Cirkus Lange
- En lærling på et Svendborg-støberi
Af Valdemar Jensen. Uddrag af artikel i Årbog for Svendborg Museum 1984.
Jernstøberiet L. Lange & Co. blev grundlagt i 1850 af Lars Lange. Virksomheden eksisterede i 134 år og var
en af Svendborgs største og mest markante virksomheder.
I starten producerede virksomheden kakkelovne efter tysk forbillede, men omkring 1900 gik man mere og
mere over til at producere såkaldte stilovne, hvor kunstnere, designere og arkitekter bidrog til at skabe et
særligt udtryk. Siden begyndte man produktionen af komfurer og olieovne, ligesom man hele tiden
producerede en masse andet støbegods, såsom staldvinduer, landbrugsmaskiner og kloakdæksler, ved
siden af produktionen af ovne.
I slutningen af 1970'erne stod det klart, at det ikke længere var rentabelt at producere jernovne på
virksomheden, hvorfor man i 1984 indstillede produktionen.
Lokalhistorikeren Valdemar Jensen beskriver i sine erindringer sin hverdag på Langes Jernstøberi i starten af
1920’erne.
Det forjættede land
Det var i sommeren 1921 jeg stod i fabrikkens port, mens min far var et ærinde på kontoret. Af og til
åbnedes døren til maskinværkstedet, og ud strømmede den herligste lyd fra drivremme og maskiner og en
ejendommelig lugt af oliemættet luft. Måbende og overvældet indsugede jeg synet af det virvar af
snurrende hjul og aksler, der strakte sig så langt øjet rakte. For en enfoldig gut fra landet med udpræget lyst
til maskiner og mekanik var det som at stirre ind i det forjættede land. At komme til at arbejde på et sådant
sted måtte da være noget nær lykkens højdepunkt! I hvert fald forstærkede denne oplevelse et længe
næret ønske om at komme i lære på et rigtigt maskinværksted. Ganske vist havde jeg i flere år været »i
lære« hos min far derhjemme i smedien i Vornæs, da jeg som barn tilbragte en stor del af min tid i
værkstedet, men der foregik alting jo ved håndkraft. Far havde selv bidraget til mine ønskedrømme ved
mange gange i begejstrede vendinger at udmale, hvordan man i Svendborg havde maskiner, der kunne file
(slibe), bore, dreje, høvle o.s.v. ved elektrisk kraft, og efterhånden modnedes et brændende ønske om at
komme i lære et sådant sted.
Køen
Det endte med, at jeg troppede op i køen blandt lærepladssøgende, men den var lang hos Langes, og det
var en ringe trøst, at den var endnu længere på skibsværftet og maskinfabrikken Svendborg, der blev
regnet for finere lærepladser, som »bedre« folks børn med realeksamen og lignende foretrak. Da jeg ikke
kunne komme i lære straks om efteråret, da jeg kom ud af skolen, og da min far ikke mente at have brug for
mig, blev jeg sendt på teknisk skole på dagskole den følgende vinter. Der lærte jeg geometri og andre
grundlæggende discipliner sammen med tømrer- og murerlærlinge hos arkitekt Hoffmann, populært kaldet
»Tyrkeren« på grund af en fez-lignende hue han altid bar. Med denne undervisning kom jeg imidlertid foran
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lærekammeraterne, hvad der gav visse problemer siden, men også store fordele for mig. Hvis det af min
videre beretning fremgår, at jeg nogen gange klarede mig lidt bedre end de andre, er det ikke bare selvros
og utidigt pral, for faktisk betød min »læretid« hjemme og min »tyvstart« på teknisk skole, at jeg på visse
områder fik et forspring på op til 2 år fremfor de andre drenge, der for de flestes vedkommende så et
værksted for første gang, da de kom i lære.

Langes Jernstøberi i 1950. Virksomheden Jensen startede på i 1921 har i høj grad lignet den på tegningen.

Dagen
Med uret i hånd ringede maskinmester Bang arbejdet i gang hver morgen kl. 7 med en stor klokke, der var
anbragt i gården bag maskinværkstedet og efter et lille advarselsklemt på en lille klokke i værkstedet, der
betød: »Væk fra drivremme og hjul«, satte han hovedakslen i gang. El-kraften blev nu leveret fra byen, men
sådan havde det ikke altid været. I maskinrummet, der var et mørkt kælderagtigt rum til venstre for
læsseporten, stod endnu i et hjørne en såkaldt sugegasmotor, der i forbindelse med en generator
fungerede som fabrikkens eget elværk under første verdenskrig.
Maskinmesterens arbejde var som følge af denne forandring nu indskrænket til pasning og smøring af
fabrikkens elmotorer og hovedaksler. Desuden var han fabrikkens »doktor« og samarit, der tog sig af
skrammer og småskader. »Skidt i øjet«, som regel slibekorn på grund af mangelfuld afskærmning, var en
daglig foreteelse.
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Så nyttede det ikke at være
ømskindet, for »operationen«
bestod i at han med en pin-cet
eller tilspidset tændstik og uden
nogen form for bedøvelse
skrabede fremmedlegemet ud,
hvad der gjorde nederdrægtig
ondt.
Kl. 9 var der en halv times
frokostpause og så samledes både
svende og lærlinge om
centralvarmekedlen, der var
placeret i en nedsænkning i
gulvet. Med benene nede i denne,
kunne vi sidde behageligt i en
Interiør - fotograf J. Hermann 1900.
rundkreds og spise. Her gik
svendenes snak livligt, mens
lærlingene kun sagde noget, når de blev spurgt. Et yndet og uopslideligt emne var ledelsens dispositioner,
der blev kritiseret sønder og sammen og for mig i min naivitet, blev det lidt af et dilemma: På den ene side
turde jeg ikke tvivle på de ældre svende, som jeg så op til med en slags ærefrygt. På den anden side kunne
jeg ikke begribe, at nogle så dumme mennesker kunne blive sat til at lede noget som helst! En af de gamle
svende, kaldet »Dreyfus«, sagde dog til mig i fortrolighed: »Den snak ved fyret har vi nu ingen ære af! «
De andre lærlinges sprogbrug var noget helt nyt og ukendt for mig i min enfoldighed. En bonde, der
hjemme slet og ret var en landmand, var her noget af det dummeste og foragteligste man kunne tænke sig,
kun overgået af en ufaglært, der respektløst kaldtes en »arbejdskule«, mens en former eller »muldvarp«
dog var delvis respekteret. Højest i lærlingenes agtelse stod svendene på værkstedet, men dem skulle der
også siges »De« til. Værkføreren, der kaldtes »den sorte« eller »den skumle« var nærmest frygtet.
Drengenes egne øgenavne, hvoraf »Gøjse«, »Nuppe«, »Bøsse«, »Moller« og »Jordbær« er et skønsomt
udvalg, lærtes hurtigt, da deres rigtige navn meget sjældent blev brugt. Middagspausen, der begyndte kl.
12, var på 1½ time. Det betød, at mange kunne nå at gå hjem for at spise, og så kunne man komme ud for
en sand folkevandring i gårde og passager.
Da ubønhørlig tradition krævede, at man skulle sige »velbekomme« til alle man mødte og svare: »tak i lige
måde«, og det både når man gik ud og når man kom hjem, så kunne det meget let blive til et halvt
hundrede stykker af det replikskifte, og det kunne jeg ikke fordrage, hvorfor jeg altid gik en mere fredelig
omvej ved sådanne lejligheder. Desuden kunne man risikere at møde mestre og andre funktionærer, for
hvem, der skulle lettes på kasketten, og det yndede jeg heller ikke. En undtagelse var det dog at møde
gørtlermesteren, men han havde nu også en festlig måde at hilse på: først blev den fladpuldede
kunstnerhat løftet et stykke lodret op, derefter et langt, meget elegant sving til højre, virkelig flot!
Kl. 5 blev der ringet fyraften, og hvis det var fredag, blev der straks kø og sammenstimlen omkring
portnerens vindue. Af og til var en gadehandler mødt op i porten for at fiske i rørte vande. En enkelt gang
også en kone, der ville sikre, at mandens ugeløn kom hel hjem, hvad den ikke altid gjorde, for enten man
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gik op eller ned ad gaden var der beværtninger, der fristede, og det var slet ikke usædvanligt en fredag
aften at møde en eller to »bjørne«, der forsøgte at krydse udenom vejtræerne i Vestergade.
Smedien
Det var et stort fremskridt, da jeg efter »biksen« kom i smedien, selv om alt her jo var velkendt hjemme fra.
Smeden var en lille flink mand fra Ærø med stort skødskind og knoklede hænder. Han stod ved den store
esse og ambolt og med hjælp fra smededrengen smedede han bl.a. fyrredskaber til ovne, mejsler og a-det
værktøj, visse reservedele samt alt forefaldende grovsmedearbejde. Fabrikkens heste blev derimod
traditionelt beslået hos en smedemester i byen, der ligeledes havde vognarbejdet. Der var også en lille esse
med tilhørende ambolt, og den blev dagligt brugt af kakkelovnssmedene, der endnu på den tid smedede
deres egne bor.
Om det i grunden mere kunne betale
sig, var der ingen der granskede i,
sådan havde man bare altid gjort.
løvrigt var værktøjsstål under og lige
efter første verdenskrig en
mangelvare, især finere stål til
drejestål o.l. En gang havde man fået
fat i et sjældent og kostbart stykke, og
for at sikre at det i hvert fald ikke
bortkom, mens det var i hans
varetægt, tog smeden det med sig
hjem hver aften! Forskelligt
specialværktøj og lignende vidnede
Støberiet - fotograferet af J. Hermann, 1900.
om, at også smedien havde haft en
mere glorværdig fortid med
fremstilling af smedede dele til landbrugsmaskiner, f.eks. fandtes endnu værktøj til fremstilling af pigge
eller stifter til tærskemaskiner. Som led i statusopgørelsen 1922-23 var det smedens og smededrengens
opgave at opgøre stangjernslageret, der befandt sig i den lave bygning langs Søgårdsvej, hvori også
staldkarlen »gamle Jens« havde hestestald og karlekammer. Skønt stangjernet forekom i lige lange
længder, ordnet i reoler med kun én dimension i hver, turde smeden ikke nøjes med at veje een stang og så
gange op med antallet. Han havde fået besked på at opgive vægten af jernet, og så skulle det efter hans
opfattelse ikke regnes ud, men vejes, og det blev det så til sidste stump!
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