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I 2000 modtog Mærsk Mc-Kinney Møller Elefantordenen af Hendes Majestæt Dronning Margrethe
II. Våbenskjoldet hænger i kirken på Frederiksborg Slot i Hillerød. Skibsrederens valgsprog blev det
samme som faderens: Per aspera ad astra. Ad brydsomme veje mod stjernerne.

Forord

Natten til mandag den 16. april 2012 døde Arnold Mærsk Mc‑Kinney Møller.
Skibsrederens død kom få dage efter, at han havde deltaget i A.P.
Møller – Mærsks årlige generalforsamling. Det skete nøjagtigt 108 år efter
etableringen af A/S Dampskibsselskabet Svendborg, der var koncernens
grundsten.
Mærsk Mc‑Kinney Møllers død markerede afslutningen af en epoke, og
der vil næppe nogensinde komme en erhvervspersonlighed af hans karak‑
ter igen. Han oplevede at blive trukket igennem den politiske trædemølle
og kaldt energityven Arnold, men også tiljublet af glade aktionærer, kåret
til århundredets erhvervsmand og hædret med Danmarks fornemmeste
orden, som Ridder af Elefantordenen.
Mærsk Mc‑Kinney Møller blev en myte i levende live og er den mest
portrætterede danske erhvervsleder nogensinde. Livet igennem var Mærsk
Mc‑Kinney Møller dedikeret til faderens livsværk, og han skabte Danmarks
største koncern med næsten 120.000 ansatte og en omsætning på mere
end 300 milliarder kroner.
Siden skibsrederen forlod broen for sidste gang, er koncernen gennem‑
gribende forandret. Man har yderligere åbnet for informationer, utallige
selskaber er solgt fra, og koncernens strategi er tilpasset. Især frasalget af
aktieposterne i Danske Bank og Dansk Supermarked var epokegørende,
men den nye kurs var udstukket af Mærsk Mc‑Kinney Møller selv, der med
Rettidig omhu havde lagt fremtiden til rette.
Den overraskende fyring af koncernchef Nils Smedegaard Andersen,
tabet af den givtige oliekoncession i Qatar og den eksistentielle krise, som
blev åbenlys i sommeren 2016, var derimod hverken planlagt eller forudset.
“Alt er i spil”, sagde bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen. Få må‑
neder senere offentliggjorde man Danmarkshistoriens største underskud,
og en ny bestyrelsesformand trådte til.
FoRoRD

9

Resultatet blev en omkalfatring af hele virksomhedens struktur, hvor
skibsrederens barnebarn, Robert Maersk Uggla, for alvor trådte frem på
scenen. Som direktør for A.P. Møller Holding A/S skal han nu leve op til
slægtens vision om at drive “nyttig virksomhed” i mange årtier frem.
I 1998 læste jeg biografen om A.P. Møller. Jeg var 16 år gammel, og
fortællingen gjorde et uudsletteligt indtryk. Siden da har jeg fulgt virksom‑
heden tæt og haft den glæde at møde Mærsk Mc‑Kinney Møller personligt
fire gange. Dette er beretningen om Skibsrederen og den samlede fortæl‑
ling om A.P. Møller – Mærsk siden begyndelsen i 1904.
Søren Ellemose
odder, oktober 2017
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1836‑1913
SØENS FoLK
Søfarten har i århundreder været med til at præge og skabe Danmark. Det
var en transportform, en forbindelse til omverdenen og handelsruter til
fjerne markeder. Havet skabte velstand til landets indbyggere og gjorde
Danmark kendt som søfartsnation.
Historien om Danmarks største virksomhed er fortællingen om en
talstærk sømandsfamilie, der kan føres flere hundrede år tilbage i tiden.
Havet var ofte en barsk herre, der krævede sine ofre af familien, men
slægten skabte et rederi uden lige.
Da Peter Mærsk Møller havde lagt op som kaptajn, slog han til lyd for
dannelse af et dampskibsselskab i Svendborg. Han havde selv ført et lille
dampskib, hvilket havde bekræftet hans visioner om at gå fra sejl til damp.
Han mødte imidlertid stor modstand i byen, der var hjemstavn for en af
datidens største flåder af sejlskibe. Først med hjælp fra sin søn, A.P. Møl‑
ler, lykkedes det at etablere grundstenen til Mærsk‑koncernen. Det skete,
da man 16. april 1904 stiftede Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg.
Med skibsrederens tæft for forretninger fulgte en hastig ekspansion,
der blev yderligere forøget, da man stiftede Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab. Med de to søsterselskaber var grunden lagt til Danmarks største
virksomhed.

I december 1883 forliste Peter Mærsk Møller med den tremastede
bark, “Valkyrien”. Det blev afgørende for slægten.

Milepæle
22. september 1836: Peter Mærsk Møller fødes i den gamle slægts‑
gård på Rømø.
2. oktober 1876: Arnold Peter Møller fødes i Dragør.
12. december 1883: P.M. Møller overlever forlis med “Valkyrien”.
December 1884: P.M. Møller flytter med familien fra Dragør til Villa
Anna i Svendborg.
Juni 1886: P.M. Møller stifter A/S Dampskibsselskabet Laura, der
overtager skibet “Laura” på 326 tons dødvægt.
16. april 1904: Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg stiftes.
Kort efter købes en damper på 2.200 tons dødvægt, der får navnet
“Svendborg”.
September 1906: Rederiet modtager sin første nybygning, “Peter
Mærsk”.
22. august 1912: A.P. Møller etablerer Dampskibsselskabet af 1912,
Aktieselskab med base i København. Rederiet tæller nu seks skibe.
13. juli 1913: Arnold Mærsk Mc‑Kinney Møller kommer til verden.
17. august 1913: Arnold Mærsk Mc‑Kinney Møller døbes i Hellerup
Kirke.

Kapitel 1
Slægten Mærsk

“Om end Søen bringer Ængstelse og Sorg, naar Storme rase, saa bringer den
dog ogsaa Lykke og Velstand til Mangfoldige, og en stor Del af Befolkningen i
forskjellige Egne af vort lille Danmark, som ellers vilde være nødt til at udvandre
paa Grund af Mangel paa lønnende Beskjæftigelse, finder paa Søen sit gode
Udkomme for sig og sin Familie.”
Peter Mærsk Møller, 18. februar 1899

Ved Rømø Kirke står en mindesten, der er rejst til ære for Laust Michel‑
sen. Han er næppe kendt i videre kredse, men det hjælper, når man læser
inskriptionen på mindestenen:
“Laust Michelsen født o. 1670. Kommandør og landfoged på Rømø.
Han var gift seks gange og blev far til 21 børn, heriblandt datteren Maren,
der blev stammoder til A.P. Møllers slægt.”
Stenen markerer med andre ord en af de første grene i det slægtstræ,
der med tiden skabte Danmarks største virksomhed. Netop slægten har
stor betydning i fortællingen om skibsreder Mærsk Mc‑Kinney Møller.
Laust Michelsen var hvalfangstkommandør og tjente til livets udkomme
under de hårdest tænkelige vilkår i arktiske farvande. I første halvdel af
1700‑tallet havde Laust Michelsen bopæl i Vråby på Rømø, og han levede
i en periode af at fiske østers og var også skipper på mindre skibe i Vade‑
havet. Han blev landfoged for Sønderland, stod bag opførelsen af skolen i
Sønderby og kæmpede ihærdigt for en bedre undervisning af øens børn.
Blandt Laust Michelsens 21 børn var datteren Maren af tredje ægte‑
skab. Maren giftede sig med kommandør Hans Peter Petersen, der døde
af skørbug den 19. september 1777 under en hvalfangstekspedition til po‑
laregnene. Knap 14 dage senere blev skibet skruet ned af Grønlandsisen,
og ved forliset blev Hans Peter Petersen i sin kiste sat ud på en isflage og
således overgivet havet.1
K APITEL 1 SL æGTEN MæRSK
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Slægtens fodspor
Hans Peter Petersen og hustruen Maren havde fået sønnen Peter Hansen
Petersen Møller. Denne fulgte umiddelbart i slægtens fodspor og blev kap‑
tajn. Efter nogle år lagde han op for at gå i land, men han ville dog foretage
en sidste rejse som styrmand for sin søn, kaptajn Peter Andersen Petersen
Møller. Denne færd endte skæbnesvangert for både far og søn. Under en
voldsom storm totalforliste skibet ud for Spaniens nordkyst den 12. februar
1820. Alle ombordværende omkom.
Den unge Peter Andersen Petersen Møller havde været gift med Anna
Catharina Pedersdatter, der nu stod alene med parrets to små piger og
en lille dreng. Efter tabet af ægtemanden levede familien under trykkede
økonomiske kår, og moderen sendte sønnen til Hamburg, hvor han skulle
søge hyre som skibsdreng.
Drengen var Hans Peter Petersen Møller, der blev født 1. juli 1810 i
Havneby på Rømø. Han var blot 12 år gammel, da han sejlede på langfart
til Amerika. H.P.P. Møller tog senere styrmandseksamen, og den 26. ok‑
tober 1835 giftede han sig med Kiersten Pedersdatter Mærsk. Senere blev
han antaget som skibsfører hos det store Chr. Broberg & Søn, der var både
handelshus og sejlskibsrederi.
Den nyslåede kaptajn fik sin rigelige andel af dramatiske tilskikkelser
på havet, men i modsætning til flere i de foregående slægtsled slap han
med livet i behold. Allerede i november 1843 kæntrede og sank hans skib,
skonnerten “Sct. Thomas”, syd for Sardinien. Kaptajn Møller og fem mand
drev omkring i en jolle i tre døgn uden vand og proviant. Til sidst blev de
reddet af et andet skib, men fire besætningsmedlemmer omkom.
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Slægtstræ fra Laust Michelsen til Mærsk Mc‑Kinney Møller.
Slægtsled

Person

Note

1

Laust Michelsen (1670‑ o. 1745)

Gift seks gange og far til 21 børn.

2

Maren Michelsen (?‑?)

Gift med Hans Peter Petersen, der
døde i 1777 under hvalfangerekspedi‑
tion.

3

Peter Hansen Petersen Møller
(1762‑1820)

Død ved totalforlis ud for Spanien.
Gift med Marie Hansdatter.

4

Peter Andersen Petersen
Møller (1790‑1820)

Død ved totalforlis ud for Spanien.
Gift med Anna Catharina Pedersdat‑
ter.

5

Hans Peter Petersen Møller
(1810‑1881)

Gift med Kiersten Pedersdatter Mærsk
(1809‑1875)

6

Peter Mærsk Møller
(1836‑1927)

Gift med Ane (Anna) Hans Jeppesen

7

Arnold Peter Møller
(1876‑1965)

Gift 30. april 1910 med Chastine
Estelle Roberta Mc‑Kinney.
Gift 1952 med Pernille Ulrikke Amalie
Nielsen.

8

Mærsk Mc‑Kinney Møller
(1913‑2012)

Gift 22. maj 1940 med Emma Neer‑
gaard Rasmussen

Efter forliset kom Hans Peter Petersen Møller tilbage i en anden “Sct.
Thomas”, men den 10. januar 1853 strandede dette skib ved Hornbæk i
et voldsomt snevejr. Skibet blev slået til vrag, og derefter ønskede H.P.P.
Møller ikke at friste skæbnen yderligere. Den religiøse kaptajn mente, at
Herren nu havde givet ham tilstrækkeligt med advarsler, og han beslut‑
tede sig for aldrig at sejle igen. Han gik i land og til trods for drillerier
fra de øvrige mænd på Rømø forblev han på landjorden, hvor han med
egne ord levede som “en simpel bonde” indtil sin død på slægtsgården.
Før han lagde op, havde han dog allerede opholdt sig så meget i land, at
han sammen med sin hustru havde fået fem børn, heraf to drenge og
tre piger.2

K APITEL 1 SL æGTEN MæRSK
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Den ene af de to søfarende sønner omkom på havet i en ung alder.
Den anden søn var Peter Mærsk Møller. Han var født 22. september 1836
i Østerby. Mellemnavnet Mærsk fik han fra moderen, hvis slægt af bønder
nedstammede fra Vestslesvig. I Ballum Sogn lå nemlig fire såkaldte Mærsk‑
gårde, der blev ødelagt under en stormflod i 1634. Efter stormfloden bosatte
beboerne sig i et område, der grænsede op mod marsken. Det skulle være
fra disse gårde, at man finder stamfædrene til de sønderjyske Mærsk’er.
I det vestlige Sønderjylland siger man ikke “a” men “æ”, og marsken ud‑
tales således som mærsk. Beboere omkring marsken menes at have fået
navnetilføjelsen “Mærsk”, når de flyttede.
Mads Hansen Mærsk, der var husmand og kræmmer i Husum‑Ballum
fik 13 børn, herunder datteren Karen Madsdatter Mærsk, der blev født i
april 1705. Karen blev gift med en gårdmand fra Møgeltønder, og parret
fik i januar 1734 sønnen Mads Tobiasen Mærsk, der med tiden flyttede til
Rømø og dermed grundlagde den Mærsk‑slægt, hvorfra Mærsk Mc‑Kinney
Møller stammer. Mads Tobiasen Mærsk fik nemlig sønnen Peter Madsen
Mærsk, der blev styrmand og far til Kiersten Pedersdatter Mærsk.3

Peter Mærsk Møller
Peter Mærsk Møller blev altså født i Østerby på den lille slægtsgård, og det
blev ham, der for alvor lagde tingene således til rette, at navnet Mærsk gik
over i søfartens historie. Slægten af inkarnerede sømænd havde trods gen‑
tagne ulykker, ofte med dødelig udgang, stædigt søgt det daglige udkomme
på havet, og saltvandet var nærmest kommet ind med modermælken. Den
unge Peter Mærsk Møller blev kahytsdreng om bord på faderens skonnert
“Sct. Thomas”.
Ifølge hans erindringer var tilværelsen til søs ikke præget af stor lyst:
“Da jeg var 14 et halvt Aar gammel blev jeg konfirmeret og kom ud at
sejle, først nogle Rejser med min Fader som Kahytsdreng, med 8 Kroner
om Maaneden i Hyre, men nogen Lyst til Søen havde jeg ikke, saa jeg
gik i lære hos Blokkedrejer Henriksen i Brogade i København. Jeg kunde
imidlertid indse, at der ikke var nogen Fremtid for mig i den Provision,
hvorfor jeg tog til Søs.”4
P.M. Møller påmønstrede briggen “Rota”, der afgik til Brasilien efter
kaffe. I 1855 tog han styrmandseksamen fra Flensborg Navigationsskole.
Efter en tid som hjælpelærer på skolen forhyrede han som 2. styrmand
på en skonnertbrig, der sejlede i frugtfarten på Middelhavet. Peter Mærsk
18
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Kaptajn Hans Peter Petersen Møller (1810-1881) ses her i købstadstøj sammen med hustruen Kiersten Pedersdatter Mærsk (1809-1875), der var klædt i egnsdragt. Kiersten, der videreførte gården i
Østerby efter sin far, er i kirkebøgerne oftest omtalt som Marsch eller Mersch.

K APITEL 1 SL æGTEN MæRSK
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Skonnertbriggen “Prima”, som Peter Mærsk Møller førte for svigerfaderen, H.N. Jeppesen. Skibet
var bygget i Kalmar og sejlede hovedsagelig mellem England og Østersøen. I april 1884 overtog
P.M. Møller en halvpart i skibet.

Møller fik næringsbevis som skipper, men familien mærkede atter, at ha‑
vet var en barsk herre. Den 7. januar 1859 omkom P.M. Møllers lillebror,
matros Peter Andersen Møller, i en alder af blot 18 år ved forlis.
Møller‑familien boede på dette tidspunkt i Dragør, og her blev en afgø‑
rende forbindelse knyttet. Et af byens førende rederier blev drevet af H.N.
Jeppesen, der var en både dygtig og pragmatisk anlagt forretningsmand.
Hovedparten af skibsrederens døtre blev således bortgiftet til mænd, der
havde hverv på søen og efterhånden kunne indlemmes i H.N. Jeppesens
eget rederi.
I 1862 blev P.M. Møller kaptajn på H.N. Jeppesens skib “Prima”. De to
familier blev tæt knyttet sammen, da P.M. Møller den 8. december 1864
giftede sig med skibsrederens ældste datter, Ane Hans Jeppesen, der blev
kaldt Anna.5
Til dette ægteskab hører en forhistorie. H.P.P. Møller og H.N. Jeppesen
havde lært hinanden at kende, mens de begge sejlede for Chr. Broberg,
og over et glas i en sen aftentime aftalte de angiveligt ægteskab mellem
den enes søn og den andens datter. Skønt ægteskabet altså var arrangeret,
spillede kærlighed også ind, hvilket mange breve mellem det unge par
20
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vidner om. Således skrev Anna om sin længsel efter Peter: “I Dit Brev
spurgte Du, om jeg vilde være Dig troe, ja i Sandhed, Peter, jeg Tror aldrig
jeg kunde blive lykkeligere undtagen med Dig, min Ven … Jeg har ikke
været meget glad i den tid vi haver været adskildt, de 8 Dage du har været
fra mig forekommer mig som en hel Maaned, og naar jeg tænker paa den
lange Tid jeg endnu har tilbage, inden jeg kan se dig igjen, da synes jeg
det maa være en Umulighed at holde det ud saa længe. Der gaar ikke én
Nat uden jeg beder Gud om at han vil bevare dig og føre dig lykkelig hjem
til Anna igjen.”
P.M. Møller svarede i et af sine breve: “Det bedrøver mig højtelskede
Hustru, at du befinder dig ilde, og hvor gjerne vilde jeg ikke ønske at være
hjemme hos Dig, at du kunde hvile dit trætte Hoved til mit Bryst … Anna,

Ane Hans Jeppesen (1842-1922),
kaldet Anna, var Peter Mærsk Møllers hustru og blev på mange måder
afgørende for Rederiets etablering.
Selv var Anna “en mere end almindeligt ambitiøs Dragørkvinde” og en
betydelig drivkraft bag etableringen af
dampskibsselskabet. Den stolte kvinde
drev slægten frem og stod trofast ved sin
mands side. Parret er begravet på Sct.
Jørgens Kirkegård i Svendborg.
K APITEL 1 SL æGTEN MæRSK
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vi har været lykkelige og er lykkeligere som faae, ved den Kjærlighed vi
føler for hinanden.”6
H.N. Jeppesen havde købt ejendommen Stautz Allé 1 for at bruge den
som sejlmagerværksted, og gårdens stuehus blev da bolig for Anna og
Peter Mærsk Møller og deres efterhånden store børneflok. Sammen med
hustruen forstod P.M. Møller nemlig at føre slægten videre. over en pe‑
riode på blot 18 år fødte Anna 12 børn. En døde som spæd, og en anden
blev kun ni år, men ellers var børnene udstyret med særdeles gode gener.
I gennemsnit blev de ti overlevende søskende knap 80 år gamle, hvilket
var langt over den forventede levetid i anden halvdel af 1800‑tallet, der lå
på omkring 50 år. P.M. Møller selv blev 90 år gammel, og Anna nåede
de 80 år. Parret kunne begge glæde sig over et ualmindeligt godt helbred:
“Kun plages Kaptajnen lidt af en Tunghørhed, der dog ikke er værre, end at
man kan føre en interessant Samtale med den intelligente, gamle Mand,”
som det hed i en artikel i anledning af parrets guldbryllup.7
Slægten var sejlivet som få, og det blev der snart brug for.
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Kapitel 2
Et skæbnesvangert forlis

“Jeg kaldte Mandskabet ind i Kahytten, forklarede dem, hvorledes vor Stilling
var, læste et Guds Ord og bad en Bøn med dem.”
Peter Mærsk Møller, december 1883

P.M. Møller var en anerkendt og dygtig kaptajn, men han havde dog op‑
levet skibsforlis. I 1874 overtog han kommandoen på svigerfaderens store
bark, “Valkyrien”, hvor han købte en fjerdepart for 11.516 kroner. Allerede
på jomfrurejsen grundstødte skibet, og bjærgere fra Dragør måtte tilkaldes.
Til trods for den uheldige start viste P.M. Møller sin dygtighed på mange
senere rejser. Han kom vidt omkring med “Valkyrien”, der på et tidspunkt
var Danmarks næststørste sejlskib. Skibet fragtede kul, rom og frugter og
anløb både London, havne i Middelhavet samt De vestindiske Øer. Snart
oplevede Peter Mærsk Møller dog et forlis, der skulle besegle familiens
skæbne.

Totalforlis af Valkyrien
Under en rejse fra Newport i USA til Glasgow med en last af valnøddetræ
kom “Valkyrien” i uvejr vest for Skotland. Ved ti‑tiden om aftenen den 11.
december 1883 “sprang Vinden i en orkanagtig Byge” og “Sejlene blæste
bort som Papir, og vi havde nu kun faa Mile i Læ. Jeg kaldte Mandskabet
ind i Kahytten, forklarede dem, hvorledes vor Stilling var, læste et Guds
ord og bad en Bøn med dem,” skrev P.M. Møller i sine erindringer.
I et desperat forsøg på at undgå forliset kastede man anker, men kæden
rev sig hurtigt løs, og skibet drev ubønhørligt mod kysten. omkring klok‑
ken et om natten den 12. december totalforliste skibet i den orkanagtige
storm, og ved daggry var skibet fuldstændigt sønderslået ud for kysten. P.M.
Møller reddede livet sammen med den øvrige besætning ved at svømme i
land, men en skibsdreng omkom. Skibets last af 598 stammer af valnød‑
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Peter Mærsk Møller blev gift med skibsreder H. N. Jeppesens ældste datter, Anna, og han blev en
betroet kaptajn. P.M. Møller kunne dog ikke forhindre forliset af den tremastede bark, “Valkyrien”,
i december 1883. Senere blev ægteparret frosset ud af Dragør efter et opgør med Annas familie.

detræ og 5.901 egeplanker lå strøet langs den klippefyldte kyst ved det lille
fiskerleje Dunure.8
I en senere avisberetning hed det om forliset, at P.M. Møller “under
de stærke Efteraarsstorme strandede ved Skotlands Kyst”, men at han un‑
der det voldsomme uvejr fik “Fodfæste paa en Klippe, hvor han tilbragte
frygtelige Timer, til en modig Fisker fik ham bjærget, og paa en skotsk
Herregaard nød han gæstfri Pleje, til han atter kom til Kræfter. Legemet
holdt, men Møllers Haar blev hvidt efter den Tørn.”9

Fra Dragør til Svendborg
Annas magtfulde far havde udset sig svigersønnen som kompagnon og
efterfølger, men sådan faldt det ikke ud. Da P.M. Møller kom hjem til
Dragør efter forliset, fandt han slægten splittet. Svigerfaren var druknet
ved kæntring med en jolle, og arvingerne kunne ikke enes om at videreføre
familiefirmaet.
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Efter de voldsomme begivenheder, hvor H. N. Jeppesen druknede, og
han selv forliste med “Valkyrien”, følte P. M. Møller ikke, at Dragør var
det blivende sted for ham. I december 1884 var de familiære spændinger
så uholdbare, at han sammen med sin hustru og børnene forlod Dragør til
fordel for Svendborg. Al deres bagage blev stuvet på et skib, og selv rejste
de med toget næste dag. Da familien ankom til Svendborg, var skibet sejlet
fast i isen syd for Sjælland. De første nætter måtte de sove på gulvet i deres
nye villa på Høje Bøgevej 27, der blev kendt som Villa Anna.10
Peter Mærsk Møller besluttede at tage førerbevis til dampskib, og da
familien var installeret, drog han til England for at læse til styrmandsek‑
samen. Dette bevirkede, at han måtte begynde i et engelsk dampskib som
2. styrmand, hvilket var hårdt efter at have været skibsfører i henved 25 år.

Slægtens første skib
Med de mange års erfaring fra søen fandt Peter Mærsk Møller efterhånden
tiden moden til, at slægten selv fik et skib. I juni 1886 stiftede han derfor
A/S Dampskibsselskabet Laura, der overtog dampskibet “Laura”. Prisen var
18.000 kroner for skibet, der var på 326 tons dødvægt. Ifølge Mærsk Mc‑
Kinney Møller betragtede slægten de sidste 26 tons som meget vigtige, for
det gjorde skibet stort.
Fragt skulle der også skaffes, og der måtte annonceres. I Berlingske
Tidende den 13. marts 1890 kunne man således læse: “Til Stockholm directe
afgaar Dampskibet Laura, Capt. P.M. Møller, antagelig Fredag den 14de ds.
Gods bedes snarest anmeldt hos Hecksher & Søn, Amaliegade 33.”
Der er ingen tvivl om, at P.M. Møller nok var foregangsmand, men
virkelysten var understøttet af en stærk hustru, der ikke ønskede at tabe
til slægten i Dragør, når det gjaldt om at ernære sig ved søfart. Anna var
ud af en slægt med sømænd, lodser og skippere, og hun var en bestemt
kvinde, der tilskyndede sin mands ambitioner.11
P.M. Møller lod skibets skorsten omgive af et blåt bælte, der på hver
side havde en hvid syvstjerne, der siden blev bomærket for Rederiet.
Stjernen mindede den religiøse kaptajn om en aften, hvor han havde
bedt for sin hustru, der var blevet alvorligt syg, mens hun ledsagede sin
ægtefælle på et togt: “Den lille stjerne på skorstenen er et minde om
den aften, jeg så nedtrykt og ængstelig bad for dig og bad om det tegn,
at måtte se en stjerne på den grå overbetrukne himmel, et minde om:
Herren hører bønner.”
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Sammen med en forretningsforbindelse købte Peter Mærsk Møller det 326 tdw store skib “Laura”,
der blev det første i slægtens eje. På broen skimtes Peter Mærsk Møller og sønnen Hans N. J. Møller.
På dampskibets sorte skorsten ses Mærsk-stjernen.

P.M. Møller blev kaptajn på “Laura”, som han førte indtil 1898, hvor
han lagde op og gik i land. Samtidig overdrog han skibet til sin ældste søn,
Hans N.J. Møller. Erfaringerne fra driften af det lille dampskib bekræftede
P.M. Møller i sin vurdering af dampens fordele, og han startede nu bestræ‑
belserne for at søsætte et langt større rederi.

“Forbandede jerngryder med skorsten”
I slutningen af 1800‑tallet oplevede dansk skibsfart et afgørende skifte fra
sejlskibe til damp‑ og motorskibe. Talmæssigt spillede sejlskibene ganske
vist en hovedrolle i handelsflåden frem til og med Første Verdenskrig,
men tonnagemæssigt blev de allerede i midten af 1890’erne overgået af
dampskibene. Dampskibene var meget store og blev helt dominerende i
handelsflåden.
Allerede i Dragør havde P.M. Møller ved selvsyn konstateret udviklin‑
gen. Byen havde mistet mange skibe ved forlis, og andre var ikke bedre
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værd end at hugge op. De sejlskibe, som havde sejlet rigdomme hjem til
Svendborg, Thurø, Troense og Marstal ville ikke i længden kunne tage kon‑
kurrencen op med de nye dampskibe. Sejlskibenes tid var ved at være forbi.
I Svendborg slog P.M. Møller nu til lyd for oprettelsen af et lokalt
dampskibsselskab. Ifølge P.M. Møller ville dampskibene overtage sejlski‑
benes førende position, og her var Svendborg ved at blive sejlet agterud
af København. Fra hjemmet i Villa Anna kastede Peter Mærsk Møller sig
ud i en agitation for dampskibe. Bekymret over hovedstadens tiltagende
dominans foreslog skibsrederen, at byen fulgte tidernes udvikling og optog
sejlads med og også gerne bygning af dampskibe.
Den 18. februar 1899 skrev kaptajn P.M. Møller sit første indlæg til
Svendborg Amtstidende under overskriften “Skibsfarten fra Svendborg og
omegn”, hvori han blandt andet fremførte: “Her i Svendborg og paa øerne
heromkring ere hjemmehørende et Antal gode, tidssvarende Skibe, som
tildels paa Grund af den billige Assurance, der er oparbejdet, og dygtige
Skibsførere og Styrmænd, hidtil have givet et godt Udbytte.
Imidlertid, vor Tid er omvæltningens Tid. Telegrafen og Telefonen
har helt forandret Handelsforholdene; den sætning, at Tid er Penge, bliver
mere og mere Grundreglen for al Forretning, og naar de i tidligere Dage
opdragne ældre Handlende trække sig tilbage, og yngre Kræfter blive de
Styrende, vil Benyttelsen af Seilskibe som en Faktor i Verdenshandelens Va‑
retransport være et tilbagelagt Stadium i Verdensudviklingen, idet hverken
Sælgere eller Kjøbere ville lade deres Varer ligge en ubestemt, ubegrænset
Tid i Seilskib for at transporteres fra en Havn til en anden.
Dampen er et Fremskridt, dens Udvikling vil Ingen kunne standse, der‑
for fortrænges, som Erfaringen viser, Seilskibene mere og mere af Damp‑
skibene, og selv Smaahavnene forbedres og indrettes mere og mere paa
Dampskibsexpedition.”
Grunden var, at “Dampskibenes Reiser ere hurtigere, mindre usikre end
Seilskibenes, at Varerne bringes frem til nogenledes bestemt Tid, og ere
mindre udsatte for Beskadigelse ved opholdet i Skibsrummet på Søen.”12
En af fordelene ved dampskibe var de mere faste sejlplaner, da man i
modsætning til sejlskibe ikke var afhængig af vinden som fremdriftsmid‑
del. Denne større regelmæssighed bekom ladningsejerne vel. Dampskibe
var altså mere pålidelige, kunne anduve havnene mere rettidigt og ville
i det lange løb vise sig mere lønsomme. Peter Mærsk Møller fremførte
videre:
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“I en del Aar har min lille Laura været det første Fragtdampskib fra
Svendborg, og skjønt jeg fra Begyndelsen kun kjendte lidt til at være
Dampskibsrheder og samtidig Fører, og senere indseer, at jeg kunde
have anvendt Skibet mere fordelagtigt, end jeg har gjort, saa er min Er‑
faring dog den, at Dampskib betaler sig ligesaa godt og maaske ikke
saa lidt bedre end Seilskib, naar der anvendes omtanke og Økonomi.
At Varetransporten over Søen med Seilskib snart vil være en forældet
Transportmaade, vil næppe Nogen, som har Øje for Verdensudviklingen,
nægte, og Seilskibene ville derfor lidt før eller senere tabe deres væsentlige
Værdi. Derfor vilde det være gavnligt, om Nogen her vilde tage Damp‑
skibssagen op, at de Kapitaler, som aarlig i en aarrække ere indvundne
paa Søen, maa vedblive at tilflyde denne Egn ogsaa i Fremtiden til Gavn
for alle heromkring Boende.”
I sit indlæg berørte P.M. Møller også den usikkerhed, der kunne om‑
gærde denne nytænkning: “Hvorvidt det nu er Tiden for Anskaffelse af
Dampskibe, er et Spørgsmaal, som maaske af Flere opkastedes Aar tilbage
og kan opkastes endnu. Er det daarlige Tider og Fragterne ere smaa, da
frygter man, at de skulle gaa lavere endnu, og ere Fragterne gode og Sejlad‑
sen lønnende, da frygter man ogsaa, at de kunne gaa ned, og man tvivler
altid, om det er den rette tid nu. Faktum er imidlertid, at de Rhederier,
som have Dampskibe, anskaffer flere og flere, hvilket er et Tegn paa, at
de, som ere allerbedst kendt med denne Forretning, have Tillid til den.”
Han anbefalede sagen til “velvillig overvejelse”, men de ligefremme ord
affødte en heftig debat om dampskibe af stål versus sejlførende fartøjer af
træ. Forslaget om dannelsen af et dampskibsselskab vandt ikke gehør blandt
byens forretningsmænd. Sejlskibene havde i århundreder tjent Svendborg
godt og sejlet rigdom hjem til købstaden. Peter Mærsk Møller fik svar på
tiltale fra sejlskibenes fortalere, herunder den kendte træskibsbygger og
værftsejer Jørgen Ring Andersen og skibsreder H.A. Hansen fra Thurø.
De holdt på, at sejl og træ fortsat havde både en berettigelse og en fremtid.
Den 21. februar 1899 skrev Jørgen Ring Andersen således, at det var “mere
fordelagtigt at være Rheder i Seilskibe end i Dampskibe, selv i daarlige
Tider … Endvidere maa det huskes, at den dygtige Sømand faaes fra og
uddannes kun paa Sejlskibene, ogsaa det er en Grund til, at Seilskibene
ikke for det første, ville blive fortrængte.”
Under den heftige avispolemik lod opponenterne forstå, at rederen
oppe i Villa Anna var rigeligt optimistisk i sin iver for dampskibe, og H.A.
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Peter Mærsk Møller og familien i dagligstuen i “Villa Anna” i Svendborg. Fra venstre ses Johannes
Peter Møller, Peter Mærsk Møller, Petrea Angelica Møller, Anna Marie Caroline Møller, Mary
Christine Eleonore Møller, Hulda Nicoline Møller, Elisabeth Kirstine Møller, Alexandra Catharine
Møller, Hans Niels Jeppesen Møller samt Anna. Oluf Hans Peter Møller og Arnold Peter Møller
er fraværende.

Hansen gav ham “det Raad at drage andre Steder hen, hvor Jordbunden
og Forholdene egne sig bedre end Svendborg og omegn.” Modstanden var
trods alt forståelig i en by, der på det tidspunkt var hjemsted for størstedelen
af den daværende store danske flåde af sejlskibe, og de “nymodens” skibe af
jern og med damp som fremdrift blev nedladende omtalt om “forbandede
jerngryder med skorsten.”
Denne skarpe vurdering opsummerede holdningen hos mange af de
lokale skeptikere, og resultatet af den over fire måneder lange læserbrevs‑
fejde var beskedent. Flere af Svendborgs fremtrædende borgere fastholdt
ufortrødent sejlskibenes fordelagtighed. Peter Mærsk Møller var dog også
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Peter Mærsk Møller (1836-1927) var
den første i slægten, der fik eget skib.
Om den berømte læserbrevsfejde skrev
han, at forslaget om et dampskibsselskab “blev optaget med megen Modstand og Fortrydelse. Her i Sejlskibenes
Hjemstavn var alle imod det.” Han
var dybt religiøs og en alvorsmand, der
aldrig nød alkohol. Han holdt dog meget af romfromage, og den skulle være
stærk. Fanatisk afholdsmand var han
således ikke. Blandt hans sønner var
A.P. Møller.

en stædig og alvorlig herre. I forbindelse med læserbrevsfejden skrev han
således i et indlæg den 7. juni 1899: “Det vilde være til betydelig Gavn for
den danske arbeider at komme et Par aar til det frie Amerika, hvor Arbei‑
deren faaer en god Løn, men ogsaa sætter al sin Kraft og Dygtighed ind
paa at udføre Arbeidet; den, som er en Driver, er derover hurtig færdig,
hvorimod Dygtighed og Flid faaer sin Løn.”
Sin faste overbevisning til trods måtte Peter Mærsk Møller i første
omgang resignere, men projektet om et dampskibsselskab var ingenlunde
glemt. Det var dog først, da en af sønnerne vendte hjem til Svendborg, at
der kom gang i realitetsforhandlinger.
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Kapitel 3
Stiftelsen af
dampskibsselskaberne

“Aktiekapitalen sattes til 50.000 kroner, hvoraf jeg personligt tegnede 40.000
kroner, og på disse lånte jeg igen ca. 25.000 kroner. De stærkt forskriftsmæssige
øjne, der nu er gængse – og jeg selv med – ville utvivlsomt betegne en sådan start
som letsindig, ja næsten galmandsværk, men der var dog metode i galskaben.”
Arnold Peter Møller

Til trods for ihærdige bestræbelser havde P.M. Møller ikke formået at skaffe
opbakning til et dampskibsselskab i søfartsbyen Svendborg. Det gode ini‑
tiativ kunne meget vel være endt i glemmebogen, hvis ikke det havde været
for sønnen, Arnold Peter Møller. Han blev født i huset på den nuværende
Stautz Allé 1C i Store Magleby den 2. oktober 1876, som niende barn af
P.M. Møller.
A.P. Møller fik præliminæreksamen fra Svendborg Private Realskole. I
Svendborg blev han sammen med broderen Hans drillet for deres Dragør‑
dialekt, men “gennem utallige Slagsmaal” lykkedes det at standse drilleri‑
erne og aftvinge respekt.
Drengedrømmen var at blive ingeniør og bygge havne, broer og maski‑
ner, der kunne forme fremtiden. En så dyr uddannelse tillod familiens øko‑
nomi dog ikke, og i september 1892 kom A.P. Møller i stedet i handelslære
hos Købmand I.N. Bonnesen i Sorø. Her blev den kommende skibsreder
bibragt nødvendigheden af en helhjertet indsats via arbejdsdage fra syv
morgen til ni aften på alle hverdage, inklusive lørdage. om søndagen kunne
den unge A.P. Møller nøjes med to timers arbejde. Via hårdt arbejde og et
kvikt hoved blev A.P. Møller udlært hos købmanden et år før tid.
Fra 1895 arbejdede A.P. Møller hos to mæglerfirmaer i Newcastle, hvor
faderen havde forretningsforbindelser. Herefter tilbragtes halvandet år i
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Arnold Peter Møller blev født i 1876 i
Store Magleby. Her ses han ved tiden
som købmandslærling i Sorø. Sammen
med broderen måtte han slås med de lokale drenge, men de fik sat sig i respekt.

Königsberg, hvor han lærte om agentur‑ og speditionsforretninger, inden
han i 1899 kom til Skt. Petersborg og snart ledede rederiafdelingen i Det
Dansk‑Russiske Dampskibsselskab. Sprog og personlige kontakter var afgø‑
rende i datidens skibsfart, og her var A.P. Møller velforberedt gennem flere
års ophold i udlandet. Han havde lært sig tysk og engelsk og knyttet vigtige
forretningsforbindelser. Efterhånden havde den unge Arnold Peter opbyg‑
get en pæn portion erfaring og med succes disponeret andre rederes skibe.
A.P. Møllers stærke ønske om selvstændighed blev tilskyndet af den
uomtvistelige succes hans arbejdsomhed og talent havde sikret. I februar
1904 rejste han hjem til Danmark for at tiltræde som leder af befragt‑
ningsafdelingen i C.K. Hansen, der var et af Københavns større rederier.
A.P. Møller betingede sig dog, at han måtte disponere andre skibe, så han
kunne hjælpe faderen med at realisere den gamle vision om et familie‑
foretagende.13

Rederiet grundlægges
P.M. Møller havde foreslået, at Svendborg fulgte tidernes udvikling og op‑
tog sejlads med dampskibe. Det ville være et paradigmeskifte i skibsfarten,
ikke mindst i Svendborg, og en så grundlæggende forandring var der ikke
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