
Fire innovative erhvervsledere 

En foredragsrække om fire aarhusianske erhvervsledere, der gik nye 
veje og var med til at give Aarhus en plads i en globaliseret verden. 

Fire foredrag i januar 2012 på  
Erhvervsarkivet 
Vester Allé 12 
8000 Aarhus C 

Tilmelding til foredragene er nødvendig og kan ske ved enten personlig eller telefonisk 
henvendelse, via mail eller via Statens Arkivers hjemmeside. 
 

Mandag den 9. januar kl. 16.00 

Otto Mønsted 
En iværksætter af usædvanligt format 
Otto Mønsted var en frontløber i den danske margarineindustri, hvor hans 
virksomhed blev kendt for meget aktiv brug af reklamemediet og 
markedsføring generelt. O(tto)M(ønsted)A(arhus) blev det kendteste af alle 
danske margarinemærker. Mindre kendt er det måske, at han meget tidligt 
foretog betydelige udenlandske investeringer og i tæt samarbejde med den 
førende engelske retailer Maypole Dairies også opnåede en ledende position på 
det engelske marked. En fedtstof-nørd, der mente at det gode ved penge 
hverken var at eje eller bruge dem – men at tjene dem! 

Foredragsholder: Kurt Pedersen, Center for Erhvervshistorie 

 

Mandag den 16. januar kl. 16.00 

Frederik Lausen 
Kosmopolit og lokalpatriot 

Tiden op til 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 er blevet kaldt den 1. globalisering. 
Aarhus tog del i den og udviklede et fødevareindustrielt kompleks med Korn og 
Foderstofkompagniet og Aarhus Oliefabrik som de vigtigste. Aarhus Oliefabrik 
havde i 1892 fået en kun 25 årgammel direktør, Frederik Lausen, og han fik 
placeret Oliefabrikken på branchens verdenskort og arbejdede for et 
universitet i byen, der kunne uddanne erhvervsledere til en international 
karriere. Lausen satsede meget stort efter Verdenskrigens slutning og skabte 
derved store vanskeligheder for oliefabrikken, indtil han trak sig tilbage som 
direktør i 1926. 
 
Foredragsholder: Jørgen Fink, Center for Erhvervshistorie 



 

Mandag den 23. januar kl. 16.00 

G.A.L. Thorsen 
Værnemager, fabrikant og jordspekulant 

Fabrikant G.A.L. Thorsen (1916-92), der i folkemunde blev kaldt "Gale 
Thorsen", var en idérig og kontroversiel erhvervsmand, bl.a. som følge af 
jordspekulationer og evindelige trakasserier med skattemyndighederne. Han 
kørte i Cadillac, gik i træsko og strøede om sig med kvikke bemærkninger til 
journalister, der vidste, at et interview med Thorsen altid var godt stof. Da der 
ikke er bevaret arkivalier fra hans virksomheder, er aviserne ofte de eneste 
kilder til beskrivelse af hans erhvervsmæssige meritter. Det har givet 
anledning til mange myter, og i foredraget skal vi se på nogen af realiteterne i 
historien om den berømte Lystrup-fabrikant.  
 
Foredragsholder: Kenn Tarbensen, Erhvervsarkivet 
 
 
 
Mandag den 30. januar kl. 16.00 
 
Richard Vagn Relsted  
En aarhusiansk pendant til Palo Altos Steve Jobs. 

Richard Vagn Relsted var direktør i Jydsk Telefon 1958- 82, dvs. i en periode, 
hvor computerteknologien for alvor vandt indpas i telefonien eller rettere 
telekommunikationen.  
Richard Vagn Relsted var en af de første i international telefoni, der til fulde 
forstod de store muligheder, der her bød sig til. Richard Vagn Relsted 
medvirkede til, at der på den baggrund i Aarhus blev udviklet en stribe stærkt 
innovative produkter, som sagtens tåler sammenligning med Apples her 40 år 
senere. 
I modsætning til vore dages telefondirektører var personlig vinding ikke en af 
Richard Vagn Relsteds drivkræfter. Det var andre ting der drev denne 
dynamiske og succesrige erhvervsmand. 

Foredragsholder: Michael Bruun, Center for Erhvervshistorie 
 
 

 


