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Cheminova byggede et større fabrikskompleks på Sydmarken - den neder-
ste halvdel af foto. Fabrikken på den anden side af vejen er Ferrosan, som i 
øvrigt også begyndte at fremstille pesticider. Bemærk, hvor tæt privatboliger 
på Vandtårnsvej øverst i billedet lå på den stinkende fabrik. 
(Nowico, Det Kgl. Bibliotek).
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Cheminova i Gladsaxe

- En generationsforureners første år

Generationsforureninger dækker over de forureninger, der koster 
mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense. En anden fællesnæv-
ner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, 
hvis der ikke bliver gjort noget ved dem. Her bringer vi historien om 
Cheminova på Sydmarken i Søborg.

Af Jørgen Burchardt

Tidlig mandag morgen den 4. juli 1938 kørte 
en ung cyklist ned ad den nye vej Sydmarken 
i Søborg. Han så sig ivrigt omkring, og over for 
Ferrosans nybyggede fabrik fandt han, hvad 
han søgte – en byggegrund for sin nye fabrik. 
På grunden gik nogle køer, og der stod et skilt 
med teksten ”Til salg”. Han drømte om at blive 
selvstændig, og her fandtes det oplagte sted for 
den virksomhed, han allerede havde fundet nav-
net til, Cheminova. Den nyuddannede ingeniør 
skyndte sig at køre mod København til sælge-
rens adresse, og en time senere stod han med 
skøde i hånden efter at have betalt 500 kroner i 
udbetaling.
I sommermorgenens friske vind startede dét, 
som blev en af landets store kemiske fabrikker, 
men som for mange kun er kendt for at være den 
skyldige i tre af Danmarks ti største generations-
forureninger.

Den unge mand hed Gunnar Andreasen og var 
kun 24 år gammel. Hans interesse for kemi siden 
barndommen havde han perfektioneret takket 
være en god lærer på Polyteknisk Læreanstalt. 
Hans baggrund i et landbrugsmiljø omkring 
landsbyen Søsum og faderens kamp for at over-
leve som tømrer gav ham praktiske kundskaber 
til at kunne håndtere egen virksomhed. Hans 
personlighed var præget af et kompliceret fami-
lieforhold, hvilket måske også var skyld i, at han 
havde oplevet problemer på sine tidligere få an-
sættelser; han var på godt og ondt en selvbevidst 
ingeniør.
På vej hjem fra København købte han nogle nød-
vendige redskaber til det kommende byggeri, 
inden han ringede efter hjælp til byggeriet.
Næste dag ankom han igen på cykel, som den-
ne gang var belæsset med værktøj og pæle til at 
markere bygningens placering. Hans bror Helge 
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kom sammen med en lokal murer fra Søsum. 
Klokken 11 var mærkepindene sat i jorden og 
gravearbejdet kunne udføres. Inden aften var 
det første støbt.
Man må bemærke, at Andreasen ikke havde 
fået byggetilladelse fra kommunen, inden byg-
geriet startede. Det var meget betegnende, for 
han var en handlingens mand. Det for ham 
unødige bureaukrati sprang han over for at 
opnå sine mål; eventuelle problemer måtte af-
klares efterfølgende.
Andreasen kørte senere på dagen til Gladsaxe 
kommunes Bygningsinspektorat for at få bygge-
tilladelsen på plads, hvilket han fortæller om i 
sine erindringer: ”Et øjeblik efter sad jeg overfor 
en ældre mand, der kunne virke noget kort for 
hovedet. Han så tegningen igennem, og jeg for-
hørte mig forsigtigt om, hvor lang tid byggetil-
ladelsen ville kunne tage. Det kunne ikke siges 
– vel en måneds tid. Det var unægtelig en slem 
streg i regningen, og jeg forsøgte at lirke lidt på 
ham. ”Hvorfor det?” spurgte han. ”De kan jo 
bare gå ud og bygge. Tegningen her er god nok. 
De kan slippe lidt nemmere om ved det med klo-
akkerne – sådan her”. Det var Andreasens første 
møde med bygningsinspektør Folmer Andersen. 

Den kommende fabrikant roser i erindringerne 
den lokale bygningsadministration til skyerne. 
”Det blev indledningen til seks års samarbejde 
med nogle af de bedste kommunalfolk, jeg har 
truffet”, og han nævner herefter kommunein-
geniør Henry Larsen, kontorchef Carl Sørensen 
og fremfor alt sognerådsformand Frederik Wil-
lumsen.
Begivenhederne står rosenrøde i Andreasens 
erindringer for denne del af virksomhedens hi-
storie. Virkeligheden havde nu ikke helt denne 
farve hele Gladsaxe-perioden igennem, som det 
senere fremgår. Den lokale administration var 
ikke nær så eftergivende hele perioden igennem, 
som det fortælles.
Navnet Cheminova var valgt meget bevidst. 
Nova stod for det nye, Andreasen ville virke 
med, og Chemi skulle ikke være med K, for al-
lerede på dette tidspunkt havde han intentioner 
om komme på verdensmarkedet, hvorfor navnet 
også skulle være internationalt.
Fabrikken blev opført af de billigste materialer. 
Murstene var f.eks. af Søsum Teglværks 3. sorte-
ringssten til 20 kr. pr. tusinde. Maskineriet blev 
anskaffet brugt. Kar til syre var centrale, og de 
skulle fores med bly. Svovlsyrefabrikkerne vil-
le gerne hjælpe med at svejse karrene sammen, 
men deres blysvejsere var vant til at arbejde med 
4 mm tykkelse, så de sagde nej til at arbejde med 
Cheminovas tynde 1½ mm. Bly var dyrt, så det 
endte med, at man selv måtte svejse karrene i en 
2 mm plade. En elmotor blev skaffet fra Andrea-
sens privatbolig, hvor hans hustru måtte over-
lade ham overdelen på en Nilfisk støvsuger, som 
kom til at tjene som blæser på en støbeovn og til 
sprøjtning af stålvinduer.
Virksomhedens produktion havde Andreasen 
lært at kende, da han kortvarigt i sin studietid 
havde været ansat hos firmaet Dansk Alumini-
um. Han sugede til sig på denne arbejdsplads, 
herunder på virksomhedens hovedkontor i 
Oslo, som han jævnligt besøgte. Selve produk-

Cheminova i Gladsaxe

Gunnar Andreasen 
(1914-1989) var Chemi-
novas stifter og dynami-
ske leder af virksomhe- 
den. Han fortsatte som 
direktør, selvom aktierne 
i selskabet i 1944 overgik 
til det relativt nystartede 
Aarhus Universitet. Da 
han stoppede som direk-
tør i 1961, fortsatte han 
som konsulent i udlandet. 
(Foto: Cheminova).
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tionen med rullede aluminiumsemner kedede 
ham, da han efter kort tid havde lært teknolo-
gien at kende. Derimod var han mere interesse-
ret i den efterfølgende proces, hvor aluminium 
blev elektronisk (det må være forkert det med 
elektronisk – der er sandsynligvis tale om ano-
disering af aluminium gennem en elektrokemisk 
proces) oxyderet, hvilket virksomheden havde 
fået licens på fra Frankrig. Selve arbejdet var 
simpelt, men han indså her, at det kunne blive 
en forretning, hvis priserne halveredes, og hvis 
levering kunne ske fra time til time.
Allerede i foråret 1938 havde han haft planerne 
klar til sin egen fabrik. Der skulle være et Eloxal-
anlæg, som på den norske fabrik og et fosfate-
ringsanlæg til rustbeskyttelse af jern. Han ville 
dog kalde anlæggene Oxylering og Novasering 
”for ikke at såre sarte patentejeres følelser unø-
digt”. Hans holdning til patenter var klar: ”Jeg 
har aldrig kunnet døje patenter og har aldrig ud-
taget ét eneste selv.”
Grunden var som nævnt købt den 4. juli, og al-
lerede i begyndelsen af oktober var fabrikken 
klar. Herefter gik det godt. Kundekredsen fik 
Andreasen ved at kontakte Dansk Aluminiums 
kunder, og takket være en kort leveringstid 
overtog Cheminova næsten dem alle. En central 
medarbejder fra det norske firma var også hentet 
til Gladsaxe. Ambitionerne med virksomheden 
fejlede intet. Allerede i 1938 blev virksomheden 
medlem af Industriraadet.
Den anden del af produktionen med at overfla-
debehandle jern gik det langsommere at få kun-
der til. Her måtte Andreasen rejse landet rundt i 
sin brugte 8-cylindrede coupe for at opsøge po-
tentielle kunder og ”missionere” for sit produkt. 
Beslutningstagere fandtes mange steder – de var 
på fabrikker for produktion af beslag, det var 
arkitekter som udvalgte produkter, og ingeniø-
rer som godkendte produkter. Denne del af fa-
brikkens virksomhed kom for alvor i gang, da 
ordrerne på behandling af vinduerne til det nye 

radiohus på Frederiksberg kom i hus. Det førte 
videre til en stor ordre på behandling af vindu-
erne til Aarhus rådhus. 
Da fabrikkens første produktion handlede om 
behandling af emner af metal, sørgede Andrea-
sen også for, at det kom til at fremgå af firmaets 
telegramadresse, ”CHEMINOVAMETAL”. Den-
ne adresse beholdt man i øvrigt også efter arbej-
det med metalemner var afsluttet, og fabrikken 
havde fundet helt andre produktområder.
Fabrikken havde antagelig også eget støberi af 
aluminium. I hvert fald behandlede Cheminova 
aluminium for fabrikant og apoteker Niels Ben-
zon, hvis fabrik fremstillede malkemaskiner. 
Benzon foreslog, at de skulle opføre et fabriks-
anlæg sammen i Sverige, hvor han i forvejen 
havde fabrikken A/S Alfred Benzon & Co. Et 
godt tilbud ventede ikke længe på Andreasen. 
14 dage senere var han i gang med at opføre et 
anlæg på den svenske fabrik. I den forbindelse 
fortæller han om sine principper for at indgå i 
joint venture omkring fabrikker, hvor man pris-
sætter sine udgifter til det dobbelte af de reelle 
udgifter, hvorved man får en god forretning. For 
fabrikken i Sverige havde han sat en værdi på tre 
gange sine udgifter.
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Cheminovas produkter i de første år drejede sig om behand-
ling af emner af metal. Således kunne fabrikken i 1940 
tilbyde bejsningsanlæg. Fabrikken kaldte sig Cheminova-
Metalkemi; den sidste del af navnet forsvandt dog kort tid 
efter, da fabrikationen blev kemiske erstatningsvarer.  
(Tidsskrift for Ingeniør- og Bygningsvæsen 25/4 1940).
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Virksomheden reklamerede de første år under 
navnet ”Cheminova-Metalkemi”. Hovedpro-
dukterne var kemikalier til overfladebehand-
ling af metal, men en vigtig sideaktivitet var 
produktion og salg af tekniske anlæg efter mo-
del fra fabrikken i Sverige. På kundernes nye 
anlæg kunne de også anvende kemikalier leve-
ret af Cheminova. Således kunne virksomheder 
med lakering, galvanisering og emaljering købe 
bejdseanlæg til at rense støbegods, plader og 
andre emner, før de gik videre til den endelige 
behandling. Rustbeskyttelse kunne tilsvarende 
leveres f.eks. gennem en forblying og galvanise-
ring af plade og profiler.

De første år
Cheminova kom til at ligge i Gladsaxe, hvilket 
dengang var meget langt ude på landet. Selv bo-
ede Gunnar Andreasen ikke så langt fra stedet, 
men de nødvendige arbejdere måtte hentes fra 
København, hvorfor de havde en lang og be-
sværlig transport.
Gladsaxe var kun langsomt ved at blive indu-
striby, og lokaliseringen af nye arbejdspladser 
skete de første år ret tilfældigt. I 1930’erne købte 
københavnske virksomheder jord af udstykkede 
gårde i Gladsaxe, Buddinge og Mørkhøj, og de 
første virksomheder flyttede til. Kommunen var i 
begyndelsen kun involveret gennem rutinemæs-
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sige tilladelser, hvor den styrede udviklingen 
gennem servitutpålæg på grunde. Derved fik 
kommunen - som den første kommune i landet i 
1936 – begyndelsen på et planlagt industrikvar-
ter. Da det var kommunens første industrikvar-
ter, kom det trods placeringen i Buddinge til at 
hedde Gladsaxe Industrikvarter. Enkelte virk-
somheder var flyttet hertil allerede i 1930’erne 
- Monberg & Thorsens Maskinfabrik i 1934 og 
farve- og lakfabrikken Dyrup & Co. det følgende 
år. I 1935 havde kommunen 33 virksomheder 
med mere end 5 medarbejdere.
Cheminovas jordstykke var på 4.811 m². Grun-
den var smal med en facadelængde ud til Syd-
marken på 40 m. Den første bygning var ikke 
særlig stor. Den var kun på størrelse med en 
villa med dens etageareal på 163 m². Af sanitæ-
re installationer havde den kun et WC og fem 
vandhaner, så antallet af vandhaner signalerer 
ikke, at der er tale om en større virksomhed. 
Disse få installationer måtte man klare sig med, 
indtil Cheminova i marts 1941 fik tilladelse til at 
udvide med en tilbygning.
Denne nye bygning blev imidlertid aldrig helt 
færdigbygget. Den lange enetages bygning ned-
brændte nemlig totalt d. 27. maj, som det omta-
les i et senere kapitel. Den var antagelig forinden 
blevet udvidet til 355 m².
I december 1941 fik virksomheden tilladelse til 
at bygge en ny fabrik med fabrikslokaler, konto-
rer og laboratorier på nu 909 m². Dette byggeri 
færdigmeldtes knap 10 måneder senere, d. 1. ok-
tober. Fabrikken havde nu for alvor vokseværk, 
for allerede mindre end et år efter, leverede virk-
somheden tegninger til endnu en udvidelse på 
576 m². Dette byggeri tog det lidt længere tid at 
færdiggøre, hvilket antagelig skyldtes krigsti-
dens mangel på materialer.
I 1943 blev pladsen endnu en gang for trang, og 
for at få plads til udvidelser købtes ekstra 10.903 
m² grund, så nettoarealet nåede op på 15.714 m². 
Vokseværket fortsatte, og der blev kort efter byg-

Cheminova-annonce for rustbeskyttelse i tidsskriftet Inge-
niør- og Belysningsvæsen 25. november 1940.



11

nævnte byggerier af radiohus og rådhus fortsat-
te dog, men nye byggerier kom ikke til.
Det tvang Andreasen til at få idéer til nye aktivi-
teter. Han fandt ud af, at der manglede hvidblik 
til konservesindustrien, og hurtigt udvidede han 
fabrikken med et galvanisk fortinningsanlæg, så 
der kunne leveres materialer for konservesdåser 
til Haustrups Fabrikker i Odense.
Andreasen frygtede, at pengene fra parten i den 
svenske fabrik ikke kunne udbetales til Danmark 
på grund af besættelse. Det viste sig imidlertid, 
at det kunne lade sig gøre. Andreasen modtog 
derfor uventet en check på 32.000 kr. for over-
skuddet fra fabrikken i Malmø. Der havde væ-
ret en god afsætning til blandt andet de svenske 
skibsværfter. Det var et meget stort beløb for 
Andreasen. I det daglige havde fabrikken hid-
til på en god måned haft en omsætning på 3.000 
kr. Heraf skulle betales løn, hvor formanden fik 
50 kr. om ugen og han selv 300 kr. om måneden 
(”hvis de var der”). Beløbet fra Sverige var der-
for et stort bidrag til, at fabrikken kunne sætte 
nye produktioner i gang.
Fabrikken i Sverige havde også en anden betyd-
ning. Andreasen kunne frit rejse til Sverige, hvor 
han kunne sætte gang i forretninger og få hjælp 
til den danske virksomhed. Denne fordel viste 
sig at blive vigtig for Cheminova.
Andreasen havde i øvrigt tilsvarende mulighed 
for at rejse til Tyskland, hvilket han gjorde tre 
gange i løbet af besættelsen. Hans rejser i som-
meren 1941, foråret 1943 og januar 1945 viste 
ham samtidig krigens udvikling og konsekven-
ser. Meget fungerede i det tyske samfund, hvor 
f.eks. jernbanerne kørte punktligt trods store 
vanskeligheder, men varemangel og trusler om 
angreb fra fly blev dagligdags begivenheder. 
Han havde dog ingen betænkeligheder ved at 
flyve til og fra Tyskland, da han ikke mente en-
gelske flyvere ville angribe et ældre, civilt fly.
Hele fabrikationsanlægget for behandling af jern 
blev uanvendeligt, da forsyningen af jern stop-
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get en ekstra bygning på 868 m², og i 1944 kom 
endnu en; denne gang udvidedes med 246 m².

Nød lærer nøgen kvinde at spinde - 
erstatningsprodukter
Årsagen til det store vokseværk skyldtes pro-
duktion af erstatningsprodukter. Starten på 2. 
Verdenskrig september 1939 ændrede meget 
herunder også vilkårene for Cheminova. I løbet 
af kort tid faldt virksomhedens grundlag bort. 
Krigsudbruddet betød offentlige restriktioner, 
idet regeringer altid har anvendt byggeriet til at 
regulere samfundets aktiviteter. Da byggestop-
pet indførtes, ramte det Cheminova alvorligt. De 

Radiohusets hovedindgang med en del af de vinduer, der 
har været til behandling hos Cheminova i 1946. 
(Foto: Det Kgl. Bibliotek).
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pede. ”Få det ud af vagten med det samme, så vi 
kan komme i gang med det næste”, lød Andrea-
sens karakteristik af sin holdning til produkt-
fornyelse. Vinduer blev ikke mere fremstillet af 
jern, men af træ. Aluminium kom heller ikke til 
landet, så anlægget for eloxaleringen kunne ikke 
mere anvendes til denne produktion. Derimod 
fandtes et behov, som anlægget kunne opfylde. 
De danske radiofabrikker manglede nikkel, som 
var uundværlig for fabrikationen af højttalere. 
Tilsvarende indgik zink i næsten alt elektrisk 
udstyr. Herved kunne Cheminova starte en pro-
duktion af elektrolytisk fremstilling af nikkel og 
zink ved hjælp af generatoren til eloxal-anlæg-
get.
En helt ny produktionsgren kom til fabrikken på 
opfordring af en af Andreasens tidligere elever, 
som var driftsingeniør på en gummifabrik. For-
syningen af rågummi til Danmark svandt helt 
ind, og lagrene var sparsomme med kun gummi 
til et halvt år. Man måtte finde på løsninger til 
at erstatte de tidligere års mere end 2.000 tons 
import. Cykeldæk var som bekendt en mangel-
vare under besættelsen, men også andre sektorer 
var ramt. Forsyningen af gummivarer stoppede 
vigtigt udstyr til hospitaler, dele til malkemaski-
ner og slanger til fabrikker, og allerede kort efter 
besættelsen begyndte en stærk statslig styring af 
produktion og fordeling til de vigtigste sektorer.
En måde at strække rågummiet på var at tilsætte 
fyldstoffer. Gummifabrikken anvendte stoffet 
faktis, som er et stof med elastiske egenskaber 
tæt på den dyrebare råvare. Stoffet fremstille-
des ved at indkoge olie med svovl. Det havde 
Cheminova aldrig arbejdet med, men Andrea-
sen indvilligede i at forsøge at få en produktion 
i gang. De første forsøg faldt uheldigt ud, men 
gummifabrikkerne havde stort brug for at stræk-
ke deres beholdninger af gummi, så de pressede 
på. Til sidst lykkedes det at fremstille et brug-
bart produkt, og en givtig produktion kunne gå 
i gang.

Til den første produktion anvendtes sojaolie, 
hvilket Varedirektoratet gav tildeling af. Det 
var imidlertid også en importvare, og den slap 
hurtigt op. Cheminova måtte derfor i stedet an-
vende dansk rapsolie, og det lykkedes at omstil-
le produktionen, så der også kunne fremstilles 
en brugbar faktis. En dag slap også rapsolien 
op, hvorefter fabrikken igen stod med et stort 
problem. Også dette problem blev løst, da man 
fandt på at anvende tran. Det var let at få fat på, 
da det ikke var rationeret. Tilmed kostede det 
halvdelen af prisen på olie.
Denne produktion fortsatte et år, men så op-
hørte gummifabrikkernes lagre af gummi, og de 
havde naturligvis ikke mere brug for tilsætning. 
Indtægterne fra produktionen havde været høje, 
og det var i stor udstrækning dem, som kom til 
at betale for byggeriet til en femdobling af fa-
brikkens oprindelige størrelse.

Mellemolie reddede virksomheden
Ophøret med produktionen af faktis var ikke 
det eneste af fabrikkens problemer. Fabrikken 
stod med alle vinduerne til radiohuset og råd-
huset, men kunne ikke gøre dem færdig. Efter 
behandlingen skulle de males, men forsyning af 
opløsningsmidler til maling var ophørt. Fabrik-
ken kunne ikke få tildelt af de sparsomme lagre 
af opløsningsmidler, så gode råd var dyre. An-
dreasen ringede rundt for at finde en løsning, 
og fandt herved ud af, at der fandtes et produkt, 
som muligvis kunne anvendes. Det hed mellem-
olie og var egentlig et spildprodukt fra en vide-
rebehandling af gasværkernes eget spildprodukt 
tjære. Det fremkom efter, at tjære destilleredes 
for at gøre tjæren tyk nok til, at den kunne an-
vendes til tagpap eller vejbelægning. Mellemolie 
blev normalt betragtet som et affaldsstof, som 
kun kunne bruges til at brænde, men Andreasen 
fandt en mere frugtbar anvendelsesmulighed. 
Olien kunne ikke anvendes direkte, men ved at 
vaske den med natronlud, blev indholdet af kre-
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Matrikelkort, som viser Cheminovas bygninger i 1950’erne. De ligger på matrikelnummer 8 t, mens Ferrosan på den anden 
side af Sydmarken har 8h. Det er Vandtårnsvej, der løber i den øverste del af kortet. 
(Matrikelkort, Gladsaxe, plan 44, Geodatastyrelsen).
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sol fjernet, og når denne væske igen destillere-
des, fremkom et produkt med gode egenskaber 
som opløsningsmiddel. Det fungerede fint til at 
fortynde de fleste malinger med. Hvis det blev 
koldt, stivnede det ganske vist på grund af ind-
holdet af naftalin, men efter en halv time i solen 
var det igen klar til brug.
Efter det først var lykkedes at fremstille mel-
lemolie på laboratoriet, tog det kun en måned 
at have opbygget et fuldt færdigt produktions-
anlæg. Vaskeanlæg til at fjerne kresolen fra mel-
lemolien blev bygget af det tidligere novase-
ringsanlæg. Efter yderligere et par uger var det 
også lykkedes at få bygget et destillationsanlæg.
Det viste sig, at ikke alene den vaskede olie kun-
ne anvendes som erstatningsprodukt. Affalds-
produktet kresol var også værdifuld, idet den 
kunne sælges til fabrikker med en produktion af 
bakkelit.
Endnu bedre var det, at den destillerede mellem-
olie også kunne benyttes til andet end fortynder, 
nemlig som brændstof til biler. En vognmand fik 
fyldt sin tank på prøve, og da det kunne anven-
des, rygtedes det i løbet af kort tid blandt vogn-
mænd, at fabrikken kunne levere tidens store 
mangelvare, brændstof. Som Andreasen fortalte, 
var vognmænd ikke folk med fakturaer og bog-
holderi. Virksomheden regnede beløbet ud med 
kridt på en dør, og så fik man kontanter i hån-
den. Pengene gik direkte i direktørens lomme. 
Det var sådan, at sortbørshandlere ordnede de-
res forretninger. Brændstoffet kunne også være 
farligt for fabrikken, som det senere omtales.
Der fandtes udendørs tre kedler til destillation. I 
de to små kedler destilleredes råbenzol og i den 
store trætjære. I den store kedel skulle tempe-
raturen op på omkring 245 grader, hvor destil-
lationen bedst fungerede. Hvis temperaturen 
oversteg grænsen, ville beg stivne, hvorfor den 
skulle rages ud via en lem.
Der var flere virksomheder om den danske tjæ-
re. De Danske Gasværkers Tjærekompagni i Ny-

borg var som navnet antyder således storaftager, 
og snart havde Cheminova købt al den tilgænge-
lige danske tjæreolie. Derfor begyndte en import 
af svensk og siden tysk tjære. Ikke al tjære herfra 
blev udvundet af stenkul. Meget tjære kom fra 
træ og dels fra brunkul. Disse kvaliteter gav ikke 
nær så meget olie, og kvaliteten var så ringe, at 
kun motorerne i fiskekutterne kunne anvende 
det.

Kemisk fabrik vokse op
Cheminova skulle være en rigtig kemisk fabrik, 
havde Gunnar Andreasen visioner om fra de tid-
ligste år. Destillering af tjære var en første, meget 
primitiv vej til en mere avanceret fabrikation. De 
danske medicinalfabrikker manglede det synteti-
ske produkt antifebrin for at kunne fremstille de 
nye sulfamid-præparater. Endnu var penicillinet 
ikke kommet til Danmark, så sulfamid var det ene-
ste rigtig virksomme middel mod infektioner.
Produktionen af antifebrin var en stor udfordring 
at etablere. Ikke kun medicinalfabrikkerne mang-
lede råvarer, det gjorde Cheminova også. Det var 
en løbende opgave at anskaffe de nødvendige rå-
varer, og endnu sværere var det at få ordentligt 
udstyr. Fabrikationen skete gennem mange pro-
cesser med nitrering, reduktion, autoklaveteknik, 
krystallisation, tørring osv., og det nødvendige ud-
styr var nærmest umuligt at købe under besættel-
sen. Glasforet udstyr er i dag standard for kemiske 
fabrikker, men det kunne ikke anskaffes fra Tysk-
land. Der måtte mange forsøg og spildte råvarer 
til, før det lykkedes at fremstille antifebrin.
Ved nytårstid 1943 gik Cheminova i gang med at 
forberede fremstilling af det kunstige sødemid-
del saccarin. Også denne produktion gav mange 
problemer under forsøg. Produktet var ingen ny-
hed, og var igennem mange år importeret fra ud-
landet. Den traditionelle fremstillingsmetode var 
baseret på rationerede råstoffer, men man fandt 
på Cheminova ud af, at en anden produktion var 
mulig, nemlig en kemisk forbindelse, paraphene-
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tolcarbamid. Det havde været produceret siden 
1880’erne, men importen var ophørt på grund af 
krigen.
Fabrikken markedsførte produktet under handels-
navnet Dulcin. Det var et sødestof 250 gange sø-
dere end sukker, reklamerede Cheminova med i 
efteråret 1943, og de fleste af landets aviser bragte 
historien videre; der var mangel på sukker og et 

sødemiddel var eftertragtet. Dulcin var udvundet 
af dansk tjære, og den daglige produktion svarede 
til 12 tons sukker. 
På samme tid fremstillede fabrikken dansk hjorte-
taksalt, som ligeledes havde været en mangelvare 
siden krigens udbrud.
En meget vigtig produktion startede i efteråret 
1943. Det var insektbekæmpelsesmidlet DDT, som 
førte virksomheden ind på sit fremtidige hoved-
område. I fremstillingen indgik især fabrikations-
processer med at adskille de enkelte stoffer i en ke-
misk forbindelse gennem fraktionering og herefter 
den nødvendige tørring, som man fik udviklet og 
gjort perfekte. Dette produkt var til gengæld den 
første syntetiske produktion, som for alvor gav 
penge. Fremstillingen af DDT ophørte dog i 1946, 
da andre og meget større firmaer kom ind på mar-
kedet. 
Succesen med de kemiske produkter fik Gunnar 
Andreasen til at udvikle nye produkter. Han fik en 
idé om at arbejde med de kemiske stoffer estere, 
som kan opløse nitrocellulose, hvorved man hav-
de en fortynder til de nye effektive celluloselak-
ker. Andreasen kunne se, at de kunne fremstilles 
af en kombination af danske råvarer og af let til-
gængelige importvarer. De danske råvarer var af 
den endnu ikke rationerede sprit. Importvaren var 
myresyre fra Tyskland, hvor tekstilindustrien som 
den tidligere storaftager kørte på vågeblus. Det var 
ikke det bedste opløsningsmiddel, men i mangel af 
bedre var det et brugbart alternativ.
Efter et alvorligt uheld med et destillationsanlæg, 
ændredes produktudviklingen, således at alle nye 
projekter blev afprøvet i lille skala, før de kom i fa-
brikation. Dette var starten på en forsøgsafdeling, 
som senere blev den udviklingsafdeling, som fik 
stor betydning for virksomheden.

Vokseværk gav aktieselskab
Cheminova var startet af en ung mand uden 
mange midler, og Gunnar Andreasen var dygtig 
til at få meget til at fungere trods en spinkel øko-
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Fremstillingen af DDT blev det første pesticid fra Chemi-
nova, angiveligt allerede i 1943. Den stærke gift blev hurtig 
populær blandt landmænd. Mejerierne opfordrede alle sine 
mælkeleverandører til at sprede giften i deres stalde, så den 
sygdomsspredende flue kunne udryddes. 
(Jordbrugsteknik 1946).
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nomi. Men det var ikke holdbart, at virksomhe-
den var et personligt ejet firma, fandt Andreasen 
ud af. Det var meget mere rationelt med aktiesel-
skabskonstruktion. 
Aktieselskabet A/S Cheminova stiftedes i 1942 
med den efter datiden ret store aktiekapital på 
300.000 kr. Det nye selskabs bestyrelse var Gun-
nar Andreasen, ingeniør P. K. Jespersen og hø-
jesteretssagfører Leif Gamborg. Aktieselskabet 
arvede en gæld på omkring 116.000 kr. fra det 
personligt ejede firma. Dengang regnede man 
ikke med goodwill, hvilket antagelig ville have 
bragt gælden noget ned. Påstanden om, at sel-
skabet aldrig lånte penge, er en påstand med 
modifikationer. Der blev taget meget store lån 
over kassekreditten; i efteråret 1942 var lånt over 
200.000 kr., når man regner prioritetsgælden 
med. Omvendt takseredes ejendommen i Glad-
saxe til 250.000 kr. Det meget runde beløb ligner 
i øvrigt ikke resultatet af en uvildig vurdering, 
men firmaets revisor stod inde for størrelsen. Ud 
over ejendommen havde virksomheden værdier 
i varebeholdning, maskiner, inventar, lastvogn 
og debitorer. Varebeholdningen var den største 
post på ca. 333.000 kr. Kunders tilgodehavende 
lå på lidt mere end 100.000 kr., men man reg-
nede med, at de 28.000 kr. blev tabt. Det tyder 
på, at virksomheden bevægede sig på usikre 
markeder, når man regnede med, at næsten en 
tiendedel af selskabets værdi måske ville mistes. 
Det viste sig også at være en reel risiko, idet en 
enkelt kundes konkursbo i 1949 betød et tab på 
omkring 30 % af omsætningen.
Den gradvise omstilling til erstatningsvarer vi-
ste sig at være en frugtbar satsning. Omsætnin-
gen i 1941 var på 1,4 mio. kr., og den steg kraftigt 
de følgende år. I 1942 nåede den op på 2,5 mio. 
kr., og på trods af tidens stigende problemer 
med at fremskaffe råvarer, kunne virksomheden 
i 1943 præstere en omsætning på 2,9 mio. kr. En 
del af omsætningen skyldtes eksport til Sverige. 
En banks vurdering af selskabet i 1944 lød: ”Der 

arbejdes med god fortjeneste, men overskuddet 
er hidtil anvendt til afskrivninger”. Andreasen 
havde tilsyneladende ikke taget særlig mange 
midler ud af selskabet til sig selv, men sørget for 
at reinvestere i nyt maskineri og bygninger.
Udover Gunnar Andreasen var der skiftende 
ledende personer i selskabet med prokura til at 
tegne firmaet. I november 1941 fik ingeniør Jør-
gen van Dhürbourgh Madsen prokura, men den 
tilbagekaldes få måneder senere. Madsen var ry-
stet over de farer, medarbejderne blev udsat for, 

Praktiserende læge Johs. Westhausen var formodentlig 
Danmarks første læge tilknyttet en virksomhed for at kon-
trollere arbejdernes sundhedstilstand. 
(Berlingske  Aftenavis 12. juni 1943),
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Der blev taget blodprøve, urin undersøgtes, 
og tuberkulinprøve og blodtype bestemtes. 
Lægen angav, at alle medarbejdere fremover 
skulle kontrolleres hver tredje måned. Under-
søgelserne optegnedes i et journalsystem, så 
det kunne anvendes i lægevidenskabens tjene-
ste. Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsy-
net arbejdede på det tidspunkt med forslag til 
en lov om at tilknytte læger til Fabrikstilsynet 
og etablere lægetilsyn med arbejdere ved sund-
hedsfarlig produktion. Direktoratets overlæge, 
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men direktør Gunnar Andreasen var ikke enig. 
Det endte med, at Madsen og en anden ingeniør 
anmeldte firmaet til Fabrikstilsynet gående ud 
på, at fabrikkens maskiner var uforsvarligt ind-
rettede. Madsen angav under en efterfølgende 
retssag, at han havde været ansat som ingeniør 
siden august 1940, men at han ved juletid i 1941 
under arbejdet var blevet alvorligt forgiftet, 
hvorfor han sagde op.

Arbejdskraft og uro
Den første fabrik startede op med kun ingeniør 
Gunnar Andreasen og et par enkelte medhjæl-
pere. Den voksede hurtigt, og da den brændte i 
foråret 1941, mistede omkring 20 medarbejdere 
deres arbejdsplads.
Virksomhedens gode indtjening gavnede også 
arbejderne. I julen 1942 afholdtes en julefest 
for hele personalet, og samtidig fik hver med-
arbejder 25 kr. pr. barn, kunne man læse i So-
cialdemokratens liste over forskellige firmaers 
julegratialer. Godgørenheden fortsatte, hvor 
Børnenes Kontor nogle dage senere fik 50 kr. 
Socialdemokraten meddelte, at virksomheden 
hovedsagelig havde uorganiserede medarbej-
dere, men kort tid efter måtte avisen skrive 
en berigtigelse, idet alle smedene havde været 
medlem af deres forbund. Arbejdsmændene 
havde til gengæld længe været uorganiserede, 
men i de forløbne måneder var mange blevet 
medlem af Dansk Arbejdsmandsforbund, og 
også de sidste tre blev medlemmer. Derimod 
havde de 50-60 ansatte arbejdsmænd ingen 
overenskomst med virksomheden.
En af landets første bedriftslæger blev ansat 
på Cheminova i 1943. En af de stedlige prak-
tiserende læger, Johs. Westhausen, blev fast 
tilknyttet som kontrollæge for at tilse, at med-
arbejderne havde en tilfredsstillende helbreds-
tilstand. Arbejdere blev først kun ansat på 
prøve, og en fast ansættelse skete først, efter en 
lægeundersøgelse havde vist et godt helbred. 

Forsiden på Berlingske Tidende 28. maj 1941.En meget 
dramatisk røgsøjle steg mod himlen og var synlig over det 
meste af det nordlige København.
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dr. med. Poul Bonnevie, udtalte, at en ny lov 
var af stor betydning under hensyn til produk-
tionen af de mange nye erstatningsvarer, hvis 
virkninger på arbejderne man ingen erfaring 
har med.
Medarbejderne fik tilsvarende under lægens 
vejledning et kursus i almindelig nødhjælp, 
behandling af almindeligt forefaldende ulyk-
kestilfælde. 
Fabrikken fik en skadestue med udstyr til be-
handling af forgiftningstilfælde og udskylning 
af mave. Blodtransfusion kunne udføres på 10 
minutter, og da man på forhånd havde fundet 
medarbejdernes blodtyper, kunne man hurtigt 
finde en egnet donor.
Kort efter etablering kunne lægen fortælle om 
tilfredsstillende resultater. Han havde opda-
get, at alle arbejdere med arbejde i døgndrift 
havde fået blodmangel, og at de fleste led af 
træthed og uoplagthed. Fabrikken gav efterføl-
gende i en periode levertran, jern og dagligt en 
liter sødmælk til disse medarbejdere. Efter kort 
tid fortog symptomerne sig og arbejderne følte 
sig kvikkere. De til tider barske arbejdsvilkår 
blev imødegået.
I 1943 var der så mange arbejdere på Chemino-

va, at virksomheden hørte blandt egnens stør-
ste arbejdspladser. Det var derfor naturligt, at 
arbejderne deltog i større arrangementer som 
f.eks. Fagenes Fest i september. Her havde ar-
bejderne på farvefabrikken Dyrup udfordret 
arbejderne på Cheminova i at trille tøndebånd. 
Flere hundrede havde tilmeldt sig til arrange-
mentet, som skulle speakes af datidens store 
sportskommentator Gunnar ”Nu” Hansen.  På 
grund af undtagelsestilstand blev arrangemen-
tet dog aflyst.
I den sidste del af besættelsen blev arbejdsfor-
holdene gradvist værre. Værst var det for de 
arbejdere, som skulle være på fabrikken om 
natten. Der blev indført spærretid, og oveni 
blinkede lyset undertiden for at give signal 
om luftalarm. Mange arbejdere boede i Køben-
havn, og undervejs til og fra arbejde kunne de 
også blive forstyrret af razziaer.

Den store brand
Morgenavisernes forsider havde en dramatisk 
historie d. 28. maj 1941. Berlingske Tidende 
kunne tilmed bringe et dramatisk billede, hvor 
en sort røg steg op over Gladsaxe. Teksten for-
talte, at Cheminovas fabrik dagen forinden var 
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Brandvæsenet kunne ikke stille meget op, da fabrikken 
brændte i maj 1941. Den største fabriksbygning brændte 
ned til grunden. Årsagen var en kedel med tjære, der kogte 
over. (Gladsaxe Byarkiv).

Cheminova fik problemer med forsikringsselskabet, fordi 
der var oplagret flere brandfarlige væsker end opgivet i 
forsikringsbetingelserne. Politi og brandvæsen kunne ved 
deres besøg konstatere, at kedelanlægget havde været skyld 
i den ødelæggende brand. (Gladsaxe Byarkiv).
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brændt helt ned. De 50 m høje flammer kunne 
ses viden om. En arbejder havde ifølge avisen 
kogt olie, men ved et uheld var olien kogt over, 
og i løbet af et øjeblik var hele fabrikskomplekset 
omspændt af flammer. Selvom Falcks Rednings-
korps og Søborg Brandvæsen hurtigt var på plet-
ten, var fabrikken på mindre end en halv time 
nedbrændt til grunden. Brandvæsenet forhin-
drede dog ilden i at brede sig til nabovirksom-
heden Ferrosan, hvor gnister ellers havde regnet 
ned over fabrikkens tag. Ingen kom til skade, og 
direktør Andreasen kunne sammen med kontor-
damer redde en del af virksomhedens papirer. 

Ulykken skete ved kogning af faktis-”gummi”. 
Den senere mangeårige medarbejder Henry 
Hansen passede produktionen, men pludselig 
kogte det over alle breder og brød i brand.
På den anden side af vejen stod to skurvogne for 
kloakarbejdere, men de rykkede sammen i den 
ene og overlod den anden til Cheminova. Næ-
ste dag var fabrikken i gang igen, hvor der blev 
vasket kresol igen, for det var på det tidspunkt 
virksomhedens største indtægtskilde.
Forsikringen kunne have været et problem, for i 
forsikringsbetingelserne stod, at man ikke måtte 
arbejde med brandbare væsker. Samtidig havde 
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Fabrikken brændte igen i 1942. To funktionærer mente, at produktionen skete uforsvarligt og meldte firmaet til myndighe-
derne, som lukkede fabrikken. Efter etablering af nogle sikkerhedsforanstaltninger blev fabrikken igen sat i gang, men de var 
ikke tilstrækkelige. 14 dage senere eksploderede fabrikken, hvor en medarbejder blev dræbt. 
(Foto: Erik Petersen, Scanpix-Ritzau).
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man glemt at forøge fabrikkens værdi i takt med 
dens udbygning. Forsikringssagen afsluttedes 
dog en måneds tid senere med en rimelig til-
fredsstillende afregning.

Første eksplosion
Der gik dog ikke et år, inden der igen skete alvor-
lige ulykker på fabrikken, og denne gang undgik 
man ikke personskade. To funktionærer havde 
som nævnt i april 1942 indgivet anmeldelse til 
Fabrikstilsynet om, at fabrikkens maskiner var 
indrettet uforsvarligt. Det fik Fabrikstilsynet til at 
lukke fabrikken d. 4. maj, hvorefter nogle kritik-
punkter udbedredes, hvor bl.a. nogle tjærekedler 
fik et nyt sikkerhedsarmatur efter tilsynets ønske.
Efter fire dage blev fabrikken igen sat i gang, men 

der gik kun 14 dage, før fabrikken rystedes af en 
eksplosion. 
Den 20. maj passede en medarbejder tre store tjæ-
rekedler opstillet i det fri i nogen afstand fra selve 
fabriksbygningen, hvor den ene kedel med 1.000 
liter råtjære eksploderede med et voldsomt brag. 
Bygningen styrtede sammen og dele af kedlerne 
slyngedes 50 meter bort, hvor en medarbejder 
ramtes af en sten og døde øjeblikkeligt. 
Direktør Andreasen og arbejdsformanden fortal-
te politiet, at de kort forinden havde været på in-
spektion og var overbevist om, at alt var i orden. 
Ventilerne stod åbne, som de skulle, berettede de.
Gunnar Andreasen mente selv, at det var gennem 
ulykker, at kemivirksomheder lærte at få erfarin-
ger til at forbedre deres fabriksanlæg. ”Mange af 

10.12.1942

25.5.1941

10.3.1943
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disse erfaringer må have været købt langt dyrere 
end denne”, nævner han i forbindelse med døds-
ulykken. Han giver indirekte også skylden på 
Den Polytekniske Læreanstalt. Undervisningen, 
fandt han, var dårlig. Kun kemi som sådan havde 
han fået lært. Den teknologiske viden var efter 
hans mening faktisk noget, som ”ofte var værre 
end ingenting”. Han havde kun lært, hvad ke-
misk industri var, gennem sit arbejde i udlandet. 
Politiet og Fabrikstilsynet var dog ikke tilfreds 
med ledelsens forklaring, hvorfor der etable-
redes en større undersøgelse. Sidst på året af-
holdtes et forundersøgelsesforhør, hvorefter an-
klagemyndigheden traf beslutning om tiltalens 
omfang. Man mente, at direktør Andreasen hav-
de overtrådt en lang række lovbestemmelser, 

hvorfor han skulle tiltales for uagtsomt mand-
drab. Man fandt, at kogningen af tjære foregik 
ganske uforsvarligt. Yderligere viste undersø-
gelserne, at maskiner, materiel og redskaber på 
mange måder udsatte arbejderne for fare, hvor-
for det blev besluttet at lukke fabrikken endnu 
engang. Endelig var såvel stærkstrømslovgiv-
ningen som stærkstrømsreglementet på væsent-
lige punkter overtrådt.
Cheminovas ledelse forklarede eksplosionsulyk-
ken med tjærens sammensætning. I samme pe-
riode skete der med 14 dages mellemrum yderli-
gere to alvorlige ulykker ved destillation af tjære 
på andre københavnske fabrikker, og et år tidli-
gere var to arbejdere dræbt ved en tilsvarende 
ulykke. Årsagen var ifølge ledelsen givetvis, at 

2.3.1943

2.3.1943
18.5.1943
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datidens tjære havde en så usikker sammensæt-
ning, at forarbejdningen gav en større risiko end 
hidtil.

Livsfarlig arbejdsplads
Ulykkerne stoppede dog ikke trods Fabrikstil-
synets indgriben. Under en luftalarm mandag 
aften d. 10. februar 1943 var det galt igen, og fa-
brikken rystedes af endnu en eksplosion. Den-
ne gang skete den i en ton væske beregnet for 
fremstilling af celluloselak. De materielle skader 
var begrænsede, men der sivede dampe ud, som 
forgiftede arbejdere. De blev kørt i ambulance til 
Amtssygehuset i Gentofte, hvor den ene endda 
var bevidstløs. Det viste sig dog, at de hurtigt 
var uden for fare.
Igen fulgte landets dagblade med i den uhelds-
ramte virksomhed. Denne gang forklarede le-
delsen, at årsagen måtte skyldes en forurening 
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af kemikalierne i beholderen. Denne forurening 
”har fabrikken dog ingen skyld i, da forholdet 
er, at de kemikalier, der anvendes, allerede ved 
modtagelsen har indeholdt visse erstatnings-
stoffer, som altså nu viser sig at være farlige,” 
lød forklaringen. Opvarmningen skete indirekte 
med damp, og i blandingen fandtes bl.a. natri-
umbenzoat, som fabrikkens ledelse mente mu-
ligvis var forurenet med salpetersyre, hvilket 
forårsagede eksplosionen.
Ledelsens forklaring lyder fornuftig. Aktiesel-
skabet Alb. Nyegaard blev senere på året dømt 
i en tilsvarende sag, hvor det havde leveret et 
parti benzoesurt natron til firmaet N.A. Salling 
i Aarhus. En analyse hos Fabrikstilsynet viste, 
at varen stort set var ren natronsalpeter. Det var 
det samme stof, som havde forårsaget eksplosio-
nen hos Cheminova.
Direktør Gunnar Andreasen måtte stå til ansvar 

Retssagen om arbejdsforhold, eksplosioner og dødsfald på Cheminova trak overskrifter gennem flere år. Retssagen trak ud, 
og den blev aldrig afsluttet - måske som følge af kaosset, der fulgte efter besættelsen. 

18.5.1943 1..6.1943 1.6.1943
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for den forrige ulykke. Få uger senere startede en 
meget omtalt retssag i Nordre Birk kriminalret, 
hvor han anklagedes for uagtsomt manddrab. 
På det første retsmøde blev firmaet anklaget for 
at have solgt kemiske midler uden at angive, at 
det indeholdt det farlige stof benzol. Fabrikken 
havde leveret et par tons xylol til Berlingske Ti-
dende til at fortynde farve til dybtryk, men ty-
pograferne havde nægtet at arbejde med stoffet. 
De følte sig svimle og usikre på benene, næsten 
som de havde været berusede. Da de trykte sider 
også kom til at lugte for stærkt, blev varen retur-
neret. Firmaet Albert Thomsen havde ligeledes 
modtaget nogle tons xylol, men da lugten afveg 
fra det sædvanlige, sendtes en prøve til analyse 
på Christianshavns Apotek. Heller ikke denne 
analyse mente Andreasen kunne tages højtide-
ligt, da apoteket ikke kunne råde over de rette 
instrumenter til en analyse.
Ifølge avisreferat: ”Dommeren: Ved de, hvor 
farlig benzol er? Den angriber knoglemarven, 
og selv indånding af små mængder medfører til 
sidst døden, uden at den pågældende advares 
i forvejen. Ingeniøren: Nej, det har Sundheds-
styrelsen aldrig oplyst i sine publikationer. Jeg 
kendte ikke væskens giftighedsgrad.” Stoffet var 
leveret som det relativt ufarlige xylol, men som 
i virkeligheden var det farlige benzol, hvilket 
Cheminova ikke havde givet information om. 
Overlægen ved Arbejds- og Fabrikstilsynet, dr. 
med. Poul Bonnevie, havde afgivet en erklæring, 
hvis indhold Andreasen var uenig i. Tilsynets er-
klæring byggede blandt andet på analyser fore-
taget af Steins Laboratorium, hvilket Andreasen 
påstod, at han gang på gang havde været ude 
for, at laboratoriet havde måttet ”æde det hele i 
sig igen!”.
Andreasen erklærede, at han ikke kendte til 
benzols farlige virkninger. ”Jeg har først hørt 
det her under sagen. Men jeg vil ikke bestride, 
at bruge af benzol kan have de nævnte virknin-
ger på organismen. Jeg vil dog tro, at risikoen 

er stærkt overdreven.” Leveringen til firmaet 
Albert Thomsen kunne godt have været en fejl-
leverance, for ved branden i 1941 var der kom-
met uorden i firmaets papirer, så han kunne ikke 
udelukke, at der var udleveret en gal tromle til 
firmaet.
Dødsulykken blev Andreasen også anklaget for. 
Politiet mente, at han ”havde handlet på en farlig 
og uforsvarlig måde, bl.a. ved for vindings skyld 
at drive destillationen til det yderste, at lade den 
foregå uden temperaturkontrol, at lade afdøde, 
der ikke havde fagkundskab eller var behørigt 
instrueret, på det farligste stadium af processen 
yderligere passe to stenkulstjæredestillatorer, og 
ved ikke at have krævet ført journal over destil-
lationerne, alt uagtet der ikke kunne haves noget 
sikkert erfaringsgrundlag om processernes nær-
mere forløb og virkninger.”
Brandpolitiloven var også overtrådt, lød ankla-
gerens påstand. 17.000 liter brandfarlig sprit, 
xylol og andre brandfarlige væsker var opmaga-
sineret i et område, som tilmed ikke var indheg-
net, og hvor de stedlige brandmyndigheder ikke 
havde fået anmeldelse om oplagringen. Andrea-
sen mente ikke, at politiets optælling var korrekt. 
Man havde talt tomme tønder med, da der efter 
hans mening kun fandtes 6.000 liter. Der var hel-
ler ikke tale om en egentlig oplagring, men på 
grund af tidens transportforhold havde leveran-
dørerne anmodet fabrikken om at tage så meget 
som muligt hjem ad gangen.
Under retssagen udvidedes anklagerne mod di-
rektør Gunnar Andreasen. Fabrikstilsynet havde 
erfaret, at en arbejder og en elektriker tre dage 
inden eksplosionen var blevet forgiftet. Arbej-
derens læber var blevet blålig, og elektrikeren 
klagede over hovedpine. Arbejderen havde tidli-
gere på dagen passet et nitreringsanlæg, og An-
dreasen mente, at han her havde udvist uforsig-
tighed. I retten blev flere arbejdere afhørt, hvor 
en kunne fortælle, at han efter eksplosionen var 
besvimet og at han allerede tre kvarter forinden 
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var blevet dårlig, da noget væske var sprøjtet ud 
på hans tøj.
Retssagen fortsatte, og på et følgende møde i maj 
kunne en tidligere medarbejder fortælle, hvor-
dan giftige formalindampe havde spredt sig på 
fabrikken, så en smed måtte knuse en rude for at 
få frisk luft, så han undgik at blive kvalt. Der var 
ikke særlige forskrifter for brugen af ætsnatron, 
og arbejderne havde ikke fået udleveret beskyt-
telseshandsker. De manglende handsker prote-
sterede Andreasen imod, da de havde brugt dem 
siden 1941. Hertil svarede den tidligere medar-
bejder, at handskerne havde medarbejderne selv 
måttet købe. 
På endnu et retsmøde kunne en tidligere ansat 
ingeniør fortælle, hvordan giftige formalindam-
pe trængte ind i et lokale, hvor arbejdere op-
holdt sig. Han havde gjort direktør Andreasen 
opmærksom på problemet flere gange. Han hav-
de som arbejdsleder fået gjort lokalerne rene om 
aftenen, men da han havde hørt om en retssag, 
hvor en mellemleder var blevet dømt ansvarlig 
for uforsvarlige arbejdsforhold, tog han sin af-
sked.
Produktionen fortsatte med at være farlig, og 
igen i 1944 skete en dødsulykke. Igen skete ulyk-
ken ved fabrikkens tjæredestillation, hvor en 
arbejder indebrændte. De øvrige medarbejde-
re i afdelingen nåede at bringe sig i sikkerhed 
fra bygningen lidt væk fra hovedfabrikken, og 
brandvæsenet forhindrede branden i at sprede 
sig til de øvrige fabriksbygninger.

Retssag forsvandt i besættelsestidens 
kaos
Trods de mange anklager i retssagen, skete der 
tilsyneladende ingen domsfældelse. Det lyder 
mærkeligt, men der er ikke fundet nogen afslut-
ning på den lange retssag. Gunnar Andreasen 
har selv skrevet om retssagen i sin erindrings-
bog, hvor han fortæller om, at sagen startede, 
da fabriksinspektør Niels Skakke uanmeldt be-

sigtigede fabrikken og gjorde opmærksom på, at 
arbejderne skulle have eget spiselokale. Andrea-
sen indrømmede, at kravet om eget spiserum te-
oretisk var rigtigt, ”men de ville nok foretrække 
det bord i omklædningsrummet, hvor de spiste 
på skift, mens vi ventede på materialebevilling 
til vort ny folkehus.” Et par dage senere duk-
kede fabriksinspektøren op igen, og en måneds 
tid senere dukkede en betjent op med ”en band-
bulle på 5 folieark”.  Det førte til yderligere un-
dersøgelser efter den nævnte eksplosion i tjære-
destillation. Ifølge Andreasen ”var alle Skakkes 
punkter pludselig det grove sløseri, som skulle 
føre til katastrofen. Alt var udført ”for vindings 
skyld”, og det blev efterhånden i Skakkes mund 
og [avisen] Socialdemokratiens referat næsten 
til overlagt rovmord. Undersøgelsesdommeren 
startede da også med dyster stemme på ”disse 
meget alvorlige og graverende sigtelser”, mens 
Skakke poserede som en krydsning mellem Dan-
ton og Robespierre, der sendte mig til en ima-
ginær guillotine. Anklageren – politifuldmægtig 
Tobiesen – var saglig og korrekt. Han tav til det 
hele.”
Ifølge Andreasen strakte forundersøgelserne sig 
over næsten et halvt år med ugentlige retsmø-
der. Sagen endte ikke med en sigtelse. Den gik 
død, og først mange år senere blev sagen fra-
faldet. En dag kom ”et trykt postkort udfyldt 
ulæseligt med blyant: Det meddeles … den mod 
Dem … sigtelse … ulæseligt … intet videre vil 
blive foretaget … Statsadvokaten for Sjælland”.
Den stort anlagte sag med alvorlige anklage-
punkter endte uden domsfældelse. Henlæggel-
sen kan i dag lyde besynderligt. Måske skyldtes 
sagens forsinkelse besættelsesårenes kaotiske 
forhold med et politivæsen sat ud af kraft siden 
19. september 1944, hvor betjentene i storbyer-
nes politikorps arresteredes og deporteres til 
Tyskland.  Det må have taget lang tid at få det 
danske retsvæsen til at fungere igen, og hvor en 
række store sager omkring samarbejde med be-
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sættelsesmagten tog meget af anklagemyndig-
heden og domstolenes tid. Her kunne en i dette 
perspektiv mindre betydende sag blive nedprio-
riteret og til sidst afsluttes ved en prioritering af 
retsvæsenets ressourcer.
Andreasen fortæller dog, at sagen fik den posi-
tive konsekvens, at han fik et samarbejde med 
fabriksinspektør Carl Wagner og med overlæge 
og senere professor i hygiejne, Poul Bonnevie. 

Gaven til Aarhus Universitet
I mange af landets aviser dukkede i begyndelsen 
af september 1944 en fantastisk historie frem. 
En 30-årig industrimand skænkede samtlige ak-
tier på det efter datiden store beløb pålydende 
300.000 kr. til Aarhus Universitet. Den unge 
mand var Gunnar Andreasen, og gaven var ak-
tierne i Cheminova. Det lyder mærkeligt, at den 
unge industrimand forærede sin virksomhed til 
universitetet i Aarhus, når han selv havde stu-
deret på Polyteknisk Læreanstalt; der fandtes 
i øvrigt også Københavns Universitet, landets 
største universitet. Men han følte sig knyttet til 
det jyske universitet, fortalte han. Han blev ved 

et besøg på det nye universitet ”så begejstret 
over hele universitetets indretning, at han over-
for nogle af lærerne på stående fod erklærede, at 
han ville skænke hele sin virksomhed til viden-
skabelige formål”.
Spørgsmålet var naturligvis, hvorfor han for-
ærede sin blomstrende forretning. Aviser beteg-
nede ham som en beskeden mand, og Berlingske 
Aftenavis spurgte ind til beslutningen. Her føl-
ger journalistens beskrivelse:
”Inden for fabriksporten mødte vi en mand 
i arbejdskittel og træsko. Han var ved at flytte 
en stor jernplade og var for at skåne hænderne 
mod olie og snavs forsynet med et par store ar-
bejdshandsker. ’De kan vel ikke tilfældigvis sige 
os, om vi træffer ingeniør Andreasen her i nær-
heden’. Manden så lidt skeptisk på os og sagde 
så med et smil: ’Det er mig’. ’Vil De svare på 
spørgsmålet om, hvorfor Aarhus fik pengene og 
ikke Københavns Universitet?’ ’Aarhus Univer-
sitet er … nej, man kan ikke skrive det i avisen.’ 
Hvorfor ikke?’ ’Det er mere frisindet. Der arbej-
des energisk og målbevidst i Aarhus’. ’Hvorfor 
betænkte De ikke Polyteknisk Læreanstalt, som 

Foræringen af Cheminova til Aarhus Universitet gav genlyd i dagspressen landet over.
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De selv har frekventeret?’. Et skuldertræk er sva-
ret. ’I øvrigt var jeg ikke så meget på læreanstal-
ten.’ Hvor længe?’. ’4½ år, men jeg var der ikke 
ret tit. I ca. 3 år kom jeg der næsten ikke, beskæf-
tigede mig med andre ting.”
Flere detaljer kom frem, da den lokale Aarhus 
Stiftstidende senere skrev om sagen. Den fik at 
vide, at overtagelsen allerede var sket i april, men 
at han allerede 2½ år tidligere havde drøftet over-
tagelsen med professor Rasting. Avisen skrev, at 
en idealist var noget i retning af en verdensfjern 
drømmer, der kun levede i sin egen lille, indeluk-
kede verden som en asketisk idealist med flam-
mende øjne eller en stormand, der med en flot 
håndbevægelse strør gaver om sig med brovtende 
munterhed. Avisen fandt i stedet, at Gunnar An-
dreasen ikke lignede disse typer, men var en lille, 
gemytlig mand med kloge øjne og et selvironisk 
smil. Det ydre interesserede ham tilsyneladende 
uhyre lidt, idet han tog imod avisen på fabrikken 
på sit kontor på denne måde:
”Ingeniør Andreasen sætter sig til rette med sin 
pibe og mumler noget om, at han ’skal se at få ild 
på komfuret’. Af og til afbryder hustelefonen, og 
han giver et gemytligt svar til sine funktionærer i 
en kammeratlig, spøgefuld tone. Hans væsen er 
præget af en vis nonchalance, men samtidig af en 
indre ro og en pudsig selvironisk tilfredshed med 
tilværelsen.
Når jeg besluttede at forære fabrikken væk, var 
det dels et spørgsmål om overbevisning og dels 
et rent praktisk spørgsmål, siger ingeniør An-
dreasen og stikker en lang, kroget pegefinger ned 
i piben for at konstatere, om der stadig er ’ild i 
komfuret’. Det er nemlig min opfattelse, at skal en 
virksomhed vokse og udvikle sig, vil det være en 
hæmsko, hvis man skal tage hensyn til private in-
teresser, specielt i dette tilfælde, hvor udviklingen 
er gået så stærkt, som den er. Det er også et socialt 
eksperiment, som kan have en vis interesse.
Er de…
Nej, jeg er ikke kommunist. Var det det, De ville 

spørge om? Det er der mange, som har spurgt mig 
om, men den tanke ligger mig fjernt. Jeg mener 
bare, at fabrikken vil få ganske andre udviklings-
muligheder, end den ville få, hvis en privatmand 
blev ved med at drive den for sin egen skyld.”
Interviewet fortsætter med flere spørgsmål til 
en forklaring, hvor Andreasen nævner, at penge 
ikke er interessant for ham. Han havde oplevet, 
hvor lidt fornøjelse man kunne have af penge. 
Ejendomsret var af mindre betydning, og han 
mente, at det for virksomheden ikke havde den 
store betydning, om den var privat ejet eller ejet 
af et universitet.
På spørgsmålet om, hvorfor det blev Aarhus Uni-
versitet, lød begrundelsen, at det jyske universitet 
havde brug for pengene, og at der var behov for en 
åndelig konkurrence i universitetsverdenen. Han 
kendte flere af videnskabsfolkene, og de skulle 
ikke forlade deres videnskabelige løbebane, fordi 
de ikke kunne finde sig til rette i København.
Dette er den officielle forklaring på, hvorfor An-
dreasen valgte at forære sit firma bort. Begrun-
delsen lyder søgt, da han tilsyneladende aldrig 
tidligere havde haft forbindelse til det jyske, ny-
startede universitet. Det må stå åbent, at der mu-
ligvis fandtes en anden forklaring.

Sabotage af Holger Danske
Revolverbevæbnede mænd trængte ind på fra-
brikken d. 2. januar 1945. Det var medlemmer af 
en afdeling af landets største modstandsgruppe, 
Holger Danske. Der placeredes sprængstoffer på 
et teknisk anlæg, og denne del blev ødelagt. Ak-
tionen blev udført af gruppen kaldt ”Lange”, som 
blev ledet af en 39-årig kvinde. De øvrige var me-
get yngre mænd – herunder en gymnasieelev på 
blot 16 år. Gruppen havde dog allerede i slutnin-
gen af 1944 en lang række farlige aktioner bag sig, 
heriblandt flere sabotager.
Rygter om, at Cheminova arbejdede for tyskerne, 
havde verseret længe. F.eks. antydede borgme-
ster Ove Hansen i Ballerup-Maaløv kommune i 
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1944, at fabrikken måske arbejde for nogen, som 
ikke aftog varer efter befrielsen; altså indirekte en 
anklage for at varer endte hos den tyske værne-
magt.
Direktør Gunnar Andreasen beretter selv, at 
denne information kom op på et hemmeligt ”In-
formationsmøde for indviede”, hvor ledende 
politikere og embedsmænd talte om forhold om-
kring værnemagere og kollaboratører. Påstanden 
om, at fabrikken skulle arbejde for tyskerne, fik 
Andreasen referat af i telefonen allerede inden 
mødet var afsluttet. På mødet deltog også sogne-
rådsformand Willumsen, som skulle have taget 
rygtesmeden ganske grundigt i skole.
Offentlighedens lys på Cheminova efter gaven til 
Aarhus Universitet gjorde det illegale Informa-
tion opmærksom på sagen, som d. 5/9 1944 skrev 
en nyhedsartikel om Cheminova: ”Berlingske Ti-
dende har i trespaltede artikler hyldet grosserer 
eller Ingeniør eller hvad han nu kalder sig Gun-
nar Andreasen, Cheminova, fordi han har snydt 
skattevæsenet ved at skænke Aarhus Universitet 
aktier til et beløb af 300.000 Kr. Cheminova er et 
foretagende, som er blomstret op under Besæt-
telsen. Under retssager, foranlediget af mystiske 
eksplosioner, som kostede arbejdere livet, fore-
lagde Andreasen erklæringer fra tyskere, som be-
virkede, at sagerne måtte afvises. Lånene i fabrik-
ken fik han meget rigeligt udbetalt på rekordtid, 
takket være tyskerne. Nu har han kolde fødder. 
Donationer af den art vil der komme flere af. Man 
burde ikke modtage dem, og pressen burde ikke 
omtale dem.”
Mange fik sig en ny overraskelse, da de læste 
Information d. 15. september. Avisen beklagede 
dens tidligere artikel og rykkede ud med et de-
menti: 
”Det ser ud til, at vi skylder Ingeniør Gunnar An-
dreasen, Cheminova, og dermed Aarhus Univer-
sitet og Berlingske Tidende en undskyldning. De 
oplysninger, vi fornylig bragte om Ing. Andrea-
sen, var fra hidtil pålidelig kilde, men en nærme-

re undersøgelse viser, at ingeniøren på grund af 
store indtægter under krigen uberettiget har fået 
skær af værnemager. En kilde, hvis kompetence 
ikke kan drages i tvivl, oplyser nu, at G.A., der i 
sin tid var redaktør af Vi Gymnasiaster, og som 
var i Spanien under borgerkrigen, er en stor arbej-
derven og en udpræget idealist. De ulykker, der 
er sket på hans fabrik, betegnes som hændelige, 
og det bestrides, at tyskerne har haft med sager-
nes afslutning at gøre. Cheminova leverer ikke til 
Værnemagten, og aftagerne underskriver på, at 
varerne ikke går videre til tyskerne. Da G.A. var 
stud polyt satte han sig for at ville tjene en formue 
til Aarhus Universitet inden han fyldte 30 år. Uni-
versitetet har nu fået værdier til en million. Når 
der i bladene kun stod 300.000 skyldtes det G.A.s 
generthed. De første forhandlinger med Aarhus 
Universitet er ført for to år siden. GAs direktør-
gage har hidtil været 10.000 kr. årlig, man har nu 
fastsat den til 12.000. I Udenrigsministeriet findes 
kun een sag om handel mellem Cheminova og  
tyskerne — en skrivelse til Industrirådet om at 
blive fritaget for værnemagtsleverancer.”
Dementiet i Information, det officielle talerør for 
modstandsbevægelsen, om at Cheminova ikke 
arbejdede for værnemagten, nåede tilsyneladen-
de ikke ud til alle led i modstandsbevægelsen. 
Modstandsgruppen Holger Danske er efter kri-
gen blevet berømmet i talrige film og bøger som 
en af Danmarks førende og vigtigste. Den mening 
har Gunnar Andreasen ikke. I sine erindringer 
fortæller han om begivenhederne i Gladsaxe få 
dage efter sognerådsformanden havde forsøgt at 
dementere rygtet om unational virksomhed:
”Men en flok forvirrede hoveder dukkede allige-
vel op et par dage senere og lagde bl.a. brandbom-
ber på jernreolerne i maskinværkstedet. Mere 
plagsomt var at de efterlod en kasse med 15 kg 
dynamit i hall’en. Selvfølgelig tillod jeg mig at 
trække lunten ud. Men jeg var nødt til selv at 
have den som fodskammel under mit skrivebord 
i flere dage, til jeg fik ombragt den. De kære børn 
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havde efterladt adresse på kassen antagelig for 
at spare Hipo og Gestapo for besvær med at fin-
de dem.”

Fabrikken bombedes igen
Rygterne cirkulerede antagelig kraftigere i takt 
med at krigens afslutning nærmede sig med  
tyskerne som tabere. De var ikke manet helt i 
jorden, da der blev givet ordre fra England om, 
at alle benzindepoter skulle saboteres, så den ty-
ske hær ikke havde forsyninger i tilfælde af en 
eventuel engelsk invasion. Mange benzintanke 
i hovedstadsområdet blev bombet, og fabrik-
ken i Søborg stod på listen over leverandører af 
brændstof.
Det førte til et bombeangreb d. 14. februar 1945. 
Sabotagen udførtes af BOPA (Borgerlige Parti-
saner) ved en nyorganiseret gruppe med både 
erfarne sabotører og unge uerfarne. De gamle i 
gårde kørte ellers altid på cykel, men turen til 
Cheminova foregik i bil. En af de erfarne sabotø-
rer, Per Mortensen, fortæller i sin erindringsbog: 
”Biler var forfærdelig farlige, men de nye aktio-
ner med store skyderier, og hvor vi skulle have 
kraftige våben frem, krævede på en måde biler. 
Man blev bilminded og man lavede en masser 
af transporter med bil, men det havde vi svært 
ved at vænne os til. Ved en af de første aktioner 
vi var med til, efter at vi var startet igen, blev vi 
kørt ud til Cheminova. Fabrikken lå i Søborg, og 
vi sad under en presenning på en lastvogn. Det 
var det værste, jeg nogensinde har været med 
til. At sidde en ti-femten mand og kukkelure på 
et lad og ikke ane, hvad der skete udenfor, eller 
hvor man var, det var så helvedes uhyggeligt. 
Senere, da vi havde tændt lunterne og skulle 
væk, så havde vi nær aldrig fået kassen i gang 
igen. Den gik jo på gengas, og da vi kom til Van-
løse, så brændte hele lortet sammen, og jeg stod 
pludselig midt på Ålekistevej og prøvede på, at 
gemme min maskinpistol under jakken.”
Fortælleren her havde været arresteret, og han 

havde svært ved at beherske sine nerver ved sa-
botagen i Søborg så kort efter løsladelsen. ”Vi 
skulle hjælpe den større gruppe med denne her 
kemiske fabrik i Søborg. Vi lurede lidt på hinan-
den. De kunne ikke finde ud af os. Vi sagde så-
dan set ikke noget, men alligevel kunne gutterne 
i den større gruppe godt mærke, at rigtig nye, 
det var vi altså ikke. Men da vi kom ud til fabrik-
ken, kom vi ud for noget helt ekstraordinært: De 
ansatte gjorde vrøvl og lavede obstruktion! Når 
vi havde været ude for det før, så havde det væ-
ret en enkelt eller højst et par stykker. I gamle 
dage var folk bange, når vi kom. Men nu havde 
folk vænnet sig mere til sabotører og sabotage. 
De vidste, at vi engang imellem kom med våben 
og bomber, og så skulle der ske noget. Men på 
denne Søborgfabrik gjorde de altså vrøvl! De vil-
le ikke have deres dejlige fabrik sprængt. De var 
ret dumme. Fabrikken producerede masser af 
kemisk lort til Værnemagten, og lavede cyklon 
B til gaskamrene i Auschwitz. Kaj og jeg havde, 
vore gamle vaner tro, jo luret på fabrikken, og vi 
havde set masser af tyske tankvogne med synte-
tisk benzin køre fra og til. Men den større grup-
pe gav sig til at diskutere breve fra Frihedsrådet 
og andre højere materier med de ansatte. Der var 
et helt borgermøde, og det på blanke eftermid-
dagen, midt i en by der var fuld af bevæbnede 
tyskere. Det kunne vores nerver ikke klare. Vi 
eksploderede i et afsindigt raseri. Vi tog lade-
greb på maskinpistolerne, og vi havde sgu myr-
det hele banden, hvis de ikke havde fulgt vores 
venlige råd. Nå, fabrikken fik så sit knald, og til 
sidst kom vi da også hjem”. 
Modstandsgruppen BOPA var startet på en stra-
tegi med at føre krig mod forsyningen af ben-
zin til besættelsesmagten efter ordre fra general 
Eisenhower, hvor alle benzintanke i København 
skulle sættes ud af kraft. Angiveligt blev mere 
end 30 tyske benzindepoter i København 
sprængt i luften i løbet af 14 dage efter starten d. 
24. januar. Fabrikken i Søborg leverede ganske 
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rigtigt væske, som kunne anvendes som brænd-
stof. De mange tyske tankvogne kunne faktisk 
have været forsyninger til fabrikkens fabrika-
tion af dens øvrige produktion; den diskussion 
kommer igen senere. Per Mogensen har senere i 
et interview uddybet situationen, hvor spræng-
ningen af Cheminova var den vigtigste sammen 
med det tyske hoveddepot Tankstelle i Vanløse. 
Mogensen var chef for sprængningsholdet, som 
havde ca. 30 kg sprængstof med, men da holdet 
gik i gang med at lægge det på fabrikkens mange 
rør og beholdere, blev Mogensen overfaldet af 
den kemiske overingeniør. ”Han hagede sig fast 
i mit tøj og skreg, at hvis vi sprængte her, så ville 
vi slå hele Søborg ihjel!”.
Efter lidt parlamentering blev sabotøren over-
bevist om farligheden ved fabrikkens gasser, og 
efter en fælles overenskomst, blev sprængstoffet 
i stedet lagt på dampkedlen. Mogensen har se-
nere undersøgt farligheden af de kemiske stoffer 
på fabrikken og mente, at Cheminova med sine 
tætte forbindelser til I.G. Farben sikkert havde 
været med i produktionen af hydrogencyanid. 
Denne ekstremt farlige gift forklarede hvorfor 
overingeniøren opførte sig hysterisk, mente sa-
botøren.
En anden sabotør, Kaj Schmidt, havde en tilsva-
rende erindring fra sabotagen. Han havde været 
med siden 1943 og havde i sidste del af 1944 sid-
det i Frøslevlejren, men var løsladt og nu igen 
i aktivitet som gruppeleder: ”Det var nye folk, 
vi havde med. Der var blandt andet en af vores 
folk, der stod og diskuterede med personalet og 
med en dame, der var almindeligt fornærmet 
over at skulle dit eller dat. Jeg ignorerede hende 
og sagde til ham: Det her har vi ikke tid til. Hun 
fortsatte diskussionen, og da hun så havde næ-
verne fulde af papirer, spurgte jeg, om det var 
hendes private, og så tog jeg det og bare kylede 
det ind i bygningen”.
Andreasen kommenterer denne gruppes aktivi-
teter med lidt mere respekt: ”Nogle uger efter 

dukkede et nyt sjak ”sabotører” op. De må have 
øvet sig lidt forinden, for de fik da revet taget af 
kedelhuset og beskadiget en kedel. Da vi havde 
tre kedler var det til at bære for de brændte da 
lige så godt i fri luft.”
Det ser ud til, at Andreasen forsøgte at stoppe 
sabotageaktionerne. I hvert fald beretter han, at 
en Andreas Olesen, senere provst i Vallensbæk, 
en sen aften opsøgte fabrikken for at gennemgå 
dens fakturaer. Andreasen var til stede, så Ole-
sen løb en betydelig risiko. Efter gennemgang af 
kartoteket over købere, kunne han sige, at ”Vi 
skal nok få standset det”, og i besættelsens tid 
skete der ikke flere forsøg på sabotageaktioner.

Arbejdede Cheminova for tyskerne?
Der er ingen tvivl om, at sabotørerne var over-
bevist om, at de havde været på vej til en virk-
somhed med leverancer til den tyske besættel-
sesmagt. Men havde den nu også gjort det?
Man kunne have en generel mistanke mod Che-
minova, da fabrikken i den sidste del af krigen 
fik store mængder råtjære fra Tyskland. Tank-
vogne fra Tyskland stod ofte synlige ved fa-
brikken. Vores sydlige naboland skulle så vidt 
muligt forsyne Danmark med råvarer, ifølge 
de dansk-tyske handelsforhandlinger lige efter 
besættelsen, mod til gengæld, at leverancerne 
begrænsedes til virksomheder med varer af in-
teresse for tyskerne. Måske har fabrikken blot 
indirekte gavnet de tyske interesser ved f.eks. at 
levere brændstof til fiskere i Esbjerg. Fiskeeks-
porten til Tyskland var et vigtigt supplement til 
forsyningen af fødevarer til det krigshærgede 
land. Det er således blevet bedømt, at Danmark 
var Hitlers spisekammer og derved indirekte 
vigtig for den tyske krigsmaskine.
Der er dog også ret stor sandsynlighed for, at 
nogle af dets produkter endte forkerte steder. 
Det var i hvert fald tilfældet for en Holger Ema-
nuel Leth, som havde købt 343 tons asfalt fra 
Cheminova. Han solgte partiet videre, selvom 
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han vidste, at varerne skulle videre til tyskerne. I 
en anden sag havde en værnemager udfyldt fal-
ske fakturaer fra Cheminova for at klare frisag 
over for myndighederne. Det blev opdaget, og 
han fik en dom for værnemageri.
Andreasen handlede decideret kriminelt under 
krigen, afslører han som tidligere nævnt i sine 
erindringer. Produktet mellemolie kunne ikke 
alene anvendes som fortynder, men også som 
brændstof. I hans bog beskrives, hvorledes det 
rygtedes blandt vognmænd, at de på Sydmarken 
i Søborg kunne købe brændstof. Andreasen fik 
pengene i lommen, hvilket ”gav sådan en lun for-
nemmelse. Men den varede kun et par dage for 
så fik alle de sedler lommen til at bulne ud”. Det 
var helt sikkert bedrageri både over for staten, 
men måske også over for selskabet. Dispositio-
nen bragte kun lindring i en kort tid, skriver han, 
for ”lommen bulnede videre”. Han var bange for 
at pengene skulle blive røvet fra ham, og angi-
ver, at han satte ”hele stakken ind på fabrikkens 
bankkonto”.
Der var sådanne mistænkelige sager, som Revi-
sionsudvalget for tyske betalinger efter krigen 
undersøgte. Cheminova havde solgt camouflage-
farve for 160.000 kr., lakfortynder for 22.000 kr. 
samt brunkulstjære, asfalt m.v. til tyskerne. Sal-
get var imidlertid ikke gået direkte til tyskerne, 
men hvor grossister havde solgt videre til vær-
nemagten. Der blev derfor ikke formelt rejst sag 
mod Cheminova, men det blev angivet, at ”der 
hersker dog ingen tvivl om, at selskabet har væ-
ret vidende om at leverancerne gik til værnemag-
ten”.
Virksomheden må have klaret frisag efter krigen, 
for den blev ikke dømt for at være værnemager, 
som to modstandsgrupper havde ment at have 
beviser for. Tværtimod fik firmaet erstatning for 
de skader, som de to sabotageaktioner havde for-
årsaget. Erstatningen efter krigen til alle landets 
virksomheder udsat for sabotageaktioner var på 
det efter datiden enorme beløb på 100 mio. kr. 

Heraf modtog Cheminova et ret stort beløb på 
106.000 kr. svarende til godt 3 mio. i nutidskroner.

Rensning af spildevand
Cheminovas omlægning af produktionen under 
besættelsen medførte gener, som ikke tidligere 
var observeret. Der kom røg og lugte fra fabrik-
ken, som omkringboende blev generet af. Forure-
ningen skete efterhånden så ofte og var så kraftig, 
at der blev klaget til Gladsaxe-Mørkhøj Borger- 
og Grundejerforening. I oktober 1943 måtte for-
manden for grundejerforeningen, O.K. Olsen, 
sende en officiel klage til kommunen. Det var 
ikke småting, formanden kunne klage over. Ikke 
alene var der en ubehagelig lugt, men de udledte 
syredampe havde også en dræbende indflydelse 
på vegetationen. Desuden kunne den ødelægge 
folks møbler!
Formanden havde været hos Cheminova for at 
få dem til at gøre noget, men direktør Gunnar 
Andreasen havde ikke i sinde at gøre noget. Han 
havde anført, at arbejdet med syredampe snart 
ville ophøre, men han erklærede også, at han 
ikke ville fraskrive sig retten til atter at genop-
tage syrearbejdet. Da henvendelsen til fabrikken 
ikke havde hjulpet, måtte beboerformanden gå til 
kommunen.
Klagen til kommunen fortalte detaljeret om disse 
klager. Naboejendommen Sydmarken 6-8 havde 
en have med omkring 20 frugttræer, men alle-
rede i august var bladene ifølge klagen begyndt 
at falde af, og i starten af oktober var de sidste 
blade helt faldet af. En anden naboejendom med 
vaskeriet Buster havde ligeledes bladløse træer, 
men jo længere afstand de havde fra Cheminova, 
jo mindre medtagede var de. Man frygtede, at alle 
de angrebne træer ville gå ud.
Også indenfor i beboelserne kunne der ske ska-
der. I en lejlighed i naboejendommen var kami-
ner, lysekroner af jern og andre jerngenstande 
meget medtagne af rust. Ifølge beboerne skyldtes 
det indtrængende syredampe.
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Klagebrev fra Gladsaxe-Mørkhøj Borger- og Grundejerforening til Sognerådet. Det fremgår, at naboerne ikke kan have 
vinduerne åbne på grund af lugtgener fra Cheminova.
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Det var generelt generende at være i nærheden 
af fabrikken. Ejeren af vaskeriet kunne fortælle, 
at hans medarbejdere forlod arbejdspladsen, når 
vinden stod på med syredampe. Der var endda 
en mand, som var besvimet på en mark i nærhe-
den af Cheminova; man kunne dog ikke bevise, at 
der var en sammenhæng, men udviklingen af sy-
redampe var i hvert fald ikke sundt for beboerne.
Beboerformanden gjorde opmærksom på, at fak-
tisk havde beboerne førsteret frem for industri-
virksomhederne. Boligerne kom først til området, 
hvorfor beboerne ikke burde forulempes mere af 
de senere tilkomne virksomheder end allerhøjst 
nødvendigt. De måtte være indforstået med at 
finde sig i, hvad der ikke kunne undgås, mente 
beboerformanden, men de ville ikke tåle de ulem-
per, der kunne forhindres.
Beboerforeningen havde faktisk i lang tid fået 

klager, men man havde ikke villet klage, da man 
mente, at forholdene var uundgåelige. Imidlertid 
havde foreningen erfaret, at de samme kemikali-
er anvendtes på andre fabrikker. Her havde man 
iværksat særlige foranstaltninger for at absorbere 
de skadelige bestanddele. Det havde til eksempel 
nabofabrikken Ferrosan indført.
Kommunen tog sagen alvorligt og undersøgt 
straks forholdene. Den kontaktede fabrikken, 
hvor direktør Andreasen kunne fortælle, at man 
fra juli til sidst i september i sin fabrikation havde 
benyttet klorsulfonsyre. Dampene herfra kunne 
i tungt og fugtigt vejr virke generende på såvel 
mennesker, dyr og planter. Fabrikken benyttede 
imidlertid ikke mere denne syre, da den på grund 
af forsyningsvanskeligheder var forbeholdt Fer-
rosan og andre medicinalvarefabrikker til frem-
stilling af sulfanilamider. 
Kommunen bragte meddelelsen videre til be-
boerforeningen, og beroligede samtidig med, at 
Ferrosan havde indrettet et udskilningsanlæg for 
de pågældende syredampe. Hvis Cheminova se-
nere skulle benytte klorsulfonsyre, ville den føre 
dampene til den høje fabriksskorsten, hvorved 
ulemperne skulle undgås, lød kommunens bero-
ligende forklaring.
Forureningen stoppede dog ikke. Det blev slet ikke 
sidste gang, at forurening fra Cheminova blev et 
problem. Langt fra. I slutningen af 1943 opdagede 
kommunen, at 250 m kloakrør var blevet ødelagt. 
En nærmere undersøgelse viste, at bunden gan-
ske enkelt flere steder var tæret bort på grund af 
syreholdigt spildevand. Kloakledningen var fæl-
les for både Cheminova og Ferrosan, og kommu-
nen gjorde faktisk begge virksomheder ansvarlig 
for ødelæggelserne. Prisen var anslået 17.000 kr., 
hvilket var et stort beløb i de år. "Gerningsman-
den" var antagelig Cheminova, hvilket Andreasen 
selv har forklaret, at han ikke var klar over, at den 
anvendte fabrikationsproces for antifebrin førte til 
nitrersyre i spildevandet og at denne syre kunne 
gøre det af med alle kloakker.
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Kortet viser Gladsaxe Industrikvarter fuldt udbygget 
omkring 1970. Cheminova er markeret med rødt, mens Fer-
rosan vises med grønt (4 cm kort 1953-1976, Kortforsynin-
gen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).



33

for en måned fremsende forslag til et egentligt 
neutralisationsanlæg.
Kommunen fik ikke noget forslag til et neutra-
lisationslæg fra Cheminova inden den fastlagte 
deadline. Sagen blev trukket i langdrag med kor-
respondancer frem og tilbage. I maj afviste virk-
somheden at komme med et forslag til anlæg, da 
det ikke fra kommunen havde fået oplysninger 
om, hvilke krav et anlæg skulle opfylde.
Der gik mere end et år uden en løsning på pro-
blemet. Cheminova var involveret i en retssag 
omkring sit ansvar, og så længe den sag ikke var 
afgjort, ville virksomheden ikke etablere neutrali-
seringsanlægget. I maj måned sendte kommunen 

I begyndelsen af 1944 stillede kommunen krav 
om, at afløbsvandet fra de to virksomheder blev 
neutraliseret i størst mulig grad, så beton i brønde 
og ledninger så vidt muligt undgik angreb. Ikke 
mindst var man bange for, at det planlagte rens-
ningsanlæg for Gyngemosens opland skulle blive 
ødelagt.
Kommunen fik snart et bevis på, at i hvert fald 
Cheminova havde udledt større mængder syre. 
Der var fundet større mængder i fabrikkens af-
løb, og i februar 1944 stillede kommunen skrappe 
krav til virksomheden. Ikke alene skulle der fore-
tages foranstaltninger, så fremtidige udledninger 
blev neutraliseret. Cheminova skulle også inden 
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Mindet om Cheminovas syv år i Gladsaxe er så meget gift i jorden, at en asfalteret parkeringsplads i mange generationer 
fremover skal sørge for, at det ikke udvaskes (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).
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endnu engang kravet til Cheminova om, at der 
skulle udarbejdes planer for et neutraliseringsan-
læg. Denne gang fik virksomheden 14 dages frist, 
og kommunen truede med, at hvis kravet ikke 
opfyldtes, måtte kommunen kræve, at fabrikken 
indstillede afledning af spildevand til kloakken.
Denne gang var kommunen mere konkret i sine 
ønsker, idet den krævede at spildevandets reakti-
onstal måtte ligge mellem 7 og 8½ pH.
På samme tid kom der endnu klage over udled-
ning fra Cheminova. Denne gang var det igen 
generne med ildelugtende syredampe, som bor-
gerforeningen kunne gentage kritikken af. Denne 
gang havde en nabo, fabrikant Holger Sørensen, 
om efteråret genplantet efter de tidligere dræbte 
træer, men nu var de alle visnede bort i forsom-
meren på grund af syredampene. Han var nu helt 
udelukket fra at have buske og planter i sin have.
Forureningen fortsatte, og i august 1945 havde 
kommunen endnu engang mistet tålmodigheden. 
Den krævede, at Cheminova inden 14 dage skulle 
etablere foranstaltninger, så udledninger af de 
plantedræbende og ildelugtende syredampe blev 
stoppet.
Det var sidste gang kommunen sendte en opfor-
dring til Cheminova om at stoppe sin udledning 
af gifte. Man erfarede, at grunden var solgt til fir-
maet Eiffel, som skulle til at lave isenkramvarer. 
Cheminova havde etableret en ny virksomhed i 
Sørup ved Måløv og ville flytte aktiviteterne der-
til. Her fortsatte den dog med at forurene, hvorfor 
den flyttede videre til Harboøre Tange. Også på 
Vestkysten fortsatte forureningen, og tre af Dan-
markshistoriens ti største generationsforurenin-
ger nåede virksomheden at stå for inden myndig-
hedernes krav om rensning af spildevand langt 
om længe blev opfyldt.

Den langsigtede forurening
Det var dog ikke sidste gang kommunen havde 
problemer med Cheminova. Da den nye ejer 
skulle i gang med at planlægge sin produktion, 

opdagede kommunen, at Cheminova uden til-
ladelse havde opført nogle alt for spinkle gitter-
konstruktioner i taget. Kommunen krævede alle 
spær udskiftet. Samtidig ønskede kommunen en 
grundig undersøgelse af kloaksystemet, og tru-
ede endnu engang med repressalier. Denne gang 
ville kommunen ikke give byggetilladelse af no-
gen som helst art, inden der var fremsendt en rig-
tig kloakplan over hele ejendommen. Hvis man 
ville benytte de eksisterende ledninger, krævede 
kommunen en grundig undersøgelse af lednin-
gernes tilstand.
Årene gik, og efterhånden blev mistanken vakt, 
at Cheminova havde stået for en egentlig forure-
ning i Gladsaxe. Man havde set fra Måløv, at der 
kunne være store forureninger. Gladsaxe kom-
mune iværksatte derfor i 1981 en undersøgelse 
for at klarlægge, om der havde fundet deponerin-
ger sted, og i givet fald, om der var fare for forure-
ning af grundvandet.
Jordprøverne viste betydelige forureninger. 
Eksperterne i jordforurening kunne fortælle, at 
der på størstedelen af grunden fandtes såkaldte 
PAH-forbindelser, alifatiske hydrocarboner og 
alkylbenzener. Endvidere DDT og dets nedbryd-
ningsprodukter DDD og DDE, samt phthalater. 
I et højtliggende, sekundært grundvandsma-
gasin fandt man koncentrationer af phenol, 
phenanthren, cresoler og xylenoler. 
Forureningerne vurderedes dog til, at der næppe 
var en risiko for de eksisterende grundvandsind-
vindinger i området. Det blev dog anbefalet, at 
der én gang årligt blev gennemført en kontrol af 
råvandet i de nærmeste indvindinger for at måle 
indeholdet af phenol pg PAH-forbindelser.
Undersøgelsen blev suppleret med yderligere un-
dersøgelser i årene 1991-1993. Her konstateredes 
tjære, klorerede opløsningsmidler, dieselolie, bly, 
kobber og cadmium. Konsekvensen var, at ma-
triklen i 1993 blev tinglyst at være affaldsdepot.
I forbindelse med et eventuelt salg af den gamle 
Cheminova-grund i 1993 ønskede sælger og den 
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potentielle køber et økonomisk samarbejde med 
Københavns Amt om de nødvendige afværgefor-
anstaltninger i forbindelse med byggeriet. Amtet 
meddelte imidlertid, at det ikke vurderede for-
ureningen tilstrækkelig grundvandstruende til at 
”sprænge” prioritetslisten for 1993-1994. Derfor 
ville amtet ikke forestå en oprydning på ejendom-
men.
Det skulle amtet muligvis have gjort, for få år se-
nere konstateredes det, at forureningen var sivet 
med grundvandet ind på nabogrunden Sydmar-
ken 22.
De giftige stoffer lå i de dybere lag på nu to ma-
trikler. Området var ganske vist uden for særlig 
drikkevandsforsyning, men vurderedes dog at 
ligge i indvindingsopland for drikkevand. Myn-
dighederne vurderede, at der var fare for, at giften 
ville sive videre til grundvandet og naboområder, 

hvis regnvand fik lejlighed til at sive ned. Det fik 
Københavns Amt til at ønske en afværgeindsats 
på området i form af en asfaltering, så regnvandet 
ikke kommer ned i jorden. Sådan ligger en parke-
ringsplads i dag som minde om en forurenende 
fabriks aktiviteter mere end en generation tidlige-
re over et forløb på mindre end 10 år. Ca. 590 tons 
forurenet jord måtte Gladsaxe Kommune dog 
fjerne, inden parkeringspladsen kunne etableres, 
og under asfalten kom ½ m stabilgrus med dræn 
til offentligt ledningsnet for at hindre nedsivning 
af regnvandet.
Cheminovas historie vil Gladsaxe kommunes 
skatteborgere kunne betale til i mange år frem-
over.




