


ET LIV I DANSK EKSPORTS TJENESTE
1967-2014

 

En bog om Torben Thaning Larsens erhvervsliv

– baseret på egne erindringer.

Fortalt til Tina Storgaard Støttrup



ET LIV I DANSK EKSPORTS TJENESTE

Copyright © 2017 Torben Thaning Larsen

All rights reserved

Udgivet 2017 af  Skriveforlaget

Bogen er sat med Baskerville

Redaktion: Tina Storgaard Støttrup, www.dinhistorie.dk

1. e-udgave

ISBN 978-87-93525-70-2

www.skriveforlaget.dk

Gengivelse af  denne bog eller dele af  den er ikke tilladt 

ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Dog er det tilladt 

at bringe korte uddrag i omtale eller anmeldelser.

Udgivelsen er støttet af  VELUX FONDEN.



Et liv i dansk eksports tjeneste er historien om Torben Tha-
ning Larsens erhvervsliv, der har budt på mange kulturelle, 
historiske og dramatiske oplevelser igennem tiderne fra 
1967 til 2014.

Thaning Larsen har været udstationeret i USA for Carlsberg 
i 1960’erne, i Sydafrika for Handelsministeriet i 1970’erne, 
for Novo i Østeuropa, Mellemøsten og Grækenland i 
1980’erne og i Australien i start 1990’erne.

Thaning Larsen fortæller her som den første medarbejder 
om, hvordan han oplevede fusionen mellem Novo og Nor-
disk som ikke helt uproblematisk – og en fusion, der til sidst 
førte til hans fyring og oprettelse af selvstændigt firma med 
konsulentjob for selvsamme Novo Nordisk.

Læs også om dengang, han ankom til Saddam Husseins Irak 
i ly af natten, og dengang han besøgte et hospital i Libanon, 
mens maskingeværerne bragede løs udenfor, og om den-
gang han sparede Danmark for at investere 94 millioner i et 
urealistisk Atlas-projekt i Afrika samt om succesfuld pres-
sehåndtering af en kritisk situation i Australien.

Torben Thaning Larsens arbejdsliv har ført ham vidt om-
kring i verden – men altid sammen med sin familie.
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Forord

Af  Torben Thaning Larsen

I slutningen af  2016 begyndte jeg at tænke tilbage i tiden og reflektere 

over det liv, jeg har levet so far. Jeg har haft et skønt liv med mange spæn-

dende oplevelser. 

Mit arbejdsliv har ført mig og min familie vidt omkring i verden, og de 

mange rejser og udstationeringer har været med til at forme min familie 

og ikke mindst vores søn Thomas. I første omgang tænkte jeg på ham og 

hans lille datter, samt øvrige efterkommere, da jeg besluttede mig for at 

nedskrive mine erindringer. Når jeg fortalte udenforstående om mit pro-

jekt, viste de interesse for mine mange oplevelser og opfordrede mig til at 

skrive en hel erindringsbog til en bredere målgruppe end blot Thomas 

og Klara. Jeg gik i gang med at skrive, nu med henblik på også at fange 

interesse fra andre, der har levet og arbejdet i den samme tid som jeg, 

og andre som måtte være nysgerrige efter at læse om dansk eksport og 

erhvervsliv i årene fra 1967 til 2014. 

Jeg erfarede undervejs, at jeg formentlig er den første Novo-medarbej-

der, der skriver om sin tid i Novo/Novo Nordisk. Dengang jeg var aktiv, 

byggede vi grundlaget for virksomhedens nuværende store internationale 

succes. Nej, jeg var ikke alene om det, men jeg var en af  frontkæmperne. 

Det er ikke nok at producere medicin, det skal også afsættes, og det var 

min opgave på nogle af  de mest vanskelige markeder i verden. Det var 

spændende, og der er ingen tvivl om, at jeg altid har været drevet lyst – 

lyst til at gøre en forskel arbejdsmæssigt. 

Ligeledes er denne bog blevet til, fordi jeg havde lyst til det. Jeg har altid 
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været sulten på udfordringer, og det viste denne bog sig at være, og jeg 

hentede hjælp hos en journalist, der kunne hjælpe mig med at strukturere 

mine mange erindringer. 

God læselyst.
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Den første tur: Carlsberg USA

1967-1970

Det var en ung, spændt og forventningsfuld udgave af  mig, Torben Tha-

ning Larsen, der i oktober 1967 gik ud af  flyveren i JFK Airport. Jeg var 

bare 22 år gammel og foran mig lå New York City. Jeg havde afsluttet min 

toårige handelsuddannelse på Niels Brock og haft fag som virksomheds-

økonomi og bogholderi ud over de mere traditionelle fag som engelsk, 

tysk, fransk og historie. Jeg var glad for skolen og syntes faktisk, det havde 

været en spændende udfordring med eksaminerne, som strakte sig hen 

over en til to måneder. Jeg havde fordybet mig i stoffet og var gået derfra 

med fine karakterer. Der var ingen tvivl om, at min interesse lå inden 

for regnskab. Det vidste jeg allerede inden, jeg havde søgt ind på uddan-

nelsen. Min far havde foreslået mig en elevplads som finmekaniker hos 

DISA, der tidligere havde produceret de kendte Madsen maskingeværer 

og senere andre metalvarer. Det var slet ikke noget for mig, så jeg takkede 

pænt nej til min fars store overraskelse. 

Jeg var vild med geografi, tal og regnskaber, så i stedet søgte jeg plads som 

handelselev hos Scanpharm i Ballerup, som solgte medicin til ulandene. Jeg 

fik pladsen og fik opgaver som at skrive fakturaer og udfylde eksportpapirer 

på det, der dengang hed luftpostpapir (tyndt og fjer let papir). Desuden var 

jeg med til at pakke varerne, inden de skulle sendes, og der var altid sjove 

hensyn at tage. Pakkerne til Ny Guinea måtte for eksempel maksimalt veje 

ti kilo, da de indfødte skulle transportere varerne hjem på hovedet. Det 

internationale arbejde fascinerede mig, og jeg var ved at spore mig ind på, 

at udland og regnskab skulle være min karrierevej. 
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Da jeg havde modtaget mine eksamenspapirer, søgte jeg job i regn-

skabsafdelingen hos Monberg & Thorsen. Det var lige mig. Jeg havde 

helt klart fundet min rette hylde, men der manglede stadig noget. Min 

onkel Knud var som ung emigreret til Liberia, hvor han levede af  import 

og eksport af  danske og liberianske varer. Han kunne fortælle mange 

spændende historier fra udlandet, hvilket åbnede mine øjne for mulig-

heden for at opleve andre kulturer gennem sit arbejde. Derudover havde 

arbejdet for Scanpharm vakt min interesse for eksport, og jeg var opsat 

på at undersøge mine muligheder for at arbejde med det. Direktøren hos 

Monberg & Thorsen hed Niels Thorsen. Han var meget glad for mit 

arbejde og ønskede at holde på mig trods min udlængsel, så han tilbød 

mig job i Grønland. Det var nu ikke lige det, jeg havde i tankerne. Jeg var 

optaget af  mere eksotiske steder og ikke mindst USA. 

Imens jeg arbejdede hos Monberg & Thorsen, begyndte jeg at under-

søge mulighederne for at få arbejde i udlandet. Jeg kontaktede Danmark 

– Amerika Fondet, som stod for udveksling af  unge mennesker med mu-

lighed for at få arbejdstilladelse, hvis de havde et job på hånden i USA. 

Allerede efter kort tid ringede de til mig og fortalte, at der var en ledig 

elevplads hos Carlsberg på Manhattan i New York City, som de havde 

svært ved at få besat. De fleste unge mennesker ønskede dengang at blive 

hjemme i Danmark, hvor der var mere trygt, og hvor de kunne starte 

familie. Jeg var imidlertid ikke mange minutter om at beslutte mig for at 

tage af  sted. De fleste så op til USA på det tidspunkt, og det gjorde jeg 

også, så det var en helt særlig følelse, jeg havde, da jeg steg ud af  flyet. Jeg 

var spændt og klar på at suge nye indtryk til mig. New York  skulle være 

mit hjem de næste to år. Jeg var pavestolt og følte mig heldig. 
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Billedet her er taget, mens jeg gik på Niels Brock. Jeg var ung, forventningsfuld, ube-

kymret og spændt på fremtiden.

I lufthavnen blev jeg hentet af  en ung gut, der blev min nærmeste kol-

lega og bofælle. Han hed Kurt og var også elev hos Carlsberg. Han viste 

mig vejen til Manhattan, hvor vi skulle bo, men sikken en tur. Det var så 

overvældende imponerende med de store bygninger, og toget der kørte 

under jorden, at det blev for meget. Jeg følte ikke, jeg kunne trække vejret 

på turen i subway’en og endte med at besvime. Jeg blev hurtigt klar igen, 

og efter nogen tid i byen begyndte jeg faktisk at værdsætte infrastruk-

turen. Med min fascination af  tal og systemer elskede jeg New Yorks 

gadesystem og subway, der effektivt kunne føre os fra den ene bydel til 

den anden under jorden. Ordningen var nem af  forstå og gjorde det 

overkommeligt at finde rundt i den store by. Jeg kom fra Herlev, så New 

York var klart noget andet, men ikke skræmmende. 
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Selv om jeg havde hørt om Vietnamkrig og borgerrettighedsdemon-

strationer hjemmefra, var det ikke noget, jeg stødte på i New York. Det 

var i hvert fald ikke noget, jeg tænkte over. Jeg var mere optaget af  de 

fascinerende bygninger og den enorme natur uden for New York. 

Til venstre min chef  Per Ambjørn Knudsen. Til højre ses Kurt, der også var elev i 

Carlsberg, Som billedet her antyder, var der også lidt tid til at være turister.

Jeg blev også hurtigt glad for mit arbejde og mine kollegaer. Vi var bare 

fem medarbejdere på kontoret, hvilket gav rum og mulighed for alsidigt 

arbejde og tillod også, at den nyankomne elev havde holdninger til tinge-

ne. Det passede mig rigtig godt.

Atmosfæren var en helt anden på kontoret i Valby, hvor der i eksportaf-

delingen sad omkring 50 medarbejdere i storrum. 

Da jeg havde været på besøg i Valby op mod min afrejse, havde jeg set, 

hvordan folk sad efter rang i kontorerne. Tættest på vinduet sad afde-

lingschefen, dernæst 1. assistenten, 2. assistenten, sekretæren, 1. eleven 
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og yderst 2. eleven – sådan et hierarki ville jeg aldrig have kunne indpasse 

mig under. 

En enkelt gang kom den administrerende direktør fra Valby til New 

York. Vi blev sat til at rydde alt op og se nydelige ud. Der måtte ikke være 

nogen papirer på bordene, og vi skulle sidde helt stille, idet han trådte 

ind. Jeg var dog nærmest døren og rejste mig for at tage imod ham. Det 

var en meget formel herre, der hilste og derpå forsvandt direkte ind til 

vores chef. Jeg har aldrig befundet mig godt i den stemning og satte stor 

pris på at være ansat på det lille kontor i USA i stedet for i Valby, også 

selv om vi havde en stor udfordring med at få amerikanerne til at drikke 

Carlsberg.

I Danmark var det over 100 år gamle bryggeri for længst blevet stort 

og kendt. I 1950’erne begyndte Carlsberg at tænke på salg til Europa 

og til fragtskibe, der fik forsyninger i de forskellige havne på jordkloden, 

men det var først i 1960’erne, hvor der for alvor kom gang i eksporten, 

at Carlsberg forsøgte sig med salg til USA. Richard Runyon designede 

en særlig vaseflaske, der blev et perfekt udtryk for minimalismen i brugs-

kunsten. Senere designede han også emballagen til ”The Elephant Malt 

Liquor” og ”Royale” til salg i både Storbritannien og USA i 1968.

Runyons Royale indeholdt guldøl, som var det fineste øl. I én sending, 

som vi modtog, var der sket en fejl. Der havde sneget sig Hof  i flaskerne 

i stedet for guldøl. Vi modtog et telegram fra Valby, hvor vi blev advaret 

om fejlen og bedt om at trække hele sendingen retur. Det var desvær-

re umuligt, da vores distributører allerede havde solgt alle kasserne og 

meldte udsolgt. Vi modtog ingen klager, selv om det var min oplevelse, at 

ølbranchen var meget konservativ, og folk helst ville drikke det, de plejede 

at drikke. 

Jeg vil tro, Carlsberg havde sat sig på en procent af  markedet i USA. 

Vi vidste, at vi måtte være mere aktive og opsøgende for at få mere salg, 
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så selv om mine opgaver hovedsageligt foregik på salgskontoret i kontakt 

med de amerikanske distributører, fik jeg lov til at træne mit sælgergen 

ved at besøge barer, restauranter og supermarkeder for at overbevise dem 

om, at køb af  dansk øl var en god idé. Jeg havde endnu ikke fået kørekort, 

så jeg gik rundt med en sækkevogn med fire eller fem ølkasser. Det var 

tungt, og jeg kom selvsagt ikke så langt, og ofte fik jeg det samme svar: 

At det var spændende med dansk øl, men at amerikanerne værdsatte 

deres lokale øl. Indimellem slog de til, hvis de fik nogle gratis glas med 

Carlsberg-logo – eller hvis vi selv ville stille øllene op i supermarkedet. 

Det gjorde vi så og rykkede de andre øl bagerst, imens vi satte Carlsberg 

forrest. Det blev dog aldrig til noget stort salg af  Carlsberg i USA i den 

tid,  jeg var der.

Dokumentet her har jeg fået tilsendt fra Carlsbergs arkiv.
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Runyons Royale flaske står i dag i Carlsbergs udstilling,  

hvor de bevarer et eksemplar af  deres flasker igennem tiderne.

Bare otte måneder før min afrejse fra Danmark havde jeg mødt mit livs 

kærlighed, Anne. 

Vi havde mødt hinanden første gang i København, hvor Anne havde 

været i teatret med et par veninder. Bagefter tog de hen på en bar, hvor 

jeg var med mine venner. Anne var en sød lille og ung dame på omkring 

25. Hun var tre år ældre end mig, men det betød ikke noget. Vi blev 

kærester, og da jeg så flyttede til USA, savnede hun mig – og jeg savnede 

hende. Vi blev enige om, at hun måtte komme til New York. Ligesom jeg 

havde gjort, søgte hun en elevplads gennem Danmark – Amerika Fondet, 

og forholdsvis hurtigt fik hun job hos Georg Jensen på Manhattan. Vi 

delte en treværelses lejlighed med Kurt. 

Lejligheden lå på 1st Avenue – 88th Street. Lige rundt om hjørnet 

havde vi ”German Town”, hvor der, som navnet antyder, boede en del 

tyskere, ligesom der var et par tyske butikker, som solgte tysk mad og 

delikatesser. Området var for fattige hvide mennesker. Vores lejlighed lå 

på anden sal, men køkkenet var fyldt med kakerlakker. Når vi åbnede et 

af  skabene, myldrede det frem med de små klamme skadedyr, der med 

deres to centimeter måske ikke var så små endda. 
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Anne og jeg i vores nye omgivelser med både tidstypisk radio, tv og telefon.

Der kunne blive frygtelig varmt om sommeren, så vi fik installeret en 

aircondition. Det viste jeg at være en dårlig idé. Ikke kun for os, men også 

for alle andre i vores opgang, da de mistede al deres elektricitet. Vi måtte 

lide i varmen.

Sådan var vilkårene. Vi var måske ikke fattige, men vi var bestemt heller 

ikke rige. Vi havde to elevlønninger at leve af, og selv om det ikke gav os 

mulighed for at spare op, så var der da penge til at gå ud og spise en gang 

imellem samt besøge både Broadway, Guggenheim og Metropolitan. 

Vi var også oppe i The Empire State Building, der med sine 102 etager 

og 443 meter var byens højeste skyskraber, indtil den blev overgået af  

World Trade Center i 1972. Terror var endnu ikke placeret i vores be-

vidsthed, og vi følte os trygge. 

Når man er udstationeret, er det vigtigt at få sig en ny omgangskreds, 

så al tiden ikke blot går op i arbejde – og i mit tilfælde min medbragte 

kæreste. 
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Jeg fandt sammen med en gruppe fra den danske FN-delegation, som 

jeg ofte gik ud med. Derudover holdt Kurt, Anne og jeg ofte fester i lejlig-

heden for 20 til 40 mennesker. Kurt havde kørekort, så han kørte hen til 

vores distributører og hentede gratis øl og sodavand. Så var der fest med 

dans og musik. Vi spillede The Beatles, Johnny Cash og Jimi Hendrix, 

der netop i 1967 slog igennem i USA – jo, vi var med på noderne.

Sidste år købte jeg en lp-afspiller, så jeg igen kan nyde Woodstockpladen  

og ikke mindst Jimi Hendrix’ vilde guitar.

New York oversteg mine forventninger. Byen tilbød alt, og både Anne 

og jeg var lykkelige. Vi besluttede os for at blive gift. Det skulle ikke være 

nogen stor fest og heller ikke noget stort skrud af  en kjole. Vi holdt det 

helt nede på jorden og spurgte den danske sømandspræst, om han ville 

vie os i Den Danske Sømandskirke i Brooklyn. Det ville han heldigvis 

gerne, og vi fulgte det op med en uges bryllupsrejse til Atlantic City i New 

Jersey ved Atlanterhavet. Det viste sig, at byen var en stor forlystelsespark 

– vi havde nok håbet på mere end det. 

Da min elevtid ophørte efter to år, var vi ikke parate til at rejse hjem 
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til Danmark. Jeg kunne slet ikke se mig selv sidde på Carlsbergs eksport-

kontor i Valby med 50 andre – selv om der var gratis fadøl til frokost. Og 

Anne havde nu fået arbejde hos Fritz Hansen på Manhattan. 

Vi blev viet den 20. august 1969.

Heldigvis åbnede der sig en ny mulighed for mig. Den gang holdt os, 

der havde læst på Niels Brock, sammen. Det var en prestigefyldt uddan-

nelse, og vi følte os som noget særligt. Vi kaldte os ”brockere” og hjalp 

gerne hinanden med kontakter og arbejde. En anden gammel brocker ved 

navn Rasmus Andersen var President i grossistvirksomheden ”Danish Sil-

versmiths”. Firmaet skulle markedsføre sølvvarer fra danske Frigast, Cohr, 

Hans Hansen og Michelsen. Jeg var 24 år og blev ansat som Vicepresident, 

imens Rasmus’ kone var sekretær. Vi kunne ikke leve af  titlerne alene, så 

reelt set blev jeg sælger på østkysten, og så ansatte vi et par provisionsløn-

nede agenter til resten af  USA. Mit nye job krævede en bil, så jeg købte 

en brugt Chevrolet Impala convertible med automatgear til 5.000 dollars.
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Chevroleten var min første – og største – bil nogensinde. 

Jeg manglede bare et kørekort, hvilket var rimelig nemt at skaffe sig i 

USA dengang. Det kunne næsten trækkes i en automat, imens den prak-

tiske øvelse bestod i at følge kantstenen højre rundt om en blok på Man-

hattan. Jeg fik således kørekort uden problemer. Jeg kørte rundt på hele 

østkysten og besøgte butikker i alskens byer. Hver fredag eftermiddag fik 

jeg udleveret en stak rolodex-kort med navne og adresser på de poten-

tielle kunder, jeg skulle besøge den efterfølgende uge. Søndag gik med 

at arrangere køreturene, og mandag var jeg klar til at tage hul på en ny 

arbejdsuge. 

Jeg endte med at køre 80.000 kilometer på et år. Det eneste hjælpe-

middel, jeg havde til at finde vej, var et kort over den østlige del af  USA, 

og i visse tilfælde et bykort. Jeg blev rigtig god til at finde rundt – også i 

de store byer som for eksempel Boston, Baltimore, Washington DC. Det 

nemmeste var at finde byens Main Street og starte derfra. Jeg besøgte alle 
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de guldsmede, gift shops og stormagasiner, som jeg havde fået adressen 

på. Jeg havde dog ingen informationer, om de tidligere havde købt eller 

blot mødt Rasmus Andersen, så vi startede fra nul. Det hjalp på salget, at 

det var en ung dansker, der kom ind ad døren, da Danmark på det tids-

punkt var i høj kurs i USA. Mest på grund af  de mange designprodukter 

og flot arkitektur, der solgte godt hos de velstillede amerikanere. 

Økonomien var god i USA i 1960’erne. Carlsbergs øl havde solgt be-

grænset, men der var salg i smykker, sølvvaser, juleskeer og spisebestik, 

som reelt set var noget, der kunne spares på. Det blev der ikke, og det 

blev på mange måder et udbytterigt og lærerigt år ”on the road”, hvor jeg 

mødte mange fantastiske mennesker, men efter 80.000 kilometer syntes 

jeg, det var tid til at stoppe og rejse hjem til Danmark sammen med Anne. 

Vi havde reelt kun set hinanden i weekenderne, hvor sølvtøjet samtidig 

skulle pudses, så det var klar til salg de kommende dage. 

USA havde gjort stort indtryk på os, både kulturen, naturen og det po-

litiske system. Inden afrejsen havde jeg betragtet mig selv som borgerlig 

– i modsætning til mine forældre, som var socialdemokrater. Begge mine 

forældre var vokset op i Algestrup/Tureby nær Køge. Min far kom i lære 

som elektriker hos min mors far, som ejede den lokale elektrikerbutik. 

Her forelskede han sig i ejerens datter – min mor. 

Min far var vokset op hos sin bedstefar, da hans mor ikke magtede at 

have tre sønner derhjemme. Han blev sendt til Algestrup, som ikke lå 

længere væk, end at han kunne bevare kontakten til sine brødre. Den 

ene bror blev maler, og den anden, der hed Knud, udvandrede efter 2. 

Verdenskrig til Liberia og senere Venezuela til min store fascination. Min 

far fik job som stærkstrømselektriker hos DSB og var en af  arbejderne. 

Vi var ikke enige om meget politisk. Hvor min far gik ind for den vok-

sende velfærdsstat, blev jeg efter mit ophold i USA kun stærkere i min 

holdning om, at folk bør yde, før de kan nyde. I USA oplevede jeg et 
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samfund, hvor folk fik lov til at beholde deres penge, for at de selv kunne 

prioritere, hvad pengene skulle bruges til. Nogen ønskede at bruge dem 

med det samme – andre ønskede at spare op. Dem der ikke havde nogen 

penge, var oftest selv skyld i det. De få der var uforskyldt, skulle efter min 

mening naturligvis have hjælp. Det var min holdning dengang, og det er 

min holdning i dag.

I starten af  1970’erne fik jeg skæg. Det var jo trenden på det tidspunkt,  

og jeg holdt fast i det i adskillige år, dog i forskellige udgaver.  

Først da jeg blev pensioneret, røg skægget for altid.




