Tordenskjold og Chr. X blev svenske i 1920´erne
De danske tændstikker med Tordenskjold og Christian X, som alle betragtede som
pæredanske, var på svenske hænder allerede i 1920´erne.
Men forinden var de danske tændstikfabrikker flere gange meget tæt på at erobre
det verdensherredømme, som den svenske tændstikindustri med tændstikkongen
Ivar Kreuger i spidsen og efterfølgende Wallenberg-koncernen erobrede.
Om dette og de mange indædte kampe mellem de danske fabrikker og de
hemmelige karteller mellem fabrikkerne fortæller vi, Hans-Henrik MøllerAndersen og Poul Low Møller, i vores nye bog,

Svovlstikkerne – en glemt industrihistorie
For første gang får læserne den samlede historie om den danske tændstikindustri, fra en forarmet
bogholder i København i 1837 ansøger om at måtte anlægge en fabrik til produktion af friktionssvovlstikker
til den svenske verdenskoncern STAB lukker H.E. Gosch & Co. i 1972.
Bogen er en levende beretning om de hen ved 120 større eller mindre fabrikker, der har eksisteret i den
pågældende periode og giver et billede af samtiden, kvindekampen, børnearbejdet, hygiejnen og
arbejdsmiljøet og om personerne bag og på fabrikkerne.
Og så har vi en ny, velbegrundet og meget jordnær teori om, hvorfra eventyrdigteren H.C. Andersen
hentede sin inspiration til "Den lille pige med svovlstikkerne", idet digteren faktisk havde sin daglige gang i
den gade, hvor den på den tid største svovlstikkefabrik lå.
Den 444 sider fyldige bog er resultatet af næsten 3 års research på landets arkiver og gennemlæsning af de
tæt ved 25.000 sider dokumenter om denne industri og personerne bag den, som researchen resulterede i,
et arbejde, hvor vi hele tiden har søgt tilbage til de oprindelige kilder.
Ud over at give den almindelige læser en spændende historie, er bogen også et uundværligt opslagsværk
for filumenisten.
Idéen til bogen blev skabt på en opfordring fra Den gamle By i Århus, som jeg (Hans-Henrik) flere gange
havde bistået med datering af og data om tændstikæsker, i min egenskab af ejer af Det danske
Tændstikmuseum og af en af Danmarks største tændstiksamlinger og da jeg luftede idéen for min bror, blev
vi meget hurtigt enige om at kaste os over projektet.
Selv om en del forlag, efter gennemlæsningen af vores manuskript, bl.a. fandt at dette ikke passede til
deres koncept, vendte de dog tilbage med rosende omtale af manuskriptet bl.a., at "det er en spændende
og farverig historie om den danske tændstikindustri", "manuskriptet fortjener at være tilgængeligt" "det
har været en god oplevelse at læse jeres manuskript".
Da vi synes, at vores historie er spændende og giver en hel del ny og ændret viden om denne industri, har vi
nu besluttet os for selv at udgive bogen.
På de næste sider følger et par eksempler fra bogen.

