med deres arbejde. Eeks. er der en bryggeriarbejder på kølecentralen, der har til opgave dagligt at komme til beholderrummet på Tap Syd, hvor øllet opbevares før tapning, samt komme rundt i alle "kældrene" (rækken
af høje bygninger øst for Bryghuset) og tage tempe-

raturer, justere, afrime, sørge for at reguleringsventiler og motorer fungerer osv.
En lignende karakter har Laboratoriet, der i dag
har til huse i nogle lokaler i Tap Syd. Laboratoriet
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laboratoriet. Eeks. tager tapperne forskellige stikprøver med faste intervaller, som så går til laboratoriet, som i tilfælde af uregelmæssigheder kan stoppe
driften. På Brygsiden tages der som tidligere omtalt

har en tilsvarende servicefunktion over for driften.

prøver løbende, der transporteres til laboratoriet,

Herfra skal der laves kemiske analyser, hvor f.eks.
alkohol, ekstrakter og surhedsgrad måles på forskel-

enten af en bryggeriarbejder fra brygsiden, eller af

lige stadier mellem brygning og tapning. Laboratoriet har også en mekanisk afdeling, der kontrollerer

Der er med andre ord et vist antal folk, der på
grund af deres funktion kommer mere rundt i

materialer, der bruges i især tappehallerne - hvor

forskellige afdelinger. Hertil hører også delvis

laboratoriets egne folk i en lille el-bil kaldet »Øllerten«.

flasker, kasser, paller, kapsler og etiketter osv.

rengøringsfolkene og de, der står for at passe »gade

undersøges for korrekte mål, fejl m.m. Laboratoriet

og vej« inden for bryggeriet. Der er således inden

er selvsagt i løbende kontakt med både Brygside og
Tapside. I tappehallen kan man nemt kende folk fra

for bryggeriet både kredsløb, der holder de ansatte
inden for ret snævre cirlder, og kredsløb, der

laboratoriet på deres hvide kitler. Der er rutinemæs-

forbinder de forskellige dele med hinanden.

ARBEJDSLIV UNDER

ET

sigt kontalct mellem bryggeriarbejdere og folk fra

Når man ser ud over de mange funktioner, der skal varetages på bryggeriet, springer forskellighederne mellem områderne i øjnene.
I Bryghus og på Ølkam præges arbejdet af overvågning af de gennemautomatiserede
anlæg. I kældrene er arbejdet tungt og meget mobilt Og i tapperierne er arbejdet bundet og
knyttet tæt til maskinerne, der skal passes og holdes i gang med færrest mulige afbrydelser. Det
eneste egentlig fælles er, at man i dag også skal tage sig af rengøring på produktions-området,
uanset hvilken af disse afdelinger, man befinder sig i. Endelig er der det på en gang slidsomme
og "frie" arbejde i kørslen, der foregår helt uden for bryggeriets område.
Det er fremgået, hvordan disse forskelligartede "arbejdspladser" giver helt forskellige vilkår for dagligdagen på afdelingerne. Og når det gælder bryggeriarbejdernes holdning til de
forskellige funktioner synes variationen ikke at være mindre. Hvordan kan denne kompleksitet forstås? Er det overhovedet meningsfyldt at tale om bryggeriarbejdere som en kategqri?

Bænk på centralværkstedets østside. Man vil gerne sidde ugenert i sine pauser, så de fleste af disse bænke er placeret
mod øst, så de ikke kan ses fra Administrationsbygningen. Bænken her har en særlig historie. Den er konstrueret af en
grovsmed, der kom til Tnborg i 1937 · der var tidligere meget arbejde med at sko den store bestand af kørselsheste.
Vognhjulene stammer fra en af de vogne, som man tidligere brugte til intern transport.
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vilkår (der ikke behøver at have med arbejdets
indhold at gøre} hermed vigtigere end arbejdets
indhold? Måske er kollegerne, muligheden for selv
at have indflydelse på at tilrettelægge arbejdsdagen,
samværet i dagens pauser og naturligvis lønnen
vigtigere i vurderingen af arbejdet?
I denne tankegang er det lige så ræsonnabelt at
foretrække et såkaldt "monotont" eller "ensidigt"
arbejde som et såkaldt "udviklende" eller "godt" når blot det sikrer et overordnet mål om reproduk-
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tion. Ønsker om arbejdets konkrete indhold kommer i anden række. og de kan netop være lige så

ARBE J DE?

Produktionen af øl skaber mange forskellige former

tydeligt hierarki, hvor alle syntes enige om. at f.eks.

for arbejde på et bryggeri Det kunne på denne

det afvekslende og ansvarsfulde arbejde i kørslen

baggrund være fristende at forestille sig, at der var
særlige afdelinger, der var mest efterspurgt af de

var det mest eftertragtede (i hvert fald hvis de fysisk
belastende elementer i arbejdet blev fjernet). Der

ansatte. Netop i disse år er der bestemte former for

synes overhovedet ikke at være en sådan enighed.

beskæftigelser. der bliver betragtet som særligt inter-

Uden at hævde at folk blot er tilfredse, hvor de er,

essante - under betegn_e lser som "det udviklende
arbejde" eller "det gode arbejde" føres nogle arbejdsformer i marken som særlig eftertragtelsesværdige.

ville det være ren opdigtning at påstå, at alle trag-

Klassificeringen hviler på en grundopfattelse af, at

i ret vid udstrækning foretrækker at blive i den

arbejde med fordel kan forstås som en størrelse, der
spiller samme rolle i tilværelsen hos alle mennesker.u

afdeling, hvor de er.
Måske er det uheldigt at gå ud fra, at tilknytnin-

Alle må følgelig være enige om, i hvert fald hvis de

gen til virksomheden skyldes indholdet i det arbejde.
man kan få? Man kunne i stedet tage udgangspunkt

bliver ordentlig oplyst, hvad der er "udviklende"
eller "godt" arbejde.
I mine øjne er det ikke hensigtsmæssigt at opstille
alment gældende kriterier for ,,godt" arbejde; ofte
kommer definitionen til at ligge betænkelig nær
forskerens egen arbejdsopfattelse, som derfor uvilkårligt. men ofte ubevidst, bliver den målestok
andres arbejde vurderes ud fra. Følger man tankegangen skulle der et sted som Tuborg være et

har set. Et "godt" arbejde indebærer i denne tankegang, at man selv har indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsdagen. Nogen har et ønske
om mere udfordring og fleksibilitet, andre foretrækker måske et mere afgrænset ansvarsområde osv.

Kollegernes betydning
Når man kan tale om. at kollegerne er af stor betydning på en virksomhed som Tuborg, er det ikke blot
fordi det er rart med gode arbejdskammerater.
Kolleger har en vital betydning som de, der i samar-

forskellige med hensyn til afveksling/ensidighed,

bejdet med en selv, skaber betingelserne for indfly-

mobilitet/bundethed, ansvar/ansvarsfrihed, som vi

delse på, hvordan arbejdsdagene konkret forløber.

tede efter den samme type arbejde. Der har været
talrige eksempler på i de foregående kapitler, at folk

i, at det fælles for de overenskomstansatte på Tuborg
er, at det er her qe via lønindkomsten henter betingelserne for, at de og deres familie kan eksistere;
at det fælles bærende princip i tilknytningen til Tuborg er, at arbejdet giver den løn, der kan brødføde
den ansatte og hans/hendes familie? Det er et overordnet mål, der er fælles for alle, uanset hvilken
afdeling de arbejder i. Måske er gode løn- og arbejds-

Stemplingen angiver, at man som lønarbejder sælger råderetten over sin arbejdskraft i et afgrænset tidsrum. Tidligere
byttede bryggeriarbejderne tegn, når de passerede porten - I dag foregår registreringen automatisk med plastickort.

105

106

107

Mænd og kvinder havde klart adskilte arbejdsområder, men også tid til samvær. Pasteurisering og pakning, ·Tap Nord 1970.

Hvis man forstår at arbejde godt sammen, er man
nemlig ikke under konstant overvågning, eftersom
virksomhedens krav til de forskellige grupper af ansatte "blot" består i, at de skal levere et givent stykke
arbejde (der naturligvis altid kan blive genstand for
forhandling). Kan man i en gruppe af ansatte opfylde
dette krav og i det hele taget levere en stabil og tillidsvækkende arbejdsindsats, kan man selv få stor
indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsdagen.
På Tuborg er det i stort set alle afdelinger de
overenskomstansatte selv, der tilrettelægger dagens
vekslen mellem arbejde og pauser, fordi de sørger
for. at arbejdet udføres på en måde. der er tilfredsstillende for ledelsen. Og for at det kan lade sig gøre,
er det altså afgørende, at man i fællesskab kan blive
enige om, hvornår der skal strammes op, hvornår

der er mulighed for at indlægge en lille ekstrapause,
hvordan man sikrer sig, at ingen tager sig ekstra fritid på de andres bekostning osv. Alle disse mønstre
er bygget op over flere år, hvor man med tiden har
afpasset sig hinanden og har søgt samarbejde med
de kolleger, man har det bedst med. Kollegerne kan
altså, ud over at de kan være gode venner og kammerater, forstås som et middel til så vidt muligt at få
indflydelse på tilrettelæggelsen af dagen. I den fo rstand er kolleger meget andet end blot tilfældige
samarbejdspartnere. I øvrigt er det jo en del afbaggrunden for, at de overenskomst.ansatte generelt er
meget utrygge ved at skulle flytte arbejdsplads, selv
om deres arbejdsfunktioner stort set forbliver de
samme. Kollegerne er nye og alle disse samarbejdsog afhængighedsmønstre skal bygges op på ny.

Det skal kort indskydes. at denne afhængighed af
kollegerne ikke er nogen selvfølge. Det forholder sig
f.eks. anderledes med den del af funktionærerne,
der er meget indstillet på avancement inden for
virksomhedens hierarki. De sikrer sig først og fremmest råderum og handlefrihed i kraft af de særlige
kvalifikationer, de individuelt har til bestemte arbejdsområder. Her bliver kollegerne i en vis forstand
til konkurrenter (fordi hierarkier spidser til mod
toppen), og selv om man naturligvis er afhængig af
og arbejder sammen med andre, indt.ager samarbejdspartnerne ikke samme centrale rolle som hos
de overenskomstansatte. De er ikke det vigtigste
middel til at skabe sig dispositionsfrihed, det sikrer
først og fremmest ens individuelle kvalifikationer,
som man også er lønnet for. De overenskomstansatte

er altså på et grundlæggende plan afhængige af hinanden. Men som vi har set giver bryggeriets afdelinger meget forskellige vilkår for, hvordan afhængigheden kan udmønte sig, altså hvorledes samarbejdet
kan foregå i praksis.
I kældrene er det enkelte sjak. der, ud fra den
arbejdsseddel de har fået om morgenen, får løst
deres opgaver og mere eller mindre fælles kan gå til
pause før næste opgave.
Lidt anderledes forholder det sig i tapper ierne,
hvor man er bundet til maskinerne, der skal køre
kontinuerligt (dette gælder således også delvis i
Bryghus og på Ølkam. hvor der dog normalt kræves
færre indgreb end ved kolonnerne). Pausen holdes
ikke her med de nærmeste makkere, som netop skal
passe de samme funktioner som en selv. Her kræves

det, at man kommer punktligt - 1ellers bliver vi sure•,
som en formulerede det - og afløser hinanden, når
man skal til pause i løbet af dageIL Alle har en interesse i at opretholde produktionen på det fastsatte niveau, så man kan bevare den delvise autonomi og
indflydelse på dagens rytme.
Også hos distributionschaufførerne er samarbejdet med kolleger afgørende for arbejdsdagens udformning. Som skildret- side 90- er den faste makker helt central her. Fungerer samarbejdet ikke, må
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man simpelthen finde en ny.

Kriterier for arbejde
Man kunne hævde, at de forskellige arbejdsopfattelser blot skyldes, at de ansatte gør en dyd af nødvendigheden - at de blot tilpasser sig den teknologi og
arbejdsproces, der er givet på forhånd. Det er naturligvis oplagt, at spillerununet er meget begrænset på
et bryggeri som Tuborg, men det ville være forkert
at se de forskellige arbejdsliv som en blot og bar afspejling af forskellige vilkår i bryghus, lagerkældre,
tappehaller, kørsel osv. For at tydeliggøre standpunktet vil jeg vende tilbage til de forskellige
løsninger på arbejdsorganiseringen i tappehallerne.
Læskedrikfabrikken og Fustagetapperiet har en
nogenlunde ensartet teknologi, der i begge tilfælde
er velegnet til en arbejdsform. hvor alle rokerer
rundt på alle pladser. Man har alligevel valgt to
forskellige løsninger. I Fustagen har man valgt den
fleksible mulighed, på Læskedrikfabrikken at have
faste pladser. Det er udtrylc for to grundlæggende
meget forskellige tilgange til arbejdet.
En afTapsidens mere fleksibelt anlagte folk
illustrerer her forskelligheden i opfattelser:
>••. hvis du kommer pd Vandfabrikken, så har du altsd klart
et ..frimærke" du har et ansvarsområde indenfor, og det er
en gammeldags bemandingsjimn, der så også gør, at de
gror simpelthen fast der. Altså, det er jo en rædsel, hvis

Den store bemanding gav rige muligheder for uformelle pauser.

To situationer fra Tap Nord 1970.

pludselig en får at vide: ..Du er oplært nede i den anden
ende på palleanlægget, der skal du altså ned i næste uge,
fordi de mangler en dernede". jamen. de sover ikke hele
weekenden. De erfuldstændig balstyriske,fordi det er hele
deres rytme, der bliver slået i stykker. Altså, du har kun ansvarfor det og ikke noget andet-. Så det er ikke til at rokke,
det er simpelthen ikke til at komme af med<.
Rokering kræver fleksibilitet og omskiftelighed, og
det er ikke nødvendigvis noget, der tiltaler folk.
En kvinde fortæller her om baggrunden for, at hun
valgte ikke at tage truckkort, da tilbuddet kom i
slutningen af1980'erne:
>.•.men nu syntes jeg altså, det var sådan en god plads jeg
havde på min egen kolonne, og så opdagede jeg, at dem...de
kvinder, der havde faste pladser på en kolonne, de blev altid

pillet fra til truckkørse~ det ville jeg ikke risikere, jeg ville

beholde min plads«.
Folk er ikke nødvendigvis enten kun indstillet på
fleksibilitet eller kun på det modsatte. Men som to
væsensforskellige former for arbejde giver valget
store brydninger både for den enkelte og mellem de
ansatte. Som nævnt har man på Tuborg dog forstået
at respektere forskellighederne.
Det er interessant. at der også er afdelinger, hvor
der i kraft af arbejdsprocessen er behov for folk med
både meget afgrænsede, rutineprægede funktioner
og opgaver af mere arbejdsledende karakter. Det er
.allerede skildret, hvordan man i lagerkældrene
arbejder i en slags sjak, hvor de enkelte refererer til
formændene (og ikke primært til en timelønnet

•

sjakfører, som man kender det fra andre arbejdspladser), der udleverer arbejdssedler om morgenen.
Der er som nævnt plads til folk her, der kun er
interesseret i meget få funktioner - som f.eks. at
skrabe bærme ud af lagertanken. som så til gengæld
gøres med håndelag og stor omhu - såvel som til
folk, der har mere ansvarsfulde beføjelser. Det er
nødvendigt, at alle folk i Kældrene accepterer, at
nogle er mindre vidtfavnende i deres kvalifikationer. Og det kan lade sig gøre, fordi det ikke er
afgørende, at alle kan det samme. Når funktionerne
er forskelligartede, er der også plads til, at folk kan
gå ind i produktionen på varierende måde.

berg) - siden er der sket en sammenlægning af de to
første klubber, og ved overflytningen til Carlsberg i
1996 vil der komme nye sammenlægninger.
For blot at give et lille indtryk af forandringerne i
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Brogede indtryk af arbejdsfunktioner og holdninger

- eksempelvis holder tillidsrepræsentanterne i de

til arbejde er ikke i modstrid med det fælles mål om
rimelige løn- og arbejdsvilkår. I forlængelse heraf
har man også et fælles middel til at sikre disse for-

forskellige klubber på Tuborg orienteringsmøde en
gang ugentlig. Klubbernes opgave er at varetage løn-

hold - den faglige organisering. Bryggeriarbejderne
har altid i denne sammenhæng udgjort en enhed

klubber for overenskomstansatte på Tuborg d en
såkaldte B-gruppe (A-gruppen består af ledelse og

udadtil. Der skal ikke her gives en omfattende rede-

funktionærer).

gørelse for udviklingen i den faglige organisering,
den er behandlet andre steder (særligt Assens m.fl.
1993, Thomsen u.å. samt Tønnesen 1947). Men principperne for organiseringen kan ses i sammenhæng
med det brogede billede af dagligdagen og arbejdsområderne på bryggeriet.
Alle ansatte på Tuborg og Carlsberg er organiserede. Medlemmerne organiseres i klubber inden for

den faglige struktur kan sammenlignes med situati-

organiseringens princip. At organisere sig fagligt er
midlet til at monopolisere sin arbejdskraft, så man

onen i f.eks.1973 tjf. Tuborg-Posten samme år).
Dengang var der seks klubber for mænd, tre kvinde-

ikke bliver underbudt af andre lønarbejdere - ad
denne vej sikrer man sig, på et kapitalistisk organise-

lige klubber (fra 1967 til 1987 var tapperierne og

ret arbejdsmarked, en forhandlingsposition over for

rengøringsafdelingen opdelt på mandlige og kvin-

arbejdsgiveren. Faglig organisering har der været en

delige klubber), en klub for portnere (der senere fik

markant tradition for på bryggerierne i en lang

funktionærstatus), fire klubber for håndværkere
(elektrikere, træhåndværkere, aftapningssmede og

årrække, og også fra ledelsesside har man lagt vægt
på at have en organiseret forhandlingsmodpart.

centralværkstedssmede) - i alt 14 forskellige klubber

Som nævnt er der så, inden for det enkelte bryggeri,

for overenskomstansatte.

faglige klubber til at varetage mere lokale løn- og

Tuborgs klubstruktur h ar ændret sig flere gange
siden 1950'erne. De store omvæltninger i personalesammensætning har løbende me dført forandringer
i den faglige struktur. I august 1995, da denne undersøgelse startede, var der følgende klubber for overenskomstansat personale: Bryg-/serviceklubben (der
organiserede Brygsidens folk tillige med ufaglært
personale i rengørings-, besøgs-, maskin-, vedligeholdelsesafdelingen samt autoværkst edet), Tupklubben
(der organiserede Tapsidens ufaglærte personale) og

enkelte virksomheder og er en del af fagforeningerne

folk knyttet til den interne transport). Håndværkerne var organiseret i to forskellige klubber - en for

enkelte arbejdsplads har hyppig kontakt med

forstå de stadige forandringer er det nyttigt at se på

og arbejdsvilkår lokalt. Under et udgør de forskellige

fag/afdelinger - Bryg, Tup, Metal, El m.m. - på de enkelte
arbejdspladser. Hver klub har sin egen tillidsrepræsentant. Disse klubber er sluttet sammen på tværs af de
sammen sluttet i landsdækkende forbund.
Det er klubberne, som menige medlemmer på den

De løbende tilpasninger giver et fingerpeg om, at
organisering ikke er noget en gang givet. For at

Distributionsklubben (distributionschauffører samt

smede og en for elektrikere, tømrere, snedkere og
blikkenslagere (den sidste fælles for Tuborg og Carls-

Kolonner pi vandfabrikken 1956. Som det fremgår, adskiller hverken arbejde eller arbejdsdeling sig fra øltapningens.
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Mændenes borgestue med faste pladser og skuffer til personlige ting. Tap Nord 1958.

arbejdsvilkår over for medlemmerne. Disse har hver
for sig forhandlingsret og monopol på arbejdet
inden for deres område.

Grænsedragninger
Det er i det lys man skal forstå den tidligere opdeling på mandlige og kvindelige klubber - gennem
definitionen af bestemte funktioner som enten
mandlige eller kvindelige har man søgt i de forskellige klubber at mindske konkurrencen om arbejdet.
Det sås f.eks., da mændene søgte at hindre kvinderne
i at køre truck (side 90). Det er klubberne indbyrdes
og over for ledelsen, der har skullet forhandle sig til
rette om fordelingen af arbejde. Et andet eksempel
var fra Vandfabrikken, da kvinderne som kom pen-

sation for tab af arbejdspladser ved pakningen overtog etiketteringsmaskinen på en ny kolonne - under
>klausul om, at denne ordning under ingen omstændigheder

måtte få afsmittende virkning på andre kolonner•, som en
husker ijf. side 65).
Hvis man sammenligner et bryggeri som Tuborg
med en arbejdsplads, hvor flere deciderede håndværksfag arbejder side om side og deles om funktionerne, er det tydeligt, at det på Tuborg er sværere at
opretholde eneretten til et arbejdsområde. På et
bryggeri kan man ikke henvise til, at man i en
afdeling har en faglært uddannelse, som de andre
ikke har. Da der i de fleste tilfælde kun er tale om få
ugers oplæring, har man tyet til andre kriterier end
uddannelse - som f.eks. køn, som jo ud fra en logisk
betragtning er irrelevant (med mindre det drejer sig

Kvindernes borgestue Tap Nord 1958. Mandlige og kvindelige bryggeriarbejdere fik senere fælles borgestue på Tap Syd.

om virkelig fysisk krævende arbejde som i lagerkældre og kørsel).
Tilsvarende sammenhænge er på spil i gruppen af
håndværkere, når man hører, hvordan Centralværkstedets elektrikere skulle være meget påpasselige
med ikke at true vagtelektrikernes autoritet ved
maskinerne ijf. side 95). Og når smede og elektrikere
fortsat betoner de kvalifikationer, som automatikmekanikerne ikke har ijf. side 99).
Der er intet odiøst i disse forskellige eksempler
på grænsedragninger; de er tværtimod en naturlig
følge af en status som lønarbejder. Når man er afhængig af at sælge sin arbejdskraft til en arbejdsgiver, er det oplagt, at man søger at forbeholde sig
ret til et givent arbejdsområde for at bevare tryghed
i ansættelsen. Når sammenhængene trækkes op her,

er det blot for at forsøge at forstå grundlaget for.
nogle af de relationer, der er mellem de ansatte.

Fra faste områder til rotation
I de senere år har det, som vi har set, simpelthen
ikke været muligt at opretholde de mange specificerede arbejdsområder. Bemandingen er i dag så
lille, at det har været nødvendigt at dele ind i større
hovedområder· bryg, tap, kørsel - inden for hvilke
folk så endda skal være mere fleksible. Det blev
skildret i forbindelse med Malteriet, hvor de faste
ventilerere skulle indgå i rotation med de andre
medarbejdere, det er det, der fjernede grundlaget for
hierarkiet i Bryghuset og i Tap Nord, hvor folk havde
v æret vant til faste statusgivende funktioner.

I 1960'erne blev der lavet tidsstudier af forskellige
arbejdsfunktioner. for at der kunne etableres prodnk·
tivitetsfremmende lønsystemer. Plere steder betød det
indførelse af akkordløn.. Fagforeningen var som helhed
positivt stemt over for studierne, fordi de i de fleste
tilfælde skabte lønforhøjelser, og der generelt ikke var
mangel på arbejde. På billedet er det fastspænding af
slangegevind, der tages tid på.

måske uigenkaldeligt forbi. En brygmester fortæller
spøgefuldt om kravene til bryggeriarbejderne i dag,
at >man skal kunne engelsk, fransk og tysk, kunne edb og
alt muligt - der var brygmestre, der ikke kunne leve op til
de kraV<.
De ændrede krav har vendt helt op og ned på kri-
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Som en bryggeriarbejder siger det her, har hele
opkvalificeringen af de ansatte været nødvendig for
at opretholde deres eneret - som helhed - til arbejde
på bryggerierne:
>_.hvisfolk ikke var uddannede, sd har man altid [tidligere]
kunnet blive bryggeri.arbejder. Det kan man ikke mere.
Optagelseskriteriet og uddannelseskriteriet er blevet
anderledes... gjorde vi det ikke [blev videreuddannede],
så var der andre grupper; der fik vores arbejde. Sd det er
en nødvendighed...•
Bryggerierne er en af de mange arbejdspladser,
hvor ufaglærte har mærket de nye tider. Den situation. hvor man direkte fra folkeskolen kunne træde
ind på en arbejdsplads og blive familieforsørger. er

terierne for, hvad der giver sikkerhed i ansættelsen.
En bryggeriarbejder fra Fustagen siger:
•Dengang kunne du jo komme ind og arbejde dig hen til en
plads. I dag har man jo rokeringer. Dengang jeg kom, der
havde man sgu glæde af anciennitet. Nu har jeg endeligfået
noget anciennitet. Nu kan jeg ikke bruge det til en skid...
Man kigger ikke på om en mand er god til en maskine, men
"har du taget de og de kurser''<.
Tidligere var det alene anciennitet, som bestemte,
hvem der overtog ledige pladser. I dag ses på fleksibilitet og samarbejdsevne, begge egenskaber vurderes
af arbejdsledere, foruden kvalifikationer der fastsættes ud fra hvilke kurser, den pågældende har fulgt.
Denne overgang fra anciennitet til »brugbarhed«,
som en bryggeriarbejder formulerede det, markerer
en meget grundlæggende ændring i måden, hvorpå
man sikrer sig i sin ansættelse.

Fleksibilitet eller stabilitet
Skal man således vende tilbage til de forskellige
måder at tackle bemandingen på i Fustagetapperiet
og på Læskedrikfabrikken, er der ingen tvivl om, at
Fustagens folk er bedst rustet til fremtiden. Gennem

deres fleksibilitet har de skabt sig gode betingelser
for at bevare deres arbejde (hvilket også har vist sig
ved, at forholdsmæssigt langt flere fra denne afdeling end fra de andre flytter til Carlsberg efter
lukningen). Ønsket om at have faste pladser, som
Læskedrikfabrikkens folk var et eksempel på, har
langt ringere fremtidsudsigter. Men det har ikke
noget at gøre med, at det ikke er "udviklende" eller
"godt" arbejde, som nogle arbejdslivsforskere ville
sige, men at arbejdsmarkedet, teknologien og
konkurrencevilkårene i stadig højere grad efterspørger fleksibilitet fra en lille bemanding. De folk, der
forsøger at fastholde mere afgrænsede funktioner,
kan kun bestræbe sig på så vidt muligt at udvise
stabilitet og være meget omhyggelige med at passe
deres arbejde. Som en af damerne ved vandkolonnen sagde: >Nu skal jeg måske ærlig indrømme..Ja, nu er
jeg en af dem, der løber sddan lidt mere rundt, og holder
mere øje med tingene, for ikke at fd for meget stop på !kolonnen]. Og jeg kan godt Hde, der er pænt omkring mig«.
Omhu og påpasselighed er simpelthen afgørende
kvalifikationer for at holde på arbejdet.
Det overordnede mål for alle de overenskomstansatte er altså ens - at bevare deres ansættelse og
dermed oppebære en løn, der kan sikre dem og deres
familie. Men midlerne kan være forskellige. dels af.
hængigt af hvilken type arbejde der er tale om, dels
afhængigt af de ansattes eget valg inden for de givne
muligheder. I det sidste tilfælde kan stabilitet inden
for et afgrænset område (som på Vandfabrikken) ses
som sideordnet med fleksibilitet ved en række funktioner (som på Fustagen) - begge strategier er midler
til at sikre den overordnede målsætning, men altså
den sidste den mest hensigtsmæssige i disse år.
Når disse forskelligheder fremdrages, er det også
fordi, det er vigtigt ikke kun at videregive en historie til eftertiden. Bryggerierne hører til de store
industriarbejdspladser, som alle er i færd med at
ændre karakter i disse år, hvis de da ikke må dreje

nøglen helt om. Alle omstiller sig til en lille, men
mere fagligt kvalificeret bemanding, der kan indgå i
en bred vifte affunktioner og sikre en rationel udnyttelse af tid og ressourcer. Over for denne udfordring er det oplagt, at det er de fleksible folk med
det relativt afvekslende og ansvarsfulde arbejde, der
har de bedste udsigter. Set i det lys er det prisværdigt, at man fra alle sider bestræber sig på at efteruddanne og opkvalificere folk, forsøger at bearbejde
holdningerne til arbejdet osv. · det er sikkert en simpel nødvendighed. Men det er næsten en hån mod
generationer af arbejdere, hvis vi accepterer en historiefortolkning, der sætter et ,.godt" nu med udvikling
og fleksibilitet op imod et "dårligt" før med monotoni
og stilstand.
Nok har mange lønarbejdere hilst udviklingen
mod større omskiftelighed velkommen. De har haft
glæde af større ansvar, foranderlighed, og hvad der i
øvrigt følger med de nye krav. Men folk er forskellige, og andres fortsatte ønske om stabilitet i arbejdsfunktioner og et relativt lille ansvar, som var typiske
kendetegn tidligere, kan ikke forklares ved mangel
på uddannelse og manglende holdningsbearbejdning eller som værende "gammeldags". Et monotont
arbejde kan sagtens indgå som ræsonnabelt element
i en tilværelse, hvor det ikke er arbejdets indhold,
der er hovedkriteriet. men hvor man vægter samværet med kollegerne, pauserne i løbet af arbejdsdagen og fritiden med venner og familie. I en sådan
livsmåde er et ..godt" arbejde måske netop det, som
ikke stiller særlig store krav, og derved levner mere
plads til andre ting i tilværelsen. Det er vigtigt at
holde fast i det ræsonnable også i en sådan opfattelse
frem for at se den som tilbagestående, blot fordi
tiden kalder på nye former for arbejdere.
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OVER· OG UNDERORDNEDE

Der går en skillelinje gennem Tuborg, der opleves
som mere markant end de variationer mellem
afdelingerne, som er blevet skildret i det foregående.
Det er grænsen mellem overenskomstansatte og
funktionærer. De overenskomstansatte er bryggeriarbejdere og håndværkere, mens funktionærgruppen er det månedslønnede personale, som har mere
overordnede funktioner. En virksomhed som Tuborg
har, som enhver kapitalistisk organiseret arbejdsplads, brug for arbejdslederfunktioner på flere
planer, samt m ange arbejdsorganiserende og koordinerende funktioner.
At der er et modsætningsforhold mellem overenskomstansatte og funktionærer (foruden formænd)
betyder ikke, at der til stadighed er konflikter
mellem parterne. De indbyrdes relationer kan ikke
karakteriseres entydigt.
Det skal understreges, at funktionærer er en
mindst lige så broget flok som de overenskomstansatte, men da det primært er de overenskomstansatte, der er genstand for denne undersøgelse, skal
differentieringen blot antydes her. Der er mellem

."/

funktionærerne dels store forskelle i graden af
ansvar, dispostionsfrihed osv., dels forskel på om
man er funktionær i driften eller i administrationen. »Funktionæren« er både personalechefen, portneren, underdirektøren, assistenten i postafdelingen,
bryg-mesteren osv. Bla. derfor er funktionærer individuelt og hemmeligt aflønnede (derfor kontrasteringen til >overenskomstansatter). Man skal altså vare
sig kraftigt for generaliseringer. I det følgende forsøges der alligevel at indkredse nogle fælles træk.

Forpligtelser som funktionær

Der forventes en anderledes udtalt loyalitet med
virksomheden af funktionærerne end af de overenskomstansatte - at man f.eks. som funktionær
identificerer sig med virksomhedens overordnede
mål om øget salg osv. Det forventes generelt, at
funktionærer føler større ansvarlighed over for deres arbejdsopgaver - man går ikke hjem, hvis driften
ikke kører, man holder sig ajour med situationen,
også når man har fri, ringer eksempelvis i løbet af
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Funktionærspisestue og afdelingen, hvor man kan
ryge og drikke kaffe. Her er også aviser· Berlingske
Tidende, Politiken og Det fri Aktuelt · lagt frem tH fri
afbenyttelse. I venstre side anes monitoren. der over
tre dage hver måned viser et internt halvtimes TV·
program, lavet af Informationsafdelingen på Carls·
berg AJS. Programmet indeholder typisk en status
over den økonomiske situation, præsentation af nye
markedstiltag, portrætter af medarbejdere mv.

stiftet 1900. Nu er de organiseret sammen med
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Carlsbergs formænd.
Selv om funktionærforeningen, ligesom de faglige
klubber hos de overenskomstansatte varetager
arbejdsforhold og evt. lønforhold for sine medlemmer, er det formelt set en organisering af en anden
art. Foreningen er ikke som klubberne led i en
landsdækkende organisation, og som sådan forhand·
tingsberettiget, men knyttet til virksomheden på
individuel basis.

Administrationsbygningen
Billedet er fra 1965 under en strejke. Det viser et bredt udsnit af Brygsidens overordnede, som er kaldt sammen for
at passe Malteriet, som skal køre kontinuerligt. Her er malteriets egne overordnede og den faste laborant og desuden
formænd og inspektører fra Bryghus, Gær· og Lagerkældre og 0lkam. Malteriets redskaber er godt repræsenterede.
•Skydere•, forke, skovle og lige til venstre for midten det såkaldte •æsela, som benyttes til at trække grønmalten
ud af spirekasserne.

Administrationsbygningen (1995:10). der kun er for
tanker om en fælles borgestue på grund af modstand
fra bryggeriarbejderne. For de overenskomstansatte
hører jo frokostpausen, som de selv betaler, til den
"fri tid", hvor man i princippet ikke er underlagt
nogen overordnede. Som beskrevet (side 71) var det

weekenden for at høre om tingene fungerer.
På flere områder lægger ledelsen på bryggerierne
- og de fleste andre større virksomheder - vægt på at
opretholde en skillelinje mellem disse to hovedgrupper på bryggeriet. Opdelingen af kantiner - en for
funktionærer og andre forbeholdt overenskomstansatte - er blandt de oplagte udtryk for det. Maden er
bedre og billigere i funktionærkantinen. Der er dug
på bordene, man skal ikke selv rydde maden væk, og
der er lænestole i tilstødende lOkaler. hvor mart kan

nyde en kop kaffe, mens man læser avisen eller

endog tidligere ildeset, at arbejdsledere overhovedet

snakker med kollegerne. I den gamle Administrationsbygning havde man i »Spisestuen« sågar sin egen

kom i borgestuerne.

personlige stofserviet, der blev vasket en gang om
ugen. Som det er almindeligt, investeres der noget

Funktionærernes organisering

mere i funktionærerne med den hensigt, at det

Tuborgs funktionærer blev organiseret i 1898.
Funktionærforeningen - dengang primært med et

modsvares af føromtalte loyalitet.
Man skal i øvrigt være opmærksom p å, at også de
overenskomstansatte kan foretrække en opdeling.
Ved etableringen af Tap Syd i 1973 droppede man

selskabeligt indhold - blev slået sammen med Carlsb ergs efter fusionen i 1970. Også formændene på
Tuborg havde indtil for få år siden deres egen klub,

funktionærer og formænd, er formentlig den mest
isolerede del af hele anlægget - »det er jo lige før, man

skal klæde om, før man får lov atgii derinde, som en overenskomstansat formulerede det. Bryggeri-arbejderne
kalder bygningen for »Millionærbarakken«.
Administrationsbygningens isolerede karakter
har ikke kun at gøre med, at den er forbeholdt
funktionærer. Det skyldes også, at den har mange
funktioner, der peger "ud af' bryggeriet - her ligger
f.eks. den internationale afdeling. Herudover
rummer Administrationsbygningen afdelinger for
indenlandsk salg, indkøb osv. - 6. sal er direktionsetagen, »de lange gulvtæppers etage«, kaldes den.
Der er mange i Administrationsbygningen. der ikke
har konkrete relationer til resten af bryggeriet - mange
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har aldrig været »i driften«. Og omvendt - ledende
Tagetage

funktionærer fra driften har ikke megen direkte

udtryk. Øgenavne er utrolig udbredte blandt overenskomstansatte. Blandt funktionærerne findes de

kontakt med Administrationsbygningens ansatte.

stort set kun hos portnerne og i postafdelingen.

Det er kun bestemte afdelinger, der samarbejdes
med - Indkøb, Logistik, Indenlandsk salg. Funktionærer fra hele bryggeriet kommer dog jævnligt på
7. etage i Administrationsbygningen i kraft af

kantinens lokalisering her.
Skillelinjen mellem funktionærer og overenskomstansatte kommer også til udtryk på forenings-

Direktionsetage
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området. Tidligere - frem til omkring 1970 - var det
ikke velset fra ledelsens side, at funktionærer og
overenskomstansatte var medlemmer i de samme
foreninger. Det blev der senere blødt op på, men
stadig er der foreninger, der er forbeholdt den ene
gruppe, eller langt overvejende har enten overenskomstansatte eller funktionærer som medlemmer.
Der er ikke noget usædvanligt i opdelingen, der
som nævnt kan genfindes på mange andre store

Normaletage

eller andet. Det er ikke tilfældet. Som ansat har man
mulighed for at vælge - som overenskomstansat kan
man godt blive funktionær. I alle afdelinger er der
nemlig "kanaler", som man kan bevæge sig igennem. Bryggeriet leverer således også betingelserne
for et karriereforløb.
I den forbindelse skal kort omtales et tredje ansættelsesforhold, nemlig som »formand«. »Formand« er
en slags mellemposition mellem overenskomstansatte og funktionærer. Lønnen er ikke hemmelig og
individuel, men består af tre faste løntrin. I takt med

skillelinje, som de ansatte udpræget oplever og
identificerer sig i forhold til. Opdelingen mellem

anlæggene kører mere og mere automatisk, stilles

f.eks. almindeligt, at funktionærer siger »vi«, når de
snakker om dispositioner, der er truffet af bryggeriernes ledelse. Her siger overenskomstansatte »de«.

5

Ved at karakterisere de to former for ansættelse hver
for sig kan man få det indtryk, at der er tale om en
statisk tilstand, hvor man som ansat enten er det ene

virksomheder. Men den er vigtig, fordi det er en

overensk om stan satte og funktionærer er et af de
faste orienteringspunkter p å arbejdspladsen . Det er
6

Avancement

Hvis overen skomstansatte identificerer sig med
Tuborg, og siger »Vi« om hele virksomheden - og det

især de sidste 10 års telmologiske forandringer, hvor
der som næv nt st adig større krav til bryggeriarbejdernes egen overvågning og selvstyring. Denne
opkvalificering har bl.a. den konsekvens, at formændene, der tidligere havde de ledende funktioner, er
»en uddøende race«. Det er allerede mange år siden,
at der er kommet nye formænd til, og når Tuborg i
Hellerup lukker, indlemmes de resterende i Funktio-

forekommer - så er det ofte i en kon t rast til Carls-

nærforeningen. I dag er der 90 formænd tilbage på

b erg, som i den sammenhæng får betegnelsen »de«.
På et andet punkt kommer forskellen også til

125 på Tuborg og det dobbelte på Carlsberg.

både Tuborg og Carlsberg, for blot 15 år siden var der

Stueetage

Administrationsbygningens etager. Nederst receptionen, hvor betegnelsen på "vagtø·folkene ikke er nportner•,
men •portier•. Administrationsbygningens personale møder ad denne indgang (driftssidens funktionærer derimod.
går gennem porten), her tager man imod gæster til bryggeriet osv. Fordelt på de forskellige etager er der kontorer

J

/·~~H'\
I
:

I

Q

\ _______/

I

for salg, logistik, indkøb mv. Direktionskontorer ligger på 6. etage, hvilket fremg år af deres størrelse, og på. 7. etage
er funktionærspisestuen.

I
)

•../
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Til venstre ses to formænd på Tap Nord 1981.
Til højre: Til opgaverne blandt Brygsidens funktionærer
hører den såkaldte •smagsprøvningu. To gange ngent·
ligt samles brygmestre, forvaltere fra Bryghus, Kældre,
Ølkam og en repræsentant fra Laboratoriet for at
kontrollere specifikationer, farve og smag på øllet.
Ølprøverne, der tages fra samtlige lagertanke,
smages af mindst to personer.

kvalifikationer, der kræves og efterspørges "oppefra". Her først en fra Tapsiden, dernæst en fra Brygsiden. Begge om forholdene gennem de sidste årtier:
>]amen, man skulle have vist, man var en dygtig bryggeri-
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arbejder. Hvis man havde bryggeriarbejdere, der skilte sig
ud fra de andre, og var rimelig sådan fornuftige i tilret-

På Bryg- og Tupsiden er et avancement til funktionær typisk gået hånd i hånd med en uddannelse
som Bryggeriteknik.er, en både teoretisk og praktisk
uddannelse i bryggeriernes eget regi. Man kan ad
denne vej opnå en mellemlederposition.
Brygmestrene har derimod en akademisk uddannelse, typisk som kemiingeniør. I Distributionen er
avancementsmuligheden at blive distriktsleder (via
rutine som distriktsledervikar). Alt efter hvilken
placering man avancerer til, suppleres der med
arbejdslederkurser og lignende.

Bevæggrunde og krav
Ved at overlade ordet til nogle, der er avanceret, kan
man få et indtryk af, hvordan det kan foregå, og
hvilke motiver de har haft.
Flere, der er blevet arbejdsledere og senere eventu-

elt avanceret yderligere, nævner, at de har det bedst
med at gøre sig nyttige hele tiden, at få overladt ansvar og arbejdsopgaver. Her udtaler en bryggeriarbejder sig, der senere blev formand. Dernæst en
håndværker, der senere blev værkfører. Det første
citat omhandler 1970'erne på Thp Syd. det andet
Tap Nord i 1960'erne:
»Det var faktisk Uge før, jeg var stoppet igen efter 14 dage,
fordi jeg lavede faktisk ikke noget som helst. Det var sddan
nogle småting. Og så startede det så med, at farmanden
kom op og sagde til mig: "Nu har jeg et arbejde til dig". Og
jeg havde været vant til at have fuld fart pd, og så kom jeg
ned, og så skulle flytte platformen nede ved grovsorteringen
sådan et stykke d€r [viser med hænderne ca. 20 cm}, og så
kunne jeg gå op og sætte mig igen. Så sagde jeg: ,,Nu må
du altså sætte mig i lære på maskinerne", og så lærte jeg
simpelthen samtlige maskiner. .. [At blive formandsvikar]
krævede, at man interesserede sig for maskinerne og også

var omgængelig velsagtens og... og man skulle nok kunne
uddelegere noget arbejde... der var mange, der kom og
havde lagt hovedet ude i porten, men så var der selefølgelig
dem, der var ansvarlige og så lige som holdt dem i gang...
ja, og det at man snakkede meget med smedene også, det
var en god ting. Man kom til at kende maskinerne godt.
Så der skulle selvfølgelig også være et godt forhold til
håndværkerne<.

•Og det varede jo ikke længe før at de gamle fandt ud af der var en ung mand der, han rendte rundt og ville lave
noget, så jegf6r jo rundt og jo mere jeg lavede jo mere
kunne de andre sidde på røven. Så det var sådan set min
lykke, at jeg fik lov at løbe meget rundt og sætte mig ind i
tingene. Og så var de jo gode t11 at lære fra sig." Man var jo
nysgerrig og man satte sig kolossalt hurtigt ind i tingene."
Og så var det for mit vedkommende fremme i forreste linje,
og sd kunne du virke1igfåfolk aktiveret<.
Højt placerede driftsledere kan give et indblik i de

-·

telæggelsen af sit arbejde, og bestride sine ting fornuftigt,
og måske også var i stand til at vise lidt flair for talbehandIingfor den slags ting, så blev de normalt rimelig hurtigt
gjort til vikarfarmænd. Og så gik de som vikarformænd i et
år, måske to, og så blev de som regel udnævnt til formænd.<
>".gode, dygtige bryggeriarbejdere, der er lidt ,,go" i, de kan
i bedstefuld avancere"

Forskellige mål
Eftersom det er grundlæggende forskelligt. hvad der
kræves af overenskomstansatte henholdsvis funktionærer, har de fleste en mening om, hvor de helst vil
"høre til". Mange har bevidst fravalgt et avancement.
En karriere er på ingen måde et mål, der deles af
alle. En ansat på Tap Nord skildrei; sit indtryk af
funktionen som mellemleder i 1970'erne:
»Derovre på Tap Nord, der var der mange formandsaspiranter. Vi kaldte dem gerne "røvslikkere". Det var dem, der
gjorde det bedste indtryk hos forvalteren og inspektøren, de
blev spurgt, om de vi1le have tjansen som formandsaspirant.
Men det var ikke nok med det, fordi det skulle også godkendes af ti11idsmanden." at ikke det var sådan en, der gik og
anmeldte sine kolleger. Der var nogen, der var helt i orden,
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for det, han vil »ikke være bussemand!, og den grænse
overskrides næsten. De, der er ledere, skal påtage sig
det ansvar, der er dem overladt Vedkommende mener.
at ikke alle i dag er den opgave voksen.
Han nævner en »pragtfuld~ forvalter fra Tap Nord:
>."fhanl turde tage sit ansvar... han turde sige sin mening,
det er der ingen der gør i dag. Det b1iver sendt videre he1e
tiden. For der er ingen, der vil være upopulære, så bliver
de allesammen upopulære«.
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De indbyrdes relationer
Når man stiller de to ansættelsesformer over for
hinanden som her, kan det lyde som om, det er to
grupper, der står stejlt over for hinanden. Det er
det ikke nødvendigvis. Det er to forskelligartede former for tilknytning til sit arbejde og sin arbejdsplads,
men man kan ikke ud fra dette slutte noget om,
hvordan relationen mellem overenskomstansatte
og formænd/-funktionærer er og har været
gennem tiden.
Jeg vil forsøge at videregive mit indtryk af,
hvordan de ansatte på Tuborg har oplevet forholdet
mellem over- og underordnede de sidste 30 år.
Her tænkes ikke udelukkende på styrkeforholdet i
fagpolitisk forstand, der jo har undergået store

Til personalegoderne på store virksomheder hører ofte muligheden for· relativt billigt· at komme på ferie.

forandringer i denne periode, men snarere på den
daglige arbejdsgang og omgangstone, som den er

De overenskomstansatte på Tuborg fik oprindelig ændret såkaldte "påske· og pinsepengeø til en fond, der har 6
feriehuse i Danmark, der kan lejes og en gård, hvortil man kan sende sine børn på ferie. fnnktionærerne har i dag
·via funktionærforeningen· adgang til feriehuse på Bornholm, i Italien. Frankrig og Østrig. Billedet er taget til

Direktør giver flødeboller ved 25-åu jubilæum for

en reportage i Tuborg-KB Posten 1966 om et nyt feriehus i Sverige.

Børnegården. Portrætteret i Tuborg-KB Posten 1973.

blevet beskrevet i forskellige sammenhænge.
Følgende udsagn fra en håndværker, der har
været ansat på Tuborg siden 1960'erne, illustrerer

så var der nogen, der helt havde mieforstået situatianen.
De troede, at de var b1evet direktører el1er sådan noget.c
Her udtaler en ansat fra distributionen:
» • det har aldrig været min ambition at blive distrikts1eder... jeg synes, at jeg helst vil1e være på den anden side af
stregen· højre og venstre".«
Det kan også være de ekstra fordringer til arbejds-

indstillingen, der fjerner motivationen for at

deres ansvarsområde. Også i dag, hvor megen plan-

avancere. En anden ansat fra distributionen
udtrykker sig således: »Du kan risikere at skulle stå til

lægning er overladt til bryggeriarbejderne selv, sæt·

receptian kl. 11.30 et eller andet sted. Vi har vores familie".<
De ansatte, der ikke er interesserede i at gøre
karriere, er meget bevidste om, at deres forpligtelser
er begrænsede - der er forhold, der ligger uden for

ter mange alligevel en fast grænse for, hvor meget
man vil bestemme. En fortæller. at han næsten altid
selv laver arbejdsplanerne til sig selv og de andre,
der er med ijobrotationen, fordi den egentlige
arbejdsleder ikke er god til det. Men han er ikke glad

hovedindtrykket:
•Hvis der er nogen i en brandert, der er gået ind og skældt

chefen ud eller sparket ham i røven eller noget andet, altså,
så lød det altid: ,,Det taler vi om i morgen." De er ikke blevet
fyret på stedet. De har sgu været meget large, synes jeg nok.
Det er en broget arbejdsplads.<
Denne bramfrie omgangsform er et af de virkelig
slående træk ved arbejdspladsen Tuborg. Hvis man
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få repareret noget maskineri, som arbejderen var
vant til at få til at køre, måtte han bede arbejderen
om hjælp - denne fik hurtigt ordnet maskineriet
og kunne give arbejdsle'deren kommentaren:
>Bare rolig - "klud og spand" har klaret det!<.
En historie som denne er ikke usædvanlig for perioden fra før 1980'erne. Der har uden tvivl været et
mere udtalt og erklæret hierarki tidligere - grænser
mellem niveauer ligesom mellem arbejdsfunktioner.
Men tilsyneladende kombineret med en ret åben og
bramfri tone mellem ledere og ledede. Åge HansenFolehaven nævner i sin bog Vi venter på fællesskab,
der delvis omhandler forhold på Tuborg omkring 1970,
hvordan arbejdstøjet var en markant statusindikator:
•Lagene bliver desuden holdt adskilt ved klædedragten:
ufaglærte mænd i b1åtmaskintøj, kvinderne i ensfarvede
kitler, maskinarbejderne [smedene] i grønt arbejdstøj,
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En underdirektør døber i 1967 to nye både til Tuborg
sportsfiskeriforening. Bådene skal hedde nRødu og •Tonic•.

havde forventninger om kuede underordnede og rigide ledertyper. blev de i hvert fald gjort til skamme.
Generelt er billedet præget af omgængelighed.
I en vis forstand synes dette også at have været
tilfældet tidligere. Der har nemlig tilsyneladende
altid været relativt vide rammer for opførsel over
for de overordnede. Det forhindrer imidlertid ikke,
at der samtidig har været arbejdsledere, der har
optrådt formynderisk og nedladende. Det går der
mange historier om blandt de overenskomstansatte.
En bryggeriarbejder fra kølecentralen fortæller om
en leder, hvor det •altid var med hvide handsker<, underforstået at statusforskellen skulle markeres.
Lederen distancerede sig endvidere fra bryggeriarbejderen ved at sige. at denne blot var >klud og
spand«, altså kun magtede manuelle rutinefunktioner. Da lederen en dag havde problemer med at
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elektrikerne i gråmeleret ar:bejdstøj. Formandsvikarerne
bærer gul jakke.formændene, forvalterne og underværkførerne gul kitte~ værkførerne blå kitler, og qyer- og underinspektører plus forskellige teknikere bærer hvide jakkesæt
og slips. Ledelsens top har også det privilegium at slentre
gennem produktionshallen iført overfrakke og handsker,
undertiden også stoh.1•
Disse gradueringer er langt mindre udtalte - og i

hvert fald langt mindre konsekvente - i dag. Men
tøjet signalerer stadig forskel. Smede kan i dag godt
ses i blåt arbejdstøj, mens bryggeriarbejdere aldrig
ses i grønt smedetøj. Ingen ledere har blåt arbejdstøj
på, men på den anden side heller ikke alle bryggeriarbejdere. Der er måske nok en tendens til, at "uniformering" bruges mere. hvor faggrupper blandes.
og der derfor også er rent praktiske hensyn at tage
(hvilket havde endnu større betydning tidligere,
hvor der var så mange mennesker samlet på en

_______

- - .._,
Tuborgs nyindviede administrationsbygning 1965

er imidlertid meget tidsbundne: En fortæller om en
værkmester, der fik pudset sin cykel af bryggeriarbejderne på værkstedet; en om forstanderen på
laboratoriet, der blev gnubbet på ryggen med et
håndklæde af en laborant, når han havde været i
bad; og en om en direktør, der ofte glemte sin
kam - som så skulle afhentes hjemme af en piccolo.
Sådan nogle forhold opfattes i dag som "gammeldags", og det er forhold, man som en selvfølgelighed
lægger afstand til.
Men andre, ellers lignende, tildragelser fremkalder
ikke en lige så entydig distance. Eeks. at den
daværende direktør Einar Dessau jævnligt kom
rundt på bryggeriet for at følge med i driften på de
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forskellige afdelinger; eller at bryggeriet uddelte
præmie til den flotteste have i Tuborg Haveby osv.
Selv om sådanne ledelsesinitiativer kan opfattes som
formynderi og utidig indblanding, udlægges de
samtidig som en interesse for medarbejderne; en
interesse, som mange anser for at være blevet
mindre med årene.
Nogle siger det på den måde, at relationerne
imellem de overenskomstansatte og de daglige
ledere er ganske gode, mens forholdet til den øverste
ledelse - det der kaldes »Bryggerierne« - er blevet
mere anstrengt. Da situationen strammede til i
1970'erne, er relationen tilsyneladende vedvarende
blevet forværret. De mange situationer i 1970'erne og
-80'erne, hvor problemerne ikke kunne løses via dialog, skadede tillidsforholdet meget og var medvirkende til, at ledelsen i dag opfattes anderledes end i
perioden frem til omkring slutningen af1960'erne.

•Formandsburet• på Tap Syd. Her hentes og drøftes tidsplaner og vagtskemaer, uuckførere henter arbejdssedler osv.

gang) - i tappehallen adskiller f.eks. de hvidkitlede
laboranter sig tydeligt fra bryggeriarbejderne. Der er
også forskelle mellem afdelingerne - i modsætning
til på Tapsiden er der således mange bryggeriarbejdere i hvidejakker på Brygsiden. Et skel blandt
gruppen af ikke-overenskomstansatte kan endvidere
komme til udtryk i funktionærkantinen, hvor
funktionærer fra driften f.eks. kan komme i kittel
og træsko i kontrast til Administrationsbygningens
kontorpersonale; en forskel der også viser sig på
andre områder mellem de to meget forskellige

funktionærkat.egorier fra henholdsvis drift og
administration. Men alt i alt må man sige, at den
opblødning, der har været i "lagdelingen", også
afspejler sig i måden, man klæder sig. Der er ikke
i dag en helt konsekvent brug af arbejdstøj, der
holder "lagene" adskilt.
De, der var på bryggeriet i 19SO'erne og 1960'eme,
kan fortælle om nogle ledertyper, der næppe var
tænkelige i dag - uden at man dermed kan konkludere, at ledelsesstilen generelt har ændret sig.
Det er billedet for broget til. De følgende eksempler

Man opfatt.er i dag ledelsen som barsk - selv om
mange på de givne vilkår anerkender personalepolitikken gennem de sidst.e ti år, hvor den store
mandskabsreduktion vil blive klaret med aftrædelsesordninger og "frivilligM afgang. Ordninger som
også fagforeningen har været draget ind i.
Når snakken går om omgangsformen i den daglige
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arbejdsgang på Tuborg, nævnes ofte Carlsberg som den
modpol, der sætter relationerne på Tuborg i relief.
Den typiske Tuborg-opfattelse kan karakteriseres
sådan her: Hvor Tuborg har tradition for medindflyc
delse, medbestemmelse og en ligefrem tone mellem
overenskomstansatte og ledere, er man på Carlsberg
stiv, hierarkisk, "depart.ementsagtig". Det er oplagt,
at en del af disse skudsmål skyldes den veneration,
man har for sin egen arbejdsplads. Om det er hele
forklaringen, skal der ikke drages nogen slutninger
om her. Der kan dog refereres en af de forklaringer
der er fremkommet på forskellen, hvor stor den så
end er. Tuborg har altid "blot" været en fabrik, hvor
bryggeridriften endog blot var en blandt det, der
helt indtil 1935 officielt hed A/S Tuborgs Fabrikker
(der oprindelig også indbefattede svovlsyre- og gødningsfabrik samt glasværk). Carlsberg er derimod
også Glyptot.eket og Videnskabernes Selskab - det er
et mere højtideligt sted. En Wle historie fra en
tidligere ansat på både Tuborg og Carlsberg kan
illustrere forskellen. Før fusionen mellem Carlsberg
og Tuborg i 1970 havde man til pynt placeret nogle
»Tuborg Øl«-kasser med blomster i Administrationsbygningens reception, så de kunne ses fra Strandvejen (se billedet s.127). Efter fusionen blev ølkasserne
fjernet - de »passede ikke i Carlsbergs stil<, fortælles det
Det skal nævnes, at der blandt de få, der indgår i
denne undersøgelse med erfaringer fra Carlsberg,
også er nogle, der har været udmærket tilfredse med
forholdene. Ledelse er mange ting og foregår med
mange forskellige perspektiver og på mange forskellige niveauer. Og det er ikke uproblematisk at
sammenligne mellem forkellige virksomheder og
perioder. For Tuborgs vedkommende kan man
konkludere, at stemningen altid har været relativt
åben og bramfri, men at der tidligere var skarpere
grænser mellem "lagene", end der er i dag. Fortsat
skelnes der dog klart mellem funktionærer og
overenskomstansatte.
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FORSICELLE OG ENHED

Udefra betragtet kan man have en formodning om.
at arbejdet er stort set det samme, uanset hvor man
har sin daglige gang på Tuborg. Eller, hvis der er
forskelle, at der er en vis mobilitet fra mindre
attraktive til mere attraktive afdelinger.
Dette holder ikke stik. Det helt overvejende billede
er, at folk er i den afdeling, hvor de i sin tid startede.
Eller eventuelt på et tidligt tidspunkt har skiftet
afdeling i forbindelse med produktionsomlægninger, og så er blevet der. De, der ikke har kunnet falde
til nogen steder, er jo formentlig holdt op i årenes
løb - det er selvsagt ikke dem, der har deltaget i
undersøgelsen.
Der er ikke noget, der tyder på. at det er mangel
på mulighed for at skifte afdeling, der kan forklare
denne rodfæstethed. Folk på Tapsiden synes, at arbejdet i Distributionen er for belastende. Omvendt
opfatter distributionschaufførerne arbejdet i tappehallen som ensformigt - og arbejdet i Bryghuset for
at være for meget bundet til skærme osv.
Brygsidens folk har igen deres grunde til ikke at
søge i tapperiet eller kørslen.

Dermed være ikke sagt, at folk blot er tilfredse,
hvor de er. Der er mange forhold, der opfattes som
kritisable - omgang med kemikalier, for stort tidspres, skiftehold, for stort ansvar, isolation fra kollegerne, rutinepræget arbejde m.m. Men forskellene
peger på, at der ikke er en. men mange opfattelser
af, hvad et godt arbejde er. Der er ikke et sted, der
generelt søges af alle. Folk har valgt at blive, hvor de
er, og opfatter deres eget job som det bedste inden
for de muligheder, der gives på Tuborg. Dette kan
desuden have sammenhæng med, at indflydelsen på
arbejdsdagen er meget afhængig af de samarbejdsmønstre, der opbygges med de nærmeste kolleger;
hermed skabes en særlig tilknytning til den afdeling, man er på.
Det skal selvfølgelig understreges, at alternative
muligheder for beskæftigelse k un er blevet færre og
færre i løbet af de sidste 25 år. Men selv om folks valg
skal ses på denne baggrund, er det bemærkelsesværdigt. hvordan virksomheden Tuborg på denne måde
danner rammen om så mange opfattelser af, hvad "det
bedst mulige" arbejde - inden for de givne vilkår - er.
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Og det gælder altså alene blandt de overenskomstansatte. Der er igen andre holdninger, når man ser

efter sigende være velsete på resten af bryggeriet,

på funktionærer og ledere - her kan der netop være

En chauffør fortæller i øvrigt om en kollega, der var

ønsker om stor omskiftelighed, om at flytte rundt
fra afdeling til afdeling (eventuelt fra bryggeri til

overført til Ta psiden, at »det tog ham fire år at vænne
sig til det<.

l. si:pt.:

Bryggeriet er i slutningen af1980'erne gået væk

Hl. sept.·

iru.pt:ktør El/~11 1\i,/wr, EDB·afJelini;.

Ul. sept.;

bt}'AAl'tiatho:j<lcr Jfrnrili l.1mJ Chri·
tfrn1.·11, aitapning,

fordi de er vant til at arbejde selvstændigt.

bryggeri). Her er arbejdet for nogle endnu mere
vidtfavnende med personaleledelse, projekterings-

fra at sørge for job til ansatte, der ikke længere kan

opgaver, produktudvikling, råvarestyring og

arbejde på fuld styrke. Som der er flere eksempler på

økonomistyring.

25 års jubilæum:

Depoterne:

23. august: formand Filip P.:t•Tn", lasicrafJeling.
2·1. au~ust: bry&?<:riarbt:jdt:r /,1·0 K. XMsm, aftap·

Pr. l. juli 1972 ~r dtpokt i U.dl~rup 41\'ctdragd til
hr. Jor11.•'1t ,\fohr fl.llltiu.

nin~.

inspt:ktur Pa11/ Silco uit:.

lunnin~kon·

tor.

I. uktobcr: kuntorchd

Emu ]J,"11Jrup, uJi:nbys

sal~~a(ddinjl".
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Geografisk opdeling
Tuborg danner rammen om forskelligheder. Og
skildringen af arbejdslivet på de forskellige dele af
Tuborg viser, hvordan bryggeriet er inddelt i forskellige sfærer, som folk ikke krydser meget frem og
tilbage imellem. Der er folk på Tapsiden, der aldrig
har været i Bryghus eller Lagerkældre - selv om de har
arbejdet på Tuborg i 30 år. Og der er folk i Administrationsbygningen, der aldrig har været i »Driften« altså på Bryg- eller Tapside. Og der er selvsagt uhyre

Pr. 17. j11li 1<)72 er J~pnlLt i H••rs..m
hr. 0110 li ~1111i111:s•·11.

ovcrdr~l{L1

til

Pr. 2CJ. juli 1972 er dcp<•M· i Arhus 1wctdG1!("t til
hr. IJ.i1u 1J.Jn<c·11.
Dcpotd i Aiestrup ntdl~t:s pr. I. scp!l mhu l ?12,
ng dis:-riktct undcrlJ:j?)ll:~ dcpc1ict i Ars.
Depotet i Sk1•rping t1L-dl~ggcs pr. I. septl'fllbt:r
1.972, o.ii distril..11:t unJ~rfa:AACS dl'f'••M i S\·enst{up.
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25 Ars gulddag i Tuborg•salgets tegn

100 Ars fødselsdag i Mllingemes tegn

Fortjent f~ti\-itas omi:a\' Jen ~. juli Jimiktsk-der Ejler Lnrsen. Ved en sammenkomst i ind~nh}'S
sal~safddin!lco hrl<kJ~'S den kendte og afholdt~
T®ori::-man1I for 2~ års dn!tigt salparbejde. Som
et vari~t 08 ærcfu\Jt minJe om hylJLstdagLll fik
Ejkr Larsen m·crrnkt Tuborgs fo(tjcnstmedalj~ i
11u!J af urnkrJirektnr Erwin C. Hansen, snm Jtt
her n-s. Til højre f11r Ejl<:r larsL'fl ~t.lr sal}:Sins~k
lllr ViAAn Hanson.

TubnQ!$ Brymrier f>'idcr OJ.Sk
100 Jr, men
allerede <ll'fl 6. s1:pkmbcr i ;ir var dt!r 100 års
fød~lsdai.; pJ. Tuborg - sldan da. l'olt:re;; kom:kt:
2 i:t~<: ~o :ir.
rutr1•logisk horer (;. scpkmhcr hj1:mmc i j(•m·
fr11Cns kgn, Jnl11 nok s.l n;t,rli~"ndc t:r Jet at sige,
ot. den rundt• fødselsdag knm til at st.i i tvillin~r
n~ t1:xn. idet ~o ~r! fodsdar,·mc var bruJnnc,
fuldnu:gtig l:Juri:c LanJsi:aml (til V•rnstn:) og in·
spcktor Bill.: Landsgaard, daglige ledere af ht:n·
holdsvis indenbys s:i!~safdt:ling og nordhallen.
Hvem af d1.m. Ji.:r er ~ldstt Bille kunne for )0
Ar sid~'ll 8 minutkr ~mmcl byde Bttrgt: vt:lkom·
men til verd1:n. Til grn,>:"'ld er B0rge .t:ldst i glrdc
r>l Tuborg m1.-d 211 ar mod Billes 17.

ar

mange af dem, der er ansat, der aldrig har sat deres
ben i Administrationsbygningen.
De adskilte sfærer har naturligvis at gøre med, at
der ikke er nogen nødvendige samarbejdsrelationer
mellem alle afdelinger. Samtidig har det at gøre med
hele anlæggets udstrækning. Funktionærer, der har
været på mindre bryggerier i løbet af deres uddannelse, fortæller, at der sådanne steder er mere hyppig
kontakt mellem alle afdelinger. På Tuborg er der

Pl fot>idcn 1e• J>.i<1l Rekhb.uJt i ,;n folkol:..c;re Nile sum fl}•twnond Ol.en komme rull•nde med en dynoh.ir !>St. lllllcJet.
" t>R•t unJtt in.lspilnini:on •I en ny r.ck\;c ,. H~r r.\ Chti•thndtArn•·TV·lilm, wm l•imn:cr rl sk.~<mtn l«:n pl ~ftedr<t
BAl!'<den• hillode st•mn>c:r fra •fslu1nin0•uftcot;n i Th"ti 1 forbinJebc med he•n~< •I "rr.ucntimemc It• C.rli~11 llry;:·
~n•m•. Tul>nri:- nyo umarbojdspJrtn•r i l'SA. fr• \enstte Se> C:.trlinl!• Jird:.tor, E. N1mis l>.vi" J<'ll n)'• 1ub."itrige i
e~A. Kir>tcn H1•rflt;IHO Ol!. direlm'l Poul J. Sv;nh<>lm.

temmelig langt at gå fra Tap Syd til Bryghuset
eksempelvis. Så medmindre man har særlige ærinder, kommer man der ikke.
Den eneste ret hyppigt benyttede overførsel mellem afdelinger har distributionschaufførerne stået
for. Det har i årevis været almindeligt, at folk fra
kørslen - mår de er blevet skæve i ryggen•, som en fra

I en lang årrække havde ndrikkeøllet•, det øl. der måtte

1.'UBOUG ·KB POSTEN

drikkes på bryggeriet, særlige etiketter. Det var indirekte

NR. l'H SEPTE\IBER 197:!
REl>AKTIUX: JOR(;E...'l Bl.;'('.!{ (.lnSV.), <;. A. OLESEN "li lWRT l'Ot:L.,EN

med til at angive skillelinjen mellem arbejdspladsen og
verden udenfor. Etiketterne blev i en periode brugt i en
energisparekampagne. Flaskerne og saltbøssen er fnndet

823

brygsiden formulerer det - er blevet overført til

på lofterne, der ses i baggrunden; her har man kunnet

11Sladderspalten• i Tuborg· KB Posten 1972. De faste rubrikker i personalebladene skyldes både praktiske hensyn

tapperier eller rengøring. Folk fra kørslen skulle

indrette sig et fredfyldt frokoststed.

og et ønske om at betone en samhørighed blandt virksomhedens personale. Tuborg-KB Posten 1972.
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Med til at understøtte enheden indadtil er det interne telefonnetværk. Billedet er fra omstillingsbordene i 1965.

de foregående sider, har det tidligere været almindeligt at flytte ældre medarbejdere til afdelinger og
funktioner, hvor de kunne være til nytte ved lettere
forefaldende arbejde. Anciennitet var tidligere overordentlig betydningsfuldt - man var stort set sikret
arbejde til pensionsalderen, hvis man ikke gjorde sig
helt umulig. Det spiller i dag en underordnet rolle.
Indtil 1980'erne var der, som tidligere nævnt, et
overskud og en rwnmelighed som skabte vilkår for
sådanne ordninger. Et udtryk for det samme er, at
Bryggerierne i 1960'erne og -70'erne nærmest havde
en funktion som resocialiseringsinstans i forhold til
samfundet Mudenfor", hvortil folk, der var kommet
på et lidt skævt spor ofte blev anvist arbejde - der
var plads til, brug for, alle ijf. også figur 1 og 2 side 32
og 33). >Skåne-( eller »aftrædelsesjob« var medvirkende til en form for mobilitet mellem bryggeriets
forskellige områder. Det har dog helt indtil i dag
været almindeligt. at "overskydende" formænd er

blevet overført til budtjenesten med den opgave at
dele post ud m.m. mellem bryggeriets afdelinger.
Tidligere blev dette varetaget af piccoloer, der var
drenge på mindst 14 år.
Der er således almindeligt at holde sig i sit eget
hjørne af bryggeriet, men til trods for det kender
folk alligevel i ret vidt omfang hinanden på kryds
og tværs af afdelinger. I dette afsluttende kapitel vil
jeg følge op fra forrige afsnit og se på, hvad det er,
der alligevel ud fra et vist perspektiv samler mange
af de ansatte. Hvad er det, der har givet folk en
sådan fælles følelse for og samtidig en sådan tilknytning til Tuborg?

Familier

En meget, meget stor andel af de ansatte har familie
på Tuborg. Det har tidligere været helt almi~deligt,
at man fra bryggeriets side foretrak beslægtede folk,

Masksilo en ved siden ar Bryghuset i 1956, dengang hvor bønderne selv kørte med mælk ind til byen og tog mask
med tilbage til deres kre~turer. De havde gerne andre landbrugsprodnkter med, som blev udvekslet med bryggeriets
ansatte. 1 dag hentes masken af vognmænd. Det er en bryggeriarbejder. der fast passer maskudleveringen.

Skifteholdsarbejde bliver af de fleste opfattet som
problematisk, fordi det arbejder imod kroppens egen
døgnrytme. Mange foretrækker at arbejde pl fast
nathold eller eventuelt skifte mellem dags og eftermiddagshold. Ølkammens pauserum 1978.
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når der skulle ansættes nye. Kun meget få, jeg er
stødt på i undersøgelsesperioden, har slet ingen
familie haft på Tuborg. De mange øgenavne, der
som nævnt især florerer blandt de overenskomst7
ansatte, er også relevante i denne sammenhæng.
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Her skal ikke kommes med opremsninger af øgenavne,15men blot nævnes et enkelt eksempel, der
samtidig illustrerer familietilhørsforholdet: En
tidligere pølsemand fik øgenavnet »Pølsemanden«
ved sin ansættelse på Tuborg - da hans svigersøn
senere blev ansat, kaldtes han »Cocktailpølsen«.
Det er ikke svært at forklare udbredelsen i denne
familiemæssige tilknytning. Hvor der i mange
tilfælde kan være tale om modstridende interesser
mellem ansatte og ledelse på en kapitalistisk virksomhed, kan man sige, at begge parter har fælles
interesse i denne form for relation - de ansatte fordi
det kan sikre ikke blot deres egen families, men også
slægtens, videre liv, ledelsen fordi det kan give dem
en mere stabil og fast tilknyttet arbejdskraft.
Det skal i den forbindelse nævnes, at bryggerierne
også, underperiodevise produktionsudvidelser, har
behov for mere flygtigt og løst tilknyttet personale.
Eksempelvis bruges ferieafløsere, »sommerfugle«,
i sommermånederne - både på grund af det faste
personales ferier og en øget produktionstakt i
tapperierne. Disse løst ansatte satte naturligvis især
deres præg på bryggeriet, da teknologien var mere
mandskabskrævende. I begyndelsen af1970'erne, da
arbejdskraftbehovet var meget stort, tog man hver
sommer en stor arbejdsstyrke ind. Ikke mindst var
der tale om studerende, der på denne måde kunne

Fritidsforeningerne samler folk p;'l tværs af afdelingerne - i dag også. på. tværs af ansættelsesniveauer. Her er det
Tnborgs sportsfiskerforening, der skal pl •sildetur• i Øresund, en tidlig lørdag morgen i september 1995.

tjene store penge i en koncentreret periocie. Mange
studerende betragtede det i øvrigt som en vigtig
form for dannelse, at man supplerede sine studier
med en konkret oplevelse af "virkeligheden" og
"arbejderklassen".
»Sommerfugle« bruges stadig, men selvfølgelig i
langt mindre omfang på grund af den lille bemanding.

Handel
Der foregår mange ting på Tuborg, som ikke er direkte
relateret til produktionen. En af dem er, og var især
tidligere, en ret veludbygget udveksling af varer.
Mange fortæller fra Tap Nord, at der var faste folk,
der stod for salget. Formelt set var det naturligvis
forbudt, men de fleste kendte til det.
Ni vidste jo alle sammen hvem der havde handelen.
Der var en der havde fem garderobeskabe. Han havde både
parfume og sæbe og snaps•.
En anden havde 1a!le fangarmene ude, og kunne skaffe

alverdens ting - han tog mod bestil1inger på fisk og kød og
så videre." og der var sådan et helt menageri, hvor han en
gang om ugen fik kød og.fisk hjem, og så kom folk på et bestemt tidspunkt og fik det kød og de fisk de· havde besti1t, el·
ler hvis han eventuelt havde taget en kasse røget sild med,
som han så solgte... store arbejdspladser har det her, det findes alle vegne<.
Også fra lagerhallerne på Nordområdet fortælles om
faste leverancer fra vognmændene, der var knyttet
til transporten. Ved masksiloen, hvor masken fra
brygproduktionen solgtes som kreaturfoder og tidligere blev afhentet af bønderne selv, var der en livlig
udveksling af landbrugsprodukter til de ansatte.
Også funktionærer indgår i disse transaktioner,
men har desuden deres egne "netværk". Tidligere
stod eksempelvis en af portiererne i Administrationsbygningens reception for et velorganiseret og
helt åbenlyst salg af bl.a. sild og honning.
Sådanne forhold er med til at give en tilknytning
til arbejdspladsen, der går langt videre end til det

rent arbejdsmæssige. Og det er medvirkende til at
skabe en fællesskabsfølelse på tværs af de kontraster
og forskelligheder, der også er.

Foreninger
En anden tilsvarende aktivitet på det mere officielle
plan er foreningslivet. Tuborg har, som nævnt, et
væld af foreninger, der som medlemsgrundlag har
bryggeriets egne ansatte (eventuelt også Carlsbergs).
Året igennem lever mange et liv med arbejdskollegerne, der ikke har noget med produktionen at gøre.
De fleste klubber har faste møde- og træningsdage,
der arrangeres ture og fester, julefrokoster osv.
Alt sammen noget, der er med til at skabe relationer
på tværs af afdelinger og personalegrupper. I en
årrække - så længe, der var ansatte nok - blev der
endda afholdt en intern fodboldturnering på
Tuborg, hvor Ølkam, Bryghus, Tap Syd, Kørslen osv. ·
hver stillede hold og dystede mod hinanden.

f

Fra demonstration i 1979. Skiltet vidner om, at det er
åbningen af Fredericia bryggeri, der er hovedanlednin·
gen til demonstrationen. Predericia blev symbolet pi
det moderne, gennemteknologiserede bryggeri med en
bemanding langt lavere. end man havde været vant til.
Udviklingen, der syntes uafvendelig, førte til, at fagforeningen i 1980'erne gik med til at lave så.kaldte
rammeaftaler, hvor rationaliseting accepteres til
gengæld for beskæftigelsesgaranti og medindflydelse
på arbejdsforhold og aftrædelsesordninger.
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Foreningslivet har altid været anset for støtteværdigt af bryggeriet De fleste foreninger støttes
økonomisk - typisk med et beløb, der svarer til det,
medlemmerne selv giver.
I den periode, hvor mange fik deres børn passet i
Børnegården - indtil ind i 1980'erne - havde denne
også betydning for etableringen af en fælles tilknytning til virksomheden.

Den faglige organisering
Det faglige arbejde har i vid udstrækning været medvirkende til en følelse af fællesskab. Den solide tradition for opbakning til fagforeningen har samlet de
overenskomstansatte på tværs af bryggeriet,
uanset forskelle i observans på andre felter - selv om
de faglige klubber har været opdelt stort set afdeling
for afdeling. ligesom produktionen. Men der har på
bryggerierne, og som bekendt især de københavnske.
været en udviklet fagpolitisk bevidsthed, der har
samlet folk og skabt en fælles orientering, der ved
mange lejligheder har ledt til faglige aktioner, som i
sig selv igen har skabt grundlag for en fælles identitet (se også kapitlet Arbejdsliv under et).
Funktionærerne har i denne sammenhæng ikke
samme erfaringer og oplevelser." Men som tidligere
nævnt har de politiske kampe også - i hvert fald hos
de lidt ældre funktionærer og formænd - efterladt
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dybe spor i deres erfaringer fra Tuborg. De mange
oplevelser og genvordigheder, der knytter sig til
disse tildragelser, har også givet dem oplevelser, de
forbinder specielt med Tuborg. De har så at sige
gennemlevet denne del af Tuborgs historie sammen
med de overenskomstansatte. Et markant kulturspecifikt træk er ellers, at funktionærer - og især de
yngre - er betydelig mindre stedbundne end overenskomstansatte. De har en anden indstilling, bla
fra deres uddannelse, til at være mobile og søge
arbejde, hvor de bedste betingelser er. De er heller
ikke i samme grad afhængige af bestemte kolleger.

En
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egen verden

Når man sammenholder disse mange former for
fælles relationer med de mange andre sociale
aktiviteter, vi har hørt om - fællesspisning, fester osv.
~ kan man roligt konstatere, at Tuborg er meget andet
end en arbejdsplads. Det er et helt liv, der leves på
bryggeriet.
Det er alt dette "andet", der også gør folk utrygge
ved at skulle skifte arbejdsplads - selv om deres
arbejdsfunktioner måske ikke ændres så radikalt.
Folk er bekymrede for, hvor mange af disse andre
dimensioner af arbejdslivet, der kan flyttes med
- mange af dem opfattes som knyttet til lokaliteten
Tuborg. Det er her, man har indrettet en krog til en
uformel snak i en pause. Det er her, man renser
silden, når man i fællesskab har købt en kasse. Det er
her, man har de kolleger, som man har været på
nattevagt med, løst opgaver sammen med, festet
med. Alt dette "andet" er ogsåvirksomheden
Tuborg. Og det er også det, folk hentyder til, når de
omtaler deres arbejdsplads.
Begrebet virksomhedskultur er i disse tider populært, men er på mange måder både uhensigtsmæssigt og for~implende. For virksomheder "er" ikke
bare kultur- og da slet ikke en kultur.

Julefrokost I malteriet i slutningen aft970'erne. Generelt
holder hver afdeling for sig sin egen julefrokost. Normalt
adskilt af overenskomstansatte og,funktionærer. I det
første halve århundrede I Tuborgs historie afholdtes en
fælles juletræsfest for alle ansatte på bryggeTi,~t. I dag kan
det eventuelt ogs;\ foregå i klub· eller foreningsregi.

Ligesom Tuborg består virksomheder generelt af
mange kulturer og livsmåder. Det er forskellige r oller de ansatte spiller på arbejdspladsen, og det er
forskelligt, hvilken rolle arbejdspladsen spiller i
deres tilværelse.
Alligevel kan man ikke komme uden om, at der er
noget, der forbinder mange af de ansatte i en følelse
fur virksomheden Tuborg. I hvert fald de, der har
bidraget til denne bog - folk, der har været på
bryggeriet i mindst en snes år. På trods af alle forskelligheder har denne gruppe også mange fælles'
erfaringer, mange fællesoplevelser - og de har alle
haft en fælles interesse i at holde virksomheden
kørende. Da denne gruppe i vidt omfang har præget
virksomhedens "stil" de seneste årtier, kan man
måske alligevel tale om en særlig Tuborg-ånd.

Tnborg Musikforening er landets ældste firmaorkester - stiftet l 1908. I irhundredets første årtier spillede orkeste·
ret en gang om måneden i frokostpausen for alle de ansatte - en ordning, der bortfaldt med rationaliseringer og ind·
førelse af skiftehold. Musikforeningen møder i dag op ved særlige lejligheder og arrangementer. Her er der panse
ved et arrangement i 1960.

-

FELTARBEJDET . MATERIALET, SYNSVINKLEN

Materialet til denne bog stammer fra en etnologisk
undersøgelse foretaget i efteråret '95. Jeg skal her kort
omtale indsamlings- og registreringsfasen og dernæst
redegøre for de metodiske overvejelser, der nærmere
har bestemt synsvinkel og temaer i undersøgelsen.

Feltarbejdet, indsamlingen og materialet
Materialet er for størstedelens vedkommende etableret i løbet af august og september 1995 som resultat
af et felta rbejde på Tuborg. I de følgende måneder er
indsamlingen blevet suppleret og kompletteret med
nye, mindre indsamlingsrunder. Der er løbende
blevet ført feltdagbøger med observationer.
Feltdagbøgerne udgør den ene hovedkategori af
det indsamlede råmateriale. Den anden består af
interview, der er blevet optaget på bånd. Både feltnotater og interview har jeg så vidt muligt udskrevet samme dag, som de er foretaget. Hermed er
materialet løbende blevet bearbejdet og har dannet
nye platforme at arbejde videre fra. I alt fylder
materialet 400 sider.

Med hensyn til valg af meddelere og "felter" er
bestræbelserne gået på at få dækket hele bryggeriet
ind. Ønsket har været at komme rundt i alle afdelinger, dog først og fremmest i driften, og få talt med
både overenskomstansatte og funktionærer alle
steder. Indsamlingen er tilrettelagt som en vekslen
mellem observationer og længere interview med
udvalgte personer i og uden for arbejdstiden.
Hvad angår kønsfordeling indgår samtaler med
kvinder og mænd nogenlunde i det forhold, mænd
og kvinder indgår i den pågældende afdeling og på
det pågældende niveau. Der er således mange
interview og samtaler med kvinder på Thpsiden,
men kun få på Brygsiden.
Meddelerne består fortrinsvis af nuværende
ansatte med mindst 20 års anciennitet. Det første for
at få et.indtryk af den aktuelle sammenhæng mellem de forskellige arbejdsfunktioner på tværs af afdelinger, det andet for at få folk med en nogenlunde
ensartet historisk baggrund til at sætte de aktuelle
forhold i sammenlignelige perspektiver. Hermed er
kategorien af mere løst tilknyttede folk blevet
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underprioriteret- en gruppe der er interessant og
relevant bl.a fordi bryggeriet er afhængig af disse
folk i spidsbelastningsperioder og som ferieafløsere.
Hvis denne gruppe skulle have været inddraget i
undersøgelsen ville det have nødvendiggjort en helt
anden tidsramme for undersøgelsen.
Feltdagbøger og interview er samlet i hver sin
mappe og opbevares efter undersøgelsen som klausuleret materiale på Nationalmuseet i Brede. Da alle
er blevet lovet fuld fortrolighed, bringes ikke en liste
over meddelere. I denne bog er der ved citater eller
referater sørget for at gøre klart, på hvilken afdeling
vedkommende har været ansat, hvilken stilling denne
har haft, og hvornår oplysningerne stammer fra.
Ud over samtaler med meddelere.og oberservationer, er der desuden løbende taget mod henvendelser
fra folk i undersøgelsesperioden. Nogle af disse er
blandt de interviewede. andre er blevet opfordret
til at skrive til Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, som også var involveret i dokumentationsprojektet. På alle personer er der skrevet kartotekskort med notater.
Endelig er der indsamlet genstande og fotografier
(og taget nye) i løbet af perioden. Disse er registreret
og indgår efter undersøgelsen ligeledes i Nationalmuseets samlinger. I forløbets afsluttende fase er der
blevet indsamlet genst.ande fra Tuborg; genstande, der
i stor udstrækning knytter an til de temaer og sammenhænge, der er blevet lagt vægt på i denne bog.

Sideløbende med den etnologiske undersøgelse og
indsamlingen af materiale, er der foretaget en
videodokumentation i Carlsberg Museums regi. Også
denne belyser- i levende billeder - mange af temaerne fra undersøgelsen.
Alt i alt er det altså et mangesidet materiale - tekst, lydbånd, faste og levende billeder samt genst.ande - der er
blevet et.ableret I en fremtidig brug af materialet er det
således muligt at kombinere flere forskellige medier.

Valg af synsvinkel
'En undersøgelse som den foreliggende indebærer
mange valg - og mange fravalg. For at anskueliggøre
perspektivet i undersøgelsen, vil jeg indlede med et
kort rids af de undersøgelser og fortolkninger, der
allerede er lavet af andre forskere. Der henvises
desuden til den kommenterede litteraturliste. For
dem, der ville have ønsket vægten lagt andre steder,
kan et hurtigt overblik desuden være en guide til
bøger med andre temaer.
Tidligere studier kan inddeles i to hovedkategorier." Der er på den ene side forskning i arbejdsliv og
arbejderkultur, hvoraf flere studier har beskæftiget
sig med bryggeribranchen. Kun få har alene haft
Tuborg som empirisk felt, men som et aflandets to
store bryggerier er Tuborg-forhold altid blandt de.
meget omtalte. At studierne ikke refererer alene til
Tuborg gør dem ikke nødvendigvis uvedkommende.

Mange har den fordel, at de forsøger at se på nogle
af de principielle træk, der gør sig gældende i bryggeridriften - forhold, der er yderst relevante for
Tuborg, og som gør forståelsen af specifikke
Tuborg-forhold lettere.
Flere af disse studier - frem for alt Assens m.fl.
(1993), Politisk Revys bryggerigruppe (1978) og
Dalsgaard m.fl. (1979) - har glimrende detaljerede
beskrivelser af teknologiske forandringer. Der er
gennemgående en insisteren på at give et meget
konkret kendskab til de forskellige arbejdsfunktioner og forandringerne i forbindelse med indførsel
af ny teknologi. Gennem disse studier får m an et
godt første indtryk af arbejdsproces og arbejdsvilkår
for bryggeriarbejderne. Det skal desuden understreges, at der i studierne er gode analyser af
sammenhængen mellem løn-/arbejdsvilkår,
teknologisering, konkurrenceforhold i bryggeribranchen, økonomiske konjunkturer osv.
Fælles for dem alle er, at der lægges mest vægt på
Tupsiden, Assens og Politisk Revys bryggerigruppe
giver dog også et vist indblik i Brygsiden. Fælles er
ligel edes, at det primært er bryggeriarbejdere, der er
i fokus. Håndværkere er stort set fraværende i
studierne, for ikke at tale om h ele funktionærgruppen - mellemledere og ledere. Funktionærgruppen
er som helhed beskrevet negativt, som modpart.
På den anden side er der de studier, der primært
interesser sig for de økonomiske og konkurrence-

mæssige forhold i bryggeribranchen f.eks. Thomsen
(1973), der udkom i tilknytning til Tuborgs 100-års
jubilæum, og Hjejle (1982), der især ser på forholdet
mellem Tuborg og Carlsberg med henblik på at
forklare baggrunden for fusionen 1970.
Hvor de først omtalte studier havde perspektivet
"nedefra" og fra fagforeningen, er perspektivet her i
udpræget grad ledelsens. Det er ledelsens handlemuligheder og dispositioner under givne konjunkturelle og markedsmæssige vilkår, der er i søgelyset.
Her indtager bryggeriarbejderne en rolle som
arbejdskraft - et element i produktionskæden på
linje med råstoffer, teknologi og produktionsbygninger, en størrelse, der skal reproduceres ligesom de
øvrige. Det betyder, at der ikke er mange oplysninger om arbejdslivet på bryggeriet. Det er virksomheden som organisk del i et samfund bestående af
mange, med hinanden konkurrerende, virksomheder. forfatterne interesserer sig for. Gennem disse
bøger får man et indblik i, hvorfor Tuborg overhovedet eksisterer - det væsentlige er forudsætningerne
for virksomhedens vedvarende eksistens. Indblik i
arbejdsliv og hertil relaterede sammenhænge er
h elt fraværende.
Hvordan er så mit perspektiv i forhold til disse
anskuelser af bryggeridrift og Tuborg?
Denne undersøgelse har to hovedvinkler:
1. Virksomhedens funktionsmåde og indre sammenhæng. Som Thomsen og Hjejle forstås virksomheden
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som selvstændig størrelse med sin egen logik, dog
med hovedvægten lagt på de interne sammenhænge.
2. Karakteren af de forskellige kulturer på arbejdspladsen og relationerne mellem dem. Som Assens,
Politisk Revys bryggerigruppe og Dalsgaard er interessen her arbejdslivet, men i modsætning til disse,
vil jeg søge at undgå kun at fokusere på en logik og
en praksis med hensyn til arbejdsliv, men netop de
mange forskellige måder, som folk er tilknyttet
denne arbejdsplads.
Disse to hovedperspektiver er nøje forbundet: Virksomheden Tuborg forstås som en sammensat enhed
af forskellige former for praksis.
Projektet har tidsmæssigt været afgrænset til perioden efter Anden Verdenskrig. Bestræbelserne har
været at få ensartet materiale fra de fleste afdelinger
på bryggeriet for at kunne sammenligne og perspektivere - det har nødvendiggjort et relativt kort tidsperspektiv.
Geografisk er undersøgelsen stort set begrænset til
anlægget i Hellerup. "Virksomheden Tuborg'' er det
begrebspar, der geografisk afgrænser de to sider, produktion og arbejdsliv, og bestemmer, at det er her
undersøgelsen skal foretages. Nogle af de tråde, der
forbinder det konkrete produktionsanlæg med omverdenen er dog i mindre omfang blevet inddraget.
Dels er der hele distributionssiden, men jo desuden
fritids- og foreningslivet, der kan foregå hvor som

helst, men som udspringer af tilknytningen til Tuborg. Der er lagt vægt på den rumlige dimension selve anlægget i Hellerup. Det er inden for det rum,
at livet er foregået, og det er inden for dette, at de
ansatte har orienteret sig.
Udfra et etnologisk perspektiv er det umiddelbart
punkt 2 ovenfor, der er mest interessant, og i denne
bog er det da også arbejdslivet, der fortrinsvis har
været under lup. Men uden et indblik i produktionens karakter, er der ingen forståelse af de grundlæggende vilkår for de mange arbejdsliv. Derfor
gøres der meget ud af arbejdsprocesser og sammenhænge i produktionsgangen. Ved at undersøge
hvilke funktioner virksomheden har brug for, får
man også en forståelse af, hvilke arbejdere virksomheden "giver plads" til.
På et mere teoretisk niveau er det afgørende at
tage udgangspunlct i, at Tuborg er en kapitalistisk
virksomhed. Det indebærer, at alle eksistensbetingelser for virksomhedens overlevelse indkøbes på markedet - råmaterialer, produktionsmidler og arbejdskraft. Kun hvis disse betingelser er til stede, kan man
anskue virksomheden som en selvreproducerende
struktur, som levedygtig.
Anskues bryggeriet fra de ansattes synsvinkelsom er hovedvinklen her - udgør virksomheden
(i konkurrence med andre) tilsvarende deres eksistensbetingelse. Da de ikke selv råder over produlctionsmidler, er det på deres arbejdsplads (hvis ikke via

dagpenge), at de henter de midler - i form af løn - der
er nødvendige til at kunne "reproducere" (som det
ser ud, når man ser det fra virksomhedens synsvinkel) sig selv og deres familie. Betingelserne skal være
til stede for, at den enkelte families praksis - ligesom
virksomhedens - kan ses som en selvreproducerende
struktur. Der er altså en nødvendig relation mellem
de ansatte og virksomheden - en gensidig afhængighed. Denne relation er vigtig at holde sig for øje,
fordi den skaber nogle grundlæggende fælles betingelser for Tuborgs overenskomstansatte.
Disse fælles grundvilkår gør, at bryggeriarbejdere,
ligesom andre arbejdere, i almindelighed betragtes
som en enhed - og det kan der således være god
grund til i nogle ganske bestemte sammenhænge.
Men tages enheden for givet som en almindelig
kendsgerning, vil det vanskeliggøre en forståelse af
folks brogede handlemønstre og dispositioner. Får
man derimod specificeret nærmere, hvor der nødvendigvis må være et fællesskab (som når bryggeriarbejderne står som en enig forhandlingsmodpart
over for arbejdsgiveren), får man også mulighed for
at forstå, at det ikke nødvendigvis er på alle områder, at det er enheden, der springer i øjnene. Det er
mit håb, at det i denne bog lykkes at give en forståelse
af, hvordan der i nogle sammenhænge kan være tale
om homogenitet, uden at det er i modstrid med, at
der er åbenlys differentiering i andre.
Ilcke blot overenskomstansatte er nødvendige for

en kapitalistisk virksomhed. For at overleve kræves
en stadig følgen trop i konlcurrencen med andre
virksomheder - det kræver "indkøb" af arbejdskraft
med specialviden og særlige kvalifikationer. Dermed
kan der, igen teoretisk, regnes frem til, at der er behov for arbejdskraft med særlige kvalifikationer og
personligt engagement Mange, men langt fra alle,
funktionærer kan ses som udfyldende denne funktion - til gengæld for dispositionsfrihed og "udfordrende" arbejde. Også mange offentligt ansatte
akademikere, der beskæftiger sig med arbejdspladsforhold, kan forstås på denne måde, og de vil derfor
have en tendens til at tollce et ønske om overskuelighed og rutine i arbejdet som udtryk for mangelfuldhed og uudviklethed.
Det er mit grundsynspunkt, at det generelt er
uhensigtsmæssigt, hvis vi vil forstå kompleksiteten i
handlemåder og levevis, at tage udgangspunkt i at
folk har de samme ønsker og mål med deres liv og
dermed også med den rolle deres arbejde skal fylde i
tilværelsen.'" Derfor er der her lagt vægt på så vidt
muligt at forstå de forskellige kategorier ud fra det,
der forhåbentlig er deres egne præmisser og perspektiver. Og her er teoretiske refleksioner og begreber
nødvendige for at undgå, at man blot måler folk ud
fra sine egne alen.
Eftersom de ledende funktioner på en kapitalistisk virksomhed er ligeså nødvendige som de mere
underordnede, er der også inddraget formænd og
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funktionærer i undersøgelsen. Men det er blevet de
overenskomstansatte, der har fået mest opmærksomhed, og som er blevet undersøgt mest nuanceret.
Havde der været mere tid, var det oplagt at gå mere i
dybden med hele arbejdsledergruppen og de mere
overordnede funktionærer i drift og administration.
En anden indvending er, at de ansattes tilværelse
uden for bryggeriet ikke er blevet inddraget. Når
man søger at forstå folks valg og fravalg i forhold til
deres arbejdsplads - med hensyn til ansvar, arbejdsområder, avancement m.m. - kan et kendskab til
deres tilværelse i øvrigt supplere med væsentlige
brikker og pege på sammenhænge, man ikke ellers
er opmærksom på. Sammenhængene inden for
virksomheden er dog blevet prioriteret højest i
denne undersøgelse, der er blevet til inden for en
begrænset periode.
Afslutningsvis skal det blot nævnes endnu
engang, atjeg i bogen har vægtet de principielle
sammenhænge mellem virksomheden og de ansatte,
mellem produktionen og arbejdslivene. Hermed er
håbet, at undersøgelsen, ud over at være et dokument over Tuborg, vil have en bredere udsagnskraft
og give forståelse af og indblik i beslægtede forhold
på andre virksomheder.
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1 Blandt de overenskomstansattes foreninger er de mest betyd-

4 Ifølge en bryggeriarbejder, tidligere ansat i malteriet, ha.r Tuborg

ningsfulde: Tuborg Idræt5ferening (TIF), der stiftedes 1938. Fodbold

aldrig haft støbekar eller maltkølle af et udseende som på skitsen.

formerne på afdelingen i forbindelse med bygningens nedrivning.

14 Hansen-Folehaven (1973):51.
lS Interesserede kan henvises til fagbladet Bryggeriarbejderen, der

har gennem tiden spillet den største rolle, men foreningen har

Formentlig er anlægget på Kongens Bryghus, som hører under

9 Hansen-Folehaven 11973) vier meget plads på Thp Syd - 'den nye fa-

også dannet rammen om bl.a. håndboldspil, bordtennis, billard,

Tuborg på dette tidspunkt, brugt som forlæg. Dette blot nævnt for

b rik' kalder han den. I bogen fremstår det nye tapperi entydigt som

udgives af Bryggeriarbejdernes Fagforening for København og Om-

skydning og skak.

en ordens skyld, da det er det principielle i produktionsgangen ,

en udvikling mod noget, der er langt værre, end man har været

egn, hvor der de seneste år har været en fast rubrik med øgenavne

Tuborg Tegne- og Maleskole blev stiftet i 1942 og har bl.a. stået for

der er det centrale.

vant til At Thp Syd markerer en ny epoke på bryggeriet er uden

fra Carlsberg og Tuborg.

udsmykning i borgestuer på Bryggeriet.

Tuborg Sportsfukerforming etableredes i 195.5.

tvivl rigtigt. men det er tvivlsomt, om den kan karakteriseres så
S Se også Assens (1993): 103.

unuanceret

16 Det skal dog nævnes. at Funktionærforeningen, der samler alle

6 Angående tegnsætning: • og • bruges ved citater, ord eller

10 Her drejer det sig udelukkende om den såkaldte indenbys distri·

hed ved eksempelvis at h olde en årlig (nu hvert andet år) fest for
samtlige funktionærer. Bryggeriet støtter denne aktivitet.

Både Idrætsforeningen og Sportsfiskerforening er også åbne for
formænd Og funktionærer.
Blandt de foreninger, der alene er for funktionærer og formænd.

funktionærer på tværs af afdelinger, optræder m ere som samlet entilsvarende, der skyldes meddelerne til undersøgelsen. Anførsels·

bution. da d et er den, der berører folk m ed tilknytning til Tuborg i

er: Tuborg/KB Sport, stiftet 1921. 'Jennis ha.r gennem tiden været den

tegn (.) udenfor citater markerer, at begrebet ikke stammer fra

Hellerup.

vigtigste idrætsgren. men også bordtennis, billard, bobspil, sejlsport.

en meddeler.

badtnintnn og gymnastik er blevet dyrket.

Tuborg Kunstferenlng, stiftet 1943. Foreningen står for indkøb af

I citater markerer tte prikker(...) uden efterfølgende mellem-

rum, blot at meddeleren gør ophold i talen, citatet er altså en

17 jeg skal understrege. at jeg ikke i det følgende kommer ind på
11 I de senere år er der dog blevet indført en ny ansættelsesform for

forskning i arbejderkultur og arbejdsliv generelt. De præsenterede

håndværkere. De såkaldte .,styringsteknikere" (især automatikme-

studier vedrører kun bryggeribranchen.

kunst, der bortloddes en gang årligt, og for kontakt t il skiftende

direkte udskrift fra bånd. Derimod betyder tre prikker efterfulgt

kanikere) er ansat på funktionærlignende betingelser. Lønnen er

kunstnere, der udstiller deres værker i kortere perioder i Funktio-

af mellemrum(_.), at der er udeladt passager i citatet.

imidlertid stadig overenskomstmæssigt fastsat.

18 Det er et almindeligt etn ologisk synspunkt. at det er uhensigts-

nærkantinens kaffe-<>g rygeafdeling.

[ I er forfatterens indskud.
12 Eksempelvis har man på Tuborg selv skåret gevindene til slan-

enheder - at folk har en fælles holdning til f.eks. hvad "det gode liv"

l Tuborgposten 1973 er der artikler om foreningslivet, hvorfra en

del af ovenstående oplysninger stammer.

7 Thomsen (1973):133; Assens m.fl. (1993):96 og 137: Dalsgaard

gerne. der bruges til gær- og lagertanke og tankvogne. Det havde

hest.år i. Tankegangen i denne bog, der her blot kortfattet ridses op,

(19791:95 og 98.

bl.a. den konsekvens, hvis der skulle sættes slanger på tankvogne

er derudover inspireret af den analysemåde, der betegnes den

fra Carlsberg, at der skulle benyttes mellemgevind. Det var ligeledes

strukturelle livsformsanalyse; se f.eks. Thomas Højrup:

hjemmelavet.

Det glemte folk. Livsfurmer og centraldirigering. Kbh. 1983.

2 Der er stadig nogle få funktionærboliger i krydset mellem

Svanemøllevej og Tuborgvej et par hundrede meter fra anlægget

mæssigt at tage udgangspunkt i at kulturer udgør homogene

8 I forbindelse med afdelingers lukning, overgang til nyt maskineri

eller lignende. har m an på Tuborg ofte ved f.eks. fotografier og erin3 Der har dog været en nedgang i bryggeriernes forvaltning af

dringer søgt at bevare mindet om tidligere tider. I personale-bladet

13 Eksempler på studier med en sådan grundopfattelse er Pernille

foreningen - eksempelvis er renholdelse af de tilstødende fortove

DtB-avisen nr. 171981 har således en tidligere medarbejder på Eksport-

Bottrup: .Det udviklende arbejde" - fremtidens arbejde?, Kbh. 1992

i dag overladt til lejerne.

tapperiet M. Thomsen-Turkelsen skildret dagligdagen og samarbejds-

og Helge Hvid: Det gode arbejde, Kbh. 1990.
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TUBORG 1957

1 Administrationsbygning. Opført 1912.

22 Garager. Før •Nordhallen•. nr. 20. opførtes var der stalde

2 Funktionærl>olig og tekniske kontorer

og vognporte på dette område.

3 Bryghus. Opført 19æ. Ved siden af masksilo fra 1955. Masken

23 I.ager. De ikke optegnede bygninger er Hellerup Glasværk,

sælges som dyrefoder.

som har lejet grunden af Tuborg.

4 Silovandtårn 1953. I siloerne opbevaredes malt.

24 Havne- og toldkontor. Udlejet.

5 Malæri. r<a=n.alteri {den største afbygningerue), maltkølle

25 Lagerskure.

(den store udbygning mod syd) og bygrenseri (mod øst) fra 1904; kom-

26 jernsilo fra 1915 og betonsilo fra 1922. Siloerne brugtes til

t~ (den lille 4-lgers hjørneudbygning mod sydvest) fra 1912

opbevaring af byg (før det kom til malteriet) og grits (råfrugt

6 Gærkældre fra 1951 og 1956.

til brygningen).

7 Lagerkældre. De lave bygninger på tværs fra før århundredeskiftet.

27 >Borgestuebygningen«. Opført 1923. Borgestue for Brygsidens

næstlængst mod øst fra 1955, helt mod øst fra 1957. Fustagetapperiet

folk i stueetagen. På 1. og 2. sal omk:læding, bade m~

ligger i disse bygninger. Den lange række af bygninger ud mod vajen

I kælderetagen hørte 1Gårdsjakket« hjemme.

er ølkammen. Disse bygninger er fra omkring århundredeskiftet.

28 Bygninger, der har været brugt afbødkere.

8 Vandafhærdningsanlæg. Opført 1932.

Den store firkantede bygning var lager for bødkerne, den lille

9 Centralværkstedet. Opført 1936. Maskinværksted, smerue, elek-

værksted. I en af disse har der været vaskeri, rulle- og systue.

triker-, snedker-, blikkenslager-, skilteværksted m.m. Borgestue for

29 Villa med funktionærbolig.

håndværkere på 2. sal · særskilt afdeling for formænd.

30 Lager og toldkontor, ud.lajet.

Omklædningsrum, bade m.m. På 3. sal kontorer.

31 Materialebygninger. Lige syd herfor idrætsanlæg med baner til

10 Garagehal. Opført 1957. Med borgestue, omklædning. bade m.m.

tennis og fodbold.

Desuden autoværksted.

32 Hestestald.

11 Tuborg Havn.

33 Garage.

U Kasseri. Reparation, vask og maling af kasser. Opført 1951.

34 Vognskur.

13 Aftapningshal · 1Tup Nord•. Opført 1901. I den nordlige længe

3S Lokaler for Tuborgs fritldsforeninger. >Kystens Perlec.

borgestuer opdelt på mænd, kvinder og formænd.

36 Funktionærbolig.

Maskinværksteder og el-værksted.

37 •Pennalhuset•. Lager, borgestuer, kontorer m.m.

14 Laboratorium og receptionslokaler.

38 Funktionærbolig.

15 Mineralvandsfabrik - .Vandfabrikken•. Opført 1923.

39 Funktionærbolig.

Borgestuer for mænd, kvinder og formænd.

40 Direktørbolig - >Hvide Villa•. Bygget i starten af dette århundrede.

16 Eksporttapperi - •Eksporten<. Opført 1928.

Benny Dessau, Tuborgs førstemand, der i 1893 overtog ledelsen ved

17 Lagerbygning.

grundlæggeren Ph. Heymanns død, boede her indtil sin død i 19'37.

18 Tuborgflasken. Fremstillet til industriudstillingen i 1888.

Herefter boede en anden direktør i villaen. Benny Dessaus søn,

19 Tuborg Børnegård. Opført l<J.48. På grunden lå tidligere to tennisbaner.

Einar Dessau, der også blev direktør, boede ikke på anlægget.

20 Lagerbygning - 1Nordhallenc. Opført 1957.

41 •Røde Villa•. Bolig for overordnede funktionærer.

21 Lagerbygning Opført 1'D8. Senere lokalise!.'es her Vitamon -en fabrik,

42 Funktionærbolig.

der frem.stiller bl.a suppeterninger af spildgæren fra ølptoduktionen.

43 Købmand, ikke ejet af bryggeriet.
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1 Administrationsbygning. Opført 1912.

22 Garager. Før •Nordhallen<, nr. 20, opførtes var der stalde

2 Funktionærbolig og tekniske kontorer

og vognporte på dette område.

3 Bryghus. Opført 1903. Ved siden af masksilo fra 1955. Masken

23 Lager. De ikke optegnede bygninger er Hellerup Glasværk,

sælges som dyrefuder.

som har lejet grunden af Tuborg.

4 Silovandtårn 1953. I siloerne opbevaredes malt.

24 Havne- og toldkontor. Udlejet.

5 Malteri Kassemalteri (den største af bygningerne), maltkølle

25 Lagerskure.

(den store udbygning mod syd) og bygrenst>ri imod øst) fra 1904; korn-

26 Jernsilo fra 1915 og betonsilo fra 1922. Siloerne brugtes til

tørring5anlæg (den lille 4-etagers hjørneudbygning mod sydvest) fra 1912.

opbevaring af byg (før det kom til malteriet) og grits (råfrugt

6 Gærkældre fra 1951 og 1956.

til brygningen).

7 Lagerkældre. De lave bygninger på tværs fra før århundredeskiftet,

rJ >Borgestuebygningen<. Opført 1923. Borgestue for Brygsidens

næstlængst mod øst fra 1955. helt mod øst fra 1957. Fustagetapperiet

folie i stueetagen. På 1. og 2. sal omklæding, b~e m.m.

ligger i disse bygninger. Den lange rakke af bygninger ud mod vejen

I kælderetagen hørte •Gårdsjakket• hjemme.

er ølkammen. Disse bygninger er fra omkring århundredeskiftet

28 Bygninger, der har været brugt af bødkere.

8 Vandafhærdningsanlæg. Opført 1932.

Den store firkantede bygning var lager for bødkerne, den lille

9 Centralværkstedet Opført 1936. Maskinværksted, smedie, elek-

værksted I en af disse har der været vaskeri, rulle- og systue.

triker-. snedker-, blikkenslager-, skilteværksted m.m Borgestue for

29 Villa med funktionærbolig.

håndværkere på 2. sal - særskilt afdeling for formænd.

30 Lager og toldkontor, udlejet.

Omklædningsrum, bade m.m På 3. sal kontorer.

31 Materialebygninger. Lige syd herfor idrætsanlæg med baner til

10 Garagehal. Opført 1957. Med borgestue, omklædning, bade m.m.

tennis og fodbold

Desuden autoværksted

32 Hestestald

11 Tuborg Havn.

JJ Garage.

12 Kasseri. Reparation, vask og maling af kasser. Opført 1951.

J4 Vognskur.

13 Aftapningshal - >Thp Nord<. Opført 1901. I den nordlige længe

J5 Lokaler for Tuborgs fritidsforeninger. •Kystens Perle<.

borgestuer opdelt på mænd, kvinder og funnænd.

36 Funktionærbolig.

Maskinværksteder og el-værksted.

37 >Pennalhuset<. lager, borgestuer, kontorer m.m.

14 Laboratorium og receptionslokaler.

38 Funktionærbolig.

15 Mineralvandsfabrik - •Vandfabrikken<. Opført 1923.

39 Funktionærbolig.

Borgestuer fur mænd, kvinder og formænd

40 Direktørbolig - >Hvide Villa•. Bygget i starten af dette århundrede.

16 Eksporttapperi - •Eksporten<. Opført 1928.

Benny Dessau, Tuborgs førstemand, der i 1893 overtog ledelsen ved

17 Lagerbygning.

grundlæggeren Ph. Heymanns død, boede her indtil sin død i 1937.

18 Tuborgflasken. Fremstillet til industriudstillingen i 1888.

Herefter boede en anden direktør i vilLaen. Benny Dessaus søn,

19 Tuborg Børnegård. Opført 1948. På grunden lå tidligere to tennisbaner.

Einar Dessau, der også blev direktør. boede ikke på anlægget

20 Lagerbygning - •Nordhallen<. Opført 1957.

41 •Røde Villao. Bolig for overordnede funktionærer.

21 Lagerbygning Opført 193& Senere lokaliseres her Vitamon - en fubrik,

42 Funktionærbolig.

der fremstiller bla. suppeterninger af spildgæ:ren fra ølpnxluktionen

43 Købmand, ikke ejet af bryggeriet.
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Bryghus fra 19æ. Pauserum, driftskontnrer :mm. Masksiloer uden for.

indkøbsafdeling, kasse m.m. Afdelinger for indenlandsk og

2 Lokaler for fritidsforeninger - •Kystens Perle• (navnet overført

udenlandsk salg, logistik mm. på 1.- 5. etage. Direktionskontnrer

fra bygning 35 fra 1957). Opført 1875.

på 6. etage. Funktionærkantine på 7. et;Jge.

3 Besøgsafdeling, oprindelig administrationsbygning. Fra 1912.

11 Port.

4 Gær- og lagerkældre samt Ølkam. Pauserum, omklædningsrum,

12 Garager for distributionsvogne. Borgestue for det kørende

driftskontor m.m. Opført mellem 1875 og 1969.

personale, omklædningsrum m.m . Autoværksted

S Centralværksted fra 1936. Smedier, maskin-, snedker-, skilte-,

13 Tubotgflasken.

instrumentværlcsted m .m. Borgestue m ed kantine for overens-

14 Læskedrikfabrikken.. Opført 1987. Lager og saftblandeanlæg

komstansatte (bryggeriarbejdere/håndværkere) fra hele Brygsiden,

i den østre ende, tappekolonne midt i, læsse- og lagerhal i vestre

omklædning m.m. På øverste etage Brygsidens ledelse. Bygningen.

ende. Pauserum og værksteder i stuen. Driftskont orer på 1. sal

der støder til mod vest, er vandafhærdningsanlægget.

1S >Tup Syde. Opført 1972. Lagerhal, læssehal tappehal fra vest

6 Kraftcentral fra 1963. Leverer varme (damp) til næsten alle

m od øst. Laboratorie, værksteder. reservedelslager, skadestue. pau-

bygninger på anlægget. Med særskilte borgestuer for bryggeri-

serum. På 1. sal driftskontorer, borgestue med kantine til 'Tupsidens

arbtjderelhåndværkere, for kedelpassere og for maskinmestre.

personale, bade, omklædningsrum m.m. Indtil for nylig kunne der

7 Fustagetapperi. Tappekolonne, reservedelslager, pauserum,

parkeres på taget. Der var tidligere portvagt ved opkørselsrampen.

driftskontorer i den østre del læsse- og lagerhal i vestre del.

16 >Bryggerihøjskolen<. Benyttes af Den skandinaviske Brygger-

Den nordre længe rummer varelager, el-værkstedlager,

højskole og Skandinavisk Bryggeriskoles laboratorium.

gartnerkontnr m .m. Bygningerne opført 1958 og 1968.

Bruges bl.a. til uddannelse af bryggeriteknikere og brygmestre.

8 >Bryggerikontor• (ikke indtegnet). Bygget 1960. Brugtes til

17 Lejligheder for funktionærer.

Brygsidens ledelse indtil dennes overflytning til Centralværkstedet.

18 Den tidligere Vandfabrik og 'Tup Nord er i dag lejet ud.

9 Silovandtårn fra 1953 og 1963.

19 På dette område er de tidligere produktionsbygninger revet

10 Administrationsbygning fra 196.5. Reception i stueetagen,

ned. og der er beboelsesejendomme under opførelse.

