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Holck-Larsen var egentlig 
udsendt af F. L. Smidth, men 
da virksomheden hjemme i 
København sagde nej til et af 
hans projektforslag, opsagde 
han sin stilling i protest, og i 
stedet slog han sig sammen 
med sin gamle skolekamme-
rat Søren Toubro.

Det skete i det daværen-
de Bombay, der i dag hed-
der Mumbai, og de to havde 
ikke så meget andet at star-
te på end en drøm og en god 
portion vovemod. De havde 
knap nok et kontor, for det 
var så lille, at de dårligt kun-
ne være der på samme tid.

Krigen spændte ben

I starten importerede de me-
jerimaskiner fra Danmark, 
men det satte besættelsen 
en stopper for, og samtidig 
spændte krigen ben for de-
res importtilladelser i det 
hele taget.

De begyndte derfor selv at 
opfi nde og udvikle mejeri-
maskiner, men krigen skab-
te behov for andet og mere 
end mælk – for skibe, f.eks.

Larsen og Toubro startede 
derfor en større produkti-
ons- og reparationsvirksom-
hed, og det lykkedes dem 
også at skaffe tilstrækkeligt 
med uddannede ingeniører, 
for de beskæftigede bl.a. in-
ternerede tyske offi cerer.

Da krigen sluttede, hav-
de de to danske ingeniører 
skabt så stor respekt om de-
res virksomhed hos de allie-
rede, at de kom til at repræ-
sentere en række britiske og 
amerikanske virksomheder, 
som producerede alt lige fra 
kiks, sæbe og glas til trakto-
rer.

Men respekten vendte 
begge veje, for det var ik-
ke bare Larsen og Toubro, 
der blev respekteret for de-
res kunnen. Deres virksom-
hed byggede også på en stor 
respekt for de indiske med-
arbejdere og for det indi-
ske samfund i det hele taget, 
og det skyldtes ikke mindst 

Henning Holck-Larsen.
»Han var et meget unikt 

menneske,« fortæller en af 
hans venner, advokat Steen 
Lassen hos advokatfi rma-
et Lassen og Ricard. Han er 
formand for Holck-Larsen 
Fonden, der er en personligt 
oprettet fond, som ikke har 
aktier i virksomheden.

»Det unikke ved Holck-
Larsen kom bl.a. til udtryk 
ved, at han ikke gjorde for-
skel på indere og udlændin-
ge, for alle blev behandlet ef-
ter fortjeneste,« siger han.

Det var en holdning, der 
vakte så megen anerken-
delse, at Henning Holck-
 Larsen ligefrem blev afbil-
det på et indisk frimærke.

»Hvis nogen kom med et 
forslag, spurgte han »tror 
du selv på det?«, og hvis folk 
svarede ja, bakkede han op 
om ideen«.

Ifølge Steen Lassen kan 
Holck-Larsens positive 
holdning til de indiske med-
arbejdere og det indiske 
samfund som helhed me-
get vel være årsag til, at man 
hos Larsen & Toubro endnu 
i dag giver indtryk af at have 
så høje tanker om virksom-
hedens danske ophav.

Et etisk menneske

Holck-Larsens verden be-
stod da også af andet og me-
re end ingeniørkunst. 

»Han var et meget etisk 
menneske, og han var meget 
interesseret i poesi. Da hans 
hustru blev meget syg og sad 
i rullestol, læste han dig-
te for hende,« ” siger Steen 
Lassen.

Længe inden da var Lar-
sen & Toubro imidlertid 
blevet nationaliseret, og 
dengang måtte både Holck-
Larsen og Toubro forlade 
deres virksomhed.

»Søren Toubro tog det 
meget tungt og døde tidligt, 
allerede i 1982, men Holck-
Larsen vendte siden tilbage 
som bestyrelsesformand,« 
fortæller Steen Lassen.

Det skete oven på en noget 
tumultarisk epoke, både le-
delsesmæssigt og ejermæs-
sigt, efter at virksomheden 
igen var kommet på private 
hænder.

»Men så blev Holck-
 Larsen hentet tilbage som 
leder – og så blev der ro«.

Hans tilværelse i Indien 
stod i nogen grad i kontrast 
til hans opvækst i Køben-
havn. Faren, der var med i 
boerkrigen, blev siden stati-
onsforstander på Nørreport, 
og familien boede på Frede-
riksberg.
»Holck-Larsen var katolik 
og gik i jesuitterskole,« for-

tæller Steen Lassen, »og han 
var en meget nær ven af bå-
de Rambøll og Haldor Top-
søe«.

Holck-Larsen var i det he-
le taget meget tro mod sine 
venner såvel som mod sine 
ledere og medarbejdere. Det 
var med til at skabe en meget 
høj grad af respekt omkring 
ham, og det var også årsag 
til, at selv højtstående ledere 
knyttede sig stærkt til ham.

»I Indien brænder man 
jo de døde, og der er tradi-
tion for, at det er den ældste 
søn, der tænder bålet,« siger 
Steen Lassen.
»Men da Holck-Larsen dø-

de i 2003, var det direktøren 
for Larsen & Toubro i Indi-
en, der tændte bålet. For han 
følte sig som en søn, sagde 
han«.

Trods sin storhed blev 
Holck-Larsen imidlertid be-
gravet i de ukendtes grav.

»Og på samme måde er 
hans fond en ophørende 
fond,« siger fondens for-
mand, advokat Steen Las-
sen.

For han ville ikke have, at 
der skulle rejses noget mau-
soleum over ham«.
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Både Larsen 
og Toubro ...

Henning 
Holck-Larsen 
overlevede 
sin partner 
Søren Toubro 
med mange år 
og vendte 
tilbage til deres 
livsværk som 
bestyrelses-
formand, efter 
denne var ble-
vet nationalise-
ret af inderne. 
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BILER - HVER FREDAG I BØRSEN WEEKEND
Børsens læsere interesserer sig for biler. Hver fredag sætter Weekend fokus på heste-
kræfterne og giver landets mest købestærke bilister noget for pengene. 

Få dine biler eksponeret over for Børsens læsere, kontakt Peter Bach 
eller Claus Andersen på 7242 3320 og hør mere om dine muligheder for annonce-
ring.

Direktør til mindre 
sparekasse…

…spændende udfordringer i et 
stærkt værdibaseret pengeinstitut

Yderligere information på  www.curia.dk, 

eller kontakt Mogens Breum på 7020 0511


