
På det tysk-russiske museum i Karlshorst i
udkanten af det østlige Berlin findes der en pc
med et interaktivt program, i hvilket den be-
søgende kan skaffe sig oplysning om de enkel-
te koncentrationslejre i Tyskland og det tysk-
besatte Europa under den 2. Verdenskrig. Sø-
ger man på stednavnet ”Kunda”, en lille by på
Estlands nordkyst, afgiver programmet få og
spredte oplysninger. Basen er opbygget på
grundlag af alment tilgængelige oplysninger,
men sovjetisk jord var i lang tid en hvid plet
på Europakortet over de nazistiske lejre; først
fra slutningen af den kolde krig lykkedes det
vestlige historikere at danne sig et forsigtigt
overblik over et felt, østlige historikere havde
forsømt, og billedet er stadig sløret. Resultatet
ved en søgning på ”Kunda” er skærmbilleder
på hele to lejre: Den ene beskrives som
”Zwangsarbeitslager für Juden. Zeitraum:
1941-Sep. 1943”; den anden benævnes ”KZ-
Lager (Aussenkommando des KZ Vaivara).
Zeitraum: 15. Sep. 1943-Aug. 1944”. Om beg-
ge lejre hedder det, at de indsatte var ”jüdische
Zivilbevölkerung”. Under ”Lebensbedingun-
gen” har man begge steder anført ”Zwangsar-
beit”. Lejrene var understillet og organiseret af
SS, den første under ”Der Höhere SS- und
Polizeiführer Ostland”, dvs. det baltisk-hvi-
derussiske rigskommissariats øverste SS-kom-
mandant, den anden under ”SS Wirtschafts-
und Verwaltungshauptamt”, altså SS’ vidtfor-
grenede og magtfulde økonomiske apparat. Vi
får lidt mere at vide om den ”sene” lejr: Lejr-
kommandanten var ”SS-Unterscharführer B.”,
og vagtmandskabet bestod af en ”Einheit des
SS-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillons 20 der
estnischen SS-Legion unter eigenem Befehl”.
Den korte tilføjelse lyder: ”Im Arbeitslager
Kunda waren Männer und Frauen interniert.
Sie wurden in der Zementfabrik und im Koh-
lenbergwerk eingesetzt.” Skærmbilledet præ-
senterer endnu nogle felter: ”Anzahl”, ”Anza-
hl der Toten”, ”Tötungsart” og ”Massengrä-
ber”, men de er ikke udfyldt. Det står heller
ikke nogen steder, at den nævnte cementfabrik
var dansk.
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Formålet med det følgende er at undersøge,
hvordan jødiske slavearbejdere kom til at ar-
bejde for en dansk virksomhed i Estland un-
der Den 2. Verdenskrig.1

F.L. Smidth & Co.
Cement er et uovertruffent byggeteknisk bin-
demiddel. Det er et såkaldt hydraulisk mør-
telstof, dvs. et bindemiddel, der hærder ved
hjælp af vand. Cement dannes i en proces, i
hvilken man blander kalk og ler i et bestemt
forhold, brænder og tørrer det ved høje tempe-
raturer og knuser det til pulver under tilsæt-
ningen af en række forskellige mineraler, alt
efter hvilken egenskab i cementen, man øn-
sker at forstærke. Portland-cement, som er
den almindeligste type og benyttes bl.a. ved
betonfremstilling, blev opfundet i England i
1824, efter at man få årtier forinden, ovenpå
århundreders glemsel, igen var begyndt at in-
teressere sig for udnyttelsen af kalk i bygge-
teknikken. Danmark er som bekendt bygget
på kridt (kalk), og det lille land var pludselig
ikke så råstoffattigt, som man havde troet. Nu
opstod pludselig muligheden for en omfatten-
de produktion af det nye, epokegørende og ef-
terspurgte byggemateriale. Teglværkerne hav-
de ikke længere monopol på udnyttelsen af
undergrunden i profitøjemed.

I Danmark var F.L. Smidth den virksom-
hed, som bedst forstod at drage nytte af den
nye situation. Stiftet i 1882 af konstruktøren
F(rederik) L(æssøe) Smidth (1850-1899), op-
rindelig under navnet ”Teknisk Bureau”, be-
skæftigede virksomheden sig i starten med
projektering af kornmøller og teglværker. I
1884 og ’85 blev foretagendet – og dets for-
retningmæssige horisont – udvidet med hhv.
Poul Larsen (1859-1935) og Alexander Foss
(1858-1925). I 1887 flyttede firmaet ind i nye
lokaler i Vestergade, og samme år blev Larsen
og Foss optaget i ledelsen, hvorefter virksom-
heden kunne tage navnet ”F.L. Smidth &
Co.”. Senere skildringer af firmaets tilblivelse
har ikke underspillet forestillingen om tre-
kløverets dynamiske effekt: Smidth som ”tek-
nikeren”, Larsen som ”forretningstalentet” og

Foss som ”den visionære leder og organisa-
tor”.2 I hvert fald kom Smidths erfaringer og
kontakter fra teglværks- og byggebranchen
firmaet til gode, de tre ingeniører begyndte at
interessere sig for cementfremstilling, og en
kontrakt på anlæggelsen af en cementfabrik i
Limhamn i Skåne – stadig i 1887 – angav eks-
pansionsretningen. Det nye interessentsel-
skab, som nu beskæftigede ialt fem ingeniø-
rer, specialiserede sig fra nu af på det felt,
som hurtigt skulle blive virksomhedens vig-
tigste: Cementfremstilling og cementmaskin-
bygning.

Anlæggelsen af Limhamn-værket i 1887-
88 var en succes, og efterspørgslen på F.L.
Smidth & Co.s cementmaskiner og ekspertise
voksede hastigt. Snart kunne man åbne konto-
rer i London (1890), Paris og St. Petersborg
(1893), New York (1895) og Berlin (1901).
Og mens man tidligere blot havde udliciteret
fremstillingen af de maskiner man solgte,
kunne firmaet i 1898 grundlægge sin egen
maskinfabrik i Valby. Som følge af den pro-
tektionistiske bølge efter århundredeskiftet
måtte man dog i stigende grad operere med
datterselskaber på udenlandsk jord, hvad der
førte til anlæggelse og opkøb af maskinfabrik-
ker i USA og England. I Tyskland grundlagde
det nye multinationale firma en maskinfabrik i
Lübeck i 1909, og ved Narva i den estiske del
af Rusland begyndte man i 1913 opførelsen af
en maskinfabrik, et arbejde, der dog blev af-
brudt af Den 1. Verdenskrig.3

F.L. Smidth & Co.s egenproduktionen af
cement var begyndt med grundlæggelsen af
”Aalborg Portland-Cement-Fabrik” i 1889-90.
Her kunne man studere cementproduktionen i
praksis og afprøve de stadige tekniske forbed-
ringer. Samtidig havde man målrettet søgt at
monopolisere den indenlandske produktion af
byggematerialer. Ved indgangen til 1890’erne
kontrollerede F.L. Smidth & Co. syv teglvær-
ker, tre cementfabrikker og et kalkværk, og
med det pengestærke moderfirma i ryggen
lykkedes det snart Aalborg Portland gennem
prisdumping at udkonkurrere sine udenland-
ske rivaler og derefter at udstrække sin kon-
trol over de nærmeste indenlandske konkur-
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renter – bl.a. fabrikkerne ”Norden” i 1904,
”Danmark” i 1905 og ”Kongsdal” ved Maria-
ger i 1909.4

Den målrettede monopolsering af den in-
denlandske produktion var noget, der styrkede
F.L. Smidth & Co. i en tid med hård uden-
landsk konkurrence, og man begyndte så småt
at opkøbe eller grundlægge cementfabrikker
ude i verden. ”Kursachsen Portland-Zement-
werke” i nærheden af Leipzig, grundlagt 1927
(og afstået 1949 til den østtyske stat), var en
af de vigtigste. Under ledelse af Frederik L.
Smidths søn, Jørgen Smidth, blev fabrikken et
afgørende indbrud på det tyske marked, der

ellers havde været effektivt afskærmet af høje
toldbeskyttelsesmure. Med en tysk cement-
produktion kunne man for alvor udfordre sine
største konkurrenter, de tre tyske cementsyn-
dikater Süddeutscher Zement-Verband, Hütten
Zementwerke og Norddeutscher Zement-Ver-
band. Krigen var ført ind i fjendens lejr, som
det hed i skriftet udgivet i anledning af F.L.
Smidths 50-års jubilæum.5

Samtidig satsede man konsekvent på tekni-
ske innovationer. Opfindelsen af sandcemen-
ten på Aalborg Portland i 1891 nedsatte pro-
duktionsomkostningerne væsentligt, og med
opkøbet af patentet på den moderne rørmølle i
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1893 kunne man få år senere sætte den i pro-
duktion i Valby. Det var dog først og frem-
mest indførelsen af den såkaldte rotérovn,
som for alvor sikrede firmaets internationale
førerstilling. De to rotérovne, som i 1898 blev
indkøbt til Aalborg Portland-Cement-Fabrik
fra USA, var de første i Europa.6

Den russiske forbindelse, 
1893-1917
F.L. Smidth & Co. havde på få år opbygget en
omfattende og verdenskendt ekspertise i ce-
mentfremstilling, og virksomheden blev i sti-

gende grad bestilt til at projektere og/eller an-
lægge cementfabrikker over hele kloden, ikke
mindst i Rusland. Med kontor i St. Petersborg,
maskinfabrik ved Narva og talrige kontrakter
på cementfabrikker i hele det kæmpemæssige
land, var den russiske forbindelse indtil 1918
F.L. Smidth & Co.s væsentligste udenlandske
aktiv.

Rusland var fra 1800-tallets slutning og
frem til 1914 i det hele taget dansk industris
vigtigste udenlandske marked, stærkt præget
en statslig industrialiseringspolitik, som ikke
mindst havde til formål netop at skabe gunsti-
ge betingelser for investeringer udefra. Under
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finansministrene Vyshnegradskii (1886-92) og
Witte (1892-1902) var statsbudgettet bragt un-
der kontrol, toldsatserne forhøjet til et effek-
tivt niveau, rublen og guldreserverne stabilise-
ret, jernbanenettet udbygget og staten i det he-
le taget gjort til en prime mover i landets in-
dustrialisering. Rusland oplevede et sandt in-
dustrielt boom.7 Også forsøgene på at tiltræk-
ke udenlandsk kapital lykkedes i vid ud-
strækning: I år 1900 udgjorde udenlandske in-
vesteringer således 28,5% af private virksom-
heders kapital, et tal, som i 1913 var steget til
33%. I samme tidsrum voksede udenlandske
investeringer i Rusland med 85% mod 60%
for de indenlandske investeringers vedkom-
mende.8

Også en række større danske virksomheder
etablerede sig i Rusland, båret af en stærk tro
på dansk kapitals fremtidsmuligheder i det
vidtstrakte rige med den store økonomiske
vækst. En andel på kun 6% af Danmarks om-
sætning med udlandet lyder ikke af meget,
men det gjorde, i konkurrence med Sverige,
Rusland til Danmarks tredie- eller fjerde-
største handelspartner i tiden op mod den 1.
Verdenskrig (efter England og Tyskland).
Desuden blev Rusland den største aftager af
danske industriprodukter, hvilket foranledige-
de, at gesandtskabet i St. Petersborg i 1912
som den første danske repræsentation i udlan-
det fik tilknyttet en permanent handelsattaché.
Industrirådet vurderede, at ca. 60 danske indu-
strivirksomheder op til den 1. Verdenskrig
eksporterede til Rusland, mens omkring 80
danske virksomheder helt eller delvis basere-
de deres produktion på russiske råstoffer. Det
russiske markeds betydning voksede yderlige-
re med udbruddet af den 1. Verdenskrig, da
den tyske konkurrence faldt bort; nu kunne
man for alvor udnytte Danmarks neutralitet i
handelspolitikken. Mindst 10 nye danske han-
delskompagnier i Rusland blev grundlagt un-
der krigen, og da Oktoberrevolutionen brød
ud, var omkring 40 danske virksomheder
etableret i selve Rusland; heraf de ca. 30 med
egen industriproduktion. Danske investeringer
i Rusland var nu nået op på 400 mill. kr. –
svarende til det danske statsbudget. Og the

grand old man inden for dansk erhvervsliv i
Rusland, Det Store Nordiske Telegraf Sel-
skab, havde siden 1800-tallets slutning fået
følgeskab af store virksomheder som ØK og
DFDS, Aarhus Oliefabrik og Nielsen & Win-
ther, samt store handelsforetagender som Rus-
sisk Handelskompagni og Transatlantisk Han-
delskompagni (finansieret af Landmandsban-
ken) og Sibirisk Kompagni og fra 1916 Det
almindelige Handelskompagni (finansieret af
Handelsbanken). I Det almindelige Han-
delskompagnis bestyrelse kunne man bl.a. fin-
de F.L. Smidth & Co.s direktør, Poul Larsen,
hvis firma var blevet et af dem med flest rus-
siske interesser. F.L. Smidths ingeniører hav-
de indtil 1914 anlagt eller ombygget næsten
alle cementfabrikker i Rusland, under opsyn
af chefen for firmaets Ruslandsafdeling, in-
geniør H.E. Stenbjørn.9

Port Kunda Cement
F.L. Smidth & Co. fortsatte ekspansionen i
1920’rne. I 1925 blev virksomheden omdan-
net til et aktieselskab, og to år senere dannede
F.L. Smidth & Co. A/S sit første holdningsel-
skab, ”Dansmidth Trust Co. Akts.” (i første
omgang med det formål at finansiere Kur-
sachsen-fabrikken), ligesom man grundlagde
afsætningsselskabet ”Dansk Cement Central
A/S”. I 1928-29 eksporterede F.L. Smidth &
Co. rotérovne med en kapacitet på 6 mill. ton
cement, svarende til 1/10 af verdensprodukti-
onen, og rørmøller med en produktionskapaci-
tet på 14 mill. ton. Virksomheden var blevet
til den koncern i verden, der producerede flest
cementmaskiner, og den var blevet leder af en
gruppe cementfabrikker, som repræsenterede
verdens største produktion af cement.

De russiske tråde var blevet klippet over
ved revolutionen og nationaliseringsbølgen i
sommeren 1918, og i foråret samme år be-
gyndte F.L. Smidth & Co. sit hårdnakkede ar-
bejde for at vinde sin tabte russiske ejendom
tilbage eller opnå økonomisk kompensation.
Under et møde den 4. marts mellem 20 dan-
ske virksomheder med fordringer i det nu re-
volutionære Rusland blev Poul Larsen udpe-
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get til, sammen med administrerende direktør
i Sibirisk Kompagni, H.P. Hjerl Hansen, at ar-
bejde for dannelsen af en organisation til be-
skyttelse af danske interesser i Rusland. Sam-
tidig blandede Alexander Foss sig i koret af
erhvervsledere, der offentligt plæderede for en
militær aktion til omstyrtelse af det bolsjevik-
kiske styre i Rusland. Som bekendt overleve-
de det nye regime vestmagternes intervention,
og i Danmark måtte Ruslandsinteressenterne
indrette sig på en mere langsigtet strategi. Be-
stræbelserne førte til grundlæggelsen af ”For-
eningen til Varetagelse af danske Fordringsha-
veres Interesser i Rusland” i juli 1922. Mens
Foss og Larsen afviste et egentligt F.L.
Smidth-medlemskab af foreningen, fordi det
ville ”indskrænke firmaets direkte handlefri-
hed”, accepterede de dog (for at kunne følge
foreningens arbejde på tæt hold) at lade firma-
ets datterselskab, entreprenørfirmaet ”Dana-
lith”, repræsentere ved dets formand – Poul
Larsen. Betingelsen var at en repræsentant for
firmaet optoges i foreningens repræsentant-
skab, hvilket blev accepteret.10 Foreningens
arbejde var i øvrigt ingen succes, thi dens ar-
bejde gik imod den danske regerings forsøg
på at afspænde forholdet til det nye regime i
Rusland.11

I de baltiske provinser var danske investe-
ringer foreløbig sikre. Randstaterne (for at bru-
ge datidens danske betegnelse) havde vundet
deres selvstændighed i 1918-19 efter Zar-
Ruslands sammenbrud året før. Mellemkrigsti-
dens nationalistiske og autoritære regimer i
Estland, Letland og Litauen vendte ryggen til
den tidligere stormagt i øst og rettede blikket
mod de kapitalistiske lande i vest. Vesten på
sin side, hvorfra man ivrigt men forgæves hav-
de støttet ”de hvide” under borgerkrigen, var
sympatisk indstillet overfor de tre nye småsta-
ter på randen af det ”sovjet-russiske” rige, og
med den politiske støtte var der også plads til
økonomiske investeringer i området, som vok-
sede i takt med, at man måtte trække dem ud
af Sovjetunionen. I denne situation var det na-
turligvis en konkurrencemæssig fordel for en
virksomhed, hvis den, som F.L. Smidth & Co.,
var etableret i de baltiske lande i forvejen.

Etableringen var allerede sket et stykke ne-
de i det gamle århundrede. I Kunda, på Est-
lands nordkyst ca. halvvejs mellem Tallin og
Narva, havde en række russiske virksomheder
i 1870 etableret et aktiefællesskab med det
formål at opføre en cementfabrik. Året efter
havde fabrikken fremstillet sin første cement,
og fra 1872 var produktionen i fast gænge un-
der ledelse af dr. Oscar Lieven og kemikeren
dr. H. Bührig (som senere efterfulgte Lieven).
Cementfabrikken i Kunda var Ruslands første
overhovedet.12 Kontakten mellem F.L. Smidth
og virksomheden i Kunda blev øjensynlig
etableret i foråret 1893, under en rejse, Foss
foretog sammen med kollegaen Berg for at re-
klamere for sandcementen i Rusland. Samme
år fik F.L. Smidth & Co. overdraget opgaven
at ombygge fabrikken under anvendelse af
den nyeste teknologi. F.L. Smidth-ingeniøren
Emil Riisager blev udpeget til at forestå arbej-
det, og under hans ledelse gennemførtes i
1890’erne den omfattende rekonstruktion.13

(Det var i øvrigt i Kunda, at hans søn, kompo-
nisten Knudaage Riisager, kom til verden i
1897.)

Ved århundredeskiftet var fabrikken i Kun-
da den mest moderne cementfabrik i det nord-
lige Rusland, og den var under stadig ekspan-
sion. Tilbage i 1879 havde man etableret Est-
lands første telefonlinie her, og i 1893 blev
det første vandkraftværk i det baltiske område
opført i Kunda. Også selve fabrikken ekspan-
derede. I 1912 gennemgik den en modernise-
ring, da F.L. Smidth & Co. erstattede de gam-
le skaktovne med to rotérovne med en kapaci-
tet på hhv. 36.000 og 46.000 ton. Samme år
begyndte Kundas såkaldte ”tredie fabrik” at
producere cement. Fabrikken brugte indtil
1914 engelske kul, derpå kul fra Donetz, og
gik så i 1921 over til den lokale brændskifer.
Fabrikkens aktiemajoritet var ved århundrede-
skiftet kommet på britiske hænder under the
Clayhill Company, men det ændrede ikke ved
den danske tilstedeværelse; således fik en lang
række af F.L. Smidths teknikere og ingeniører
deres praktiske uddannelse her i årene efter
århundredeskiftet. Emil Riisager var i 1899
blevet kaldt hjem til København efter Frederik

F.L. SMIDTH & CO. OG SPØRGSMÅLET OM DEN GAMLE KONSEKVENTE LINIE 99



L. Smidths død, og han blev afløst af ingeniør
E. With, som repræsenterede den danske ce-
mentindustri i fabrikkens ledelse indtil 1916.

Port Kunda Cement slap forholdsvis hel-
skindet gennem de politiske omvæltninger un-
der Den 1. Verdenskrig, den tyske besættelse i
1918 og den efterfølgende uafhængigheds-
kamp mod bolsjevikkerne. Den 18. december
1919 udnævnte fabrikkens bestyrelse den dan-
ske generalkonsul i Estland, J.C. Johansen
(1868-1929), til medlem af direktionen. Han
var sidst i 1918 blevet udsendt til Estland for
at beskytte danske interesser – situationen i
landet var endnu langtfra afklaret, og i lighed
med det øvrige Skandinavien, England og
Frankrig, anerkendte Danmark først Estlands
suverænitet i begyndelsen af 1921.14

I 1922 kom den endelige danske overtagel-
se af Port Kunda Cement i stand med F.L.
Smidths opkøb af aktiemajoriteten gennem
Aalborg Portland. Endnu en dansk ingeniør,
N.J.E. Udsen, blev indsat i direktionen for
”Port Kunda Cement”, og ingeniør Theodor
Hansen, som var kommet til Kunda i 1920,
blev udnævnt til direktør.15 For ledelsen af
F.L. Smidth & Co. må forholdene ved Kunda
have syntes ideelle: Ligesom i Aalborg havde
man råstofferne, kalk og ler, lige ved hånden,
og dertil kom, at de store nordestiske fore-
komster af olieskifer kunne forsyne fabrikken
og de store rotérovne med den nødvendige
brændsel. Det lille vandkraftværk ved Kunda-
floden sørgede for elektricitet. Fabrikken lå
ikke blot tæt ved de store skiferforekomster,
men også tæt på kysten og havnemolen, hvor-
fra den nybagte cement kunne udskibes og
sejles direkte til kunderne. En jernbane for-
bandt fabrikken med kalkbruddet og den åbne
olieskifermine få kilometer inde i landet. Som
noget af det første udbyggede man skiferbrud-
det med hjælp fra Højgaard & Schultz A/S,
F.L. Smidth & Co.s tætte samarbejdspartner
siden ingeniør- og entreprenørvirksomhedens
grundlæggelse i 1918.16 Kunda stillede på sin
side i 1930’rne kreditter til rådighed for
Højgaard & Schultz’ estiske hovedkvarter i
Pernau (Pärnu), ligesom en del af Port Kundas
cement blev afsat til det danske entrepre-

nørfirmas brobyggerier i Estland. Et forslag
fra Knud Højgaard om at danne et konsortium
mellem Højgaard & Schultz og F.L. Smidth &
Co. i den estiske olieskiferindustri blev dog
høfligt afvist af direktøren, Gunnar Larsen.17

Civilingeniør Theodor Hansen (1884-1969)
var direktør i Port Kunda Cement indtil 1940,
og for mange blev hans navn synonymt med
fabrikkens. Under hans ledelse udviklede Port
Kunda sig til et rigtigt mønstereksempel på de
dengang stadig levende forestillinger om det
moderne, patriarkalske fabrikssamfund; det
var ikke tilfældigt, at han lokalt gik under
navnet ”Kong Hans”. Theodor Hansen, som i
1906 havde taget afgangseksamen fra Odense
tekniske skoles maskinbygningsafdeling og
derpå var blevet konstruktør hos M.P. Alle-
rups Eftf. i Odense, kom til F.L. Smidth i
1908. Efter et år som konstruktør blev han i
1909 ingeniør i firmaets russiske afdeling,
som sendte ham afsted for at lede bygningen
og igangsættelsen af de fem cementfabrikker,
F.L. Smidth anlagde i Rusland og Sibirien
mellem 1909 og 1915. Fra 1915 til 1920 var
Theodor Hansen leder af F.L. Smidth & Co.s
maskinfabrik ved Narva, og det var herfra,
han i 1920 kom til Port Kunda Cement, for to
år senere at blive udnævnt til direktør for fa-
brikken og generaldirektør i selskabet ”A/S
Port-Kunda Portland Cement Fabrik”. Ved si-
den af disse poster varetog han en lang række
hverv i regionen: I 1915-25 var han befuld-
mægtiget for godserne Hermannsberg og Ol-
gina ved Narva, i 1935-40 var han vicekonsul
for Narva og Narva-Jòensuu, og i 1934-40 var
han kommitteret i A/S Asserin Portland Ce-
mentfabrik.18

Under ledelse af ”Kong Hans” fortsatte den
gunstige produktionsudvikling på Port Kunda
Cement. Det første fabriksanlæg havde været
konstrueret til at producere 3400 ton cement
(20.000 tønder) om året; et mål, der blev nået
i 1875. Men man havde i dén grad undervur-
deret mulighederne, og der skulle løbes
stærkt, hvis fabrikkens kapacitet overhovedet
skulle kunne følge med udviklingen; og med
de nye rotérovne nåede man i rekordåret 1913
op på hele 101.908 ton. Trods nedgang under
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verdenskrig og verdenskriser landede produk-
tionen i 1930ernes sidste hele fredsår, 1938,
på 78.000 ton.19 Cementen blev leveret til
bl.a. de estiske myndigheder, Skandinavien,
Storbritannien og Sydafrika. I F.L. Smidth og
Co.s interne publikation om Port Kunda fra
1932 kunne man læse: ”Til fabriksanlægget
hører – foruden bruddene og den egentlige ce-
mentfabrik – det allerede nævnte kraftanlæg,
et laboratorium, smedie og maskinværksted,
bygningsværksted, savskæreri, elektrisk repa-
rationsværksted, diverse lagre for reservedele
og driftsmaterialer samt en administrations-
bygning. (...) På grund af fabrikkens isolerede
beliggenhed har man endvidere måttet opføre
funktionær- og arbejderboliger såvel i Kunda
som i Arro [kalkbrud], Ubja [brændskifergru-
be] og Allofer [kalkbrud], endvidere to syge-
huse (et alm. og et epidemisygehus), skole,
børnehave, mølle, bageri, samt badeanstalt og
vaskeri, ligesom man har måttet anlægge de
nævnte normalsporbaner Kunda-Rakvere og
havnebanen. Havnen er ikke anlagt af fabrik-
ken, men er dog den 1. januar 1932 overgået i
fabrikkens eje.”20

Efter i 1929 at have overtaget ansvaret for
hovedparten af afsætningen fra den eneste an-
den cementfabrik i området, ”Asserin”, op-
købte Port Kunda efter års forhandlinger i
1934 aktiemajoriteten med F.L.Smidth & Co.
som stråmand. Asserins cementproduktion
blev derpå lukket og maskinerne overført til
Port Kunda.21

Cementfabrikken ændrede lokalsamfundet
radikalt. I sin skildring af danskerne i Port
Kunda viger den estisk fødte historiker Vello
Helk ikke tilbage fra at kalde fabrikken ”et
velfungerende samfund med arbejderboliger,
hospital, skoler, sportsbaner osv.”, og ifølge
fabrikkens 125-års jubilæumsskrift skulle det
sågar være lykkedes at gennemføre åbningen
af en afdeling af Virumaa Universitet i Port
Kunda. Afdelingen fungerede angiveligt fra
1925 til 1940.22 Da den danske trafikminister
Gunnar Larsen i foråret 1942 besøgte området
– herom senere – var man i fuld gang med at
genetablere det lille, selvforsynende samfund
med 1200 ansatte.

Den sovjetiske okkupation og annektion af
Estland i juli-august 1940 bragte den sociali-
stiske planøkonomi til landet og satte dermed
en stopper for de udenlandske investeringer.
Sommerens nationaliseringer, begyndende
med storindustrien, tvang danskerne ud af
Port Kunda. Kompensation var ikke på dags-
ordenen, hvilket gav anledning til en del tov-
trækkeri sidenhen. Foreløbig indgav F.L.
Smidth A/S via Udenrigsministeriet over for
den sovjetiske regering krav på erstatning for
den mistede ejendom i Port Kunda.

Den sovjetiske kontrol over Port Kunda
Cement varede et år. Hitlers Wehrmacht inva-
derede den 22. juni 1941 Sovjetunionen, og i
august brød den igennem til Narva og Tallin.

Under tysk besættelse 1941-44
Med indførelsen af tysk civilforvaltning i Est-
land i december 1941 kunne myndighederne
begynde at danne sig et overblik over indu-
striressourcerne i det nye ”Generalbezirk Est-
land”. Hæren og marinens tekniske komman-
doer og den halvmilitære byggetjeneste, Orga-
nisation Todt (OT) havde i efteråret iværksat
genopbygningen af de vigtigste industrianlæg
i området, og deres kompetencer blev nu
overgivet til civilforvaltningens tekniske afde-
linger.23 I Reval (Tallin) kunne man foreløbig
konstatere, at størstedelen af industrivirksom-
hederne stadig var ødelagt af krigshandlinger-
ne, og at mangelen på arbejdskraft, byggema-
terialer og transportmuligheder stort set havde
forhindret genopbygningen. Undtagelsen her-
fra var fosfor- og olieskiferindustrien, der
havde topprioritet som ”kriegsentscheidend”.
De fem eksisterende olieskiferanlæg skulle
genopbygges under ledelse af det tyske ”Balt-
ische Öl-Gesellschaft”, hvilket alene ville
lægge beslag på 60% af førkrigsproduktionen
af cement.24

Cement var afgørende for genopbyggelsen
af olieskiferværkerne, men der var stor man-
gel på dette materiale. En udvidelse af ce-
mentindustriens produktionskapacitet var
sommeren 1942 indplaceret som ”Kriegs-
wichtiges Bauvorhaben”, og indtog dermed
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den trediehøjeste placering i de såkaldte
”Dringlichkeitsstufen”. Port Kunda Cement
var dermed kommet ind billedet: ”Für die Ze-
mentproduktion steht Estland das Werk Port-
Kunda zur Verfügung, das baulich ganz erhal-
ten ist.”25 Port Kunda var ikke blot Estlands
eneste cementfabrik, men også en ud af gan-
ske få i hele det baltiske område. Fra den om-
fattende slutrapport fra ”Wirtschaftsstab Ost”
under Görings Fireårsplanorganisation ved vi,
at tyskerne genopbyggede fire cementfabrik-
ker i de erobrede sovjetiske områder, men at
ingen af dem befandt sig i det nordlige front-
afsnit, og at man derfor her var henvist til ce-
mentfabrikkerne tilbage i de baltiske lande.
Det drejede sig om de to lettiske fabrikker,
Riga og Brozeny (Brozen), samt Port Kunda.

Ifølge slutrapporten gjorde de tre værker ef-
terhånden hæren og OT selvforsynende med
cement.26 De lettiske cementværker havde i
sommeren 1943 nået kategorien ”Rüstungsau-
sbau” af ”kriegsentscheidender Bedeutung”
og var dermed nået til tops i de foreskrevne
”Dringlichkeitstufen”.27 Altsammen forklarer
det, hvorfor Port Kundas drift af tyskerne blev
tillagt så stor betydning for krigsøkonomien.

Også den sovjetiske hærledelse var på det
rene med bygningsindustriens betydning for
den tyske krigsførelse. Allerede under tilba-
getrækningen i august 1941 havde pionerer
fra den Røde Hær forsøgt at sprænge fabriks-
anlægget og broen over Kunda-floden i
luften.28 Og da ”6-7 store russiske skibe” pas-
serede Kunda natten mellem den 1. og 2. no-
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vember, benyttede de lejligheden til at bom-
bardere det lille cementværk ved Asserin, for-
mentlig i den tro, at det var fabrikken i Port
Kunda. I forsommeren 1942 var en række of-
ficerer og folk fra Wehrwirtschaftskommando
i Tallin på besøg og fik indført en ”Werk-
schutz” på 22 mand til værn mod partisanan-
greb. Fabriksterrænet blev afspærret og vagt-
poster opstillet. Fabrikkens eget ”hjemme-
værn” gjorde vagttjeneste ved særlig udsatte
steder, f.eks. turbinen.29 Men truslen kom fra
luften. Den 31. august 1942 foretog det sovje-
tiske luftvåben sit første luftangreb på fabrik-
ken – tre uger efter at den tyske Wehrmacht
havde forsikret den tyske Gebietskommissar i
Tallin, Litzmann, om, at der ikke var fare på
færde og afviste hans anmodning om at stille

antiluftskyts til rådighed for Port Kunda, fordi
man fandt et luftangreb usandsynligt.30

Den danske overtagelse
I maj 1942 beskriver en rapport fra Hauptab-
teilung Technik de to cementværker i Letland
og fortsætter: ”Das dritte Werk ”Portkunda”
in Estland wird frühestens Anfang Juli in Be-
trieb genommen werden können, weil für die-
ses Werk noch Maschinenteile aus Dänemark
heranzuschaffen sind.”31 Danmark var nemlig
igen blevet en faktor i den baltiske cementin-
dustri. På invitation af Reichskommissar Hin-
rich Lohse havde trafikminister Gunnar Lar-
sen i april-maj berejst de tyskbesatte baltiske
lande i spidsen for en lille delegation, ledsaget
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af tyske repræsentanter. Efter følere fra det ty-
ske gesandtskab og i et forsøg på at opdyrke
et område, hvor der kunne skabes politisk
goodwill i Berlin uden at danske interesser
skadedes, havde Gunnar Larsen, bakket op af
udenrigsminister Erik Scavenius, det fore-
gående efterår søsat ”Arbejdsudvalget til
Fremme af Dansk Initiativ i Øst- og Sydøsteu-
ropa”. Udvalget, der et halvt år senere blev til
en del af Udenrigsministeriets officielle appa-
rat under det germansk klingende navn
”Udenrigsministeriets Østrumsudvalg”, be-
stod af erhvervsledere, der alle havde økono-
miske interesser i områderne, og som byggede
deres arbejde på forestillingen om, at man nu
ville kunne genvinde tabt ejendom, og at
Rusland nu igen ville blive åbnet for uden-
landske investeringer. At der var tale om en
vis kontinuitet fra Fordringshaverforeningen
fra 1922, bevidnes af de mange fordringer på
gammel dansk ejendom, der blev formidlet i
Berlin af udvalgets formand, direktør i Aarhus
Oliefabrik, Thorkild Juncker. Udvalgets suc-
ces afhang jo af krigens udfald, men forsøget
på at genetablere danske virksomheder i de
besatte sovjetiske områder blev – med to und-
tagelser – allerede i 1942 bremset af tyske
kompetencestridigheder.32 Rejsen til Baltikum
nåede dog at blive afviklet. Den var kommet i
stand, efter at Gunnar Larsen i et forsøg på at
opnå hurtige resultater havde omgået Auswär-
tiges Amt og havde forhandlet direkte med
ministeren for de besatte østområder, Alfred
Rosenberg.

Ministerens forhandlinger med de tyske
myndigheder i Riga dækkede over et usæd-
vanligt sammenfald af politiske og privatøko-
nomiske interesser. Gunnar Larsen (1902-73)
var søn af Poul Larsen, der, som det vil erin-
dres, havde været et af bladene på det F.L.
Smidth’ske trekløver. I 1926 var han som ny-
uddannet kemiingeniør fra Massachusetts In-
stitute of Technology blevet ansat i firmaets
afdeling i New York, som han senere blev le-
der af. Fra faderens død i 1935 til sin mini-
sterudnævnelse i juli 1940 var han administre-
rende direktør og bestyrelsesformand i F.L.
Smidth & Co. A/S.

Med den tyske besættelse af Baltikum i
1941 var der pludselig opstået en chance for
at genvinde tabt dansk ejendom, og i septem-
ber måned, omkring det tidspunkt da det
første initiativ til Østrumudvalget blev taget,
blev der skabt kontakt mellem F.L. Smidth &
Co. og Organisation Todt angående Port Kun-
da. Der er modstridende oplysninger om,
hvorfra initiativet kom. Ifølge et memoran-
dum, afgivet efter krigen af Rønne og Udsen,
to ledende ingeniører i F.L. Smidth, kom initi-
ativet fra Organisation Todt. OT havde rettet
henvendelse til F.L. Smidths hovedkontor i
København med en forespørgsel, om man var
interesseret i at blive inddraget i fabrikkens
drift igen, og man havde straks afgivet et po-
sitivt svar. Theodor Hansen hævdede det sam-
me i Københavns Byret.33 En rejseberetning
af Theodor Hansen fra november 1941 afviger
i nogen grad fra denne forklaring. Ifølge be-
retningen var han den 7. oktober kommet til
Berlin, hvor han mødtes med Ministerialrat
Dorsch fra Reichsverkehrsministerium i OT-
lejren i AVUS Nordschleife. Dorsch havde
opsummeret det hidtidige forløb. Han beskrev,
hvordan F.L. Smidth om sommeren havde
henvendt sig til den tyske Wehrwirtschaftsstab
og havde stillet sig til tjeneste med henblik på
Port Kunda. Det var blevet afvist, men da
Gunnar Larsen og den tyske rustningsminister
og leder af OT, Fritz Todt, havde mødtes
på Lolland til det første spadestik på Fugle-
flugtslinien den 14. september, havde man
aftalt at gå videre med sagen, „(...) indem wir
meinen, hier wäre ja eine Gelegenheit, die so
viel besprochene Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Dänemark auszubauen. Un-
sere Interessen laufen ja parallel. Wir erwar-
ten durch eine Zusammenarbeit mit ihr
schnell die Port-Kunda’sche Zementfabrik lei-
stungsfähig zu erhalten, und sie bekommt auf
diese Weise am schnellsten und besten ihren
Besitz wieder zurück.“34

Hvorom alting er: Gunnar Larsen bad i sep-
tembers sidste halvdel de to ingeniører om at
undersøge mulighederne for at overtage fa-
brikkens drift, så man kunne få fabrikken
igang igen, undgå at den blev udsat for rov-
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drift, og beskytte de danske og svenske inter-
esser, hvis varetagelse var F.L. Smidths an-
svar. Port Kundas aktier var fordelt med 40%
til F.L. Smidth & Co. A/S, 40% til Skånska
Cement A/B og 20% til estiske aktionærer.

Allerede den 7. oktober kunne Theodor
Hansen derfor rejse mod Port Kunda. Rejsen
gik over Berlin, hvor han de følgende par da-
ge mødtes med embedsmænd fra trafik- og
rustningsministeriet for at ordne praktiske de-
taljer vedrørende Port Kunda. Der blev også
arrangeret frokost på Schöneberger Rathaus
med repræsentanter fra Süddeutscher Zement-
Verband, Hütten Zementwerke og Nordd-
eutscher Zement-Verband. Med sidstnævnte
havde F.L. Smidths cementfabrikker indgået
kartelaftale om det litauiske marked i 1926.35

Theodor Hansen fik udstedt et Ausweiss
fra OT, som han skulle bruge for at komme
ind i Estland (han afviste dog at tage imod
uniform), og den 14. oktober fløj han til Ple-
skau (Pskow) øst for Peipus-søen i en bidende
snestorm. Først den 16. kunne han flyve vide-
re til Tallin, hvorfra han kørte til Kunda i en
lejet bil, eskorteret af en værnemagtssoldat.36

De næste par uger gik med at rydde op i de
mærkelige ansættelser, bemyndigelser og
fuldmagter, der var sket under bolsjevikkerne
og nazisterne. Den 20. oktober overdrog det
tyske militærs ”Wirtschaftskommando Reval”
så driften og genopbygningen af Port Kunda
til OT og Theodor Hansen, og dagen efter
blev ingeniør Bogojawlensky, der havde været
kommissarisk forvalter af fabrikken efter na-
tionaliseringen i 1940, arresteret af den estis-
ke milits, fordi han havde været ”for aggressiv
i bolscheviktiden”, som det hedder. Der blev
også lavet udførlige lister over alt forsvundet
materiale, maskiner, heste etc.37 Theodor Han-
sen kunne derpå returnere til Berlin, hvor han
førte flere forhandlinger angående fabrikkens
finansiering, inden han den 9. november kørte
til København i en bil udlånt af OT, eskorteret
af en tysk værnemagtssoldat.

Finansieringsspørgsmålet blev drøftet igen
under et møde i F.L. Smidth & Co.s hoved-
kontor i Vestergade 33 den 3. december under
ledelse af Gunnar Larsen. Man besluttede at

bevilge Port Kunda et lån på 1 mill. kr. til
genopbygningen.38

Efter Theodor Hansens afrejse havde Gun-
nar Larsen været travlt beskæftiget med
spørgsmålet om Port Kundas fremtid. De nød-
vendige tilladelser til maskin- og kapitalud-
førsel blev indhentet hos Varedirektoratet, Na-
tionalbanken og Udenrigsministeriet i januar
og februar, og under flere møder med Rønne
og Udsen i december blev man enig om at ar-
bejde for at fabrikken kom hurtigt igang igen.
Der skulle indkøbes nye maskiner i Sverige,
og man ville meddele chefen for OT, rust-
ningsminister Fritz Todt, Gunnar Larsens
nære forbindelse i Berlin, at aktionærerne var
villige til selv at finansiere fabrikkens genop-
bygning. I første omgang lykkedes det i janu-
ar måned med Todts hjælp at forhindre det ty-
ske ”Baltische Zementwerke” i at overtage
Port Kunda, og Todt skrev derpå personligt til
statssekretæren i Auswärtiges Amt, hvorunder
Danmark sorterede, og anbefalede, at Port
Kunda blev givet tilbage til sine tidligere eje-
re. Todts pludselige død den 8. februar lagde
ingen hindringer i vejen for forhandlingerne;
Gunnar Larsen deltog i bisættelsen af Todt
den 12. februar, og dagen efter kontaktede han
ministeren for de besatte østområder, Alfred
Rosenberg, som kort forinden havde inviteret
Gunnar Larsen til at besøge ”Reichskommis-
sariat Ostland”. Mødet den 13. februar resul-
terede i en aftale om Port Kunda, som blev
forhandlet på plads af Rønne og Udsen i Ber-
lin senere på måneden, og den 24. februar
kunne man så fejre aftalen med en stor mid-
dag i ministeriet for de besatte østområder. I
sin tale for Gunnar Larsen proklamerede stats-
sekretæren i ministeriet, Gauleiter Meyer, at
aftalen havde været forelagt for ”Føreren”,
som havde været uhyre positiv, og at den dan-
ske minister herefter ville have en meget høj
stjerne indenfor de ledende politiske kredse i
Tyskland, som langt overgik andre danskere,
uanset om de var nationalsocialister eller ej.39

Under sit besøg i Riga i april forhandlede
Gunnar Larsen formaliteterne på plads med
repræsentanter for den lokale tyske admini-
stration. I første omgang kunne F.L. Smidth &
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Co.s overtagelse kun ske som Treuhand-for-
anstaltning (F.L. Smidth som kurator), fordi
Göring havde dekreteret, at ejendomsforhold
først måtte afgøres efter krigen. Også Aarhus
Oliefabrik ville få sit anlæg i Libau (Liepaja) i
Letland tilbage. Efter forhandlingerne i Riga
besøgte Gunnar Larsen naturligvis Port Kun-
da, hvor han overnattede mellem den 25. og
26. april. Fabrikkens cementproduktion stod
endnu stille, men ministeren var imponeret
over det lille samfund, hvor savværket og
værkstederne trods alt var igang, og hvor ar-
bejdet i fabrikkens underjordiske kalkbrud
syntes fuldt rationel, når man tog hensyn til
den billige arbejdskraft. Det var meningen at
erstatte håndsorteringen med et mekanisk sor-
teringsanlæg. Udvalgsformanden, Juncker,
noterede: ”Det gjorde et godt indtryk at se den
dygtighed, hvormed fabrikkens danske direk-
tør under de vanskelige forhold havde holdt
sammen på virksomheden og dens medarbej-
dere (...) Man forefandt i Port Kunda en patri-
arkalsk omsorg for de der arbejdende menne-
sker, som kun kan vække beundring og i Est-
land styrke tilliden til dansk initiativ.”40

Efter at have aftalt i enkeltheder, hvordan
fabrikken skulle genopbygges, var Th. Han-
sen den 5. december 1941 rejst til Berlin, og
var den 12. tilbage i Kunda. Under et møde i
Tallin med chefen for OT Estland, Baurat
Wein, fik han meddelelsen om civilforvaltnin-
gens indførelse. Han mødte sine nye samar-
bejdspartnere, og ”Herr Baurat Wein meddelte
mig, at man havde bestemt i OT-centralen i
Berlin, at jeg under alle omstændigheder skul-
le blive stående som medlem af Organisation
Todt, hvilket man mente at vide ville være
vigtigt for mig selv i fremtiden.”41

Den 16. januar 1942 ankom 6 F.L.Smidth-
ingeniører fra Danmark for at overtage den
daglige drift, mens direktøren det meste af
foråret rejste mellem København, Berlin og
Kunda for at forberede afskibningen af de nye
maskiner til fabrikken. Den 18. juni var han
tilbage i Port Kunda for at forberede maski-
nernes ankomst og hurtige montering, og en-
delig den 2. juli kl. 00.15, på 1-årsdagen for
bolsjevikkernes evakuering af Port Kundas

maskiner, ankom de ialt 21 godsvogne og 2
passagervogne fra København under bevogt-
ning af en tysk underofficer og to menige. En
enkelt vogn og de tre svenske lokomotiver til
fabrikken var brændt sammen undervejs, men
de ankom i løbet af de følgende uger, og da
også de bestilte materialer fra OT ankom i
løbet af juli, kunne fabrikken snart stå drift-
klar. Den store turbine blev taget i brug den 7.
august, og dagen efter, på 1-årsdagen for de
tyske troppers ankomst til Port Kunda (direk-
tøren havde sans for mærkedage), blev kraft-
centralen og den store cementmølle startet.
Den 24. august kom turen til brændskifer-
tørreanlægget, brændskifermøllen og slemme-
riet, og endelig kunne man den 26. august
sætte rotérovn nr. II i omdrejninger.42

Danskernes overtagelse af fabrikken gjorde
den ikke til en lavere prioritet hos de tyske
myndigheder. Den manglende turbine til fa-
brikken blev fremskaffet under et ”Sofort-Pro-
gramm”. Indkøbt i Sverige blev den installeret
og, som nævnt, taget i brug den 7. august. Da-
gen efter kunne hele distriktet forsynes med
elektricitet fra cementfabrikken.43 Man skulle
imidlertid helt hen i oktober måned, før begge
rotérovne var i drift: ”Im Oktober 1942 konn-
ten 2 grosse Drehöfen mit den gesamten Ma-
schinenanlagen in Betrieb genommen werden.
Das Werk arbeitet” hedder det stolt i en rap-
port fra Technisches Hauptamt i Tallin i janu-
ar 1943. Man planlagde en udvidelse af vær-
ket i form af en sammenbygning af to mindre
rotérovne til én stor.44 Og på forsyningen med
cement kunne resultatet hurtigt ses. I juli 1943
kunne forsyningerne med cement i Estland
stadig kun dække 63% af mindstekravet; men
tallet var i oktober samme år steget til 90%.45

I F.L. Smidths egne tal steg cementproduktio-
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nen i Port Kunda fra 19.014 ton i 1942 til
49.300 ton i 1943. I 1930ernes sidste halvdel
havde fabrikken årligt produceret op imod
85.000 ton cement.46

Arbejdslejren
Ét problem var uløst. Mangelen på arbejds-
kraft havde længe redet den tyske krigsøkono-
mi som en mare, og problemet gjorde sig hur-
tigt gældende i de tyskbesatte lande, ikke
mindst de baltiske, som i forvejen var hårdt
ramt af deportationerne under den sovjetiske
besættelse 1940-41. Estland havde sidst i
1930erne blot 1,1 mill. indbyggere. Heraf an-
slog de tyske myndigheder i Tallin i 1942, at
370.000 havde været arbejdsduelige mænd,
men at denne styrke siden var blevet reduceret

med 140.000, hovedsagelig på grund af de-
portationerne under den sovjetiske besættel-
se.47 To år senere, i juli 1944, var omkring
15.000 estere i Tyskland som ”Ostarbeiter”.
Derudover meldte 10.000 sig frivilligt til de
estiske politibataljoner og 11.000 til den esti-
ske SS-legion, mens andre titusinder blev
tvangsudskrevet til Wehrmacht eller meldte
sig frivilligt i 1944, da Den røde Hær nærme-
de sig. Endelig gemte tusinder af estere sig i
skovene under den tyske okkupation. Estiske
mænd mellem 18 og 45 var tidligt kommet
under arbejdspligtforordningen, der var blevet
indført i december 1941.48 Men det var langt-
fra nok til at dække behovet i industrivirk-
somhederne, og ligesom i det øvrige tysk-be-
herskede Europa blev arbejdskraftproblemet i
”Reichskommissariat Ostland” afhjulpet ved
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hjælp af en udbredt brug af krigsfanger,
tvangsarbejdere (deporterede fra de besatte
lande) og slavearbejdere (kz-lejrfanger).

I Port Kunda var den manglende arbejds-
kraft et problem fra starten. Theodor Hansen
kunne ved sin tilbagekomst til fabrikken i ok-
tober 1941 konstatere, at omkring 300 af de
oprindelig ca. 1000 medarbejdere ved fabrik-
ken stadig var tilbage. En del af de øvrige var
blevet deporteret med deres familier af bolsje-
vikkerne, ligesom kommunistiske sympati-
sører blandt personalet frivilligt var rejst øst-
på, da tyskerne nærmede sig. Endnu en stor
del var mobiliseret til den estiske hær. Ca. 100
mand var nu beskæftiget i brændskifergruben
i Ubja, andre 100 arbejdede med reparationer,
60 var udlånt til fabrikkens ”Selbstschutz” og
bevogtede broer og baner i området, og resten
var beskæftiget ved kraftværket.49 Fire måne-
der senere hed det: ”I tilslutning til min beret-
ning af 14. februar [1942] vil jeg gerne tilføje,
at jeg i øjeblikket har de største vanskelighe-
der for at få anskaffet egnet arbejdskraft til fa-
brikken, ligesom det også er meget vanskeligt
at finde egnet personale til de poster, hvor jeg
nødvendigvis må bruge ester.”50

Da man i august 1942 endelig havde kun-
net starte den egentlige cementproduktion, var
det foreløbig kun med den ene af de to ro-
térovne, fordi man manglede arbejdskraft.
Theodor Hansen forsøgte i seks uger gennem
det lokale Arbeitsamt at skaffe 90 mand ek-
stra, og i september ankom det magre udbytte:
”(...) 40 Arrestanten, hauptsächlich Zigeuner,
von denen mehr als über die Hälfte Frauen
(...)”. Den 18. august havde han lejlighed til
mundtligt at forelægge for den tyske General-
kommissar, SA-Obergruppenführer Litzmann,
”alle de ting, der var nødvendige for at sikre
Port-Kunda en god start og en rolig drift”, og
han uddybede det i et memorandum af 29. au-
gust 1942. ”Blandt andet forlangte jeg som
den allernødvendigste arbejdskraft 107 arbej-
dere til Port-Kunda og 200 arbejdere til
brændskifergruben i Ubja.”51 Det lykkedes at
få arrangeret et møde den 5. september med
en hr. Neggo, som disponerede over arbejds-
kraften fra den russiske flygtningelejr i Bal-

tischport (Paldiski), og som kunne meddele, at
der ville blive frigjort 60 ”kräftige Arbeiter”
til Port Kunda, inkl. familier. Dem ventede
man forgæves på i Port Kunda, men den 9.
oktober modtog fabrikken gennem Arbeitsamt
i Wesenberg (Rakvere) fra flygtningelejren i
Tallin 25 arbejdere, som stammede fra Inger-
manland sydvest for Leningrad. Inkl. familier
udgjorde de ialt 99 personer. Den 12. decem-
ber ankom yderligere 135 flygtninge fra In-
germanland, hvoraf de 37 kunne anvendes i
produktionen.52

Med de tilbageværende estiske arbejdere
samt 40 roma og 62 flygtninge fra Leningrad-
området lykkedes det nu at skaffe tilstrække-
ligt materiale til at holde rotérovnene gående.
Men glæden var kortvarig. Den 20. april 1943
blev samtlige flygtninge transporteret til Fin-
land som led i et bosættelsesprogram, og ar-
bejdet i stenbruddet og på fabrikspladsen måt-
te indstilles.53 Den 22. april måtte ovn I stand-
ses, og to dage senere var det ovn IIs tur. Den
29. april måtte Theodor Hansen derfor igen
henvende sig til Litzmann i Tallin for at bede
om hjælp og fik svar den 10. maj. General-
kommissærens kontor havde spillet bolden vi-
dere til rigskommissærens kontor i Riga med
tilføjelsen: „Wie Ihnen bekannt sein dürfte,
musste das Werk nach Abgang der 62 Inger-
manländer die Arbeit in den Steinbrüchen und
den Betrieb der beiden Rotieröfen einstellen.
Das hiesige Arbeitsamt ist keineswegs in der
Lage die fehlenden Arbeitskräfte zu stellen.
Der Bedarf an Zement aber wird immer dring-
licher. Ich bitte also die Angelegenheit ent-
sprechend zu behandeln und meiner o.a.
Dienststelle schnellstens eine entsprechende
Nachricht zu geben.“54

Resultatet var pauvert. Sidst i maj måned
havde man modtaget blot 27 nye arbejdere,
der var blevet frigjort fra noget vejbyggeri.
Ganske vist kunne man nu starte den ene ro-
térovn igen, men Theodor Hansen måtte atter
gå tiggergang til Arbeitsamt i Wesenberg for
at forsøge at bringe det til at skaffe de mang-
lende 35 mand, så man også kunne få startet
den anden.

Theodor Hansen tog kontakt til sine ar-
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bejdsgivere hos F.L. Smidth & Co. i Vesterga-
de i København, der bad ham udfærdige en
redegørelse om problemerne. Den lå klar den
15. juni.55 ”Forholdene på Port-Kunda udvik-
ler sig stadig utilfredsstillende. Trods alle be-
stræbelser for at skaffe den nødvendige ar-
bejdskraft, er dette til dato ikke lykkedes. (...)
Dette vil sige, at anlægget på grund af mangel
på ufaglært arbejdskraft kun har været udnyt-
tet med godt 60%.” Han nævnte sine forhand-
linger med de lokale tyske myndigheder og
understregede over for ledelsen i København,
at ”(...) i det hele taget alle de myndigheder,
jeg har henvendt mig til, og som har med
Port-Kunda at gøre, har stillet sig hjælpende
og forstående over for alle situationer, men
det er meget vanskeligt at skaffe egnet ar-
bejdskraft.”56 Mangelen på arbejdskraft betød
ligeledes, at brændskiferen fra bruddet i
Kochtel var for længe undervejs, hvorfor den
frøs til, at de nye jernbanesveller til banen
Kunda – Wesenberg lå i skoven og rådnede
op, og at gruberne ikke kunne holdes rene.
Der var desuden problemer med reservedele,
der gik tabt på vej fra Berlin, og med at skaffe
indrejsetilladelse til danske ingeniører. Men
det var og blev arbejdskraften, der var proble-
met. Theodor Hansen gav i øvrigt udtryk for,
at det var ham imod at skulle beskæftige sig
med politiske og politisager. Men ”Gennem
ovenstående meddelelser har jeg gerne villet
forsøge at vise Dem nogle af årsagerne til min
uro for fremtiden, og jeg beder Dem om at
overveje, hvad De mener, der bør foretages.”

I F.L. Smidths hovedkvarter i København
afventede man ikke Theodor Hansens rapport.
Den 16. juni skrev Rønne og Udsen til rigs-
kommissær Lohse i Riga: ”Es ist jetzt bald ein
Jahr verflossen, seit es gelang, das Zement-
werk Port-Kunda wieder in Betrieb zu setzten,
und wir haben den Betrieb an Hand der emp-
fangenen Rapporte verfolgt und unsere dort
weilenden Herren mit unseren besten
Ratschlägen unterstützt. Es ist für uns eine
Enttäuschung gewesen, dass die Fabrik in der
verflossenen Zeit nur etwa 60% ihrer vollen
Kapazität hat leisten können. Wir haben un-
serseits einen sehr grossen Einsatz in dieser

Sache geleistet, um so schnell wie irgend
möglich die durch den Krieg verursachten
Schäden gutzumachen, so das der Betrieb in
vollem Umfang wiederaufgenommen werden
konnte, falls es möglich gewesen wäre, den
hierfür notwendigen Arbeiterstab zur Disposi-
tion gestellt zu bekommen, aber leider ist
dies, wie wir hören, nicht durchführbar gewe-
sen, und der Betrieb konnte deshalb nur
unwirtschaftlich durchgeführt werden.“57

Fra sommeren 1943 begynder arbejdskraft-
problemet for alvor også at optage plads i rap-
porterne fra de ansvarlige instanser i den ty-
ske civilforvaltning i Estland. I en kvartals-
rapport fra juli måned hedder det: ”Die Ge-
stellung von Arbeitskräften für kriegsent-
scheidende Bauten insbesondere für Rüst-
ungsbauten war noch schlechter als in den
Vorquartalen. Aus Veranlassung des THE
[Technisches Hauptamt Estland] wurden ver-
schiedene Umsetzungen von Arbeitskräften
vorgeschlagen. Leider gingen die Arbeitsäm-
ter mit diesen Forderungen des THE nicht im-
mer überein und verlagerten die Kräfte nach
ihrem Dafürhalten. Die Durchführung der
Umsetzungsmassnahmen durch den Gen.
Kom. [Generalkommissar] (...) erfolgte sehr
langsam, wie überhaupt der Geschäftsgang
mit dieser Abteilung sehr schleppend ist. Die
von mir geforderte Umsetzung von 25 Kräften
des estnischen Strassenbaues zum Zement-
werk Portkunda hat über 4 Wochen gedauert.”
(Dette var de ovenfor omtalte vejarbejdere,
der ankom til Port Kunda i maj).58 I oktober
var situationen alvorlig: ”Die Gestellung von
Arbeitskräften für die dringendsten und
kriegsentscheidend wichtigsten Bauvorhaben
ist völlig unzureichend. (...) Die umzusetzen-
den Arbeitskräfte sind in fast allen Fällen
nicht dazu zu bewegen, die Arbeit an anderen
Baustellen freiwillig aufzunehmen. Die dann
vorzunehmende Dienstverpflichtung wirkt
sich stets so aus, dass die Arbeitskräfte ihrer
bisherigen Baustelle fernbleiben, aber an ihrer
neuen Einsatzstelle nicht eintreffen. (...) We-
der Arbeitsamt noch Polizei sind in der Lage,
gegen dieses Verhalten einzuschreiten.”59 Det
lokale Arbeitsamt var tydeligvis ikke i stand

ARBEJDERHISTORIE NR. 4 2001110



til at møde kravene om fremskaffelse af den
nødvendige arbejdskraft, og man var ikke i
besiddelse af de nødvendige magtmidler til at
håndhæve arbejdspligten.

Problemets løsning var dog ved at indfinde
sig. På samme tidspunkt, mellem juni og sep-
tember 1943, var det ekspanderende SS-
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt under
Oswald Pohl nemlig igang med at fratage
Reichskommissar Hinrich Lohse kontrollen
med de jødiske ghettoer i ”Ostland”.

Der var tale om et skift i SS’ jødepolitik i
østområderne, bort fra de vilde henrettelser og
frem mod en målrettet udnyttelse af de jødi-
ske indbyggeres arbejdsressourcer. Den 21.
juni 1943 gav Heinrich Himmler, øverste SS-
chef, ordre til at opløse de baltiske ghettoer og
overføre deres jødiske befolkning til arbejde i
kz-lejre, med særlig henblik på olieskiferbrud-
dene i Estland. Ved denne lejlighed blev
22.000 ”ikke-arbejdsduelige” ud af Baltikums
tilbageværende 72.000 jøder ”evakueret øst-
på” – den rutinemæssige eufemisme for ud-
ryddelse. Den første kz-lejr blev indrettet i
Riga i juni, fulgt af kz-lejrene i Kowno (Kau-
nas) i Litauen og Vaivara, Estland, med virk-
ning fra den 15. september. Kommandant i
Vaivara blev SS-Hauptsturmführer Johann
Aumeier, en tidligere Schutzhaftlagerführer i
Auschwitz, som i 1948 blev dødsdømt i Polen
og henrettet. Det skønnes, at der i de baltiske
kz-lejre i november 1943 opholdt sig 50.000
jøder. I øvrigt blev disse lejre aldrig tro kopier
af kz-lejrene i Tyskland, idet de savnede flere
af de strukturelle kendetegn. Først og frem-
mest skulle de sikre store mængder billig ar-
bejdskraft.60

Vaivara blev ”Stammlager” for 27 ”Beila-
gern” i det nordlige Estland, hvor jødiske
tvangsarbejdere skulle sættes ind i olieskifer-
brydningen. Men over for Litauens 200.000
og Letlands 93.000 befandt der sig i Estland
kun omkring 1000 jødiske indbyggere, da
Tyskland invaderede USSR i 1941. De blev
arresteret og stuvet sammen i lejre og fæng-
sler, indtil de kunne myrdes planmæssigt af
SS’ere tilhørende Einsatzgruppe A.61 Indsats-
gruppen, som var ansvarlig for massehenret-

telserne af jøder i det meste af de baltiske lan-
de i månederne efter den tyske okkupation,
havde derfor i januar 1942 kunnet rapportere:
”Heute gibt es in Estland keine Juden mehr.”
Og i Wannsee-protokollen fra den 20. samme
måned figurerede Estland som ”Judenfrei”.62

KZ Vaivara måtte altså bemandes udefra, og
valget faldt på jøderne fra ghettoen i Vilnius,
Litauen. Ved de store razziaer den 5. og 24.
august og 1.-4. og 23.-24. september 1943
blev tusinder af ghettoens beboere ført bort til
KZ Vaivara og dens udekommandoer. Den 28.
oktober blev også jøderne fra ghettoen i Kau-
nas deporteret til estiske lejre.63

Forskellige undersøgelser har anslået, at
Vaivara og de to udekommandoer Kiviöli og
Raasiku beskæftigede op imod 9000 jødiske
fanger og 15-20.000 russiske krigsfanger i
olieskiferbrydningen. Der nævnes mere end
20 lejre i Estland. Lejrene var bevogtet af en-
heder fra den estiske SS-legion, og medlem-
mer af OT deltog i organiseringen af arbejdet
udenfor lejrene. Alene i Virumaa-distriktet,
som vi interesserer os for her, figurerer der 12
lejre: Kuremäe, Viivikonna, Auvere, Jöhvi,
Kohtla-Järve, Kukruse, Perm, Goldfields, Ere-
da-Asundus, Sonda, Aseri samt, som den sid-
ste, Kunda.64

Port Kunda blev i 1943 på denne måde
endnu et skud på stammen af arbejdslejre til-
knyttet kz-lejren i Vaivara. Den 10. oktober
ankom 200 jødiske fanger til fabrikken under
bevogtning af SS og blev anbragt bag
pigtråd.65 Fabrikkens ledelse havde presset de
tyske myndigheder for ekstra arbejdskraft, og
nu gik ønsket i opfyldelse, omend man ikke
havde bedt om jødiske slavearbejdere. De ty-
ske myndigheder havde selv sat aktionen i
værk. Materiale fra Litauen beskriver beslut-
ningsprocessen, som den foregik fra efteråret
1943, og som den kan være foregået i tilfæl-
det Port Kunda. En kvartalsrapport fra Tech-
nisches Hauptamt i Kaunas for månederne juli
til september, altså samme tidspunkt som lej-
ren i Kunda blev oprettet, giver følgende op-
lysninger: ”Die Gruppe I [under Technisches
Hauptamt i Kaunas] hat durch Verhandlungen
mit dem SD erreicht, dass bei den leistungs-
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fähigsten Ziegeleien Litauens (Daugelai, Pale-
monas) sowie in dem Kalkwerk Akmene je
250 Juden eingesetzt wurden, sodass zu erhof-
fen ist, dass die Werke bald ihre Friedens-Pro-
duktion erreichen (...) Es sind bereits Schritte
eingeleitet, noch weitere Ziegeleien mit jüdi-
schen Arbeitskräften oder Ostland-Flüchtlin-
gen zu betreiben. (...) Die jüdischen Bauar-
beitskräfte sind auf höhere Anordnung aus al-
len Betrieben zurückgezogen und werden
nach Unterbringung in Konstrations-Lagern
[sic] erneut eingesetzt. Durch Verhandlungen
mit dem SD, welcher den Einsatz der Juden
von jetzt an Regelt, ist vereinbart, dass der
Einsatz von Juden auf Baustellen nur nach
Einholung der vorherigen Stellungnahme des
THL [Technisches Hauptamt Litauen] er-
folgt.”66 I januar året efter hedder det: ”In der
Baustofferzeugende Industrie ist gegenüber
dem Vorjahre in der Ziegeleiindustrie eine
Mehrproduktion von etwa 25% erzielt wor-
den. Durch Einsatz von jüdischen Arbeitskräf-
ten (900 Mann) ist die Arbeitseinsatsfrage bei
den grösseren Ziegeleien gelöst.”67 I juli 1944
ser vi de to lettiske cementværker Riga og
Brozeny drevet ved hjælp af hhv. krigsfanger
og østflygtninge.68

Vi ved ikke meget om forholdene i ar-
bejdslejren Port Kunda. Et enkelt vidneudsagn
fra de sovjetiske afhøringer i efteråret 1944
bekræfter, at der var omkring 250 fanger i lej-
ren, stammende fra hovedlejren Vaivara.69 In-
terviews med lokale, tidligere ansatte ved fa-
brikken og to jødiske, tidligere fanger i ar-
bejdslejren i Kunda i efteråret 1997 bekræfte-
de flere af oplysningerne: Fangerne kom fra
Kaunas og Vilnius, der var tale om et par hun-
drede mennesker, fangevogterne var estere,
mens kommandanten og hans assistenter var
tysk SS.70

Da de godt 200 jøder blev sat ind i kalk-
bruddet ved Port Kunda, havde fabrikken i
11/2 år været på danske hænder. Det var nu
kort efter Augustoprøret hjemme i Danmark,
og Theodor Hansen blev muligvis bekymret
for, om hans arbejde nu var blevet landsskade-
ligt. I hvert fald søgte direktøren den 5. okto-
ber om sygeorlov fra den 24. oktober. Den 10.

oktober ankom jødiske tvangsarbejdere, og
Theodor Hansen rejste den følgende mor-
gen.71 Inden han rejste, bemyndigede han dog
fem danske ingeniører på stedet til at føre ar-
bejdet videre, og på hjemrejsen lagde han ve-
jen om Riga, hvor han den 12. oktober besøg-
te chefen for den tyske Treuhandverwaltung i
Riga, Dr. Raschke. De følgende dage førte di-
rektøren en række forhandlinger om Port
Kundas reprivatisering og udvidelse, med re-
præsentanter fra Technisches Zentralamt, Ab-
teilung Steine und Erden og Wehrwirtschafts-
inspektion. Technisches Zentralamt havde
fundet alt, hvad der skulle bruges til Port
Kundas udvidelse i Lille, Frankrig, også byg-
ninger. Theodor Hansen havde ingen indven-
dinger, men påpegede dog, at situationen var
ugunstig, idet fronten lå ret nær Kunda.72

I København accepterede F.L. Smidth &
Co. nu en udvidelse af Port Kunda med 50%.
Man fremsendte detaljerede opgørelser over,
hvad der skulle bruges, og Theodor Hansen
førte forhandlingerne videre efter sin hjem-
komst. Den 16. januar 1944 havde han et mø-
de med Dr. Jörns, forretningsfører i det nye
centrale Steine und Erden Ost GmbH, Berlin,
i Neustrelitz. Dr. Jörns var ekspert i opbyg-
ning af cementfabrikker. Man drøftede ind-
gående udvidelsen af Kunda, som Dr. Jørns
gerne ville have igang i april. De to mødtes
igen i København den 28. januar, men omsi-
der måtte man se kendsgerningerne i øjnene:
Forhandlingerne i Riga april 1942 havde
været ført under forudsætning af, at fronten
efterhånden ville forskydes længere mod øst
og Leningrad ville blive besat. Kunda ville
dermed blive en fabrik der ikke længere lå i
umiddelbar nærhed af fronten men snarere
kunne arbejde under civile forhold. Men som
situationen var, enedes man om at anbefale en
udsættelse.73

Det lille intermezzo med tvangsarbejdernes
indsættelse gav tilsyneladende ikke anledning
til nogen revurdering af situationen fra F.L.
Smidth & Co.s side. Tværtimod indgik kon-
cernen netop på dette tidspunkt en aftale med
de tyske myndigheder – denne gang økonomi-
ministeriet i Berlin – om at gennemføre en
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udvidelse og modernisering af cementfabrik-
ken i Riga, ”Rigaer Vereinigte Portlandze-
ment- und Baustoffwerke G.m.b.H.”, en af de
få andre cementfabrikker i Reichskommissari-
at Ostland. Forretningen blev gennemført via
datterselskabet ”F.L. Smidth Maschinenfabrik,
Lübeck”. Ifølge det lokale industri- og han-
delskammer, ”Gauwirtschaftskammer Schles-
wig-Holstein in Lübeck”, drejede det sig om
”ein vordringliches Bauvorhaben für die Pro-
duktionserhöhung von Zement für den direk-
ten Fronteinsatz”.74 Ved siden af Rigaer Ze-
mentfabrik havde F.L. Smidth & Co. året før
desuden leveret maskiner og reservedele til
Brozener Zementfabrik, til en cementfabrik i
Kritschew i Hviderusland, drevet af ”Verei-
nigte Ost- und Mitteldeutsche Zement A.G.”
fra Oppeln, samt til en cementfabrik i Ros ved
Wolkowysk, Bialystok, drevet af ”Ostzement
G.mb.H.” fra Königsberg.75

En af Theodor Hansens sidste handlinger
som direktør for Port Kunda bestod i et for-
slag om at rationalisere og mekanisere grube-
arbejdet gennem indsættelsen af et par grave-
maskiner, ”weil die Leistung der zur Ver-
fügung gestellten jüdischen Arbeiter und jun-
gen Ukrainer nach vorgenommenen Stichpro-
ben nur ca. 33% der Arbeitsleistung eines est-
nisches Grubenarbeiters beträgt (...)“76 Direk-
tøren havde på dette tidspunkt været på sy-
georlov i fire måneder, og da hans stedfortræ-
der, fabrikkens advokat i Tallin, Hermann
Koch, havde været nødt til at forlade Estland
med kort varsel, skred tyskerne til afskedigel-
se af Theodor Hansen den 22. februar 1944,
med meddelelsen om, at en tysk civilingeniør
Max Fickert var ny administrator. Dr. Raschke
fra rigskommissærens kontor fortsætter brevet
(i firmaets ovs.): ”Jeg må bede Dem om at
forstå den ovennævnte foranstaltning, der på
grund af begivenhedernes tvingende nødven-
dighed er blevet påkrævet, og jeg benytter an-
ledningen til at udtale min tak til Dem for det
arbejde, De som administrator af virksomhe-
den har ydet.”77

De tyske myndigheders overtagelse af Port
Kunda fik ikke den store betydning, al den
stund såvel økonomi som forvaltning i ”Gene-

ralbezirk Estland” på dette tidspunkt var un-
der hastig opløsning i takt med Den røde
Hærs fremrykning og landets tilbagevenden
til en status som militært operationsområde.
Leningrad var blevet befriet i januar, og de ty-
ske tropper havde måttet trække sig tilbage til
Narva og Peipus-søen. Her stabiliserede fron-
ten sig imidlertid i starten af marts, og det var
først med Finlands opgivelse af kampen sidst
i august måned, at russerne havde ryggen fri
til den afgørende offensiv mod Baltikum, som
blev indledt den 14. september. Narva faldt
den 15. og Tallin den 21. I løbet af denne uge
må Kunda være faldet i sovjetiske hænder.

I ”Reichskommisariat Ostland”s sammen-
brudsfase iværksatte SS og SIPO under an-
vendelsen af i forvejen sparsomme ressourcer
en aktion, hvis formål stadig er omstridt, men
som formentlig drejede sig om at sikre sig ar-
bejdskraft.78 På samme måde som man fra kz-
og udryddelseslejre andre steder tvang de
overlevende fanger ud på de berygtede døds-
marcher, påbegyndte man i Reichskommissa-
riat Ostland evakueringen af de sidste jøder,
roma og krigsfanger til det rigstyske område.
Transporterne af fanger fra Estland til tyske
kz-lejre begyndte allerede i vinteren 1944.79 I
juni fulgte opløsningen af lejren i Vaivara, og
måneden efter Kaunas og Riga. Fangerne her-
fra blev overført med skib til lejre i Tyskland,
hvor kvinderne blev indsat i kz-lejren Stutt-
hof, mens mændene blev transporteret videre
til Buchenwald og opsamlingslejre.80

De estiske lejre blev opløst i juli og august
1944 og fangerne overført til Tallin, hvorfra
de blev evakueret i begyndelsen af september.
To af Vaivaras arbejdslejre blev dog rømmet
for sent til at man kunne nå at evakuere fan-
gerne: I Lagedi blev ialt 426 jøder og krigs-
fanger henrettet af Sicherheitsdienst den 18.
september – dagen da Tallin blev rømmet81 –
og dagen efter blev de tilbageværende 2.400
fanger i Klooga skudt.82 De jødiske fanger fra
Port Kunda og de andre estiske lejre var da
blevet indskibet og sejlet til kz-lejren Stutthof
ved Gdansk (Danzig), hvorfra transporten gik
videre ind i Tyskland til arbejdslejre i olieski-
ferområderne i Württemberg. Da de allierede
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tropper nærmede sig vestfra, blev fangerne
tvunget ud på ”dødsmarcherne”, som igen tog
livet af de svageste. Ud af 50.000 jødiske kz-
lejrfanger i ”Reichskommissariat Ostland”
overlevede 2500.83

Efterspil
I Danmark blev der efter befrielsen indledt
værnemagersag mod Theodor Hansen, der
den 26. november 1946 blev idømt 8 måne-
ders fængsel ved Byretten i København.84

Vidneforklaringerne bekræftede ganske vist,
at der havde været tale om jødiske tvangsar-
bejdere ved Port Kunda, men der stod ikke
noget om tvangsarbejde i værnemagerlovene.
Det var heller ikke noget, avisreferaterne hæf-
tede sig ved. Theodor Hansen havde ladet sig
ansætte af OT som leder af genopbygningen
af Port Kunda Cement, der var blevet ødelagt
af russerne i militær interesse, og han havde
været vidende om, at cementproduktionen
skulle bruges i den tyske krigsførelse.

Hvad F.L. Smidth & Co. angik, blev der ik-
ke rejst sag. Firmaet havde i øvrigt altid for-
fulgt princippet om ikke at blande forretning
og politik. Da Einar Foss i efteråret 1941 kri-
tiserede Gunnar Larsens samarbejdskurs og
leverancerne til de besatte østområder, repli-
cerede trafikministeren, at han ikke så noget
problem i det, da det alle dage havde været
F.L. Smidths opgave at levere cementmaski-
ner til dem, der ville købe. Det havde man
gjort til det gamle Rusland og til bolsjevikker-
ne, og han kunne ikke se, at der var noget i
vejen for også at gøre det over for de nye
magthavere i Rusland. Det var kun at følge
den gamle, konsekvente linie.85 Dette princip
blev ført videre efter krigen, da man i februar
1946 afgav tilbud til den sovjetiske handelsre-

præsentation i København om levering af ce-
mentmaskiner til cementfabrikkerne i Broze-
ny (Brozen) og Port Kunda, der igen var ble-
vet nationaliseret.86

F.L. Smidth & Co. indtrådte efter krigen i
et uformelt samarbejde mellem virksomheder,
der havde lidt tab ved nationaliseringerne i de
baltiske stater.87 Samtidig begyndte koncernen
et tovtrækkeri via Udenrigsministeriet med
USSR om erstatning for tabt ejendom. I marts
1948 anmeldte F.L. Smidth & Co. tilgodeha-
vender i form af et millionbeløb i maskinleve-
rancer og aktieposter i Port Kunda, Asserin,
Riga Gips og Riga Cement.88 Sagen kunne
først tages op i 1957, da der blev indledt tosi-
dede forhandlinger mellem USSR og Dan-
mark, og den 27. februar 1964 blev der ende-
lig indgået en aftale, hvorefter der fra USSR
blev udbetalt kr. 2.600.000.- til fordeling mel-
lem fordringshaverne. De godkendte danske
erstatningsbeløb oversteg imidlertid, hvad man
havde modtaget fra USSR, og da ”Fordelings-
nævnet vedrørende visse fra udlandet modtag-
ne erstatninger” havde afsluttet sin arbejde i
1968, fik F.L. Smidth & Co. udbetalt 1/3 af
det godkendte erstatningsbeløb. Dette var i
forvejen beskåret, fordi 1964-aftalen udeluk-
kende dækkede tiden indtil juni 1941.89

Estland fik sin selvstændighed i 1991, og
fabrikken i Port Kunda blev reprivatiseret.
Under navnet Kunda Nordic Tsement AB pro-
ducerer fabrikken idag cement til hele regio-
nen og i stigende grad til eksport. I 1994 nåe-
de cementproduktionen 500.000 tons – under
voldsomme miljømæssige omkostninger.
Skønt F.L. Smidth & Co. med erstatningen i
1968 havde betragtet sagen som afsluttet, blev
der alligevel rejst fornyede erstatningskrav.
FLS Industries, som F.L. Smidth A/S er en del
af idag, og som med omkring 15.000 medar-
bejdere og en årsomsætning på 18 mia. kr.
(1995) er en af Danmarks største industrikon-
cerner, indgav i 1992 krav til den estiske rege-
ring om tilbagegivelse af aktieposten i Port
Kunda. Erstatningssagen blev opgivet, da hi-
storien om tvangsarbejdet i Port Kunda blev
refereret af danske nyhedsmedier i efteråret
1997. FLS Industries har siden været engage-
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ret i opsporingen af overlevende fra fabrik-
kens arbejdslejr. I marts 2001 havde 12 over-
levende jøder og roma fået udbetalt erstat-
ning.
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Abstract
F.L. Smidth & Co. and the Problem of the
Old, Consequent Line. Port Kunda Cement
from Model Factory to Forced Labour, 1893-
1944Arbejderhistorie 4/2001, s. 94-120.
The cement factory ”Port Kunda” in Estonia
was founded in 1870 and taken over by the
leading and internationally expanding Danish
company ”F.L. Smidth & Co.” (today: FLS
Industries) in 1922. Before the Bolshevik Re-
volution, Russia had been Danish industry’s
major foreign field of expansion. Now, invest-
ments were moved to the Baltic states. Port
Kunda, a big and modern factory equipped

with technologically advanced rotary kilns,
continued its expansion in the inter-war pe-
riod, profiting from the rich local oil shale de-
posits. After the Soviet annexation of Estonia
in 1940, the factory was nationalized. For the
F.L. Smidth & Co., the German occupation of
Estonia in the summer of 1941 offered a chan-
ce of regaining Port Kunda. A succesful at-
tempt was made in September that year, when
the former director of the company, now Mini-
ster for Public Works, Gunnar Larsen, was
able to combine his efforts with a political ini-
tiative aimed at promoting Danish business in
the occupied Eastern territories and smoot-
hing occupied Denmark’s relations with Nazi
Germany. As a result, F.L. Smidth & Co. aga-
in came into possession of Port Kunda in the
summer of 1942. Because the director of the
factory, Theodor Hansen, had actually been
back at Port Kunda since October, 1941, pre-
paring for a Danish takeover, new machinery
was already installed by August, 1942, and
the factory could start producing cement for
the German ”Organization Todt” and its road
and bridge building activities in Estonia and
on the Eastern front. But production was ham-
pered by a serious shortage of manpower, and
gradually, refugees from the Leningrad area
as well as Roma prisoners were included in
the work force. When the situation became
desperate, 200 Jewish prisoners were taken to
Port Kunda by the German SS, which set up a
work camp at Port Kunda. The camp was at-
tached to the concentration camp of Vaivara.
In February, 1944, the Germans took over the
factory, and the Danes were sent home. Pro-
duction finally came to an end in the summer
of that year, when the Red Army was approa-
ching, and the Jewish prisoners were evacu-
ated to Germany by ship. The FLS Industries
are today compensating the few remaining
survivors.
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