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P.O. Pedersen  
– en teknisk-videnskabelig pioner 

af museumsinspektør, ph.d. Hans Buhl,  
Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet

Der findes en P.O. Pedersens Vej i flere danske byer. I Aarhus ligger den tæt på  
Samuel Morses Vej og Graham Bells Vej, og i Holstebro ligger den i selskab med  
Valdemar Poulsens Vej og Niels Bohrs Vej. Det er ingenlunde tilfældigt, at ingeniøren 
Peder Oluf Pedersen (1874-1941) er blevet hyldet på denne måde. For han har spil-

let en central rolle i omdannelsen af Danmark fra 
et klassisk landbrugssamfund til et moderne, 

gennemelektrificeret industrisamfund, som i 
høj grad er baseret på teknisk-videnskabelig 

viden. Han bidrog til udviklingen af den 
tidlige radioteknologi. I forlængelse heraf 
var han hovedkraften bag etableringen af 
fagområdet svagstrømselektroteknik på 
Den polytekniske Læreanstalt, som han 
senere også blev rektor for. Endelig stod 
han bag oprettelsen af Akademiet for de 
Tekniske Videnskaber, som er en uaf-
hængig organisation, der har til formål 
at fremme teknisk-videnskabelig forsk-

ning og anvendelsen af forskningsresul-
tater til gavn for det danske samfund.

P.O. Pedersens personlige historie er til-
svarende et anskueligt eksempel på perio-

dens ændring fra en praktisk landbrugskul-
tur til et akademisk præget byliv, som bygger 

på stadig teknologisk udvikling.
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FRA BONDEDRENG TIL POLYTEKNIKER
Peder Oluf Pedersen blev født i en fattig bondefamilie i Sig ved Varde den 19. juni 
1874. Hans hovedopgave som barn var at passe gårdens dyr inkl. at malke køerne. 
For at bønderbørnene kunne få tid til at hjælpe med landbruget, indskrænkede 
skolegangen sig til tre dage om ugen om vinteren og blot to formiddage om ugen 
om sommeren. Men Peder Oluf var både glad for og god til skolearbejdet, ikke 
mindst regning. Så han kom let igennem de almindelige regnebøger. Da han i 
14-årsalderen også havde løst opgaverne i sin lærers regnebog fra seminariet, 
lånte læreren ham Poul la Cours Historisk Mathematik med en besked om, at han 
selv måtte finde ud af det, da læreren havde glemt den smule matematik, han i 
sin tid havde lært (Pedersen 1937).

Historien om P.O. Pedersens vej fra hyrdedreng på den vestjyske hede til inge-
niørfaget har nærmest eventyrets karakter. Når han gik ude og vogtede dyrene, 
ærgrede det ham, at markerne omkring Varde å ofte lå tørre hen, selvom der var 
masser af vand i åen. Derfor udtænkte og tegnede han en luftpumpemaskine, som 
skulle kunne løfte vandet op på markerne. For at få en sagkyndig bedømmelse 
af projektet valgte den 15-årige dreng at sende det til ingen mindre end kongen, 
Christian IX. Kongehuset ekspederede henvendelsen videre til Den polytekniske 
Læreanstalt, hvor docent i maskinlære S.C. Borch vurderede projektet. Han 
kunne straks se, at konstruktionen var en evighedsmaskine – og som sådan ikke 
ville virke. Ikke desto mindre vidnede den om en ualmindelig lyst og evne til 
mekaniske konstruktioner. Læreanstalten konkluderede derfor, at ansøgeren 
ville kunne udrette noget på det tekniske område, hvis han fik den rette skoling.

Peder Oluf modtog konklusionen med blandede følelser, men den gav ham 
alligevel så meget blod på tanden, at han gik i gang med at udtænke en regne-
maskine, som ud over de fire regningsarter kunne foretage potensopløftning 
og roduddragning. Denne gang sendte han sit forslag direkte til læreanstalten 
med en forespørgsel om mulighederne for at få understøttelse til en teknisk 
uddannelse. Selvom vurderingen var, at heller ikke regnemaskinen ville fungere 
i praksis, var den dog rigtigt tænkt. Derfor endte sagen med, at P.O. Pedersen 
fik tildelt uddannelsesstøtte. Desuden blev det arrangeret, at han kunne bo hos 
den tidligere omtalte docent Borch. Efter to års forberedelseskursus begyndte 
Pedersen i 1892 på Polyteknisk Læreanstalt, hvorfra han tog eksamen som 
bygningsingeniør med meget stor udmærkelse i januar 1897.

I de næste par år aftjente Pedersen sin værnepligt og medvirkede ved udstikning 
af jernbaner, projektering af fiskerihavne, installation af rindende vand på de 
københavnske skoler og forskellige andre opgaver. Desuden var han i en periode 
assistent ved Den polytekniske Læreanstalt. Herudover fik han sammen med 
en studiekammerat tredjepladsen i en konkurrence vedrørende et havneanlæg i 
Kristiania (Oslo).
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SAMARBEJDET MED VALDEMAR POULSEN  
– BUESENDEREN
P.O. Pedersen boede i det Borch’ske hjem i hele sin studietid. Og det var her, 
han traf Maria Theodora Lihme, fru Borchs lillesøster, som blev hans hustru. 
Ud over stor kærlighed og fire børn fik bekendtskabet med frk. Lihme også på 
anden måde stor betydning for P.O. Pedersens videre livsbane. Hun var nemlig 
veninde med Mary Rasmussen, der var gift med opfinderen Valdemar Poulsen. 
Det bragte de to mænd sammen og førte til et livslangt venskab og frugtbart 
samarbejde (Vinding 1941, 224-259; Larsen 1950).

Deres første fælles projekt blev udviklingen af telegrafonen – verdens første ap-
parat til elektromagnetisk optagelse, lagring og gengivelse af lyd – som Valdemar 
Poulsen havde opfundet i 1898, mens han arbejdede i fejlafdelingen ved KTAS. 
Irritationen over, at man ikke kunne lægge en besked, når man ringede uden at få 
kontakt, havde inspireret ham til en elektromagnetisk ”fonograf”. Fra dannelsen 
af Aktieselskabet Telegrafonen, Patent Poulsen i sommeren 1899 helligede P.O. 
Pedersen sig i nogle år fuldstændigt samarbejdet med Valdemar Poulsen. Det 

Valdemar Poulsen og 
P.O. Pedersen på radio-
stationen i Lyngby.  
I baggrunden til højre 
anes en af de høje an-
tennemaster. (Tekno-
logihistorie DTU)
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indebar et omfattende selvstudium af elektroteknik og matematik, for at han 
kunne udføre de nødvendige beregninger.

P.O. Pedersen interesserede sig også for fysik. Bl.a. besvarede han en prisopgave 
om væskestrålers overfladespænding. Opgaven var nok tiltænkt Niels Bohr, men 
P.O. Pedersen besvarede den altså også. Faktisk blev hans afhandling bedømt 
som den bedste og eneste fuldstændige besvarelse. Bohr havde til gengæld vi-
dereudviklet fænomenets teori, så de blev begge tildelt Videnskabernes Selskabs 
guldmedalje i 1907.

Af flere grunde lykkedes det ikke Poulsen og Pedersen at gøre telegrafonen til 
en kommerciel succes på trods af stor interesse for opfindelsen og betydelige 
bestræbelser på markedsføring i både Tyskland og USA (Clark og Nielsen 1995). 
Først længe efter Poulsens død kom hans optageprincip til at spille en central 
rolle inden for underholdnings- og computerindustrierne. 

Derimod blev Poulsens anden store opfindelse, buesenderen, en kommerciel 
succes og var omkring slutningen af 1. verdenskrig state-of-the-art inden for 
især langdistanceradio (Buhl 2005). Udgangspunktet var den engelske ingeniør 
William Duddells opdagelse af, at en lysbuelampe kunne gøres til en tonegenera-
tor ved at forbinde den med en spole og en kondensator. Gennem en lang række 
forsøg lykkedes det i 1902 Valdemar Poulsen at få den til at oscillere højfrekvent 
ved at lade lysbuen brænde i en brintholdig atmosfære og anbringe et kraftigt 
magnetfelt på tværs af buegabet. Dermed kunne han udvikle en radiosender, som 
udsendte kontinuerte radiobølger i modsætning til de eksisterende gnistsenderes 
abrupte signaler.

Fra 1904 blev laboratorieforsøgene med den nye radiosender suppleret med 
transmissionsforsøg fra en forsøgsstation i Lyngby. I løbet af de næste par år 
formåede Poulsen og Pedersen at etablere trådløs kontakt ikke blot tværs over 
Danmark, men helt til de britiske øer. I begyndelsen blev buesenderen brugt 
til trådløs telegrafi, men i 1907 lykkedes det at realisere trådløs telefoni, altså 
transmission af lyd, hvilket var umuligt med de traditionelle gnistsendere.

I de følgende mange år arbejdede Poulsen og Pedersen m.fl. ihærdigt på at 
udvikle systemet teknisk såvel som kommercielt. Det gik trægt i Danmark, bl.a. 
fordi staten havde monopol på telegraftrafik. Derimod skete der en voldsom 
udvikling i Tyskland, England og ikke mindst USA, hvor patentrettighederne var 
erhvervet af et firma, som opbyggede et kommercielt telegrafsystem på grundlag 
af buesenderen. Det førte til en modning af systemet, som fik den amerikanske 
marine til at vælge buesendere til sin verdensomspændende radiokommunikation 
under og umiddelbart efter 1. verdenskrig. Det var også en buesender, om end 
af tysk fabrikat, som blev benyttet til de første offentlige radioudsendelser fra 
Lyngby Radio i 1922. Men i løbet af 20’erne blev teknologien overflødiggjort 
af radiorørssendere.
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En væsentlig forklaring på, at samarbejdet mellem Valdemar Poulsen og P.O. 
Pedersen blev særdeles frugtbart, er givetvis deres udtalte forskellighed, som 
gjorde, at de både kunne supplere og inspirere hinanden. I modsætning til 
Poulsen var Pedersen en stille og tænksom akademikertype, som kunne arbejde 
koncentreret i lang tid. Hans force var dels at kunne indsamle og sammenfatte 
den eksisterende viden om et givet emne, dels at kunne lave målrettede analyser af 
de problemer, som dukkede op i forbindelse med udviklingsarbejdet. Poulsen og 
Pedersens medarbejder elektroingeniør Jens Peter Christensen har beskrevet deres 
samarbejde således: ”Valdemar Poulsen var den ivrige og geniale Eksperimentator, 
hvis Resultater P.O. Pedersen derefter analyserede og udredede teoretisk, for 
derudfra saa at foreslaa Vejen fremefter til nye Fremskridt” (Christensen 1946, 
319). Den erfaring, som P.O. Pedersen herved fik af fordelene ved at lade teori og 
praksis vekselvirke, blev i høj grad styrende for resten af hans karriere.

P.O. Pedersen bidrog også til buesendersystemets udvikling med flere opfindelser, bl.a. denne 
automatiske afsender til hurtigtelegrafi. Den var lige som en Wheatstone-transmitter styret af 
en papirstrimmel, hvori morsetegnene var kodet som et mønster af huller. Men for at kunne 
klare de store strømme i buesenderen bestod kontakterne af nogle kraftige roterende skiver. (P.O. 
Pedersen Arkivet, Aarhus Universitet) 
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OPRETTELSEN AF UDDANNELSE I SVAGSTRØMS- 
ELEKTROTEKNIK
Foranlediget af den begyndende elektrificering af Danmark i slutningen af 
1800-tallet forsøgte Den polytekniske Læreanstalt med vekslende held at holde 
sig ajour på området. Således blev det i 1896 besluttet at indføre elektroteknik 
som hjælpefag på de forskellige ingeniørlinjer. Men symptomatisk nok måtte 
undervisningen varetages af direktøren for Københavns Belysningsvæsen, Ib 
Windfeld-Hansen, da der ikke var kvalificerede lærere blandt læreanstaltens faste 
personale (Lundbye 1929; Harnow 1998). I 1900 søgte læreanstalten forgæves 
regeringen om tilladelse til at oprette en egentlig elektroteknisk studieretning. 
Derfor blev den først en realitet tre år senere, efter at G.A. Hagemann var blevet 
direktør for læreanstalten og havde argumenteret stærkt for nødvendigheden 
af sådan en linje. I øvrigt måtte Hagemann bekoste det første elektrotekniske 
laboratorium af egen lomme, da der ikke var afsat midler til lokaler og udstyr.

Den elektrotekniske undervisning vedrørte hovedsageligt stærkstrøm, men 
der var også et stort behov for opkvalificering inden for kommunikationstek-
nologierne. Derfor fik læreanstalten i 1908 tilladelse til ligeledes at undervise 
i svagstrømselektroteknik. Til at gøre det ansatte man P.O. Pedersen, selvom 
han som bygningsingeniør ikke var formelt kvalificeret. Men gennem sine 
selvstudier og samarbejdet med Valdemar Poulsen havde han opbygget en reel 
kvalifikation uden sidestykke. Allerede inden sin ansættelse havde Pedersen 
frivilligt holdt forelæsninger i telegraf-, telefon- og radioteknik. Men fra 1. 
april 1909 blev han ansat som docent. Dette var verdens første selvstændige 
lærestol i svagstrømselektroteknik. For at kunne gennemføre den praktiske 
del af undervisningen fik læreanstalten i 1911 en bevilling til indretning af et 
Laboratorium for Telegrafi og Telefoni. Året efter blev P.O. Pedersen udnævnt 
til professor i svagstrømselektroteknik. Pedersen vurderede, at der ikke fandtes 
egnede lærebøger. Derfor supplerede han forelæsningerne med sine egne sirligt 
håndskrevne og mangfoldiggjorte lærebøger, Optegnelser til Forelæsninger over 
Telegrafi og Telefoni I og II, på langt over 200 sider plus diverse bilag. Selvom de 
blev forfattet i hast parallelt med forelæsningerne, kom de til at danne mønster 
for adskillige senere lærebøger inden for området, f.eks. af Jørgen Rybner og 
Leif Christensen, som begge var elever af P.O. Pedersen.

I de følgende årtier blev der dimitteret snesevis af svagstrømsingeniører, hvoraf 
en del fik afgørende indflydelse på elektronikkens udvikling i Danmark, ikke 
mindst inden for det elektroakustiske område (Jespersen 1930). En del af dem 
indledte deres karriere som assistenter for P.O. Pedersen, der endte med at blive 
inspiration for en hele generation af danske svagstrømselektroteknikere.

På det første hold af svagstrømsingeniører fra 1912 var Otto Skovmand og 
Martin Peter Pedersen, som begge hurtigt fik job i flere af de firmaer, som 
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var dannet til udnyttelsen af buesenderen. Da 1. verdenskrig satte en stopper 
for udviklingsarbejdet, befandt de sig begge i Canada. Inden de rejste hjem, 
kontaktede Skovmand Lee de Forest, som han havde arbejdet sammen med i 
Californien, og erhvervede de skandinaviske rettigheder til trioderadiorøret, 
som de Forest havde opfundet få år tidligere. Med dem i bagagen stiftede de 
firmaet Skovmand & Pedersen, som dels importerede og senere iværksatte den 
første danske produktion af radiorør, dels udviklede og solgte de første danske 
radiorørsmodtagere. Da Skovmand døde i 1919, ændrede firmaet navn til ’M. P. 
Pedersen’. Det havde en betydelig produktion af især skibsradioer til langt op i 
1970’erne (Gerald 1963).

En anden produktiv duo fra det første hold var Axel Karl Petersen og Arnold 
Poulsen, som sammen opfandt og udviklede et tonefilmsystem, hvor lyden 
blev optaget optisk. Deres firma Electrical Fono-Films Company A/S fra 1917 
eksisterer stadig. Nu hedder det blot Ortofon og er en af verdens betydeligste 
producenter af elektromagnetiske pickupper. Som endnu et ’dreamteam’ fra en 
af P.O. Pedersens sidste årgange kan nævnes Per Vilhelm Brüel og Viggo Kjær. 
Firmaet Brüel & Kjær, som de stiftede i 1942, har siden starten været førende 
inden for udvikling og produktion af udstyr til måling af lyd og vibrationer. Per 
Brüel mente, at det i høj grad var P.O. Pedersens fortjeneste, at Danmark blev 
det eneste nordeuropæiske land, som fik en akustisk måleindustri.

P.O. Pedersen i Laboratoriet for 
Telegrafi og Telefoni. (P.O. Peder-
sen Arkivet, Aarhus Universitet) 
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VIDENSKABELIGT ARBEJDE
Parallelt med sin undervisning og senere også administration udførte P.O. 
Pedersen et omfattende teknisk-videnskabeligt forskningsarbejde (Petersen 1941). 
I begyndelsen vedrørte hans forskning hovedsageligt udviklingen af Valdemar 
Poulsens radiosystem. I første omgang var han optaget af kredsløbsmæssige 
forhold, f.eks. svingningskredse, antenner og mikrofoner. Men ret hurtigt blev 
han fokuseret på at undersøge de fysiske forhold i selve lysbuen såvel som deres 
afhængighed af svingningernes frekvens, buegassens densitet eller magnetfeltet 
på tværs af lysbuen. Dette var ikke let, da der f.eks. ikke fandtes oscilloskoper, 
som kunne vise strømmens eller spændingens tidslige variation. For at studere 
lysbuens vandring mellem elektroderne i løbet af en svingning forfinede Pedersen 
i stedet en metode, hvor man projicerede lysbuen ind på en fotografisk plade via 
et hurtigt roterende spejl. Derved kunne dens bevægelse i tidens løb fotograferes.

Gennem sine undersøgelser lykkedes det i vid udstrækning P.O. Pedersen at 
komme til klarhed over Poulsen-buens virkemåde og opstille en forbedret teori. 
Han påviste, at magnetfeltets styrke og geometri havde væsentlig betydning for 
buegeneratorens virkningsgrad, og specielt, at der fandtes et optimalt magnetfelt. 
Arbejdet resulterede bl.a. i en lang artikel ”Om Poulsen-Buen og dens Teori”, 
som blev udgivet både på dansk og engelsk. Resultaterne gjorde det også muligt 
at udvikle konkrete forbedringer af Poulsen-buens udformning. 

Man forstår godt, hvorfor P.O. Pedersen var fascineret af de Lichtenbergske figurer. De kan 
dannes, når der sker en højspændingsudladning på overfladen af en isolerende plade. Til venstre 
ses resultatet af en positiv udladning, mens figuren til højre er dannet af en negativ udladning. 
(P.O. Pedersen Arkivet, Aarhus Universitet)
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P.O. Pedersen foretog også mere grundvidenskabelige undersøgelser. Først af 
stødionisation og senere et meget omfattende studie af såkaldte Lichtenbergske 
udladningsfigurer, hvilket førte til en bemærkelsesværdig artikelserie, ”On the 
Lichtenberg figures” I-III i årene 1919-29. Karakteristisk nok udviklede han 
fænomenet til en metode til måling af meget korte tidsrum.

Ud over mere end 130 videnskabelige og populært formidlende artikler, såvel 
som de tidligere nævnte forelæsningsnoter, skrev P.O. Pedersen også to fagbøger: 
Telefonledningernes Teori fra 1914 og The propagation of radio waves along the surface 
of the earth and in the atmosphere fra 1927. Sidstnævnte, der var resultatet af et 
omfattende teoretisk arbejde, blev et standardværk, som var kendt af radioinge-
niører verden over, og som fik betydning for udviklingen af ionosfærefysikken. 

LEDER AF DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT / DTH 
Da der i 1921 skulle findes en ny direktør for Den polytekniske Læreanstalt, 
indstillede lærerrådet enstemmigt til Undervisningsministeriet, at det blev P.O. 
Pedersen. Han blev udnævnt til stillingen fra starten af 1922. I de følgende år 
viede P.O. Pedersen især sit arbejde til to store sager: sikringen af tilstrækkelige 
bygningsmæssige rammer og en gennemgribende revision af læreanstaltens 
organisation, undervisningsplaner og eksamensordninger. Byggesagen gav ham 
mange søvnløse nætter (Engelund og Ulrich 1944).

Siden den seneste udvidelse af læreanstaltens bygninger på Sølvtorvet i 1904-06 
var manglen på plads blevet stadig mere udtalt, dels pga. et stigende studentertal, 
dels pga. af ønsket om mere praksisorienteret laboratorieundervisning. Derfor 
stod P.O. Pedersen over for en vanskelig opgave, da der ikke var arealer til 
yderligere udvidelser omkring læreanstalten. I stedet udviklede han en plan om 
at opføre et helt nyt bygningskompleks ved Øster Voldgade på de arealer, som 
blev ledige ved nedlæggelsen af Sølvgades Kaserne. Han forsømte ingen lejlig-
hed til at fortælle myndigheder og politikere, at det ville få alvorlige følger for 
Danmarks tekniske udvikling, ja, føre til reelt tilbageskridt i forhold til udlandet, 
hvis der ikke blev skabt nye og veludstyrede fysiske rammer til en tidssvarende 
ingeniøruddannelse. 

Efter flere års agitation og lobbyarbejde satte den ellers så besindige P.O. 
Pedersen i 1927 trumf på i et brev til Undervisningsministeriet: ”Jeg føler mig 
saa overbevist om mit Standpunkts Rigtighed, at jeg som nævnt ikke tør tage 
Ansvaret for en Fortsættelse af den nuværende Tilstand. Konsekvensen heraf maa 
være, at jeg i saa Fald beder Ministeriet fritage mig for Hvervet som Direktør 
for Den polytekniske Læreanstalt” (Ibid., 14).

P.O. Pedersen fik sin vilje, og da læreanstalten i 1929 fejrede sit hundredårsju-
bilæum, var nedlæggelsen af grundstenen til den første nye bygning på Øster 
Voldgade en del af festlighederne. Da Pedersen døde 12 år senere, var byggeriet 
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dog stadig ikke færdigt – det blev først indviet i 1954. Men i løbet af 30’erne 
blev der opført er række moderne, veludstyrede laboratorier m.v., som både gav 
styrkede forskningsmuligheder og sikrede, at undervisningen kunne ske på 
eksperimentel basis. 

Med byggesagen i god gænge kunne P.O. Pedersen koncentrere sig om de indre 
linjer. Reformerne blev indledt med et udvalgsarbejde med repræsentanter fra 
lærerrådet, Ingeniørforeningen og Industrirådet. Der var så stor uenighed i 
udvalget, at det i praksis blev Pedersen, der udarbejdede det forslag til en ny 
organisering, som med få ændringer blev godkendt af ministeriet i 1933. En 
væsentlig ændring var, at lærerrådet, som efterhånden var blevet for stort til at 
behandle løbende sager, blev erstattet af et fagråd for hver af de fire studieretnin-
ger samt et undervisningsråd. I forbindelse med reformen blev direktørtitlen også 
ændret til rektor, ligesom institutionen fik den forklarende undertitel Danmarks 
tekniske Højskole. Med hensyn til undervisnings- og eksamensordningen blev 
et omfangsrigt og stift reglement erstattet af enklere og mere elastiske regler. 

Nedlæggelsen af grundstenen til Den polytekniske Læreanstalts første nye bygning på Øster 
Voldgade var en del af festlighederne, da læreanstalten fejrede sit hundredårsjubilæum i 1929. 
Ud over statsminister Stauning er det bl.a. departementschef i Undervisningsministeriet Frede-
rik Graae, som holder øje med, at P.O. Pedersen får lagt stenen rigtigt. (Teknologihistorie 
DTU)
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Desuden blev det præciseret, at læreanstalten skulle give en almen videnskabelig 
og teknisk uddannelse med vægt på grundvidenskaberne. Den kunne så efter 
endt uddannelse tjene som grundlag for en specialisering ude i praksis.

Det fortælles, at P.O. Pedersens ledelse var præget af den stilfærdighed og 
fåmælthed, der prægede ham i hans daglige liv. Efter et oplæg lod han normalt 
andre tale og kunne så til sidst konkludere kort og klart. Han var også så vidt 
muligt imødekommende både over for medarbejdere og studerende. Den tillid 
han nød blandt sine kolleger understreges af, at der i lærerrådet var enstemmig 
tilslutning til forlængelserne af hans femårige ansættelser.

BESTYRELSES- OG KOMMISSIONSARBEJDE
P.O. Pedersens store arbejdsevne og indflydelse illustreres af, at han gennem årene 
var medlem af en lang række bestyrelser og kommissioner m.v., hvoraf der blot 
skal nævnes enkelte. Det giver næsten sig selv, at han var med i bestyrelsen for 
de forskellige firmaer, som blev oprettet til udnyttelsen af Valdemar Poulsens 
opfindelser. Men Pedersen sad også i bestyrelsen for Fysisk Forening 1909-1912 
(de sidste to år som formand) og i bestyrelsen for Elektroteknisk Forening i årene 
1910-1920, heraf de sidste fire som formand. I årene 1920-1923 varetog han den 
vægtige post som formand for Dansk Ingeniørforening. Og i årene 1926-1935 
var han formand for Statsprøveanstaltens bestyrelsesråd.

Myndighederne benyttede også P.O. Pedersens kompetencer i forskellige sam-
menhænge. I 1917 blev han medlem af den Telefonkommission, som skulle 
udforme grundlaget for telefonselskabernes koncessioner, og to år senere blev 
han formand for Statstilsynet for de koncessionerede Telefonselskaber.

I 1920 blev der nedsat en Radiokommission, som skulle undersøge spørgsmålet 
om at oprette en stor radiostation i Danmark, som bl.a. skulle sikre forbindelse 
med USA. Her var P.O. Pedersen på sin vis selvskrevet som medlem, men måske 
netop derfor fandt Ministeren for offentlige Arbejder det nødvendigt at afklare 
hans økonomiske interesser i Valdemar Poulsens radiosystem. Det viste ingen 
formelle habilitetsproblemer, men Pedersen var naturligvis en meget varm 
fortaler for Poulsen-systemet i kommissionen. Det førte til sjældent ophedede 
diskussioner, da flere kommissionsmedlemmer langtfra delte hans begejstring. 
Derfor endte kommissionen med blot at anbefale oprettelsen af en langtrækkende 
radiotelegrafstation uden at tage stilling til, hvilket system der i givet fald burde 
vælges. På grund af statens vanskelige økonomiske forhold strandede projektet 
efterfølgende. Det ærgrede givetvis Poulsen og Pedersen, men det betød også, at 
Danmark blev sparet for en fejlinvestering på millioner af kroner. Udviklingen 
inden for radiorørsteknologien og ikke mindst brugen af korte bølger skulle 
nemlig i løbet af få år vise sig at gøre sådanne storstationer til værdiløse dino-
saurer (Buhl 2005, 263-268).
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DANNELSEN AF AKADEMIET FOR DE TEKNISKE  
VIDENSKABER
P.O. Pedersens vigtigste foreningsmæssige indsats var utvivlsomt oprettelsen af 
Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), som han også blev præsident 
for indtil sin pludselige død som 67-årig i 1941. Som det er fremgået, var det en 
rød tråd gennem alle hans aktiviteter at skabe en frugtbar vekselvirkning mellem 
den teknisk-videnskabelige forskning og den praktiske anvendelse af teknologien. 
Det var også hans motivation for oprettelsen af ATV.

P.O. Pedersens oprindelige vision var at skabe et selskab, som kunne være en 
teknisk-videnskabelig pendant til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
(som han i øvrigt selv var medlem af). Dvs. et eksklusivt og elitært selskab, som 
kunne bidrage til at højne den tekniske videnskabs akademiske og samfunds-
mæssige status. Det stod bekymrende klart for Pedersen, at et råstoffattigt 
land som Danmark kun kunne klare sig i konkurrencen med udlandet ved til 
stadighed at stræbe efter at øge den faglige dygtighed på alle områder. Ikke blot 
individuelt gennem bedre uddannelse på alle niveauer, men også kollektivt ved 
at styrke forskningsarbejdet inden for alle produktionsgrene inden for industri 
og landbrug. Den ensomme opfinders tid var forbi, så for landets skyld skulle 
dygtigheden, kreativiteten og forskningen sættes i system, ligesom kræfterne og 
de økonomiske ressourcer skulle koordineres. For rektor Pedersen har det også 
været en motivation at skabe et større netværk omkring læreanstalten, der kunne 
kanalisere penge fra erhvervslivet og de store fonde til institutionens voksende 
forskningsaktivitet (Knudsen 2012). 

Forud for oprettelsen havde P.O. Pedersen drøftet sine ideer med en række 
ledende mænd inden for de tekniske erhverv, industrien og landbruget, hvilket 
førte til, at det Akademi for de Tekniske Videnskaber, som blev stiftet den 28. 
maj 1937, fik et noget bredere virkefelt end det rent ingeniørvidenskabelige. Den 
biologiske forskning såvel som økonomiske og organisatoriske forhold kom også 
til at spille en betydelig rolle, hvilket givetvis har været medvirkende til, at det 
i høj grad er lykkedes ATV at opfylde sit oprindelige formål om at fremme den 
teknisk-videnskabelige forskning og anvendelsen af dens resultater til gavn for 
det danske erhvervsliv.

ET STORT AFTRYK
P.O. Pedersens hustru døde i 1930. Året efter giftede han sig med Emma Clausen 
Gad, med hvem han fik endnu tre børn. Hun overlevede ham med 56 år og 
skænkede omkring 1990 et meget omfattende materiale fra sin afdøde mand til 
det daværende Institut for videnskabshistorie (nu Center for Science Studies) 
ved Aarhus Universitet. Det blev ordnet i P.O. Pedersen Arkivet, som fremdeles 
vidner om hans enorme arbejdsevne og brede virke.
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P.O. Pedersen beskrives samstemmende som stille, venlig og beskeden. Men 
hans indsats og betydning for moderniseringen af det danske samfund er alt 
andet end beskeden. Tværtimod fik han umådelig stor indflydelse på Danmarks 
modernisering og den teknisk-videnskabelige udvikling i almindelighed og – som 
det er fremgået – den elektrotekniske udvikling i særdeleshed. Hans efterfølger 
i rektorembedet, Anker Engelund, brugte da også store ord i sin nekrolog om 
Pedersen (Engelund 1941): ”Den lille Gaardmandssøn fra Sig blev en Høvding 
indenfor Teknikken og Videnskaben, anerkendt med Medlemskab i mange lærde 
Selskaber i den store Verden, udmærket med høje Udmærkelsestegn. Han forblev 
dog stedse saa jævn, fordringsløs og dansk som i sin Barndom. P.O. Pedersen 
efterlader som Menneske og Videnskabsmand en Arv af allerstørste Værdi for 
det danske Samfund og fuldt og helt svarende til den Berømmelse, som han 
vandt sig hjemme og ude”.

Sådan kommenterede tegneren Jensenius P.O. Pedersens titelændring i Dagens Nyheder i 1933. 
(Gengivet med tilladelse fra Jensenius’ arvinger.)



66

LITTERATUR

Buhl, H. (2005) Buesenderen: Valdemar Poulsens radiosystem, Aarhus 
Universitetsforlag.

Christensen, J.P. (1946) “P.O. Pedersen”, Danmark 6 Nr. 13-14: 318-322.

Clark, M. og Nielsen, H. (1995), “Crossed Wires and Missing Connections: 
Valdemar Poulsen, the American Telegraphone Company and the Failure 
to Commercialize Magnetic Recording”, Business History Review 69: 1-41.

Engelund, A. (1941) ”P.O. Pedersen som Ingeniør og som Rektor”, Ingeniøren 
50 Nr. 64: E. 102-104. 

Engelund, A. og Ulrich, G. (1944) Mindeskrift om P.O. Pedersen, Den poly-
tekniske Læreanstalt.

Gerald, C. (1963) Skibsradioens Historie i Danmark, Lundgren & Andersen.

Harnow, H. (1998) Den Danske Ingeniørs Historie 1850-1920, Systime.

Jespersen, R., red. (1930) Biografiske Oplysninger angaaende Den polytekniske 
Læreanstalts Kandidater 1829-1929, Dansk Ingeniørforening.

Knudsen, H. (2012) Visioner, Viden og Værdiskabelse: En historie om Akademiet 
for de tekniske Videnskaber, ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Larsen, A. (1950) Telegrafonen og den Traadløse og Opfinderparret Valdemar 
Poulsen og P.O. Pedersen, Ingeniørvidenskabelige Skrifter, 1950 Nr. 2, Teknisk 
Forlag.

Lundbye, J.T. (1929) Den Polytekniske Læreanstalt 1829-1929, G.E.C. Gad.

Pedersen, P.O. (1937) Barndomsminder 1874-1890, G.E.C. Gads Forlag.

Petersen, A. (1941) ”Professor P.O. Pedersens videnskabelige Indsats”, 
Elektroteknikeren 37 Nr. 22: 569-575. 

Vinding, P. (1941), Dansk Teknik gennem hundrede Aar Belyst i Levnedsskildringer, 
Gads Forlag.



HITEK’S FØRSTE 25 ÅR 
Medlemsforhold
HITEK er efter IDAs regler åben for alle, der har interesse for historisk teknologi; både 
personligt medlemskab og firmamedlemskab er muligt. Indmeldelse på ida.dk/hitek. 
Medlemmerne modtager løbende information om HITEKs og beslægtede selskabers 
arrangementer. På HITEKs årsmøde vælger medlemmerne en bestyrelse, som vareta-
ger selskabets virksomhed i overensstemmelse med den forretningsorden, som kan 
ses på ida.dk/hitek.

Læs mere på ida.dk/hitek

Deltagelse i HITEKs arrangementer
HITEKs arrangementer er normalt gratis. Principielt er der adgang for alle IDA-med-
lemmer. Tilmelding til HITEKs arrangementer er nødvendig. Tilmeld dig på ida.dk/ar-
rangementer eller på 3318 4848. Husk, at du skal være logget ind for at benytte elek-
tronisk tilmelding. Da der kan være adgangsbegrænsning arrangementerne – især til 
ekskursionerne – anbefaler vi, at du tilmelder dig hurtigst muligt efter modtagelsen af 
halvårsprogrammet.

Tilmelding på ida.dk/arrangementer

Administrative oplysninger
Oplysninger om relevante links, fx til HITEKs  hjemmeside og  procedurer for tilmelding 
til HITEKs arrangementer mm. bliver løbende opdateret i halvårsprogrammet.

Marts 2022 · ida.dk

H
IT

E
K

’S FØ
R

ST
E

 25 Å
R

 - JU
B

IL
Æ

U
M

SSK
R

IF
T

JUBILÆUMSSKRIFT

IDONGR AFISK.DK



Bogen er sat med Janson Text 

Redaktion og udarbejdelse:
Klaus Thiesen formand HITEK

Grafisk opsætning, Design - Layout:
Peter R. Lassen 26 15 15 76 - Idon Grafisk

Tryk og Produktion:
 Idon Grafisk ApS - 2022

Oplag: 
250 stk 



INDHOLD

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

HITEK’s første 25 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Charles Ambt  
– stadsingeniør i København (1886 – 1902)  
og senere generaldirektør, DSB (1902 – 1915) . . . . . . . . . . 13

Poul la Cour  
– stemmegafler, knaldgas og vindmøller  . . . . . . . . . . . . . . 27

G. A. Hagemann  
– Polytekniker, Ingeniør og Entreprenør  . . . . . . . . . . . . . . 39

P. O. Pedersen – en teknisk-videnskabelig pioner . . . . . . . . 53

Digitaliseringens vidunderland – digitaliserede kilder  
til Danmarks tekniske historie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ingeniørernes Danmarkshistorie  
– oversigt over arkivets indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Oversigt over  
HITEK-arrangementer 1997 – 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . 79

HITEK´s 25 års Jubilæum 
Program for 17. marts 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104




