En problemfyldt transport af
GIER
til München

En beretning om hvordan en IFIP Congres og Interdata-udstilling i München i
1962 bevirkede, at GIER’s skufferammer fremover blev lavet af mere solide
materialer end tilforn.
________________________________________________________________
Erling Thomsen 2007

1

En problemfyldt transport af GIER til München
I august 1962 afholdt IFIP Congres og Interdata-udstilling i München. Regnecentralen
mødte talstærkt op med i alt 29 deltagere, hvoraf de fleste også var foredragsholdere
eller var involveret i Interdata-udstillingen.
Fem af deltagerne fra kontorautomations afdelingen i Rialto skulle også hilse på deres
nye chef Willy Heise, der på det tidspunkt var ansat hos Siemens i München. Bilag 1
viser: ”Deltagere fra Regnecentralen i IFIP Congress 62” og bilag 2 er den af
Regnecentralens direktør Niels Ivar Bech (NIB) udarbejdede plan vedrørende: ”Rejse til
og deltagere i IFIP Congress 62”.
Regnecentralen delte stand på Interdata-udstillingen med Facit Electronics og SAAB og
udstillede i samarbejde med DISA Elektronik, Herlev. Der var så vidt jeg husker planer
om, at DISA skulle markedsføre og sælge Regnecentralens produkter.
I München skulle DISA for første gang præsentere deres nye produkt: ”DISADEC”,
som GIER kom til at hedde i DISA regi. Bilag 3 er en oversigt over hvad DISA og
Regnecentralen udstillede og bilag 4 viser opbygningen af standen, hvor
DISA/Regnecentralen havde hjørnet ud mod publikum. Det øvrige areal delte SAAB og
Facit.
På udstillingen skulle Regnecentralen også præsentere deres nye Gier-Algol compiler,
som for første gang ville blive vist for offentligheden.
Jeg stod for det praktiske i forbindelse med Interdata-udstillingen. Som hjælpere til de
tekniske installationer var Knud Bruun fra Præstø og Kurt Andersen fra Århus blevet
udkommanderet, hvor det primært var Bruun, der kom i arbejde. Han og jeg havde et
formidabelt godt samarbejde. Der var ingen problemer med hvornår det var hans ansvar
og hvornår det var mit.
Transport af maskiner fra produktionsafdelingen i Præstø blev dengang udført af Søborg
Flytteforretning ved vognmand Beck. En flink og påpasselig vognmand, der aldrig
overskred fartbegrænsningerne. Han skulle stå for transporten fra Kastrup til München
og retur, som ifølge tilbud ville koste 6.800,-. Tilbudet fremgår af bilag 5.
Facit og SAAB’s udstillingsgenstande blev sendt til Kastrup, for der at blive læsset over
på Becks flyttevogn. Bilag 6, 7 og 8 er ”Protokoller fört vid sammanträde om
utställingen IFIP Interdata” der blandt andet beskriver de udstillingsgenstande der skulle
sendes til München. Bilag 9 er: ”Flytteplan for DISADEC m.m. til München og retur”.
Uheldigvis kunne Becks flyttebil ikke rumme alle udstillingsgenstandene, som skulle
være i München næste morgen, så et alternativ skulle findes i en fart. Transportfirmaet
”Børge Langhoff” var inden for rækkevidde og de havde en ledig vogn af passende
størrelse. Der blev i en fart truffet en aftale med dem og udstillingsgenstandene blev
flyttet over i Børge Langhoffs vogn. Aftalen med Børge Langhoff vedrørende transport
af udstillingsgods til München og retur fremgår af bilag 10.
Dengang blev Gier transporteret i oprejst tilstand, det vil sige at Gier stod i flyttevognen
som i en maskinstue, blot var den i vognen spændt fast til en af væggene.
Børge Langhoff ankom planmæssigt til München, hvor Bruun og jeg stod og ventede.
Da papirnusseriet var overstået, kravlede vi op i vognen, løsnede Gier og åbnede
lågerne. Det var ikke rart. Nede i bunden lå skufferne.
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Det var første gang, at Gier i oprejst tilstand havde været på en så lang tur og det var
flere rystelser end skufferne kunne holde til. De var tilsyneladende lavet af et for blødt
materiale til at kunne modstå en så lang tur.
Vi fandt hurtigt ud af, at enten havde vi meget travlt eller også havde vi ikke noget at
udstille. Jeg fik fat i NIB og forklarede ham situationen. Han ville næste morgen prøve
at låne en anden Gier. Bruun begyndte at rydde op i de sørgelige rester og få det øvrige
materiel på plads.
Næste formiddag havde NIB fået lov at låne observatoriets Gier et par dage. Den blev
kort efter afmonteret og flyttet ned i vognmand Becks flyttevogn og spændt fast til
væggen som ved forrige transport. Man var mere tryg ved Becks blide kørsel end
Langhoffs, så det skulle nok gå.
Gier ankom til München næste dag. Med stor spænding åbnede Bruun lågerne.
Skufferne var hvor de skulle være; men hvis turen havde gået til Brenner-passet, havde
de formodentlig ligget i bunden af skabet. De huller boltene gik igennem var ikke
længere cirkelrunde men meget ovale, så der var ikke meget mere ramme tilbage, der
holdt skuffen på plads.
Meget forsigtigt fik Bruun understøttet skufferne og spændt dem fast så godt det kunne
lade sig gøre, så Gier kunne flyttes ud på standen. Bruun fik liv i den og den kørte da
Jørn Jensen stolt kom med 8-huls papirstrimlerne, der indeholdt den nye Gier-Algol
compiler.
NIB var ikke meget for at kongresdeltagere skulle møde de fem fra Rialto’s
kontorautomationsafdeling i hotellets bar, så NIB havde bedt Willy om at finde et
passende sted i nærheden af Willys bopæl, langt væk fra de andre. Det var et godt sted
Willy fandt: ”Hotel Laimerklause”. Der var værelser, så det var berettiget at kalde stedet
”Hotel”; men betegnelsen værtshus var nu mere nærliggende. Der var ingen problemer
med at få en øl til og interessante små hjemmelavede genstande. Mærkelig nok kunne
NIB godt finde på at invitere andre kongresdeltagere ud og se hvor umuligt vi opførte
os.
Jeg kan ikke huske, hvordan Bruun sikrede skufferne på hjemturen, men maskinen kom
hjem uden nævneværdige men. Observatoriets Gier blev geninstalleret en god uge efter
udlånet på et par dage. Det var en meget ophidset professor Reich, der ventede på sin
maskine. Han havde efter dag 2 ikke kunne få fat i NIB og ved tilbageleveringen så man
heller ikke skyggen af NIB. Det blev chefen for Regnecentralens produktions afdeling,
Tage Vejlø og mig, der måtte stå skoleret til skideballen, som godt nok mest handlede
om, hvad professoren ønskede at gøre ved NIB.
Bagefter gik Vejlø og jeg hen og fik en øl, måske to.
Forsikringen betalte for den havarerede Gier og Regnecentralen fik lov at beholde de
værdiløse vragstumper, som Vejlø ganske uden skrupler genanvendte store dele af.
Økonomisk blev det en gevinst; men om NIB siden satte sine ben på observatoriet må
stå hen i det uvisse.
Fremover blev skufferammerne lavet af mere solide materialer.
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