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La Compañia de Maderas – en glemt historie  

Norsk-spanske forbindelser 

 Tidlig mandag morgen den 23. juni 1890 ankom dampskipet «S/S Kong Ragnar» Kristiania 

etter fire dagers seilas fra Le Havre. Båten var flunkende ny, levert fra Akers Mekaniske 

verksted til «Det Søndenfjelds-Norske Dampskipsselskab». Den hadde fått navn etter den 

sagnomsuste vikingkongen Ragnar Lodborg. Norge ville vise seg fram som en stolt historisk 

sjøfartsnasjon med frakt av gods og folk til og fra kontinentet. Pacho Gaminde fra Spania var 

en av passasjerene om bord. 

Hans reise startet i hjembyen Bilbao den 6. juni. Etter to ukers opphold i Paris med opera og 

konserter fortsatt han med stø kurs for Norge. Francisco Luis de Gaminde, som var hans 

egentlige navn, tilhørte Bilbaos handelsborgerskap og kulturelle elite. Familien hadde i mange 

år drevet med ullhandel og skipsmeglervirksomhet, og dette ga ham stor bevegelsesfrihet. 

Han elsket å reise, være sammen med mennesker, spise og drikke godt, lytte til musikk og 

oppleve teater og opera. Bilbao var sentrum i hans liv. Der var han en markant skikkelse, og 

samtidig var han en kosmopolitt med sans for eksotiske destinasjoner og karismatiske 

personer. 

Reisemålet til Pacho Gaminde sommeren 1890 var ikke tilfeldig. I Norge hadde han mange 

nære venner som han var blitt kjent med i Bilbao gjennom atskillige år. Faren hadde på 1840-

tallet vært svensk-norsk konsul i byen, og den utviklet seg til å bli et eldorado for nordmenn 

innen skipsfart, trelast og klippfisk. Noen av de norske ble boende i Spania, mens andre reiste 

tilbake til Norge etter inntektsgivende år utenlands. Pacho skulle nå besøke noen av de mest 

vellykkede av dem, og i sin dagbok («Memorias de un Bilbaino 1870-1900») forteller han fra 

sin Norges-reise. 

På Revierbryggen i Kristiania ble Pacho møtt av sin norske venn og svirebror don Federico. 

Han hadde året før vendt tilbake til hjemlandet etter 20 år i Bilbao. Der hadde han drevet det 

stort i trelast sammen med andre nordmenn. Pacho og Federico gikk de knappe 300 meterne 

til Victoria Hotel i Rådhusgaten 8, byens mest fasjonable innkvartering. Noen år tidligere 

hadde engelskmennene James Lees og Walter Clutterbuck skrevet begeistret om 

etablisementet i den kjente reiseskildringen «Tre i Norge, ved to av dem». Etter en solid 

frokost var de to vennene klare for omvisning i byen som var pyntet med flagg Hovedstaden 

gjorde seg i stand til celebert besøk av Keiser Wilhelm II av Tyskland. Han skulle ankomme 

byen uken etter, og Aftenpostens morgenutgave hadde et stort oppslag om “Keiserens 

Ankomst” med detaljert program for begivenheten. Byen stod på hodet, og Pacho Gaminde 

følte seg mer enn velkommen. 



De to vennene fortsatte turen med dampbåten “D/S Sartor” ut Kristiania-fjorden i retning 

Sandvika. De gikk i land på den vakre øya «Gums O» hvor don Federico hadde sitt 

sommerhus. Det ble et hjertelig gjensyn med Federicos hustru, señora Rajna, slekt og venner. 

På naboøya «Stor O», i strålende omgivelser, holdt don Julio og don Jorge til om sommeren 

med sine familier.  Den mest imponerende eiendommen av dem alle hadde don Platten, med 

en beliggenhet som nesten kunne måle seg med omgivelsene omkring Bilbao! Sjampanjen 

sprutet gladelig og daglig i de lyse sommerkveldene, og flaggene vaiet i vinden. Alle var 

overveldende vennlige, og Pacho Gaminde var overbevist om at «Norge var ett av landene 

som tok best i mot utlendinger». 

Hvem skjuler seg bak omtalen av de norske vennene, og hva hadde de drevet med i Bilbao - 

og andre spanske byer - i mange år? Don Federico er identisk med Fredrik Langaard, og Jorge 

er Georg Iversen. Don Julio er det spanske navnet til Julius Jakhelln. Den første hadde 

sommerbolig på Grimsøya og de to siste på Storøen, tydeligvis vanskelige stedsnavn for en 

spanjol. Deres vinterkvarter lå på Uranienborg Terrasse og i Uranienborgveien i Kristiania. 

Den fjerde i Paco Gamindes beskrivelse, Don Platten med den staseligste eiendommen, var 

Frithjof Plahte, godseieren på Høvik gård med utsikt over fjorden fra Plahtebukta. De fire 

nordmennene var gründere og eiere av det spanske trelastselskapet, «La Compañia de 

Maderas». De hadde etter sigende tjent sine penger på «å lære spanjerne å bruke tregulv». Nå 

var de kommet hjem og var klare for nye investeringer. 

 

En langvarig og glemt historie 

 Virksomheten i Spania startet med en gruppe nordmenn som uavhengig av hverandre dro 

sørover. De så mulighetene som lå i trelasthandelen i et land på vei inn i den moderne 

industrialder. Johan Sørensen var først ute. Han dro i 1857 fra Kristiansund uten formue og 

startet nokså beskjedent å handle med trelast. Deretter ankom Julius Jakhelln fra Bodø for å 

drive forretninger. Han sluttet seg til Sørensens virksomhet under navnet «Sørensen & Cia». I 

1863 fulgte Georg Iversen fra sagbruksbyen Fredrikshald, og etter kort tid også 

kjøpmannssønnen Fredrik Langaard fra Kristiania med formuende onkler og far. I 1877 

omdannet de fire pionerene det opprinnelige selskapet til «Sørensen, Jakhelln y Cia», 

forsterket med kapital fra Frithjof Plahte. Han hadde drevet det stort med import av svensk 

tømmer til England. Den dynamiske Magnus Blikstad sluttet seg også relativt tidlig til 

selskapet som utviklet seg til en av de store trelastbedriftene i Spania. Den hadde blant annet 

avdelinger på kysten nord i landet i Santander, Bilbao, Pasajes, San Sebastian, Gijón og 

Avilés, i sør i Sevilla, Alicante, Murcia og Huelva, og dessuten i Madrid. 

I årene 1884-1920 var bedriften formelt registrert som et norsk selskap. Navnet ble endret til 

«La Compañia de Maderas», med «Domicil» i Bærum og «Kontor i egen Gaard ved Høvik 

Station». Etter noen år flyttet hovedkontoret til Lysaker, og deretter til skatteparadiset Hølen. 

Virksomheten og formålet var likevel hele tiden å drive med trelasthandel i Spania som før. 

Professor Francis Bull har Norge i flere sammenhenger skildret miljøet knyttet til «La 

Compañia de Maderas». Han ga de hjemvendte pionerene betegnelsen «Spaniafarerne». De 

var kommet hjem, klare for nye investeringer hvor også professorens far, doktor Edvard Bull, 



inngikk som forretningspartner – og som lege. Tonen i Francis Bulls fortellinger er treffsikker 

og sjarmerende, men i fortryllelsen har selskapets videre historie i stor grad forstummet. 

Med Magnus Blikstad som den suverent største aksjonæren, besluttet nemlig 

generalforsamlingen i Hølen, den 29. mai 1920, enstemmig å føre selskapet tilbake Spania 

igjen. Direktionens vedtaksforslag lød: «Aktieselskabet La Compania de Maderas besluttes 

overflyttet til Spanien med sæte i Madrid saaledes at selskabet fra og med overflytningens 

iverksættelse fortsætter sin eksistens som et spansk aktieselskab, undergitt spansk lovgivning, 

uten at imidlertid selskabets nuværende statusmæssige formaal forandres, og likeledes med 

bibehold av dets nuværende aktiekapital kr. 6.400.000 fordelt på 6.400 aktier. Denne 

omregnes i pesetas slik at den etter overføring utgjør 8.960.000 pesetas, fordelt på 6.400 

aktier a Pst 1.400». 

Flyttingen tilbake til Spania viste seg å være et heldig grep. Slik styrte trelastselskapet unna 

finans- og bankkrisen som rammet så hardt i Norge. I Spania fortsatte det som før, og en ny 

bortimot 80-årig historie var i gang. Ledelsen var norsk, eierne var norske, og filialene hadde 

det meste av tiden norske ledere. Magnus Blikstads dramatiske død i 1926 skapte en kritisk 

situasjon, og pionergenerasjonens sønner overtok lederskapet etter sine fedre. Sønnen til 

Georg Iversen, Carlos, gikk inn i selskapet som president, sammen med Haakon Blikstad som 

visepresident, fram til 1954. Da døde Carlos Iversen, og Haakon Blikstad overtok som ny 

leder av direksjonen. Nordmannen Sigurd Mathisen, som hadde vært ansatt i selskapet siden 

1912, overtok som visepresident og siden som president fram til han døde i 1979. Da hadde 

han vært i «La Compañia de Maderas» i Spania i til sammen 67 år. 

Den svenske forretningsmannen Folke Pehrzon, bosatt i Madrid, hadde fra 1940-tallet begynt 

å kjøpe opp aksjer og kontollerte i 1972 over halparten av dem. Tiden med norsk 

aksjemajoritet var over. Etter Pehrzons død i 1975 overtok datteren, Marguita Larsen, og 

dattersønnen, Folke Larsen, både ledelsen og aksjene. Et par nordmenn var likevel med i 

ledelsen hele veien. Til slutt sto Folke Larsen igjen som eneeier av «La Compañia de 

Maderas». Ved tusenårsskiftet, over 100 år etter Pacho Gamindes Norges-besøk i 1890, var 

historien til det spansk/norske trelastkompaniet i Spania definitivt over. Formelt ble selskapet 

første avviklet noen få år senere. 

Boka skal handle om trelastselskapet «La Compañia de Maderas» (ca 1857-2000) og de 

mange nordmenn som gjennom tidene var involvert i bedriften – som grunnleggere, eiere, 

ledere, ansatte og aksjonærer. 

 

Tette bånd 

De norske pionerene vendte tilbake til Norge i siste del av 1800-tallet, atskillig mer 

formuende enn da de dro ut. De fleste satt fortsatt i ledelsen og var aksjeeiere på livstid. De 

utgjorde et tett nettverk. Med årene var også deres sønner og arvinger blant de mange norske 

direktørene og mellomlederne ved filialene omkring i Spania. Arbeidsstokken forøvrig var 

spansk. En del av nordmennene i «La Compañia de Maderas» ble værende i Spania. Noen 



giftet seg spansk og stiftet familie i Spania. De har fortsatt etterkommere i landet. I dag er de 

spanjoler. 

Gjennom våre kildestudier har vi talt opp om lag 60 nordmenn som til ulike tider hadde sitt 

arbeid i selskapet. Handelgymnasiet i Oslo var et sentralt rekrutteringssted, og mang en 

blåruss hadde sin første praksisplass i Spania. De kom hjem med nye ideer og impulser. 

Lengden på engasjementene i Spania varierte fra noen få år til hele livet. Legger vi til 

ektefeller og barn blir det et anselig antall personer som på ulike vis hadde tilknytning til 

selskapet, anslagsvis omkring 300. 

Fra 1885 var bedriften organisert som et aksjeselskap med 100 aksjer. Fra 1898 var antallet 

aksjer økt til 3200 og fra 1918 til 6400. Aksjer skifter eiere, og ifølge vår opptelling for 

perioden 1920-1950 var tilsammen ca 350 nordmenn eiere av en eller flere aksjer. 50 av dem 

hadde 100 aksjer eller flere. En del av aksjeinnehaverne var ansatt i selskapet, men vi vil 

likevel anslå at minst 700 nordmenn på en eller annen måte må ha hatt tilknytning til «La 

Compañia de Maderas». Mange av dem hadde nær kontakt med hverandre. 

De tette nettverkene bygget i utstrakt grad på slektskap og familierelasjoner, blant annet fra 

slektene Langaard, Plahte, Andresen, Butenschøn, Collett, Petersen, Astrup og Jakhelln. Dette 

var forretningsmenn med visjoner ut over morgendagens profitt. De kombinerte gjerne 

kremmerånd, oppfinnsomhet og dristighet uten sikkerhetsnett. De startet opp og investerte i 

betydelige selskaper og virksomheter som «Kristiania Portland Cementfabrik» , «Andresens 

Bank», «Nydalens Compagniet», «Christiania Seglduksfabrik». De hadde vært reisende i 

handel, moderne kapitalister med en protestantisk arbeidsetikk. Kapitalen skulle gå til nye 

investeringer, og nøysomhet var en dyd. 

Det foretaksomme Norge var kommet hjem – med penger og pågangsmot.  Det inngikk i 

deres filosofi å gi noe tilbake til samfunnet og sine lokalmiljøer, kirketomt, bad og bibliotek. 

De bodde tett ved hverandre, og flere av dem tilhørte partiet Venstre.  De var aktører i den 

politiske og kulturelle debatten i Norge. De hjemvendtes nøysomhet var imidlertid et relativt 

begrep. De visste også å vise seg fram og bygget seg boliger, palasser og sommerhus, gjerne 

tegnet av landets fremste arkitekter. 

 

Hovedtemaer 

-Historikk og utvikling, de ulike filialer, råstoff, produkter og økonomi. 

 -Rammebetingelser, kulturelle og politiske forhold i Norge og Spania. Selskapet under flere 

kriger og den lange Franco-tiden. 

-Hvem var nordmennene i «La Compañia de Maderas», hvordan endte de opp i selskapet, hva 

drev dem, hvordan levde de i Spania og hvordan gikk det med dem? 

-Hvem var aksjonærene? 



- Involvering i hjemlandet. «Spaniafarerne» og de norske aksjonærene som del av det 

framvoksende industriborgerskapet i Norge. Relasjonene mellom dem, nettverkene og 

slektene, familie- og kvinneliv. 

 -Hvordan forklare at   

- selskapet klarte å holde det gående så lenge, det meste av tiden i et fremmed land? 

- selskapet er glemt/ukjent både i Norge og Spania, til tross for størrelsen, varigheten og de 

mange involverte? 
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