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Arbejdernes boligforhold på
det københavnske Vesterbro
omkring år 1900
AF RICH. WILLERSLEV

Nedenstående artikel er en af de undersøgelser på miniplan, der i projektet
Industrialismens bygninger og boliger 1840-1940 skal medvirke til at give et
bredere og mere nuanceret billede af arbejderforholdenes udvikling end det
gængse, der, som forfatteren skriver, »ofte har en skeletagtig og stereotyp
karakter«. Kilderne til undersøgelsen er lønningsbøger fra J. G. A. Eickhoffs
Jernstøberi og Maskinfabrik, København, folketællingslisterne fra 1901,
hvori der som noget nyt blev krævet angivelse af arbejdsstedets art og adresse,
og endelig oplysninger om lejligheders værelsesantal, selvstændigt køkken og
halvårlig husleje, der siden 1880 havde været på de københavnske lister, og
som senere overgik til et selvstændigt skema. På grundlag heraf er det lykke
des at identificere 38 af de i alt 82 medarbejdere på fabrikken omkring århun
dredeskiftet - 38, der for størstepartens vedkommende boede i de omlig
gende gader til Vesterbrogade 97, hvor virksomheden i ca. 100 år havde til
huse. Der redegøres for lejlighedsstørrelser, faglig opdeling af lejerne,
antal personer pr. værelse, logerende, huslejer og disses andel af lønindkom
sten m.v. Det sidste føres videre til i dag, og det slås fast, at det danske hus
lejeniveau i al fald i 1970 hørte til de laveste i den vestlige verden.

enne studie i københavnske arbejderes boligforhold omkring århundredskif
tet er blevet til i tilknytning til projektet: Industrialismens bygninger og boli
ger, hvis hovedsigte netop er at redegøre for forbindelsen mellem arbejdsplads og
bolig i hundredåret 1840 til 1940. Projektet vil afføde en række undersøgelser på
miniplan, som skulle medvirke til at give et bredere og mere nuanceret billede af
arbejderforholdenes udvikling end det gængse, der ofte har en skeletagtig og stereo
typ karakter.
Den opgave, jeg har stillet mig, er kort fortalt den, at redegøre for boligforholde
ne for en række konkrete arbejdere, hvis lønindkomst vi kender fra bevarede løn-
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ningsbøger, og hvis personalia folketællingslisterne giver os oplysninger om. Af
handlingen er begrænset til arbejderne på Eickhoffs Jernstøberi og Maskinfabrik i
København, og forklaringen på, at netop denne arbejdsplads er valgt, er, at denne
virksomheds lønningsbøger er bevaret for en meget lang årrække og giver en række
detaljerede oplysninger om arbejdsforholdene på fabrikken; de findes nu i Er
hvervsarkivet. Jeg har tidligere behandlet de eickhoffske arbejderes arbejdsfor
hold1, men vil gerne i denne forbindelse understrege, at vi med denne virksomheds
lønningsbøger står over for en kilde, så righoldig og detaljeret, at den kan danne
grundlaget for adskillige afhandlinger. I nærværende forbindelse har jeg udeluk
kende benyttet lønningsbøgerne til at bestemme de enkelte arbejderes lønindkomst
i året 1900.
Når jeg har valgt at belyse de eickhoffske arbejderes boligforhold omkring år
hundredskiftet - eller for at være helt præcis i året 1901 - er det ikke nogen tilfæl
dighed. Det var ganske vist oprindeligt min mening at skildre disse arbejderes bo
ligforhold for en længere periode, nemlig fra 1870; men det viste sig, at der ikke fo
relå nogen mulighed for konkret at blotlægge aksen: Arbejdsplads-bolig. Forkla
ringen er den, at de eickhoffske lønningsbøger i lighed med så at sige alle bevarede
lønningsbøger før 1914 ikke opgiver arbejdernes adresser2, og at arbejdet med at
finde frem til deres bopæl var omsonst, for så vidt som det ikke lykkedes mig at fin
de adressen for så tilpas mange af virksomhedens arbejdere, at disse kunne hævdes
at repræsentere et rimeligt stort udsnit af fabrikkens arbejderstab. Når dette imid
lertid lykkedes i 1901 skyldes det, at der i folketællingslisterne for februar 1901 blev
afkrævet forsørgerne oplysning om arbejdsstedets art og adresse. Da spørgsmålet i
vidt omfang blev besvaret, og da arbejderne i højere grad end i dag boede i nærhe
den af deres arbejdsplads3, lykkedes det ved at gennemgå folketællingslisterne for
det i fabrikkens nærhed liggende gadenet at »indfange« så mange af de eickhoffske
arbejdere, at de tør antages at udgøre et repræsentativt udsnit af fabrikkens perso
nale.
J.G.A. Eickhoffs Jernstøberi og Maskinfabrik startede i 1848 i Nyhavn, flyttede i
1864 til Vesterbrogade 97 på det yderste Vesterbro og havde sit hjemsted her i godt
100 år, indtil fabrikken blev nedlagt i slutningen af 1960erne. Bygningerne er nu
nedrevet og har givet plads for moderne bebyggelse. Virksomheden specialiserede
sig i apparater og maskiner til bog- og stentryk, fabrikation af hurtigpresser, senere
rotationsmaskiner, men fremstillede desuden gasmotorer og gasværker4.
Udflytningen til Vesterbro gav fabrikken ekspansionsmuligheder. Medens den i
1850 og 1860 kun beskæftigede henholdsvis 12 og 14 voksne medarbejdere, var dis
ses tal i 1870 - efter flytningen i 1864 - vokset til 28, og fremgangen fortsatte de føl
gende år. I 1880 var der tale om et voksent personel på 35, i 1890 var tallet 87 og i
1901 825.
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Som nævnt beskæftigede virksomheden i 1901 et personel på 82 udlærte, hvortil
kom 35 lærlinge. Af de 82 medarbejdere er det lykkedes at identificere og bolig
mæssigt lokalisere i alt 39 personer samt en del lærlinge. Den ene af de 39 voksne
medarbejdere var fabriksbogholder, og han er ikke medtaget i den følgende rede
gørelse, som følgelig omfatter 38 personer, alle arbejdere. Hvorledes disse fordelte
sig på de forskellige professioner og deres fødested, fremgår af følgende tabel 1.

Tabel 1 : Arbejdernefordelt efter profession ogfødested
København

Provinsen

Sverige

Norge

Maskinarbejdere...
Formere ................
Arbejdsmænd
Snedkere................
Malere...................

9
5

71
1
4S

82

1

Ialt.........................

15

Tyskland

1

1

1
13

8

1

1

I alt

25
6
4
2
1
38

* incl. 1 montør.
2 ind. 1 materialeforvalter.
3 incl. 1 kusk.

En maskinfabrik var dengang som nu en virksomhed, der beskæftigede en række
forskellige professioner. Hovedbestanddelen var smede eller maskinarbejdere, hvil
ket sidste er den almindelige betegnelse for smede, der arbejdede på fabriksvirk
somheder. Omkring 1880 antoges størstedelen af de københavnske smede at være
tilknyttet byens maskinværksteder6. I tabellen er formere udskilt fra gruppen ma
skinarbejdere, idet formere - i modsætning til hvad tilfældet er i dag - havde deres
egen fagorganisation. De blev først senere tilsluttet Dansk Smede- og Maskinarbej
derforbund.
Det fremgår af tabellen, at det største kontingent af arbejderne var født i Køben
havn; men de i provinsen fødte udgjorde et næsten lige så stort antal. Dernæst kom
de svenskfødte og endelig en enkelt arbejder fra hhv. Norge og Tyskland.
Alle de fire anførte arbejdsmænd er født i provinsen. Selv om det ud fra dette ma
teriale naturligvis ikke kan siges at være generelt for maskinfabrikkernes arbejds
mænd, er det dog karakteristisk, at størstedelen af de københavnske daglejere for
trinsvis blev rekrutteret blandt tilvandrende provinsboere7. Det må nok siges atvæ
re påfaldende, at de svenskfødte udgør en så relativ stor gruppe. Ganske vist var
den svenske tilvandring til København i de nærmeste årtier efter 1870 af et ganske
betydeligt omfang. Medens den kvindelige del af disse tilvandrere - og denne ud
gjorde om man så kan sige broderparten - hovedsagelig gik ind i tyendeerhvervet,
blev den mandlige del fortrinsvis beskæftiget som medhjælpere inden for håndværk
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og industri, hvor den i særlig grad satte sit præg på specielle lavtlønnede professio
ner som bl. a. handskemagere og skræddere8. Den officielle statistik giver imidler
tid ikke holdepunkt for den opfattelse, at den svenskfødte arbejdskraft skulle være
særlig talrig inden for maskinfabrikkerne. I de københavnske maskinfabrikker teg
nede den sig således kun for ca. 4 % af arbejderne i 18979, hvorimod den hos Eick
hoff indgår med betydelig større vægt. Af de 25 maskinarbejdere var de 8 svensk
fødte. De kom i øvrigt fortrinsvis fra Skåne og Småland. Der kan endelig være
grund til at gøre opmærksom på, at flertallet af de i tabel 1 anførte arbejdere alders
mæssigt var mellem 20 og 40 år. Kun to var under 20 år; det ser ud til at lærlingene
på fabrikken sædvanligvis var udlært i 19-20 års alderen. Tre af arbejderne var over
60 år.
En del af de 38 arbejdere boede hos deres forældre. I disse tilfælde kender vi fæ
drenes profession; det samme gælder for de hjemmeboende lærlinge. Om end ma
terialet ikke er meget omfattende, fortjener det måske en selvstændig tabel. Ikke
fordi jeg mener, at det på nogen måde kan gøre regning på at være repræsentativt;
men fordi det rejser problemer, som det måske var rimeligt ved anden lejlighed at
tage op til nærmere undersøgelse.

Tabel 2: Fædrenes professionfor hjemmeboende maskinarbejdere ogformere samt lærlinge
Profession

Antal hjemmeboende

Maskinarbejdere og formere.......................................................................................
Håndværkere i øvrigt...................................................................................................
Kommis.........................................................................................................................
Forvalter.......................................................................................................................
Sandgraver...................................................................................................................
Kelner...........................................................................................................................
Arbejdsmand................................................................................................................

6
3
2
1
1
1
1

Ialt................................................................................................................................

15

Det drejer sig altså om i alt 15 personer, hvor vi kender fædrenes profession. Det
mest iøjnefaldende ved denne oversigt er måske, at alle de hjemmeboende svende
og lærlinge udgik fra hjem, hvor faderen var fagligt uddannet eller havde en økono
misk position, som kan sidestilles med de fagligt uddannedes. Kun i ét tilfælde var
faderen arbejdsmand.
Det er næppe mindre bemærkelsesværdigt, at hele seks af de femten kom fra
hjem, hvor faderen var maskinarbejder eller former. Endelig er det af interesse at
notere, at af de seks maskinarbejdere eller formere var de fem ansat hos Eickhoff og
deres sønner altså svende eller lærlinge sammesteds. Der var altså, hvad lærlingere-
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krutteringen angår, tale om, hvad man måske kan betegne som ep betydelig grad af
»indavl«.
Om end talmaterialet er spinkelt, forekommer det mig, at det rejser tre proble
mer, som må siges at være essentielle, nemlig for det første: Rekrutteredes faglærte
arbejdere fortrinsvis fra familier, hvor faderen selv var faglært eller økonomisk lige
stillet med en faglært arbejder? For det andet: Var smede- og maskinarbejdere i vid
udstrækning selvrekrutterende i den forstand, at fædrene med forkærlighed satte
deres sønner i smedelære? For det tredje: Hvor almindeligt var det, at sønner
oplærtes i samme profession som fædrenes på disses arbejdsplads?

Baggårde i Sundevedsgade. Baghuset er nu nedrevet. Hovedparten af husene i karreen Sundevedsgade,
Enghavevej, Hedebygade og Tøndergade er opført 1878-85.
Københavns Boligkommisions årsberetning i970.
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Alle de 38 arbejdere boede på Vesterbro på en enkelt undtagelse nær. Et par arbej
dere - blandt disse kusken - boede på fabrikkens grund Vesterbrogade 97. De øvri
ge boede i det normale private udlejningsbyggeri bortset fra to, som havde til huse i
Arbejdernes Byggeforening.
I 1901 var Vesterbro-kvarteret præget af ejendomme, der var af forholdsvis ny
oprindelse. Det fremgår bl.a. klart af den kendsgerning, at der i bydelen i 1880 boe
de ca. 25.000, men i 1901 hele 66.00010. De fleste af de ejendomme, hvor de eickhoffske arbejdere levede, stammede fra tiden efter 1880, adskillige fra 1890erne11.
Husene er i vid udstrækning bevarede, og store dele af dem - om ikke alle - er sane
ringsmodne. Men i 1901 må de sikkert nok henregnes til de københavnske arbej
derboligers bedre del. Selv om bebyggelsen sine steder var lige så tæt som i dag, var
der dog let adgang til ubebyggede arealer, navnlig Vester Fælled, og lejlighederne
var gennemgående større end i den indre by.
At dette var tilfældet, ved vi med sikkerhed, idet vi kender lejlighedernes størrelse
efter antal værelser, og vi har derudover også viden om huslejernes størrelse. I 1880
blev der nemlig på foranledning af Københavns Magistrat for første gang knyttet
nogle ekstra spørgsmål til de københavnske folketællingslister. Der blev til værterne
stillet spørgsmål bl.a. om lejlighedernes værelsesantal, eksistensen af et selvstændigt
køkken samt den halvårlige husleje. Spørgsmålene blev gentaget ved de følgende
tællinger, men skulle nu besvares på et særligt skema, vedlagt folketællingslisterne.
Disse skemaer findes i Rigsarkivet, og er en hovedkilde for den følgende fremstilling.
Som ovenfor nævnt boede en del af arbejderne hos deres forældre. Disse arbej
dere er i den følgende fremstilling uden interesse, idet opmærksomheden samler sig
om de eickhoffske arbejdere i deres egenskab af lejere. Der drejer sig i alt om 32 ar
bejdere med familie. Disse fordelte sig på de forskellige lejlighedstyper som vist i ta
bel 3:
Tabel 3: Arbejdernefordelt efter lejlighedens størrelse

2-vær.

3-vær.

4-vær.

Maskinarbejdere, formere................ ...........
Snedkere, malere ..............................
Arbejdsmænd .................................... ...........

10

7
1

8
1

I ak..................................................... ...........

13

8

9

Lejligheden

3

5-vær.

Ialt

1
1

25
3
4

2

32

Rundt regnet to femtedele af de 32 arbejdere boede med deres familie i to
værelses lejligheder, de tre femtedele i lejligheder på tre værelser eller mere, nogen
lunde ligeligt fordelt mellem tre- og fire-værelses lejligheder. Betragter man alene
de faglærte, var boligsituationen noget gunstigere, idet de stort set fordelte sig med
hver en tredjedel på to-værelses, tre-værelses og fire-værelses lejligheder.
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I Sundevedsgade 32, 2. sal boede maskinarbejder Nielse Jørgen Vesterdal. Han var 30 år gammel, gift og
havde tre børn. Disse 5 personer havde til huse i en to-værelses lejlighed, som med et bruttoareal af 42
kvadratmeter repræsenterede en af materialets mindste lejlighedstyper. Men målt med datidens målestok
kunne man ikke rubricere denne lejlighed som overbefolket. - Huslejen var halvårligt 126 kr. og udgjor
de 16% af maskinarbejder N. J. Vesterdals lønindkomst.
(Skitsen er tegnet på grundlag af materiale i Den københavnske Boligkommissions arkiv. Der kan måske
være grund til at gør opmærksom på, at det aftegnede WC er af nyere dato).

Der kan være grund til at gøre opmærksom på, at alle lejligheder var forsynet
med selvstændigt køkken - hvad der i øvrigt var det normale for disse lejlighedsty
per - og at hovedreglen var den, at retirader fandtes i gården12. Kun undtagelsesvis
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er der tale om, at lejligheden har et selvstændigt klosetrum, hvilket formentligt ikke
nødvendigvis er ensbetydende med et vandskyllende kloset, idet der først i 1897
blev givet generel tilladelse til installation af WCer i København1S.
Til vurdering af de eickhoffske arbejderes boligsituation skal det først nævnes, at
1880erne og 1890erne var præget af en hektisk byggeaktivitet i København uden for
voldene. Der lagdes navnlig vægt på opførelse af to-værelses lejligheder, hvilket i
høj grad kom til at præge det samlede københavnske boligbillede. Medens de étværelses lejligheder i 1880 havde udgjort 17 % af den københavnske boligmasse, var
denne andel i 1901 presset ned til 13 %. Den modsatte tendens gjorde sig gældende
for to-værelses lejligheder, hvis andel steg fra 33 % til 44 %. Samtiden fandt denne
udvikling aldeles enestående. »Det er ikke mindre end end en revolution«, hedder
det i indledningen til den københavnske boligtælling for 1895, »der er foregået in
den for de københavnske småboligers kreds i de sidste 15 år« 14. Også på Vesterbro
var to-værelses lejligheder den mest typiske boligform. Endnu i 1906 - hvor større
lej ligheds typer så småt var begyndt at træde frem i nybyggeriet - bestod 46 % af alle
boliger i denne bydel af to-værelses lejligheder15.
Denne sidst nævnte boligtælling er i øvrigt i denne forbindelse af særlig interes
se, i det man i det københavnske tabelværk for første gang søgte at belyse forskellige
samfundsgruppers og navnlig arbejdernes boligforhold. Der findes ingen speciel
oplysning om lejlighedsfordelingen blandt arbejderne på Vesterbro; men for det
gamle København - her forstås København uden de i året 1900 foretagne indlem
melser - er lejlighedsfordelingén mellem faglærte og ufaglærte opstillet i tabel 4.
Tabel 4: Lejligsfordelingen i det gamle Københavnforfaglærte og ufaglærte gifte arbejdere i 1906

Lejlighed

1-vær.

2-vær.

3-vær.

4-vær.

Faglærte..............................................................................
Ufaglærte ...........................................................................

3,7%
6,5%

59,3%
66,7%

23,9%
19,2%

13,1%
7,6%

Omkring 60 % af de faglærte gifte arbejdere i det gamle København boede i to
værelses lejligheder, medens to tredjedele af de ufaglærte var henvist til denne lejlig
hedskategori16. En to-værelses lejlighed må altså betragtes som den typiske køben
havnske arbejderbolig omkring århundredskiftet, og vi kan derfor fastslå, at de
eickhoffske arbejdere boligmæssigt var bedre stillet end deres københavnske kolle
ger i almindelighed.
Det er indlysende, at spørgsmålet om boligstandardens højde ikke alene er et
spørgsmål om lejlighedernes værelsesantal, men at også andre faktorer må inddra
ges i bedømmelsen. Blandt disse er det mest nærliggende først at se på husstandens
størrelse, altså antallet af personer, som lejligheden husede. Tabel 5 giver oplysning
om det gennemsnitlige antal personer pr. lejlighed for henholdsvis Eickhoffs arbej
dere i 1901 og for Vesterbro som helhed i 190617.
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Tabel 5 : Antal personer pr. lejlighed (gennemsnit)
Lejligheden

2-vær.

Eickhoff 1901 .............................................................................................
Vesterbro 1906 .........................................................................................

4,2
3,4

3-vær.

4-vær.

4,2
4,1

4,8
4,4

Nu må man ved den i oversigten foretagne sammenstilling af de eickhoffske arbej
deres boliger med lejlighederne på Vesterbro nok tage i betragtning, at selv om Ve
sterbro var et udpræget arbejderkvarter, fandtes dog også andre samfundsklasser
repræsenteret blandt boligklientellet. Det ligger i denne forbindelse nær at oplyse,
at de to indehavere af Eickhoffs maskinfabrik, brødrene Fr. L.G. Eickhoff ogJ.H.V.
Eickhoff, begge boede på Vesterbro, om end i 11-værelses lejligheder.
Selv om man må have det forskelligartede boligklientel på Vesterbro for øje ved
vurderingen af tabellens oplysninger, kan der dog næppe herske tvivl om, at de to
værelses lejligheder på Vesterbro ganske overvejende var beboet af arbejdere. Og
netop for denne lej ligheds type viser der sig en markant forskel mellem det gen
nemsnitlige antal beboere i de eickhoffske lejligheder og lejlighederne i almindelig
hed, idet de første gennemsnitligt husede 0,8 personer mere end de sidste. Det kan
ikke nægtes, at det forholdsvis gunstige billede af de eickhoffske arbejderes bolig
forhold, som tabel 3 og tabel 4 efterlod, ved denne sammenstilling er blevet en del
modificeret. Materialet giver imidlertid mulighed for at opstille en mere differenti
eret oversigt over de eickhoffske arbejderes boligforhold, således som det er sket i
tabel 6.
Tabel 6: Antal personer pr. værelse

Lejligheden

Under 1 person.........................
1 person ...................................
1,1-1,9 personer.......................
2 personer..................................
2,1-2,9 personer.......................
3-3,9 personer...........................
4 personer..................................
Antal lejligheder

..................
..................
..................
..................
..................
..................

2-vær.

3-vær.

4
1
4
1
1
2

3
3
1
1

13

8

4-vær.
2
3
3
1

9

5-vær.

2

2

I alt
2
10
9
6
2
1
2

32

Oversigten viser - idet vi ser bort fra de 2 fem-værelses-lejligheder, hvor særlige for
hold gjorde sig gældende - at jo flere værelser en lejlighed havde, jo mindre tætpak
ket var den pr. værelse. En særlig interesse knytter sig til de to-værelses lejligheder,
for så vidt som oversigten understreger, at de i tabel 5 givne gennemsnitstal dækker
over meget store variationer netop for denne lejlighedstype. Yderpunkterne her
strækker sig fra 1 person pr. værelse til 4 personer pr. værelse.
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Hvornår er en lejlighed overbefolket? Et entydigt svar, uafhængig af tid og sted,
kan naturligvis ikke gives. De normer for overbefolkning, som anvendes til forskel
lige tider, vil være afhængig bl.a. af samfundets velstandsniveau og indkomstforde
lingen. Alene den kendsgerning, at man søger at opstille visse normer for overbe
folkning, må nok tydes derhen, at man står over for et samfund på et ret fremskre
dent udviklingsstadium. I et udpræget u-land eksisterer sådanne normer næppe. Ud
fra denne betragtning er det af interesse at notere, at Københavns statitiske Kontor
tog spørgsmålet op i boligtællingen af 1901 med følgende bemærkning: »Går man
over til at undersøge bevægelsen m.h.t. overbefolkede lejligheder, hvortil man i alle
tilfælde tør henregne ét og to-værelses lejligheder med 8 beboere og derover . . .« 17.
Denne usikkerhed med hensyn til hvilken målestok, der skulle anvendes, går til en
vis grad igen i 1906-tællingen, hvor man dog uden i øvrigt at angive nogen fast
norm for overbefolkning fastslår, at de nævnte lejligheder måtte anses for at være
»stærkt overbefolkede«.
Anvender vi denne målestok på ovennævnte oversigt, fremgår det, at kun to af de
eickhoffske arbejderes lejligheder var stærkt overbefolkede, idet de hver husede 4
personer pr. værelse18. Det er imidlertid ikke uden interesse at betragte spørgsmålet
om overbefolkning i de eickhoffske arbejderes boliger ud fra de normer, vi anven
der i dag. Det internationale mål for overbefolkning, som anvendes for tiden, er
mere end to pr. værelse. Anvender vi denne målestok, boede 5 af oversigtens 32 ar
bejdere i overbefolkede lejligheder. Der er dog næppe nogen dansk politiker, som
ville driste sig til at anvende denne målestok på det hjemlige boligmarked. Det øko
nomiske Råds formandskab betragter en lejlighed som overbefolket, såfremt der
bor mere end 1 person pr. værelse19, og denne norm turde nok være den mest al
mindelig anvendte i Danmark i dag. Ud fra denne målestok, boede 20 af de 32 ar
bejderfamilier i overbefolkede lejligheder.
Carstensgade 40-50.
Opført 1891.

Holger Schmidt:
Arbejdernes
Byggeforening
1865^20. nov. 1940.
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Skal man danne sig et mere præcist billede af arbejdernes boligforhold med særligt
henblik på boligtætheden, kan man ikke slå sig til tåls med vor viden om det gen
nemsnitlige antal personer pr. værelse, men må supplere denne med oplysninger
om lejlighedernes areal, og hvor mange kvadratmeter der var til disposition pr. be
boer.
Det er nødvendigt til vurdering af de følgende oplysninger om lejlighedernes are
al at gøre sig klart, at man her ligesom i den officielle statistik ved areal forstår brut
toarealet, dvs. lejlighedernes ydre mål inch trappegange o.l. Dette betyder naturlig
vis, at lejlighedernes indre mål er en del mindre. Hvor stor forskellen mellem de
ydre og indre mål er, kan ikke på forhånd fastslås, da denne bl.a. afhænger af trap
pegangens størrelse og murenes tykkelse. Kilderne til den følgende fremstilling er
hentet fra forskelligt hold. De kommunale vurderinger, der findes på Stadsarkivet
og brandforsikringens arkiver, der findes på Landsarkivet, omfatter kun forholdsvis
få ejendomme og giver ikke mange relevante oplysninger. Mere givende er de arki
valier, som findes i Bygningsarkivet på Københavns Rådhus; men dette righoldige
materiale i form af tegninger og beskrivelser er i flere tilfælde vanskeligt at anvende
på denne konkrete opgave. De fleste af de nedenfor givne oplysninger om lejlighe
dernes størrelse i kvadratmeter stammer fra Københavns Huslejenævn og blev stillet
til min disposition af nævnets kontorchef Th. Holten. Som tidligere antydet benyt
tes de fleste af de eickhoffske arbejderes boliger den dag i dag, og det er forklarin
gen på, at Københavns Huslejenævn har kendskab til arealstørrelsen for et flertal af
disse lejligheder. Ved boligforliget af 1966 blev der nemlig for de lejligheder, som
skulle vurderes til ny lejefastsættelse, krævet oplysning om hver enkelt lejligheds
bruttoareal.
Imidlertid blev ikke alle boliger vurderet, idet ejendomme bygget før 1900 speci
elt skulle anmode herom. Og det var ikke alle ejere, som benyttede sig heraf. I disse
tilfælde kom revisionen af boligforliget af maj 1974 mig til hjælp. Ved revisionen i
foråret 1975 blev det nemlig tilladt ejerne af boligejendomme fra 1. juli 1975 at reg
ne at hæve lejen med 25 kr. pr. kvadratmeter bruttoareal. De fleste ejendomsbesid
dere lå derfor, då denne afhandling var under udarbejdelse, inde med konkrete
oplysninger om lejlighedernes størrelse. Enkelte af oplysningerne stammer altså fra
denne kilde. Endelig vil jeg tilføje, at i ét tilfælde har jeg selv været i marken og fore
taget opmålingen. Alt i alt har jeg fået oplysning om arealstørrelsen for 27 lejlighe
der, og minimums- og maksimumsarealet for de forskellige typer lejligheder frem
går af tabel 7.
Tabel 7 : Lejlighedernes bruttoareal i m2 (27 lejligheder)

Lejligheden
Mindste-areal ...................................................................
Største-areal.......................................................................

2-vær.

3-vær.

4-vær.

5-vær.

36 m2
54 m2

57 m2
80 m2

53 m2
80 m2

80 m2
80 m2
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Ingen af lejlighederne var på over 80 kvadratmeter bruttoareal, og det store flertal
var betydeligt mindre. For de to-værelses lejligheder varierede størrelsen således
mellem 36 og 54 kvadratmeter. Lejligheder af denne størrelse er efter vor opfattelse
uacceptable for familier med børn. Men vort bedømmelsesgrundlag er unægtelig et
andet end datidens. Den gennemsnitlige boligstørrelse for nybyggeriet var i 1970ernes begyndelse over 110 m2, for Det almennyttige Boligbyggeri i hovedstadsregio 
nen, der som bekendt er forbeholdt mindre bemidlede, var nybyggeriets gennem
snitsstørrelse noget mindre, men dog 96 m2.20. Sammenligningsgrundlaget i dati
den var et andet. En betydelig del af lejlighederne i den indre by og på Voldkvarte
ret var af minimal størrelse. Dette står i forbindelse med, at der i størstedelen af
1800-tallet fandtes særlige skattebegunstigelser for meget små lejligheder. Lejlighe
der under 64 kvadratalen nettoareal var fritaget for såvel den kommunale arealaf
gift som den statslige bygningsafgift, og lejligheder under 80 kvadratalen nettoareal
var fritaget for den kommunale arealafgift. Selv i en så forholdsvis ny bebyggelse
som Voldkvarterernes var en lejlighedsstørrelse på under 80 kvadratalen ikke ual
mindelig21. Og en lejlighed på 80 kvadratalen svarer til en lejlighed på kun godt 31
m2 nettoareal, og en lejlighed på 64 kvadratalen til kun 25 m2 nettoareal. Selv om
lejlighederne på Broerne - bl.a. Vesterbro - som oftest var større end de 80 kvad
ratalen eller 31 m2, var de dog gennemgående præget af meget små værelser. Dette
ændredes først i 1889, hvor staden Københavns nybygningsplan satte mindstemålet
for et beboelsesværelse til 15 kvadratalen eller 6 m2 22.
Tabel 8 giver en oversigt over de eickhoffske arbejderes lejligheder i areal samt
det gennemsnitlige antal lejlighedsareal pr. beboer.

Tabel 8: Det gennemsnitlige boligareal og boligareal pr. beboer
Lejligheden

Antal lejligheder.........................................
Samlet boligareal (brutto) .........................
Gennemsnitligt boligareal.........................
Antal beboere ............................................
Boligareal pr. beboer..................................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

2-vær.

3-vær.

4-vær.

5-vær.

10
471 m2
47 m2
46
10 m2

7
469 m2
69 m2
30
15,5 m2

9
628 m2
70 m2
43
14,6 m2

1
80 m2
80 m2
7
ll,4m2

For samtlige 27 lejligheder var bruttoarealet 1.649 m2. Med 126 beboere giver det et
gennemsnitligt bruttoboligareal pr. person på ca. 13 m2. Til sammenligning kan
anføres, at det gennemsnitlige boligareal i det almennyttige boligbyggeris lejlighe
der i hovedstadsregionen i dag er på ca. 78 m2, hvilket med en beboertæthed på
rundt regnet 3 personer pr. lejlighed giver som gennemsnit ca. 25 m2 pr. person,
altså rundt regnet det dobbelte areal i forhold til 1901 25. Af de eickhoffske arbej
deres lejligheder var de to-værelses de tættest pakkede, idet deres gennemsnitlige
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Arbejdernes Byggeforening
Carstensg. 17. M/r. 844
(Vesterfælledvej kvarteret)
Bruttoareal: 47 m2
Nettoareal : ca. 33 m2

I Carstensgade 17, stuen boede maski
narbejder Sophus Philip Julius Søgaard, 42 år gammel, med sin kone, to
børn, en mormor samt en logerende.
Denne sidste havde dog ikke til huse i
stuelejligheden, men boede på et
kvistværelse, som ikke er aftegnet på
skitsen. - Huset var opført af Arbej
dernes Byggeforening og bestod af to
to-værelses lejligheder samt kvistvæ
relse. Som det fremgår af skitsen var
lejlighederne ikke store, men uden
omsbekvemmelighederne var langt at
foretrække for lejekasernernes, idet
byggeforeningens huse havde en lille
lukket gård samt et lille haveanlæg for
an huset. Og lejen var moderat i for
hold til det private udlejningsbyggeris,
idet den halvårlige husleje for lejlighe
den samt kvistværelset var 108 kr. Le
jen udgjorde godt 30% af Søgaards løn
hos Eickhoff.

I-------- 1------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1
1

2

3

4

5

8

7

6

10 m

9

areal var på kun 47 m2, hvilket pr. person var ensbetydende med kun 10 m2. Hvis
arbejderne flyttede fra en to-værelses til en tre-værelses lejlighed, steg boligarealet
pr. person fra ca. 10 til 15 m2. Derimod synes fordelen ved at flytte fra en tre
værelses til en fire-værelses lejlighed at være begrænset til rummenes antal, idet bo
ligens areal stort set var uændret og arealet pr. person snarest mindre i de fire
værelses lejligheder. Umiddelbart ser dette måske ikke særlig sandsynligt ud. Men
forklaringen er nok den, at de større lejligheder i højere grad end de mindre opfor
drede til udlejning til logerende, en forklaring, der synes bekræftet af tallene i tabel
9.

Tabel 9: Logerende og slægtningefordelt over lejlighedstyper

Antal lejligheder.......................................
Lejligheder med logerende .....................
Lejligheder med slægtninge.....................
Lejligh. m. logerende og slægtninge.......

2-vær.

3-vær.

4-vær.

5-vær.

I alt

13

8
4
1
5

9
6
2
8

2
1

32
11
4
15

1
1

1

20

Rich. Wilierslev

Medens de eickhoffske arbejdere, som boede i to-værelses lejligheder kun undtagel
sesvis havde logerende eller slægtninge boende, var det ganske udbredt i de tre
værelses og snarere reglen end undtagelsen i de fire-værelses lejligheder.

Mad, husleje og klæder var den gang som nu de tunge poster på en arbejderfamilies
budget. Eksakte oplysninger om huslejens højde og hvor stor andel denne udgjorde
af arbejdernes lønindkomst er klart af fundamental betydning til bedømmelse af
arbejdernes levevilkår. Jo større andel af arbejdsindkomsten huslejen slugte, jo
mindre blev den andel alt andet lige, der kunne anvendes til føde og klæder m.m.
Spørgsmålet om huslejens højde og dens andel af arbejdernes lønindkomst - den
s.k. huslejerelation - skal tages op til behandling i det følgende. Men først skal ind
skydes, at man naturligvis med rette kan hævde, at det, der har interesse, ikke så
meget er huslejens andel af arbejderens lønindkomst som huslejens andel af hus
standsindkomsten, altså arbejderfamiliens samlede indkomst. En sådan relation gi
ver materialet imidlertid ikke nogen mulighed for at klarlægge. Der foreligger såle
des ikke nogen oplysning om arbejdernes eventuelle ekstraindtægter ved arbejde
uden for arbejdspladsen. Vi har heller ikke nogen viden om de logerendes eller
hjemmeboende slægtninges bidrag til huslejen. Og vi er totalt uvidende om hustru
ens eller børnenes eventuelle biindtægter. Ja, vi har endog kun højst ufuldkomne
oplysninger om, hvorvidt hustruen havde indtægter i det hele taget ved udearbejde.
Selv om man i folketællingslisterne for 1895 og senere fremhævede, at hustruerne,
såfremt de havde selvstændig indtægt, skulle opføre sig som forsørgere, blev dette
spørgsmål utilfredsstillende besvaret24.
Vi må altså i redegørelsen for huslejerelationen alene henholde os til huslejen sat
i relation til arbejdernes lønindkomst på Eickhoffs maskinfabrik, og denne lønind
komst har jeg for de respektive faglærte arbejdere udregnet for det sidste halvår af
året 1900. For disses vedkommende var den gennemsnitlige halvårs lønindkomst
ca. 650 kr. på helårsbasis altså ca. 1.300 kr.25. Til vurdering aflønnens størrelse i
sammenligning med andre københavnske lønningsgrupper henvises til tabel 1026.
Tabel 10: Den gennemsnitlige lønindkomstforfaglærte arbejdere

Eickhoff 04-årligt 1900)..................................................................................................................
650 kr.
B & W’s skibsværft 1900 .................................................................................................................. 1.385 kr.
B 8c W’s maskinværksted 1900 ........................................................................................................ 1.439 kr.
Gennemsnit for faglærte i København 1904 .................................................................................. 1.200 kr.
Gennemsnit for faglærte i København 1898 .................................................................................. 1.180 kr.

Det ser efter disse tal at dømme ud til, at de eickhoffske faglærte arbejdere har haft
en lønindkomst, der gennemsnitligt lå noget over, hvad der betaltes faglærte arbej-
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dere i København, men noget under det, der betaltes smede og maskinarbejdere
hos B 8c W. Man kan nok slutte, at de eickhoffske arbejdere som helhed var relativt
vellønnede. De anførte tal er bruttoindtægten, men den disponible indkomst ad
skilte sig ikke væsentligt fra denne. Det fremgår nemlig af de københavnske skatte
bøger, at så at sige alle de eickhoffske arbejdere betalte kommunal indkomstskat i
finansåret 1900/1901, men skatten var unægtelig af beskeden karakter. Den begræn
sedes for de flestes vedkommende til 6 kr. om året og oversteg i intet tilfælde 12 kr.
årligt. Bruttoindkomsten og den disponible indkomst - hvorved altså forstås ind
komsten efter at den personlige skat er betalt - var med andre ord stort set identi
ske. Vi skal måske tilføje, at denne distinktion mellem bruttoindkomsten og den di
sponible indkomst har en vis interesse for den følgende fremstilling, hvor der dra
ges paralleller med nutiden.
Den gennemsnitlige husleje for de eickhoffske arbejdere var 132 kr. halvårligt, og
da den gennemsnitlige lønindkomst som nævnt var 650 kr. halvårligt, vil det med
andre ord sige, at de eickhoffske arbejderes husleje i gennemsnit udgjorde 20 % af
lønindkomsten. Denne huslejeandel adskiller sig i øvrigt ikke synderligt fra det re
sultat, Adolph Jensen kom til i en speciel undersøgelse af elitearbejdernes forbrug i
1895. Grundlaget for hans beregninger var en række spørgeskemaer, udsendt via
fagforeningerne til forskellige arbejderfamilier. For Københavns vedkommende
indgik 85 besvarelser. Efter Adolph Jensens beregning skulle de samlede årlige for
brugsudgifter for en håndværker i København være 1.063 kr. og huslejens andel 19
procent. Han tilføjer, at disse tal giver et billede af arbejderbefolkningens gennem
snitlige normale forbrug i gode tider med fuld beskæftigelse og fuld fortjeneste27.
Bortset fra at tiderne i 1901 var mindre gode, gælder hans bemærkning også de
eickhoffske arbejdere, som ligeledes var relativt vellønnede og havde fuld beskæfti
gelse.
Som nævnt kom jeg til det resultat, at huslejeandelen gennemsnitligt var 20 pro
cent åf lønindkomsten. Det er imidlertid også i dette tilfælde af interesse så at sige at
gå bag ved gennemsnitstallene, da disse dækker over ganske store variationer. Det
understreges tydeligt af tabel 11, der viser minimums- og maksimumslejen for de
forskellige lejlighedstyper.
Tabel 11 : Minimums- og maksimumslejer (halvårligt)

Lejlighed

2-vær.

3-vær.

4-vær.

Minimum..............................................................................................
Maksimum............................................................................................

72 kr.
126 kr.

96 kr.
168 kr.

144 kr.
180 kr.

Huslejen varierede altså mellem 72 kr. og 180 kr., hvilket naturligvis får betyd
ning for huslejerelationen; men i øvrigt er denne forskel ikke synderlig påfaldende,
da der er tale om henholdsvis en to-værelses og en fire-værelses lejlighed. Derimod
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er huslejespredningen inden for samme lejlighedskategori ganske bemærkelsesvær
dig. Den dyreste to-værelses lejlighed var 75 procent dyrere end den billigste, og det
samme gælder de tre-værelses lejligheder. Man stiller sig selv det spørgsmål, om
denne huslejespredning inden for samme lej ligheds type var udtryk for en tilsvaren
de forskel i kvalitet, eller om forholdet var det, at det daværende frie boligmarked af
en eller flere grunde ikke fungerede i overensstemmelse med den økonomiske teori.
At der med andre ord den gang fandtes forskellige prisniveauer for lejligheder af
samme kvalitet. Spørgsmålet, så væsentligt det end er, må vi desværre lade stå åbent.
Derimod har vi forudsætninger for at redegøre for de eickhoffske arbejderes gen
nemsnitlige husleje jævnført med tilsvarende lejlighedstyper på Vesterbro i 1901.
Sammenligningen vanskeliggøres ganske vist i nogen grad ved, at boligtællingen af
1901 skelner mellem lejligheder i forhuse samt baghuse og mellemhuse. En del af
de eickhoffske arbejdere boede nemlig i sidehuse. Disse er i tabel 12 henført til bagog mellemhusenes kreds28.

Tabel 12: Gennemsnitlig huslejefor Eickhoffs arbejdere ogfor lejligheder på Vesterbro i 1901 (halvårlig)

Forhus ............................................................
Eickhoff..........................................................
Vesterbro .......................................................
Mellem- og baghus
Eickhoff1.........................................................
Vesterbro .......................................................

..................................
..................................
..................................

2-vær.
115 kr.
107 kr.

3-vær.
145 kr.
158 kr.

..................................
..................................

107 kr.
95 kr.

129 kr.
140 kr.

4-vær.
162 kr.
200 kr.

1 Incl. sidehuse.

Det er påfaldende, at de eickhoffske arbejdere betalte mere for en to-værelses lejlig
hed end gennemsnittet for Vesterbro som helhed, hvorimod de for tre- og fire
værelses lejligheder betalte mindre end gennemsnittet. Forskellen er imidlertid
næppe større, end at den rimeligt kan forklares ved materialets forskellige karakter.
Måske kunne man, hvor det drejer sig om de tre- og fire-værelses lejligheder henvi
se til den ovenfor omtalte kendsgerning, at Vesterbro husede et forskelligartet bo
ligklientel, og at de mere velstående lagde beslag på de dyrere lejligheder, arbejder
ne på de billigere. Nok så vigtigt til forklaring af de forskellige huslejeniveauer for
3-værelses lejligheder er måske den kendsgerning, at to af de eickhoffske arbejdere i
denne lejlighedstype boede i boliger, opført af Arbejdernes Byggeforening, hvor
huslejen som bekendt var omkostningsbestemt. Den var kun 108 kr. halvårligt.
Som ovenfor antydet måtte de ret så markante forskelle i huslejerne for de eick
hoffske arbejdere medføre, at huslejerelationen - huslejens andel af lønindkomsten
- udviste ganske store variationer. Dette er belyst i tabel 13.
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Tabel 13: Huslejens andel af arbejdernes lønindkomst

Arbejdsmænd

Faglærte

10-14%.....................................................................................
1
15-19%.....................................................................................
1
20-24%.....................................................................................
1
25-29%................................................................................................................
30-34%................................................................................................................
35-39%................................................................................................................
40% og mere............................................................................
1
Arbejdere i alt

4

2
10
8

4
1
2

1
28

Huslejens andel af lønindkomsten varierede mellem ca. 10 procent og over 40 pro
cent. Men almindeligst forekommende var en huslejeandel på mellem 15 og 29 96,
for så vidt som disse var gældende for 24 af de 32 arbejdere. En husleje på 40 pro
cent eller derover må sandsynligvis anses for ekceptionel høj. I det ene tilfælde,
hvor denne procentsats forekommer, var der tale om en maskinarbejder, som foru
den en datter, der var strygerske, også havde en logerende. I det andet tilfælde - og
her drejer det sig om en arbejdsmand - var der tale om hele tre logerende. Der sy
nes i det hele taget at være en ret klar forbindelse mellem lejlighedens relative pris
leje i forhold til indtægten - og forekomsten af logerende eller slægtninge.
Valdemarsgade 5 7-5 7A.
Opført 1887.

Københavns
Boligkommissions
årsberetning 1969.
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Tabel 14: Logerende og slægtningefordelt efter lejlighedens relative pris

Antal
lejligheder

Antal lejligheder med
logerende og slægtninge

10-14% ............................................
15-19% ............................................
20-24% ............................................
25-29% ............................................
30-34% ............................................
35-39% ............................................
40 % og mere....................................

3
11
9
4
1
2
2

0
2
4
4
1
2
2

Ialt...................................................

32

15

Huslejens andel af
lønindtægten

Som forventet er der faktisk, jvf. tabel 14, tale om en tydelig korrelation mellem lej
lighedens relative pris og udlejning til logerende eller slægtninge. Jo højere den re
lative pris, jo hyppigere huser arbejderfamilien logerende eller slægtninge. Hvor
huslejens andel af lønindkomsten er på 25 procent eller derover, er tilstedeværelsen
af logerende eller slægtninge en regel uden undtagelse. Denne iagttagelse forekom
mer mig at være vigtig. Thi den tyder på, at en husleje på 25 procent af arbejdsind
komsten eller rundt regnet en uges fortjeneste var det maksimale, en fuldt beskæfti
get, ret vellønnet arbejder kunne klare uden bifortjeneste. Hvor lejen slugte en uges
fortjeneste eller mere, var han henvist til at supplere sin indkomst ved at leje ud.

Resultatet af undersøgelsen er altså, at de ret vellønnede eickhoffske arbejdere i
gennemsnit betalte ca. 20 procent af deres lønindkomst i husleje, men at dette gen
nemsnit dækker over ganske store variationer. Det spørgsmål er nærliggende:
Hvorledes er forholdet i dag? Og det er rimeligt at søge det besvaret, for så vidt
som en besvarelse vil give os et mere profileret billede af såvel fortid som nutid.
Men der er unægtelig altid den fare forbundet ved sådanne sammenligninger, at de
ofte er mangelfulde, fordi det oftest skorter på et sammenligningsmateriale af en så
ensartet karakter, at det kan underbygge klare konklusioner. Som sammenlignings
grundlag vil jeg i første omgang benytte en oversigt over huslejespændingen i 1970.
Den findes i »Boligmarkedet og boligbyggeriet«, udgivet af Det økonomiske Råd,
Formandskabet29. Selv om denne oversigt i nogen grad har karakter af et regneek
sempel, synes den dog anvendelig i denne forbindelse, idet regneeksemplet natur
ligvis bygger på de faktiske forhold og desuden har den indlysende fordel, at den
beregner huslejeandelen som procent af den mandlige forsørgers lønindkomst og
derfor i så henseende er fuldt sammenlignelig med mit materiale. Før jeg gengiver
denne oversigt, skal det bemærkes, at Det økonomiske Råd opererer med to ar
bejdsindkomster, den ene som typisk for en ufaglært arbejder, den anden som ty
pisk for en højtlønnet faglært arbejder i hovedstadsområdet. I begge tilfælde er der
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10 m

Valdemarsg.
77, M/r. 606
Bruttoareal:
70 m2
Nettoareal:
ca. 53 m2

I Valdemarsgade 77,2. sal boede maskinarbejder Jakob Holmquist. Han var født i Lund, kom i 1866 til
København og blev i 1869 ansat hos Eickhoff. Med sine 61 år var han en af virksomhedens ældste arbej
dere. - Pladsmæssigt boede han godt, idet kun han og hans kone havde domicil i den skitserede 3værelses lejlighed, som med sine 70 kvadratmeter bruttoareal hører til materialets største. Den halvårlige
husleje var på 168 kr., hvilket var ensbetydende med, at Holmquist måtte erlægge 36% af sin lønind
komst i husleje.
(Skitsen er tegnet på grundlag af materiale i Den københavnske Boligkommissions arkiv. Det skitserede WC er af nyere
dato).
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tale om en familie med hjemmearbejdende hustru og to børn. Det må yderligere
anføres, at Det økonomiske Råds oversigt i tabel 15 er suppleret på to punkter. Me
dens rådet sætter huslejens andel i forhold til den disponible indkomst - altså ind
komsten efter fradrag af indkomstskatten - har jeg også beregnet huslejen i forhold
til bruttoindtægten. Forholdet var nemlig, som omtalt, at de eickhoffske arbejderes
disponible indkomst og bruttoindkomsten så at sige var identiske, idet deres ind
komstskat var af et såre beskedent omfang. Den anden supplering vedrører huslejen
og huslejeandelen for en familie i en nybygget lejlighed i det almennyttige bolig
byggeri, som af Det økonomiske Råd kun beregnes for den ufaglærte arbejder.
Ganske vist var det almennyttige boligbyggeris lejligheder teoretisk forbeholdt fa
milier med små og middelstore indkomster, men faktisk blev en del af de nybygge
de lejligheder i 1970 også udlejet til højere lønnede grupper. Suppleringen går der
for ud på, at jeg for denne type lejligheder også har beregnet huslejeandelen for en
højtlønnet faglært arbejder.

Tabel 15: Huslejespændingen 1970for ufaglærte ogfaglærte arbejdere sammenholdt med indkomsten.

Ufaglært arbejder

Højtlønnet faglært arbejder

God førkrigstids
lejlighed
(80 m!)

Nybygget lejlighed
(80 m!) i almenn.
byggeri

God førkrigstids
lejlighed
(80 m’)

Løn..............................
Børnetilskud ................

38.000 kr.
1.900 kr.

38.000 kr.
1.900 kr.

60.000 kr.
1.900 kr.

60.000 kr.
1.900 kr.

60.000 kr.
1.900 kr.

Bruttoindkomst............
Skat..............................

39.900 kr.
9.700 kr.

39.900 kr.
9.700 kr. '

61.900 kr.
21.500 kr.

61.900 kr.
21.500 kr.

61.900 kr.
21.500 kr.

30.200 kr.
7.100 kr.

40.400 kr.
3.600 kr.

40.400 kr.
7.100 kr.

40.400 kr.
15.000 kr.

18 %
23,5%

6%
9%

12%
18%

24%
37%

Disponibel indkomst ...
30.200 kr.
Husleje excl. boligsikring 3.600 kr.
Huslejens andel af:
1 bruttoindkomst........
9%
2 disponibel indkomst .
12%

Nybygget lejlighed
(80 m’) i almenn.
byggeri

Nybygget lejlighed
(80 m2) i privat
byggeri

Det fremgår af tabellen, men bør nok understreges, at det i alle tilfælde drejer sig
om en lejlighed på 80 m2. En lejlighed af denne type lagde i 1970 beslag på mellem
6 og 24 procent af en højtlønnet faglært arbejders bruttoløn. Af hans disponible løn
lå huslejeandelen på mellem 9 og 37 procent. For den ufaglærte arbejder var i følge
regneeksemplet spillerummet mellem laveste og højeste procentsats noget mindre.
For de eickhoffske faglærte arbejdere lå den relative husleje - huslejens andel af ar
bejdsindkomsten - på mellem 12 og 40 procent (jvf. tabel 13), og dette var tilfældet,
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hvad enten vi tager vort udgangspunkt i bruttolønnen eller den disponible ind
komst. Tilsyneladende var der på de to tidspunkter ikke tale om store afvigelser i
variationsmønsteret. Inden man drager denne konklusion, må man dog erindre, at
der i 1970 var tale om en enkelt lejlighedstype, nemlig en lejlighed på 80 m2, hvori
mod de eickhoffske arbejdere boede i lejligheder af vidt forskellig type. Hvis vi øn
sker et mere hensigtmæssigt sammenligningsgrundlag, må vi nok sammenstille hus
lejeandelen for den 80 m2 store lejlighed i 1970 med en typisk arbejderlejlighed i
1901, og her må en to-værelses lejlighed anses for den typiske. Variationerne i hus
lejeandelene bliver da tallene (for faglærte og ufaglærte under ét) i tabel 16.
Tabel 16: Huslejens andel af indkomstenfor typiske arbejderlejligheder
1970
Af bruttoindkomsten................................................................................
Af den disponible indkomst.....................................................................

6-24%
9-37 %

1901
12-24%
12-24 %

Konklusionen af denne sammenstilling må blive følgende: Den relative husleje for
en typisk arbejderlejlighed i hovedstadsområdet fremviste i 1970 for en faglært ar
bejder en større spredning end i 1901. Denne kendsgerning kan ikke overraske os.
Den stærke huslejespænding i 1970 er nemlig en naturlig følge af inflationen i for
bindelse med det regulerede boligmarked siden den anden verdenskrig. Det kan
yderligere fastslås, at en del af de københavnske arbejdere i 1970 sad for en relativ
husleje, der var mindre end de eickhoffske arbejderes. Dette gælder især den ret tal
rige gruppe, som havde det held at sidde i de billige førkrigstids-lejligheder. Andre
boede i lejligheder, der var relativt dyrere end i 1901. Dette gælder for den ret fåtal
lige gruppe, som havde lejet sig ind i det private nybyggeris etagelejligheder.
Det skal for fuldstændighedens skyld tilføjes, at de ovennævnte huslejerelationer
for 1970 er eksklusive boligsikring. En inddragning af denne ville imidlertid ikke
have indflydelse på talmaterialet, idet hverken den mindste eller den højeste relative
husleje ville få boligsikring udbetalt30. Det turde stå klart, at man for at få et indtryk
af huslejens vægt i arbejderfamiliers forbrug i henholdsvis 1901 og 1970 må supple
re de ovennævnte tal for huslejerelationerne, der så at sige koncentrerer sig om
randfænomenerne, med tal for de gennemsnitlige huslejeandele. For de eickhoffske
arbejdere under ét var huslejeandelen som tidligere nævnt 20 procent. I følge for
brugerundersøgelsen af 197131 var huslejens andel af den disponible indkomst for
arbejderfamilier med en husstandsindkomst på henholdsvis 40-50.000 kr. og 5065.000 kr. som vist i tabel 17.
Tabel 17: Huslejens andel af den disponible indkomstfor arbejderfamilier i 1971
Samlet indkomst for husstanden ............................................
Huslejens andel af den disponible indkomst...........................

40-50.000 kr.
12,4%

50-65.000 kr.
12,7%
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De her givne tal kan imidlertid ikke reservationsløst anvendes som grundlag for en
sammenligning med de eickhoffske arbejdere. For det første er de i oversigten givne
tal et gennemsnit for arbejderfamilier i hele landet; forholdet synes dog at være af
underordnet betydning, for så vidt som huslejeandelen for arbejderfamilier i ho
vedstadsområdet lå meget nær landsgennemsnittet, nemlig på 12,5 pct. For det an
det, og formentlig mere væsentligt, omfatter de ovennævnte indkomster husstan
dens samlede indkomst, ikke arbejdernes lønindkomst alene. Imidlertid har jeg net
op valgt indkomstintervallerne 40-50.000 kr. og 50-65.000 kr. ud fra den opfattel
se, at disse meget vel repræsenterer lønindkomsterne for henholdsvis en ufaglært og
faglært arbejder i hovedstadsregionen i 1971 (jvf. tabel 15). Man kan herefter kon
kludere, at medens den fuldt beskæftigede eickhoffske arbejder som nævnt gen
nemsnitlig betalte 20 procent af sin arbejdsindkomst i husleje, betalte hans kollega
70 år senere kun 12-13 procent af den disponible indkomst, hvilket formentlig sva
rer til omkring 10 procent af bruttoindkomsten i husleje. Holder vi os til disse gen
nemsnit, er hovedlinien klar: En påfaldende kraftig nedgang i den relative husleje huslejen i forhold til arbejdsindtægten. Man kan med tanke på de højst forskellige
huslejeniveauer, der var tale om - ikke mindst i 1970 - stille sig selv det spørgsmål,
om de gennemsnitlige huslejeandele tegner det rigtigste billede af udviklingsforlø 
bet mellem 1901 og 1970. Om det ikke ville have været rimeligere i stedet for den
gennemsnitlige huslejeandel at se på den hyppigst forekommende? Det er jeg ikke
utilbøjelig til at antage; men mit materiale giver ikke nogen mulighed for at gen
nemføre en sammenligning på dette grundlag.

Mellem år 1900 og 1970 faldt den gennemsnitlige husleje i hovedstadsområdet fra
ca. 20 pct. af en fuldt beskæftiget faglært arbejders lønindkomst til omkring halvde
len. En mere detaljeret forklaring af årsagerne til dette fald vil bl.a. kræve en nær
mere undersøgelse af den relative huslejes bevægelser gennem hele perioden. Her
skal som forklaring på dette markante fald blot fremhæves et par enkelte faktorer.
Reduktionen af den gennemsnitlige huslejeandel er givetvis i vid udstrækning
koncentreret til efterkrigstiden - det vil sige tiden efter 1945. Det kan med sikkerhed
fastslås, at årsagen ikke skal findes i nybyggeriets priser. Nybyggeriet fandt sted til
huslejer, som trods subventioner steg stærkere end arbejderlønningerne. Det frem
går bl.a. af tabel 15, hvorefter en nybygget lejlighed på 80 m2 i det private (ustøtte de) udlejningsbyggeri lagde beslag på 24 pct. af en højtlønnet faglært arbejders dis
ponible indkomst. Og selv i det stærkt støttede almennyttige boligbyggeri var husle
jen for en nybygget lejlighed af tilsvarende størrelse 18 pct. af hans disponible ind
komst. Samfundets stigende velstand i efterkrigstiden førte altså ikke til, at huslejer
ne i nybyggeriet blev relativt billigere. Den stigende velstand afspejler sig på andre
felter, bl.a. i større og bedre boliger, moderne sanitært udstyr og andre faciliteter
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samt i den kendsgerning, at disse dyrere lejligheder kunne afsættes uden større van
skeligheder.
Faldet i den gennemsnitlige realhusleje har altså fundet sted på trods af den rela
tive prisstigning for nybyggeriet. Man må i denne forbindelse gøre sig klart, at de
nybyggede lejligheder kun tegner sig for en forholdsvis ringe del af den samlede
boligmasse. I de år, hvor nybyggeriet har været størst, har den årlige forøgelse af
boligmassen ligget på mellem tre og fire procent. Afgørende for den skitserede ud
vikling har været, at reallejen i den gamle boligmasse har udvist et næsten drastisk
fald i efterkrigstiden. Forklaringen på dette fald må søges i den førte boligpolitik og
den inflationære udvikling, herunder den stærke stigning i de nominelle arbejds
lønninger.
I 1939 blev der indført et huslejestop, og dette huslejestop var i øvrigt den eneste
af krigstidens prisordninger, som ikke blev ophævet. Huslejestoppet vedvarede
nemlig indtil boligforliget i maj 1974. Ganske vist blev huslejereguleringen gang ef
ter anden mildnet, i særdeleshed ved boligforliget i 1965; men den tilladte lejestig
ning holdt langt fra mål med stigningen i arbejdsindkomsterne med det resultat, at
huslejeandelen i den gamle boligmasse faldt, og det samme var stort set tilfældet
med den gennemsnitlige realhusleje i hele boligsektoren.
De økonomiske virkninger af huslejestoppet har så at sige i hele efterkrigsperio
den været under heftig debat. Hvad der i denne forbindelse er af interesse er, at
huslejestoppet medførte en radikal ændring af indkomstfordelingen til fordel for
lejerne under ét. Det danske huslejeniveau hørte omkring 1970 til de laveste i den
vestlige verden32.
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Dansk Exportförening 1895-1922
AF LARS NIKOLAJSEN

I dag foregår der en meget forskelligartet og omfattende virksomhed til støtte
for dansk eksport. Begyndelsen til en organiseret indsats på dette område
blev gjort i Dansk Exportförening, der stiftedes 1895 og var aktiv, indtil
Udenrigsministeriet i 1921 oprettede sit Oplysningskontor for Erhvervene.
Foreningen fik støtte især i handels- og industrikredse, og den udførte et
betydeligt arbejde på den kommercielle informations område. På andre fel
ter, f.eks. udsendelse af prøvesamlinger til andre lande og i dele af udstillings
virksomheden, nåede man fiaskolignende resultater. Dette skyldtes forment
lig mere end noget andet foreningens stadige mangel på penge.

den sidste tredjedel af det 19. århundrede fremkom inden for handlen en ny
bevægelse, der arbejdede for indføringen af et for verdenshandlen nyt og vig
tigt hjælpemiddel, nemlig den kommercielle information.
Således dannedes de såkaldte eksportforeninger rundt om i en række lande. Eks
portforeningerne var sammenslutninger af købmænd og industrifolk med det for
mål at øge eksporten. Generelt set søgte de at nå deres mål ved at anlægge eksportmønsterlagre i hjemlandet, at bringe indenlandske frembringelser til udstilling i
udlandet, at udsende agenter eller købmænd til udenlandske pladser og at oprette
informationskontorer. Sådanne foreninger blev som regel understøttet såvel mo
ralsk som materielt af regeringen og nød fra konsulaternes side stor imødekom
menhed, således at de altid kunne tjene deres medlemmer med den nyeste informa
tion 1.

I

7. Dansk Exportförenings oprettelse ogformål
Her i landet blev der til trods for landbrugets langvarige afsætningskrise fra slutnin
gen af 1870’erne og frem til midten af 1890’erne og industriens krise i 1880’erne
kun i ret ringe omfang foretaget organiserede forsøg på at fremme eksporten og
derved lette krisen og erhvervslivets udvikling2.
Enkelte initiativer til eksportens fremme blev der dog taget, men nogen stor og
langtrækkende betydning fik de næppe. Der blev således ikke her i landet oprettet
egentlige eksportforeninger3. Dette er på sin vis mærkeligt! Rundt om i andre lande
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havde man i denne periode øjensynligt fået blikket op for betydningen af at samar
bejde og slutte sig sammen for at fremme eksporten, lige som disse landes regerin
ger viste initiativerne interesse4. Her i landet smittede dette imidlertid ikke rigtigt
af.
Denne afholden sig fra at fremme eksporten på organiseret vis ved oprettelse af
en eksportforening kan have haft flere årsager. For det første havde Danmark ka
rakter af at være et frihandelsland. Et organiseret forsøg på at øge eksporten kunne
derfor af en hel del erhvervsfolk opfattes som et indgreb over for det private initia
tiv og den frie konkurrence. For det andet kan den danske andelsbevægelse også ha
ve været en hindring. Mange erhvervsfolk ville sikkert føle, at hvis man organiserede
sig for at øge eksporten, ville dette indirekte være en anerkendelse af andelsbevægel
sen, som de ellers bekæmpede så heftigt, idet et samarbejde om eksportens fremme
jo ville betyde en anerkendelse af fællesskabets betydning5. For det tredje var mange
danske erhvervsfolk måske i for ringe grad klar over, hvor meget der egentlig skulle
til for at få eksporten øget. De regnede med, at det nok skulle gå helt af sig selv6.
Endelig kan det for det fjerde anføres, at produktionen i en hel del brancher næppe
var tilstrækkelig stor til at klare en betydelig eksport, hvorfor eksportforeningstan
ken ikke kunne være af interesse7.
Denne »laden-stå-til-mentalitet« blev omkring 1890 hårdt angrebet fra flere si
der. Et af de kraftigste angreb blev leveret af Julius Schovelin, der på det tidspunkt
var sekretær i Grosserer-Societetets Komite8. Schovelin mente, at man i Danmark i
modsætning til udlandet holdt sig »fornemt afvisende over for de kunstige foran
staltninger til udførslens fremme«, og at man var »græsseligt uvidende« om alle
mulige udenlandske forhold. Hvad der skulle til for at øge eksporten var bl.a. di
rekte indsamlinger af oplysninger i udlandet, udsendelsen af folk for at granske for
holdene og en intensiv benyttelse af danske konsuler9.
Flere stillede sig helt på linie med Schovelin. Blandt disse var Camillus Nyrop,
der på det tidspunkt var sekretær i Industriforeningen10. Nyrop mente også, at ek
sporten i højere grad burde organiseres og foreslog, at der oprettedes en organisa
tion, der lignede den svenske eksportforening, Sveriges allmänna Exportförening,
der havde påbegyndt sin virksomhed i 1887 11. Yderligere forslag til fremme af pro
duktion og eksport var fremme i tiden, men de vandt dog langt fra gehør, så alt i alt
kom der ikke umiddelbart noget positivt ud af bestræbelserne.
Der skulle rundt regnet gå fem år, inden de tanker, som var fremført af bl.a.
Schovelin og Nyrop omkring 1890, blev realiseret, og hverken Schovelin eller Ny
rop fik noget at gøre hermed. Med frihavnsloven af 31. marts 1891 blev det beslut
tet at anlægge en frihavn i København. Blandt de forskellige motiver, der gav stødet
til frihavnens bygning, var et af de mest iøjnefaldende at ophjælpe Københavns
handel og dermed åbne hovedstadens handelsfolk nye virkefelter. Selve driften af
frihavnen blev lagt i hænderne på et aktieselskab, og dette selskabs formand, Land-
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mandsbankens direktør Isak Glückstadt, virkede fra starten meget aktivt for, at fri
havnen skulle blive en succes12.
Det er utvivlsomt i forlængelse af dette arbejde for frihavnens udvikling, man skal
se oprettelsen af Dansk Exportförening. Planen om oprettelsen af denne forening
blev direkte omtalt første gang den 3. oktober 1895 i en artikel i Politiken, og ophavsmændene til planen var foruden Isak Glückstadt, medlem af frihavnsaktiesel
skabet grosserer Julius Bernburg og fuldmægtig i Landmandsbanken Anton Boas1S.
Det er sandsynligt, at disse mænds egentlige motiv til at bære planen om en dansk
eksportforening frem var at ophjælpe frihavnen og skabe et grundlag for de i for
bindelse med dén nyoprettede dampskibsforbindelser med udlandet14.
Forbilledet for planen om en dansk eksportforening var den svenske eksportfore
ning, Sveriges allmänna Exportförening. Ideen var, at den danske eksportforenings
program i så vid udstrækning som muligt skulle følge den svenske eksportforenings
program. Efter at planen om at skabe en dansk eksportforening offentligt var kom
met frem, varede det ikke længe, inden der skete videre i sagen.
Det konstituerende møde blev afholdt den 19. oktober 1895 på Hotel d’Angleter
re i København. Til dette møde var der af initiativtagerne udsendt indbydelser til i
alt 62 firmaer og personer. Erhvervsgrupperne handel, industri og håndværk og
landbrug var alle repræsenteret blandt de indbudte, men dog således at handel og
industri og håndværk var klart dominerende15. Indbyderne regnede formentlig
med, at disse to erhvervsgrupper skulle udgøre hovedstammen i medlemskredsen,
hvilket da også var tilfældet i andre landes eksportforeninger.

I 1903 flyttede Dansk Exportförening ind i lejede lokaler i Privatbankens nye bygning, Børsgade 8. Indtil
havde man haft til huse i Slotsholmsgade 16. I 1915 flyttedes til mindre lokaler i Vester Boulevard 36.
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På det konstituerende møde bød Isak Glückstadt de fremmødte velkommen,
hvorpå Julius Bernburg fremlagde foreningens foreløbige program, der fik en me
get positiv modtagelse16. Herefter blev der foretaget valg af en foreløbig bestyrelse,
der fik ret til at supplere sig.
Den endelige sammensætning af den foreløbige bestyrelse blev på 21 medlem
mer, fordelt i 3 fraktioner på 7 hver, repræsenterende handel, industri og landbrug.
Denne opdeling skete »af hensyn til det lidt »kildne« forhold som for tiden bestod
mellem by og land«. Bestyrelsen kom til at bestå af næsten udelukkende kendte folk
inden for dansk erhvervsliv. Kendetegnende her var det, at den kontakt, foreningen
havde med erhvervslivet, i udpræget grad knyttede sig til storhandlen og den store
industri og endda ensidigt til det store landbrug17. Det mindre erhvervsliv var såle
des dårligt repræsenteret.
I slutningen af november 1895 gik foreningen for alvor i gang med at skaffe sig
medlemmer. Dette skete først og fremmest gennem annoncer i dele af dagspressen.
Foreningen havde et vist held hermed. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke motiver de
enkelte virksomheder og personer kunne have til at slutte sig til foreningen. De fle
ste har uden tvivl haft et økonomisk motiv til medlemskab, men motiver af ideali
stisk eller national karakter har uden tvivl også spillet ind. Dansk Exportförening
slog i alt fald selv på de nationale strenge, idet den slog fast, at den var »et velment
forsøg fra alle sider på at få alle Danmarks erhvervsgrene til at arbejde sammen for
det fælles mål: Danmarks vel« 18.
Der kan dog findes andre end de ovenfor nævnte motiver til medlemskab af for
eningen. Her skal kun nævnes yderligere et motiv, som blev fremsat af højskolefor
stander Ludvig Schrøder, Askov. Han anbefalede nemlig Dansk Exportförenings
virksomhed på følgende måde: »De store stater søger at udvide markedet for deres
produkter ved at erhverve sig kolonier, men et land som Danmark er udelukket
derfra. Det er kun ved en bestandig forbedring af sine frembringelser, det kan vente
af finde afsætning på udenlandske pladser, hvor det har fundet indgang. Men det
første skridt - at komme ind på det fremmede marked - er ingenlunde let. Dansk
Exportförening har sat sig det patriotiske mål at vække opmærksomhed for, hvad
vort lille land kan tilbyde udlændinge« 19. Denne begrundelse må siges at være ret
speciel, men også ret interessant, idet den udtrykker, at da Danmark ikke som de
store lande havde kraft til at optræde imperialistisk, så var Dansk Exportförenings
arbejde anbefalelsesværdigt. Et sådant motiv må dog siges at høre til sjældenheder
ne. Den uden tvivl helt dominerende begrundelse til indtrædelse i foreningen var
af økonomisk art.
Dansk Exportförening holdt stiftende generalforsamling den 18. december 1895.
På generalforsamlingen afgav Julius Bernburg en meddelelse, hvorpå det af den fo
reløbige bestyrelse udarbejdede forslag til love for foreningen blev sat under for
handling, men ingen ønskede ordet, og lovene blev herefter enstemmigt vedtaget
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og den foreløbige bestyrelse genvalgt20. Hermed var rammerne i store træk lagt for
foreningens virke i årene fremover.
I foreningens love defineredes foreningens formål således:» Foreningens formål
er at bringe eksporten af Danmarks produkter og industrielle frembringelser til
størst mulig udvikling.
Til dette øjemed vil foreningen bl.a.
give sine medlemmer vejledende oplysninger af almindelig art navnlig igennem
foreningens blad, der udkommer såvidt mulig månedlig og gratis tilstilles medlem
merne,
bistå ved erhvervelsen af særlige oplysninger, som af medlemmerne specielt måtte
ønskes, dog med ret til herfor at beregne passende vederlag,
søge ved i udlandet bosatte danske og danske konsulers medvirken ligesom even
tuelt også ved udsendinge herfra at knytte varige forbindelser,
lejlighedsvis foranledige udsendt til udenlandske pladser prøvesamlinger af pro
dukter og industrielle frembringelser, som tænkes indførte på fremmede markeder,
ved egen foranstaltning eller i forbindelse med andre blade såvidt mulig måned
lig lade udgå en i det engelske sprog affattet avis med tekst og avertissementer til
gratis omdeling på passende steder.
Sideordnet med denne virksomhed vil foreningen tilstræbe en forøgelse af tran
sithandlen ved at lede eksporten fra Østersøhavnene og fra Sverige og Norge over
København eller anden dansk eksporthavn«21.
Som det ses havde Dansk Exportförening fra virksomhedens start januar 1896
planer om et arbejde, der i realiteten omfattede tre områder, nemlig for det første
et generelt oplysende arbejde, for det andet et direkte aktionsprogram til ekspor
tens fremme og for det tredje et arbejde for transithandlens fremme. En sammen
ligning mellem formålsparagraffen her og det program, som Sveriges allmänna Ex
portförening fulgte i 1895, viser en ret stor grad af sammenfald. Den svenske eks
portforening havde blot ikke transithandlens fremme på sit program22.

2. Det økonomiske grundlag
Det var af afgørende betydning for Dansk Exportförenings virke, hvorledes det
økonomiske grundlag var. Det bestemte nemlig i hvor vid udstrækning, foreningen
kunne nå de mål, den havde sat sig, og i hvor vid udstrækning den herudover kunne
søge nye veje for sin virksomhed.
To forhold var af betydning i forbindelse med tilvejebringelsen af de tilstrækkeli
ge indtægter til foreningens virke, nemlig for det første medlemstallets størrelse og
for det andet udefrakommende støtte af forskellig art. Medlemsindtægten var den
sikreste indtægtskilde, idet der ikke altid kunne påregnes udefrakommende tilskud,
og derfor måtte det være et mål for foreningen at få medlemstallet så stort som mu-
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ligt. Foreningen førte da også flere gange i sin virketid kampagne for at øge med
lemstallet. Dette skete med skiftende held og intensitet, men til trods for de forskel
lige initiativer, der blev taget i tidens løb, svingede medlemstallet kun lidt1. Det nå
ede aldrig op over ca. 450 og lå gennemsnitligt på 380. Da medlemskontingentet i
hele den tid, foreningen virkede, var 25 kr., sattes der naturligvis herved ret snævre
grænser for foreningens udfoldelsesmuligheder, hvis den da ikke fik betydelige ude
frakommende tilskud. Udefrakommende tilskud forestillede man sig dels som pri
vate dels som offentlige tilskud.
Ved foreningens start modtoges betydelige tilskud fra 3 banker. Landmandsban
ken ydede 5000 kr., Nationalbanken 2500 kr. og Handelsbanken 2000 kr. Disse til
skud var ikke årligt tilbagevendende2.
Dansk Exportförening turde da heller ikke i længden løbe an på støtte fra sådan
ne private institutioner, hvorfor man henvendte sig til staten for at få et tilskud til
arbejdet3. Dette skete i juni 1896, hvor man til Indenrigsministeriet søgte om at få
et statstilskud på 15.000 kr. årligt4. Efter en del besvær lykkedes det at få støtte, men
støtten blev betydelig mindre, end Dansk Exportförening havde ønsket, nemlig
14.000 kr. over to år5. Dette betød, at Dansk Exportförening fik sine aktivitetsmu
ligheder indskrænket en hel del.
Da denne bevilling udløb, lykkedes det at få nye bevillinger, nemlig 12.000 kr. år
ligt, hvilket også var noget under, hvad foreningen havde ønsket sig. Imidlertid op
hørte statstilskuddet med finansåret 1901/02, og det lykkedes ikke siden for fore
ningen at få det igen. Finansudvalget tvivlede nemlig på, om den positive nytte og
det praktiske udbytte af foreningens virksomhed stod i et rimeligt forhold til den
ÿdede statsstøtte6.
Med statsstøttens bortfald var den ene af Dansk Exportförenings ho ved indtægts
kilder forsvundet. Ganske vist modtog foreningen i årene 1903 - 05 et tilskud fra
Julius Skrikes stiftelse, men det var lille og uden særlig betydning. Da medlemsbi
draget blev fastholdt på 25 kr. hele perioden igennem, skete der ingen indtægts
fremgang ad denne vej. Tværtimod betød prisudviklingen en udhuling af medlems
bidraget, hvilket jo ikke bedrede foreningens muligheder for at løse sin opgave. I
længden blev den derfor tvunget til at skære ned på aktiviteten. Derfor var de ti før
ste virkeår også de år, hvor der blev taget de fleste initiativer af forskellig art7.
I 1921 blev Dansk Exportförenings økonomi dog bedret betydeligt, idet forenin
gen som led i en aftale med Industrirådet og Grosserer-Societetet fra hver af disse
modtog 10.000 kr., men denne forbedring fik dog kun ringe betydning, idet fore
ningen allerede året efter besluttede at likvidere8.

3. Dansk Exportförenings medlemmer

Antallet af medlemmer i Dansk Exportförening svingede i den periode, den
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virkede, fra godt 300 til godt 450. Som det fremgår af figur 1, var medlemstallet sti
gende frem til århundredskiftet, hvorefter det generelt set var faldende frem til be
gyndelsen af Den første Verdenskrig. Fra dette tidspunkt begyndte medlemstallet
påny at stige, først langsomt siden kraftigt, således at medlemstallet nåede sit høje
ste i 1921.
Figur I - Dansk Exportförenings medlemstal 1896 - 1922

Kilde: The Danish Export Review 1896 - 1922.

Stigningen i medlemstallet op til omkring århundredskiftet skyldtes uden tvivl først
og fremmest, at der var mange virksomheder, der skulle prøve, om de kunne få no
get udbytte af et medlemskab af den nyoprettede eksportforening. Faldet i med
lemstallet efter århundredskiftet og frem til begyndelsen af Den første Verdenskrig
skyldtes sandsynligvis to forhold. Dels fandt adskillige vel ud af, at den nytte, de
havde af foreningen, var begrænset, og dels indskrænkedes foreningens aktiviteter i
denne periode på grund af, at dens økonomi forringedes. Den svage stigning i med
lemstallet under Den første Verdenskrig kan formentlig forklares ved, at flere virk
somheder så en chance for en øget eksport, da de normale handelsforbindelser
mellem landene var mere eller mindre afbrudte, og konkurrencen på eksportmar
kederne mindre. Den stærke stigning i medlemstallet i årene 1919 og 1920 skyldtes
uden tvivl den stærke efterspørgsel, der var overalt lige efter krigen, og da Dansk
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Exportförening kunne skaffe adresser og andre oplysninger på importører i udlan
det, var det følgelig formålstjenligt at melde sig ind i denne forening. Det störe
medlemstal i 1921 skyldtes formentlig, at Danmark da var ramt af en afsætningskri
se. En del virksomheder har derfor sikkert indmeldt sig i Dansk Exportförening for
at få undersøgt, om den kunne hjælpe dem over de afsætningsvanskeligheder, de
var havnet i.
I medlemskredsen var handelsgruppen og industri- og håndværksgruppen i hele
den periode, Dansk Exportförening fungerede, klart dominerende. Medlemmer,
der tilhørte disse grupper, udgjorde hele perioden igennem ca. 90% af samtlige
medlemmer og var hele tiden omtrent lige store. Dog var det således, at handels
gruppen var størst i periodens ferste halvdel, mens industri- og håndværksgruppen
var størst i den sidste halvdel. Hvad specielt angår industri- og håndværksgruppen
synes langt den største del af denne at have bestået af industrielle virksomheder1. At
det således var handlen og industrien, der var klart dominerende i medlemskred
sen, var ikke noget specielt for Dansk Exportförening. Det samme gjaldt for andre
landes eksportforeninger2.
Landbruget, landets hovederhverv, var meget svagt repræsenteret i medlems
kredsen. Det var reelt kun det store landbrug, der var repræsenteret. Kun ganske få
andelsforetagender var således medlemmer3. At landbruget stod svagt i foreningens
medlemskreds betød dog ikke, at vore vigtigste eksportvarer, landbrugets produk
ter, kun i ringe grad var repræsenteret gennem foreningens medlemmer. Disse varer
repræsenteredes nemlig ikke kun gennem de forholdsvis få andelsforetagender, der
var medlemmer, men også gennem en lang række private grossister, f.eks. Ph. W.
Heymann ogT. og S. Plum4.
Dansk Exportförenings medlemmer kom for langt den største dels vedkommen
de fra København, hvilket var ret naturligt i betragtning af hovedstadens stærke stil
ling inden for erhvervslivet. Inden for handelsgruppen udgjorde de københavnske
grosserere en meget stor del af samtlige. Den københavnske dominans var knap så
udtalt inden for industri- og håndværksgruppen. Landbrugsgruppens medlemmer
kom derimod naturligt nok især fra provinsen.
De 312 medlemmer, der blev registreret i den officielle medlemsfortegnelse for
1896, var langt fra lige trofaste over for foreningen, hvilket tabel 1 viser.
Tabel 1. - Medlemsskabets varighedfor de i 1896 registrerede medlemmer.
Âr

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25 og derover

Antal

79

61

51

19

12

90

%

25

20

16

6

4

29

Kilde: The Danish Export Review 1896-1922.
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Af de, der i 1896 registreredes som medlemmer, faldt en fjerdedel fra, inden der var
gået mere end 4 år, og inden der var gået mere end ni år, var knap halvdelen faldet
fra. Herefter blev frafaldet svagere, og næsten 30% af de, der var med fra starten, var
medlemmer i mindst 25 år og langt størstedelen af disse i samtlige de 27 år, fore
ningen virkede. At godt to trediedele faldt fra, kan ikke kun ses som et udtryk for
utilfredshed. Dødsfald og virksomhedskrak spillede også en rolle i denne forbindel
se.
Det var især de forholdsvis små virksomheder samt enkeltpersoner, der faldt fra,
inden der var gået mere end 4 år. Specielt synes mange af de københavnske grossi
ster, der var med fra starten, i særlig høj grad at være faldet fra, inden der var gået
mere end 4 år. Derimod synes det som om, at det generelt set var store og velkendte
virksomheder, der var medlemmer i 25 år og derover5.
Dette er næppe, hvad der umiddelbart kunne forventes. Teoretisk set skulle netop
de forholdsvis små virksomheder have større behov for Dansk Exportförenings ar
bejde end de forholdsvis store virksomheder, der formentlig bedre kunne klare sig
selv. En mulig forklaring på at de små virksomheder generelt set først faldt fra er, at
de var for små til selvstændigt at gennemføre eksporthandel6. Der krævedes måske
for meget af dem med hensyn til f.eks. kreditgivning, emballering, korrespondance
m.m. Omvendt kan om de store virksomheder siges, at de sandsynligvis selvstæn
digt var i stand til at drage nytte af de oplysninger, de fik gennem foreningen.
Dansk Exportförening havde ialt ca. 1100 forskellige medlemmer i den periode,
den virkede. Medlemskabets varighed for samtlige medlemmer i perioden 18961922 ses af tabel 2.

Tabel 2. - Medlemsskabets varighedfor samtlige medlemmer i perioden 1896-1922
År

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25 og derover

%

40

23

13

7

6

11

Kilde: The Danish Export Review 1896-1922.

Det ses, at langt den største del af medlemmerne ikke var medlemmer i mere end 4
år, hvilket dog til en vis grad skyldes det meget store antal nyindmeldelser, der skete
i tiden efter Den første Verdenskrig. Ca. H af samtlige medlemmer var med i mere
end 15 år. Der synes således at have været en hel del virksomheder, der har haft en
længerevarig nytte af Dansk Exportförening eller har ment, at institutionen var
værd at støtte.
Også for samtlige medlemmer i perioden 1896-1922 gælder det generelt, at det
især var de små virksomheder og enkeltpersoner, der faldt fra, inden der var gået
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mere end 4 år, og at det generelt set var de store virksomheder, der var medlemmer
i enten hele perioden eller store dele deraf.
Dansk Exportförenings medlemmer udgjorde år for år ca. 14 af samtlige danske
eksportvirksomheder 7. Det viser sig dog, at en meget stor del af landets største og
kendteste virksomheder var medlemmer af Dansk Exportförening enten i hele peri
oden 1896 - 1922 eller i alt fald en meget stor del heraf. Den eneste væsentlige und
tagelse herfra var landbrugets andelsforetagender8.
Så godt som alle danske eksportvarer repræsenteredes gennem Dansk Exportför
enings medlemmer9. Af interesse er det at bemærke, at der i den periode, hvor
Dansk Exportförening virkede, kom en egentlig større industrieksport i gang. De
industrivarer, der eksporteredes, omfattede især varer, som produceredes af et bety
deligt antal af Dansk Exportförenings medlemmer inden for industri- og hånd
værksgruppen10.

4. Dansk Exportförenings formænd
Dansk Exportförening havde i alt 3 formænd, nemlig Julius Bernburg (1896 1901), Rudolf Schou (1901 - 1909) og Erik S. Henius (1909 - 1922). De perioder,
hvori disse tre formænd fungerede, var af en noget forskelligartet karakter.
Julius Bernburgs formandstid var karakteriseret ved to forhold, nemlig en for
holdsvis kraftig udadrettet aktivitet og en del splid i foreningens ledelse. Den ret
stærke udadvendte aktivitet skyldtes, at foreningen i Bernburgs formandstid havde
ret gode økonomiske betingelser at arbejde under, idet den i denne periode mod-

Dansk Exportförenings bomærke viste,
hvorledes dansk handel under forenin
gens fane ville sprede sig over hele klo
den.
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tog statstilskud, lige som medlemstallet generelt set var ret højt. Den stærke aktivitet
gav sig bl.a. udtryk i udsendelse af rejsende, og netop en af disse udsendelser gav
stødet til den splid, der opstod i foreningens ledelse i april 1899. Striden opstod i
forbindelse med en udsendelse af en rejsende til Brasilien. Denne sag behandlede
Bernburg temmelig diktatorisk, hvilket foreningens forretningsudvalg ikke ville fin
de sig i. Foreningens fremtid syntes en overgang alvorligt truet, men det lykkedes at
få skabt et forlig. Bernburg fik sin vilje i den pågældende sag, men fik til gengæld
svækket sine muligheder for i fremtiden at øve indflydelse, idet han måtte trække sig
tilbage som formand for forretningsudvalget h
Bernburg var øjensynligt blevet træt af den strid, han havde været indblandet i,
hvorfor han i 1901 valgte at træde tilbage som formand for bestyrelsen2. Bernburg
havde da gjort et betydeligt arbejde for at få organiseret den danske eksport. Han
var en af initiativtagerne til Dansk Exportförening og havde selv været temmelig ak
tiv i arbejdet for gennem denne forening at fremme eksporten. Han foretog således
selv en rejse for foreningen til Rusland og Finland.
Bernburg afløstes som bestyrelsesformand af regeringskonsulent Rudolf Schou.
Schou var en repræsentativ, selvsikker og sprogkyndig mand, der som få forstod at
komme i forbindelse med betydningsfulde og fremstående personer3. Han synes
således at have været et godt valg til formandsposten, men Schous evner blev næppe
fuldt udnyttet i foreningens tjeneste. Schous formandstid blev nemlig præget af et
nedsat aktivitetsniveau i foreningen, hvilket skyldtes, at de økonomiske midler, der
stod til rådighed, var stærkt svindende, og at medlemstallet var faldende. Forenin
gens aktiviteter blev bragt ned til stort set kun at omfatte meddelelser af oplysnin
ger.
Da Schou i 1909 af helbredsmæssige grunde trak sig tilbage som formand, afløs
tes han af grosserer Erik S. Henius4. I Henius’ formandstid fortsatte foreningens
virksomhed stort set i de spor, den var kørt ind på i den sidste del af Schous for
mandstid5. To forhold kom til at overskygge alt andet i Henius’ formandstid, nem
lig ændringen af foreningens love i 1921 og likvidationen i 1922.
Lovændringen i 1921 skete som følge af, at Dansk Exportförening, Industrirådet
og Grosserer Societetets Komite indgik en aftale om en koncentration af det er
hvervsmæssige oplysningsarbejde. Industrirådet lod sit eksportbureau gå sammen
med Dansk Exportförening, og Grosserer Societetets Komite opgav en plan om at
oprette sit eget kontor og lod sine interesser varetage af Dansk Exportförening6.
Med lovændringen af 1921 og følgerne heraf var Dansk Exportförening i endnu
højere grad end tidligere blevet repræsentant for handlens og industriens eksport
interesser.
Bestemmelsen om at likvidere Dansk Exportförening var den væsentligste beslut
ning, der blev taget i Henius’ formandstid. Likvidationen skyldtes ikke, at forenin
gen sygnede hen, men at man i foreningen fandt det mest praktisk at overdrage ar-
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bejdet til det kort forinden af Udenrigsministeriet oprettede Oplysningsbureau for
Erhvervene7.

5. Det generelt oplysende arbejde

Som tidligere nævnt havde Dansk Exportförening fra starten planer om virke på tre
måder, nemlig gennem:
1. Et generelt oplysende arbejde
2. Et direkte aktionsprogram til eksportens fremme
3. Et arbejde for transithandlens fremme.
I sit virke tog foreningen med forskellig styrke fat på disse tre områder.
Dansk Exportförenings generelt oplysende virksomhed foregik især gennem for
eningens månedsskrifter, nemlig Dansk Exportförenings Medlemsblad, der udkom
selvstændigt 1896 - 1901, og The Danish Export Review, der udkom 1896 - 1922
Ud over dette arbejde gennem månedsskrifterne sørgede foreningen fra begyndel
sen af 1907 for, at dens medlemmer gratis modtog et særtryk af Meddelelser fra
U denrigsministeriet2.

Dansk Exportförenings medlemsblad

Formålet med udsendelsen af Dansk Exportförenings Medlemsblad var at give
oplysninger om udenlandske forhold, navnlig med hensyn til danske varers afsæt
ning, til vejledning for medlemmerne3. Bladet udsendtes selvstændigt indtil udgan
gen af 1901, hvorefter det blev slået sammen med The Danish Export Review. Årsa
gen hertil var først og fremmest, at en sammenslutning betød en besparelse på fore
ningens budget.
De oplysninger, der blev givet gennem Dansk Exportförenings Medlemsblad,
omfattede groft sagt tre kategorier, nemlig for det første oplysninger, som direkte
var indhentet af foreningen selv, eller som havde med foreningens virke at gøre; for
det andet oplysninger, der var modtaget igennem danske institutioner, og for det
tredje oplysninger, der var hentet fra udenlandske kilder. Til den første kategori af
oplysninger hørte bl.a. generalforsamlingsberetninger, meddelelser om påtænkte
eller faktisk udførte aktiviteter, meddelelser om adresser på agenter i udlandet,
meddelelser om afholdelse af udstillinger i udlandet, forskellige afhandlinger om
forhold vedrørende dansk eksport og forskellige redaktionelle artikler. Til den an
den gruppe hørte bl.a. danske konsulatsberetninger eller uddrag heraf, og den
tredje gruppe omfattede bl.a. uddrag af udenlandske aviser, tidsskrifter og konsu
latsberetninger4.
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The Danish Export Review

The Danish Export Review adskilte sig på et væsenligt punkt fra Dansk
Exportförenings Medlemsblad, idet det var skrevet på engelsk, men ellers var ho
vedsigtet også her at bringe oplysninger af generel art. Målet for disse oplysninger
var udlandet, hvis kendskab til Danmark og danske forhold skulle øges5.
The Danish Export Review udkom hele perioden igennem i et antal af ca. 2.000
til ca. 4.000 eksemplarer om måneden og fordeltes gratis over hele verden6. Hoved
aftagerlandene for vor eksport, nemlig Storbritannien, Tyskland, Norge og Sveri
ge modtog en forholdsvis ringe del af bladene set i forhold til eksportens størrelse.
Det var derimod især de oversøiske områder, der modtog en meget stor del af samt
lige blade, men også Europa uden for hovedaftagerlandene modtog et ret betyde
ligt antal7. Dette tyder på, at det var landene uden for hovedmarkederne og her
specielt de oversøiske områder, Dansk Exportförening søgte at bearbejde og vække
interesse i. Det blev gjort dels gennem artikler, dels gennem annoncer og lister over
medlemmerne samt disses eksportvarer.
De artikler, der blev bragt i bladet, omhandlede først og fremmest den danske in
dustri, de danske industrielle virksomheder og de danske industrivarer. De danske
landbrugsvarer, der var de væsenligste eksportartikler, fik derimod kun en ret ringe
omtale. Årsagen hertil var uden tvivl, at foreningen væsenligst repræsenterede indu
striens og handlens interesser. Annoncestoffet i The Danish Export Review var af en
betydelig størrelse. Netop The Danish Export Review var et særdeles velegnet an
nonceorgan, idet både annoncørerne og læserne af annoncerne havde fælles inter
esser, idet generelt sagt annoncørerne ønskede at eksportere, og læserne ønskede at
importere8. Offentliggørelsen af foreningens medlemsliste på de forskellige vare
områder skete et par gange om året.
Spørgsmålet er, om bladet fangede interesse hos udenlandske erhvervsfolk, og
om medlemmerne herved opnåede resultater i form af øget eksport. Det sendtes
bl.a. til danske konsulater, en del udenlandske handelsselskaber, handelshuse, im
portører, handelskamre, banker, hoteller, dampskibsselskaber etc., og efterspørgs
len efter bladet var til tider betydelig9. Også i danske erhvervskredse synes der at
have været en del interesse for bladet. Dets udsendelse bevirkede da også, at adskil
lige danske virksomheder fik knyttet forbindelser til udlandet, der resulterede i for
retninger10. Dansk Exportförening anså selv The Danish Export Review for at være
en af de væsenligste aktiver, den havde H.
Som et supplement til The Danish Export Review udgav Dansk Exportförening i
1898 et spansk- og fransksproget katalog. Det blev i et antal af 1.000 eksemplarer
sendt til Syd- og Mellemamerika samt enkelte europæiske lande, bl.a. Rusland12.
Igen ses det, at Dansk Exportförening nærede stor interesse for de for Danmark ik
ke traditionelle markeder, og dér ville foretage et fremstød på et sprog, som disse
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lande forstod. Den gavnlige virkning, der opnåedes herved, mindskedes dog ved, at
fremstødet aldrig senere blev gentaget.

Særtryk af Meddelelserfra Udenrigsministeriet.

Som nævnt ovenfor begyndte Dansk Exportförening i 1907 til medlemmerne at
udgive et særtryk af det af Udenrigsministeriet udgivne tidsskrift, Meddelelser fra
Udenrigsministeriet13. Dette tidsskrift indeholdt de danske konsulers indberetnin
ger fra udlandet eller uddrag heraf samt andre oplysninger om handelsforhold,
som Udenrigsministeriet sad inde med.
Værdien og kvaliteten af den kommercielle oplysningsvirksomhed, som konsu
lerne herigennem forestod, var omdiskuteret. Flere gange rejstes der en hård kritik
imod den. Bl.a. blev det fremført, at konsulerne i for høj grad lagde vægt på at
udarbejde årsberetninger. Hvad der var væsentligere at få frem var specialberetnin
ger, således at erhvervslivet kunne vide hvor og hvornår og på hvilken måde, det
skulle arbejde for at øge eksporten14. Selv om der således blev rejst kritik mod kon
sulernes arbejde, troede Dansk Exportförening dog på værdien af disse beretninger.
Medlemmerne synes da også i et vist omfang at have haft nytte heraf15.
Alt i alt synes Dansk Exportförenings generelt oplysende arbejde således på flere
områder at have båret frugt. Der kunne sikkert have været opnået bedre resultater,
men foreningens økonomiske forhold satte en grænse for, hvor stort et arbejde, der
kunne udføres.

6. Det direkte aktionsprogram
Udover det generelt oplysende arbejde gik Dansk Exportförening fra begyndelsen
ind i et arbejde af mere speciel og mere direkte karakter.

Oplysningsvirksomheden

Et af Dansk Exportförenings formål var at »bistå ved erhvervelsen af særlige
oplysninger, som af medlemmerne specielt måtte ønskes«, og denne oplysnings
virksomhed blev det mest markante træk i foreningens virksomhed.
Det er ikke muligt nøjagtigt at angive omfanget og karakteren af denne oplys
ningsvirksomhed i den periode, foreningen virkede. Dette skyldes, at oplysningerne
blev givet både mundtligt og skriftligt, og kun for perioden 1896 - 1905 er der ført
en egentlig statistik over de skriftligt meddelte oplysninger. Antallet af meddelte
oplysninger var i følge denne statistik generelt set stigende i denne periode. I 1896
blev der til eksempel afgivet 271 skriftlige oplysninger og i 1905 i alt 487. Adresser
på agenter og eksporthuse i udlandet udgjorde den betydeligste del af samtlige
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meddelte oplysninger, men en stor del udgjordes også af oplysninger, der bl.a. om
fattede afsætningsforhold og chancer for danske artikler i udlandet. Udover disse
former blev der endvidere givet oplysninger om toldforhold og soliditet
Selv om der efter 1905 ikke blev ført nogen egentlig statistik over antallet af med
delte oplysninger, kan der dog siges noget om denne virksomhed. Antallet af oplys
ninger, der meddeltes medlemmerne, synes generelt set at have været stigende frem
til Den første Verdenskrig. Under krigen synes antallet at være faldet en hel del,
men efter krigens ophør steg antallet igen. Hvor mange oplysninger, der årligt
meddeltes, er det derimod ikke muligt at fastslå ved talangivelse2. Antallet, der
meddeltes, var dog ikke sammenfaldende med antallet af stillede spørgsmål fra
medlemmerne, idet foreningen gav en del oplysninger på egen foranledning3. Alt
taget i betragtning synes Dansk Exportförening dog i den periode, den fungerede,
at have opfyldt et behov, der var i visse dele af erhvervslivet, for at få specielle oplys
ninger frem om udenlandske forhold.
De oplysninger, som foreningen meddelte medlemmerne, var indhentet på for
skellig vis. Især synes dog de danske konsuler at have været draget stærkt ind i arbej
det, idet det meget ofte synes at have været disse, som foreningen henvendte sig til
for at få en forespørgsel fra et medlem besvaret, hvis den da ikke allerede lå inde
med de nødvendige oplysninger. Dansk Exportförening kunne benytte konsulerne,
fordi Udenrigsministeriet ved et cirkulære havde påkaldt de danske konsulers assi
stance til fordel for Dansk Exportförening. Det samarbejde, der herved blev etable
ret mellem Dansk Exportförening og de danske konsuler, blev således af stor betyd
ning for foreningens muligheder for at opfylde sit formål4.
Ud over at indhente oplysninger gennem de danske konsuler benyttede forenin
gen sig også af en del agenter, som den havde kontakt med rundt om i verden. En
delig hentede foreningen oplysninger igennem danske i udlandet ved at udsende
rejsende, gennem Udenrigsministeriet, udenlandske oplysningsbureauer, banker,
handelskamre, fagtidsskrifter o.a.5.
En gennemgang af foreningens brevjournaler kunne tyde på, at konsulernes be
tydning for foreningen var aftagende hen mod slutningen af den periode, forenin
gen virkede. Dette skyldtes nok, at foreningen dels havde fået skabt sig et betydeligt
arkiv og dels, at forskellige udenlandske institutioner, især banker, blev draget mere
ind i oplysningsvirksomheden6.
Foreningen selv førte ikke kontrol med, om der blev etableret forretning, når den
havde knyttet en forbindelse eller givet en oplysning. Adskillige medlemmer gav
dog udtryk for, at de havde haft nytte af foreningens oplysningsvirksomhed7. Også
til udenlandske virksomheder og institutioner blev der givet oplysninger, og herved
lykkedes det ligeledes at få skabt afsætning for danske varer8.
Oplysningsvirksomheden krævede ofte en del korrespondance indadtil og udad
til. En nærmere undersøgelse af dette korrespondancemateriale kan give et fyldige-
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re billede af Dansk Exportförenings virksomhed9. Desværre er der kun regelmæs
sigt ført journal over de afsendte og modtagne skrivelser i tiden 1911 - 1922. Det er
dog muligt at fastslå, at antallet af afsendte og modtagne skrivelser i perioden
1896 - 1911 svingede mellem ca. 4.000 og ca. 5.000; fra 1911 til 1922 var der større
udsving, hvilket ses af tabel 310.

Tabels. - Antal afsendte og modtagne skrivelser 1911-1922.
År

,1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

Antal

5430

4830

4380

4780

4680

3220

1430

1290

5380

6680

10320

Kilde: Brevjournaler 1905 - 1922.

Det betydelige fald i antallet af afsendte og modtagne skrivelser i løbet af Den første
Verdenskrig må formentlig forklares med, at vanskelighederne for eksporthandlen i
denne periode blev ganske betydelige, hvilket bl.a. skyldtes udførselsforbud, råva
remangel og transportproblemer11. Hermed forsvandt muligheden for at påtage
sig forsyningen af nye markeder og dermed lysten til at stille foreningen opgaver.
Yderligere en forklaring på faldet kan være oprettelsen af Industrirådets Eksportbu
reau i 1915. Den voldsomme vækst i korrespondancen efter krigen, specielt 1921,
hang formentlig sammen med den afsætningskrise, der hærgede på denne tid samt
den sammenslutning, der i 1921 fandt sted mellem Dansk Exportförening og Indu
strirådets Eksportbureau.
Korrespondancen foregik først og fremmest med medlemmerne og med uden
landske virksomheder. Ser man specielt på brevvekslingen med udlandet, hvilket er
muligt for perioden 1911 til 1922, viser det sig, at en ikke ubetydelig del foregik
med de traditionelle hovedmarkeder, nemlig Storbritannien, Tyskland, Norge og
Sverige. Disse områders andel af den samlede korrespondance var dog faldende i
den her undersøgte periode. Brevvekslingen med de øvrige europæiske lande var
derimod voksende og udgjorde i øvrigt den største del af den samlede udenlandske
korrespondance. Endelig var der en betydelig brevveksling med de oversøiske om
råder. Specielt var korrespondancen med Nordamerika betydelig.
Alt i alt kan det om korrespondancen med udlandet siges, at de ikke traditionelle
markeder normalt udgjorde en betydelig større del end de traditionelle markeder.
Hvor stor betydning, dette fik for eksportens geografiske fordeling, er desværre ikke
til at sige, men samtidig med at Dansk Exportförenings korrespondance med ud
landet i betydelig udstrækning foregik med områder uden for hovedmarkederne,
skete der både en reel og en forholdsvis forøgelse af Danmarks eksport til lande
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uden for hovedmarkederne. Om der her er en sammenhæng, kan der kun gisnes,
men det er ret sandsynligt, at Dansk Exportförenings arbejde havde en medvirken
de indvirkning på denne udvikling12.
Dansk Exportförenings oplysningsvirksomhed var således af et betydeligt omfang
og havde uden tvivl indflydelse på eksportens størrelse og måske også på dens geo
grafiske fordeling.

Udsendelsesrejser

Også ved at udsende rejsende søgte Dansk Exportförening at fremme sit formål.
Udsendelsesrejserne var normalt forbundet med betydelige omkostninger for fore
ningen, hvorfor de væsentlig blev foretaget i den periode, foreningen havde bedst
råd. Således blev der ikke efter 1907 foretaget rejser på foreningens bekostning. De
gennemførte udsendelsesrejser gik dels til det russiske landområde, dels til Eng
land, Frankrig og Tyskland og dels til oversøiske områder.
Allerede i 1896 blev den første udsendelsesrejse foretaget. Rejsen gik til Sibirien
og blev på Dansk Exportförenings bekostning foretaget af en dansker, der i 4 år
havde været ansat i et handelshus i Vladivostok, hvorfor han blev betragtet som en
kvalificeret udsending13. Tanken bag udsendelsesrejsen var, at der i det vældige rus
siske landområde måtte være et betydeligt grundlag for dansk eksport.
Udsendelsesrejsens resultat var imidlertid en stor skuffelse for Dansk Exportföre
ning. Konklusionen på rejsen var nemlig, at »udsigterne for eksport af danske ar
tikler, i almindelighed til Sibirien, må siges at være temmelig ugunstige«. Årsagen
hertil var dels specielle russiske forretningsforhold, og dels de danske firmaers
manglende forståelse herfor14.
Dansk Exportförening opgav dog ikke dermed ethvert forsøg på at få skabt in
teresse for danske varer på det russiske marked. I 1898 blev der således sendt to ud
sendinge til Rusland. Den ene af disse var i øvrigt Julius Bernburg selv. Det lykkedes
for de to udsendinge at få optaget forskellige ordrer på danske varer samt at få
knyttet forskellige forbindelser15. Hvor meget de to udsendinge opnåede at få eks
porten til Rusland øget med er ikke til at sige. Dansk Exportförening mente selv, at
de to udsendinges virksomhed havde gjort nytte, og værdien af den danske eksport
til Rusland steg da også voldsomt det år, ligesom der kan konstateres en forøgelse
af eksporten på længere sigt16.
Efter disse fremstød på det russiske marked vendte Dansk Exportförening sig
mod andre områder for at bearbejde dem gennem udsendelsesrejsende. Bearbej
delsen af det engelske, franske og tyske marked begyndte rigtigt i 1899 og fortsatte i
nogle år ind i det 20. århundrede17. Foreningen startede med at bearbejde det fran
ske marked. Denne udsendelsesrejse skete som led i foreningens indledende arbejde
forud for Verdensudstillingen i Paris. Udsendelsesrejsens resultat var ret negativt,
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idet det viste sig, at de danske varer ville få svært ved at klare sig i konkurrencen på
grund af høje toldsatser og høje danske avancer18.
Det franske marked blev kun bearbejdet en gang ved hjælp af en udsendelsesrej
sende. Det engelske marked blev derimod bearbejdet gennem flere rejser, som alle
foregik i perioden 1899 til 190219. Resultatet af disse rejser i England har dog næp
pe været særlig omfattende. Rejsevirksomheden karakteriseredes da også som »en
langsom vej at indarbejde nye varer«, og nogen egentlig forøgelse af eksporten som
følge af disse rejser synes der ikke at have været tale om20.
Det tyske marked blev ikke bearbejdet intensivt gennem udsendelsesrejsende.
Dansk Exportförening nøjedes med at lade foretage enkelte korte rejser dertil, og
disse synes ikke at have givet noget udbytte.
Det tredje af de områder, som Dansk Exportförening bearbejdede gennem ud
sendelsesrejsende, var det oversøiske. Denne bearbejdelse begyndte omtrent samti
dig med bearbejdelsen af det engelske og franske marked og koncentreredes til
Nord- og Sydamerika. I alt blev der foretaget en rejse til Sydamerika og to til Nord
amerika.
Udsendelsesrejsen til Sydamerika fik ingen betydning for den danske eksports
udvikling21. Det modsatte synes til en vis grad at have været tilfældet med udsendel
sesrejserne til Nordamerika. Disse foregik til U.S.A, i årene 1899, 1900 og 1901. Ef
ter at rejserne var foretaget, steg værdien af den danske eksport til U.S.A, i alt fald.

Dansk Exportförenings medlemskreds var domineret af handels- og industrivirksomheder. Kun enkelte
af landbrugets egne virksomheder var med. Dette gjaldt Odense offentlige Slagtehuse og Export Slagte
ri : Her en scene fra slagteriet.
The Danish Export Review maj 1901.
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ganske brat. Set i forhold til 1899 var den danske eksport til U.S.A, i 1903 godt og
vel fordoblet. Det er ikke til at se, hvor stor en del af den stigning, der skete, der
skyldtes Dansk Exportförenings virksomhed, men eksporten af de varer, det lykke
des foreningen at få afsat i U.S.A., steg i alt fald betydeligt i denne periode. Dette
gjaldt varer som f. eks. flint, kridt, frø, tændstikker, porcelæn og manufakturva
rer22.
Sammenfattende kan det siges, at i den tid, Dansk Exportförening benyttede sig
af at udsende rejsende, havde den til en vis grad held hermed. Der blev skaffet en
del oplysninger, og der blev også tale om afsætning af danske varer, men nægtes kan
det ikke, at en del af rejserne endte uden positive resultater.

Udsendelse afprøvesamlinger

Udsendelse af prøvesamlinger af danske produkter og industrielle frembringelser
var også et af de initiativer, Dansk Exportförening tog op for at få eksporten øget.
Disse prøvesamlinger, der blev sendt af sted i perioden 1897 til 1899, indeholdt
henved 100 forskellige danske artikler, der dog ikke alle kom i betragtning for
samtlige de steder, prøvesamlingerne sendtes til. Prøvesamlingerne vejede mellem
et og to tons og sendtes udelukkende til oversøiske områder. I alt blev 19 prøve
samlinger sendt af sted23.
Dansk Exportförenings arbejde med at fremme eksporten ved hjælp af disse prø
vesamlinger synes ikke at have været lagt op i et særligt højt plan. Helt galt gik det
med den prøvesamling, der sendtes til Johannesburg i Sydafrika. Denne gav fore
ningens agent sig nemlig til at sælge ved en auktion24. Dette fik en derboende dan
sker til at reagere. Han syntes, at det var en god ide, at Danmark handelsmæssigt
søgte indpas på det sydafrikanske marked, men den måde, Dansk Exportförening
havde søgt dette udvirket på, havde været en »komplet fiasko« 25. Der var nemlig ta
le om, at »hele sendingen var næppe så omfangsrig som en almindelig handelsrej
sendes bagage, og da den indbefattede de mest forskelligartede ting fra en masse
forskellige firmaer, kunne man jo ikke vente store lagre af hver enkelt artikel, men
at en sæbefabrik tænker på at erobre markedet her ved at sende os 3 stykker sæbe og
1 flaske parfume, en træskofabrik ved 2 træsko, en pølsefabrik ved et par skiver pøl
se etc. er næsten tragikomisk« 26.
Dansk Exportförening opgav da også i 1899 udsendelsen af disse prøvesamlin
ger, hvilket hang sammen med det ringe resultat, der opnåedes ved udsendelsen.

Udstillingsvirksomhed

Udsendelsen af prøvesamlinger var en form for udstillingsvirksomhed, men også
egentlige udstillingsarrangementer var en af de aktiviteter, som Dansk Exportfore-
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ning tog op i sit arbejde for at fremme dansk eksport. Foreningens arbejde på ud
stillingsområdet var både indad- og udadrettet og foregik følgelig både her i landet
og i udlandet.
Den indadrettede udstillingsvirksomhed var af ret beskedent omfang, idet fore
ningen kun en gang afholdt en udstilling af denne type. Det skete i 1898, hvor fore
ningen på Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bekostning arrangerede en
udstilling af danske og udenlandske kødvarer. Der blev indsamlet et betydeligt an
tal prøver på kødsorter, kødkonserves, kødekstrakter, pølser og andre tilberedte
kødpræparater fra Danmark og udlandet, således at der kunne foretages en sam
menligning af de danske og udenlandske varer til vejledning for de danske produ
center og således til fremme af den danske eksport af kødvarer27.
Udstillingen blev en succes. Den var godt besøgt, idet der i de få dage den varede,
kom over 1000 gæster, heri indgik dog ca. 100 rigsdagsmedlemmer, der var særlig
indbudt og yderligere fik lov til at underkaste de udstillede varer »en nøjere prøve
ved en lille frokost«28.
Udstillingen godtgjorde, at mange af de udstillede udenlandske prøver slet ikke
fordunklede de tilsvarende danske produkter. Enkelte af vore fabrikker, f.eks.
Beauvais’ fabrikker, stod helt på højde med udlandets bedste konservesfabrikker.
Udstillingen gav endvidere stødet til en fremgang inden for slagteriernes pølsefabri
kation og røgvarefabrikation, nemlig med hensyn til produkternes ensartethed29.
Til trods for udstillingens vellykkethed gentog Dansk Exportförening aldrig succes
sen, hvilket uden tvivl skyldtes, at en udstilling af denne art var temmelig dyr at ar
rangere.
Den udadrettede udstillingsvirksomhed var af et noget større omfang end den
indadrettede. Den foregik både her i landet og i udlandet.
Her i landet havde Dansk Exportförening i 1896 og 1897 i et lejet lokale i Køben
havn en prøveudstilling af nogle af medlemmernes varer. Prøveudstillingen, der
skulle tjene som vejledning for udenlandske opkøbere, havde varer fra knap 70
virksomheder og omfattede bl.a. madvarer, drikkevarer, møbler, beklædningsgen
stande, centrifuger, maskiner af forskellig art samt cement og kridt30. Foreningen
var glad for denne udstilling, men alligevel måtte man efter 1 års forløb opløse den,
da »en fortsættelse ville have været forbundet med en ret betydelig udgift«31.
I stedet for den ret omfangsrige prøveudstilling oprettedes i forbindelse med for
eningens kontor en mindre prøvesamling af medlemmernes varer32. Den udadret
tede udstillingsvirksomhed foregik dog som allerede nævnt ikke kun her i landet.
Også ved udstillinger i udlandet søgte foreningen at forøge udenlandske køberes
kendskab til danske varer.
I 1897 deltog foreningen således i den nordiske udstilling i Stockholm med di
verse tryksager; men det var dog først med Verdensudstillingen i Paris i 1900, at der
for alvor blev gjort en indsats i udlandet i forbindelse med udstillinger. Foreningen
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vurderede - i øvrigt noget i modstrid med andre vurderinger i samtiden - værdien
af deltagelse i verdensudstillinger temmelig højt33. Derfor blev der investeret godt
4.000 kr. i deltagelse på denne verdensudstilling, hvilket var ret meget set i forhold
til foreningens samlede budget. Der blev dog stort set intet opnået for medlemmer
ne på udstillingen; der blev nemlig ikke tale om, at medlemmernes eksport blev
øget som følge af foreningens arbejde. Man fristes til at sige, at det mest håndgribe
lige bevis på foreningens deltagelse i udstillingen var den guldmedalje, som den fik,
men dette var egentlig ikke noget ät prale af, idet belønningsprocenten ved de store
udstillinger var meget stor34.
Til trods for denne fiasko gik Dansk Exportförening i 1901 i gang med at forbe
rede en stor dansk udstilling i Earls Court i London i 1902. En udstilling i London
blev betragtet som havende større betydning end noget andet sted. England var jo
hovedmarkedet for vore eksportvarer. Der var blot en hage ved dette projekt. Det
blev dyrt. Foreningen anslog, at udstillingen ville koste mellem 100.000 kr. og
150.000 kr., hvilket langt oversteg foreningens egen formåen. Derfor blev der søgt
om statsstøtte, men den nye Venstreregering mente ikke, at »de fordele, der mulig
kunne opnås ved den omhandlede udstilling, ville stå i rimeligt forhold til de udgif
ter for statskassen, der ville være forbundet hermed«, hvorfor ansøgningen om
statsstøtte blev afvist35. Dette afslag fik den umiddelbare følge, at foreningen opgav
planen om at få udstillingen realiseret.
Dansk Exportförening opgav dog ikke hermed at organisere udstillinger eller ud
virke dansk deltagelse i udstillinger i udlandet. I 1903 organiserede foreningen såle
des den danske deltagelse i en international udstilling for mejerimaskiner i Buenos
Aires. I alt fem danske virksomheder deltog, bl.a. Burmeister & Wain og Atlas, og
de danske udstillere opnåede 3 første- og 1 andenpræmie, ligesom det lykkedes at
afsætte danske maskiner36. Alt i alt synes selve udstillingen at have fået et umiddel
bart tilfredsstillende udfald for de danske udstillere. Hvor stor den mere langsigte
de virkning var kan derimod ikke siges37.
Det sidste udstillingsarrangement, som Dansk Exportförening deltog i, fik deri
mod ikke noget tilfredsstillende forløb. I 1904 forsøgte foreningen i samarbejde
med P. Ipsens Enke, Tvermoes og Abrahamson, Den kgl. grønlandske Handel og
Axel Bielefeldt at få oprettet en permanent prøveudstilling med tilhørende salgsbu
reau i Berlin. Det lykkedes at få prøveudstillingen realiseret, men den fik ikke nogen
lang varighed. Det skyldtes, at det navnlig var kunstindustrigenstande, som
prøveudstillingen og det tilhørende salgsbureau søgte at sælge, men salget var ringe
og kostede Dansk Exportförening og de andre arrangerende virksomheder penge.
Dette var utilfredsstillende, hvorfor prøveudstillingen og salgsbureauet blev opgi
vet38.
Dansk Exportförenings brug af udstillinger i arbejdet for eksportens fremme
faldt næppe særlig heldigt ud. Kun kødudstillingen i København i 1898 kan betrag-
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tes som en virkelig succes. Ingen af de andre udstillinger, som foreningen havde del
i, synes at have fået nogen egentlig betydning for eksportens udvikling, dog måske
med en enkelt undtagelse.
Udstillingsvirksomhedens svage resultater hang formentlig til dels sammen med
de ringe midler, foreningen havde til rådighed, og dens ringe bevågenhed hos lan
dets bevillingsmyndigheder. Også andet spillede dog nok ind. Således blev udstil
lingsvirksomhed i almindelighed ikke betragtet som nogen særlig god eksportfrem
mende foranstaltning39.

Et dansk-amerikanskforbund

Et af Dansk Exportförenings mere ambitiøse projekter var at skabe et forbund
mellem danske på begge sider af Atlanterhavet. Planen om at skabe et sådant for
bund fremkom i 1897 efter en rejse, som Julius Bernburg havde foretaget til Wien.
Her var hans interesse blevet vakt for de handelskamre, som Østrig-Ungarn havde
oprettet i enkelte store byer i udlandet. Disses eksistens henledte tanken på det hen
sigtsmæssige i at knytte store danske samfund i udlandet til moderlandet ved et for
bund40. I USA fandtes et betydeligt antal danskere, som i løbet af den sidste tredje
del af det 19. århundrede var udvandret fra Danmark41.
Dansk Exportförening arbejdede i lang tid med at sondere mulighederne for at
knytte disse danske i USA nærmere til Danmark gennem et forbund. Der skete dog
først rigtig noget med sagen i 1899. På det tidspunkt viste det sig, at et privat han
delsselskab agtede at oprette et permanent varedepot i Chicago for afsætning af
danske varer, så snart et forbund af danske i USA var dannet med mindst 2.000
medlemmer. For at fremme dannelsen af forbundet besluttede Dansk Exportföre
ning at blande sig i sagen. Dette skete ved, at foreningen udgav et prøvenummer af
et påtænkt fremtidigt kvartalsblad, Hjemlandet, som foresloges trykt i et antal af
20.000 eksemplarer. Hensigten var udelukkende at få forbundet dannet, men ikke
at drive det42.
Prøvenummeret af Hjemlandet blev nu trykt og sendt til USA. Derefter skete der
ikke mere i sagen. Det dansk-amerikanske forbund blev ikke en realitet. Dette
skyldtes manglende tilslutning, hvorfor Dansk Exportförening besluttede at stille
sagen i bero43.
Der var formentlig to grunde til, at forbundet ikke blev dannet. For det første sy
nes de danske udvandrere meget hurtigt at være blevet assimileret i det amerikanske
samfund. De tilpassede sig hurtigt de nye omgivelser, og tilknytningen til Danmark
blev følgelig svagere. For det andet lykkedes det ikke Dansk Exportförening klart at
formulere, hvilke fordele de danske udvandrere kunne have af forbundet44.
Dansk Exportförenings meget ambitiøse plan blev således en total fiasko.
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Dannelse af et handelsselskab

En af de første opgaver, som Dansk Exportförening tog op i sit virke, var dannelse
af et handelsselskab. I juni 1896 nedsatte foreningen et udvalg, der skulle undersø
ge mulighederne for at få dannet et handelsselskab. Udvalget kom til at bestå afJu
lius Bernburg, Anton Boas, Holger Petersen, Rudolf Schou og P. M. Wessel45.
Udvalget arbejdede hurtigt og afsluttede sit arbejde i slutningen af oktober 1896
med at udstede en erklæring, der sluttede: »Vi fremlægger et udkast til statutter,
som vi har tænkt os kunne være tjenlig til dannelsen af et handelsselskab og som
burde overgives til de herrer, som burde optage sagen til gennemførelse og anser
hermed at have afsluttet vor opgave som medlemmer af udvalget.« 46.
Med denne erklæring var Dansk Exportförening som institution ude af billedet
med hensyn til dannelse af handelsselskabet47. Arbejdet med at få handelsselskabet
dannet fortsatte imidlertid, og det førte til dannelsen af Det østasiatiske Kompagni i
begyndelsen af 1897. Dansk Exportförening var således med i det arbejde, der førte
til dette kompagnis dannelse48.
Dansk Exportförenings tanke med at få et handelsselskab dannet havde oprinde
lig været at understøtte de medlemmer, der helst undgik købmandsvirksomhed.
Dette resultat blev ikke helt nået med dannelsen af Det østasiatiske Kompagni.
Dansk Exportförening blev da også som tiden gik mere og mere klar over, at der til
trængtes et almindeligt eksporthandelsselskab, der kunne understøtte disse med
lemmer49. Det blev nemlig ret hurtigt foreningens erfaring, at det kneb med at ska
be en virkelig eksport på grundlag af den indsamlede viden, fordi der var for ringe
forbindelse mellem producent og konsument.
Arbejdet for dannelsen af et sådant almindeligt eksporthandelsselskab blev taget
op i 1899, men først i 1902 kunne selskabet, Aktieselskabet Dansk Export HandelsKompagni, holde den konstituerende generalforsamling. Grunden til, at det trak så
længe ud, var, at det var meget svært at få skaffet den kapital, som var fornøden til
dannelsen50.
Der er ikke tvivl om, at selskabet blev til en del nytte i arbejdet for eksportens
fremme, men alligevel lykkedes det ikke at holde liv i det i længere tid. Allerede i
1909 måtte selskabet træde i likvidation, hvilket der var flere årsager til51. For det
første var aktiekapitalen for lille, nemlig 100.000 kr. ; for det andet blev aktiekapita
len aldrig fuldt indbetalt, og for det tredje arbejdede selskabet ikke strengt forret
ningsmæssigt; selv om der ikke var nogen nævneværdig avance på en artikel, blev
der alligevel arbejdet for den52.
Med Aktieselskabet Dansk Export Handels-Kompagnis likvidation sluttede end
nu et af de initiativer, som Dansk Exportförening havde taget, som en fiasko. Ret
færdigvis må det dog siges, at adskillige danske virksomheder havde en hel del nytte
af selskabet i den tid, det fungerede.
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6. Arbejdetfor transithandelens fremme

Det tredje af Dansk Exportförenings hovedområder var arbejdet for forøgelse af
transithandlen. Dette foregik stort set kun i de første år, foreningen fungerede, og
satte ikke særligt dybe spor i virksomheden.
Dansk Exportförening arbejdede på tre måder i forsøget på at fremme transit
handlen, nemlig for det første ved at oplyse om bestående dampskibsruter, for det
andet ved at søge at trække nye dampskibsruter til København, og for det tredje ved
at arbejde for fremme af transithandlen med enkelte varer.
Det oplysende arbejde om de bestående dampskibsruter skete ved i 1896 at ud
sende en dampskibsplakat, som blev trykt i 1250 eksemplarer på i alt seks forskelli
ge sprog. Plakaten fordeltes over hele verden, men især modtog USA, England,
Rusland, Central- og Sydamerika og Danmark et betydeligt antal1. Sigtet med den
var altså både at bearbejde det indenlandske og det udenlandske marked. Om ud
sendelsen af denne plakat egentlig havde nogen virkning, vides ikke. Derimod er
det helt sikkert, at der intet kom ud af Dansk Exportförenings bestræbelser på at
oprette nye dampskibsforbindelser mellem Danmark og udlandet2.
Størst held havde Dansk Exportförening med arbejdet for fremme af transit
handlen med enkelte varer. Det var først og fremmest handlen med bomuld, som
foreningen søgte at få ført over København. Foreningen førte en ret intensiv kam
pagne herfor i årene 1897 og 1898, og der opnåedes også resultater, hvilket bl.a.
kan ses af tabel 43.
Tabel 4. - Udførsel af bomuldfra Danmark til Rusland og Sverige 1897-1902 (tusinde pd.)

1897

1898

1899

1900

1901

1902

Rusland

7202

10223

9890

10379

9810

11728

Sverige

1022

5410

3631

4882

5651

6781

Kilde: Statistisk Tabelværk.

Som det ses, var udførslen fra Danmark af bomuld til Rusland og Sverige ret stærkt
stigende mængdemæssigt i den her nævnte periode.
Dansk Exportförenings arbejde fik således betydning for bomuldstransithand
lens størrelse. Også på andre vareområder søgte Dansk Exportförening at øge tran
sithandlen. Dette gjaldt bl.a. kaffe, men her havde foreningen kun ringe held4. Ar
bejdet for at fremme den danske transithandel synes til dels at være lykkedes for for
eningen, men den indsats, der blev gjort herfor, synes dog ikke at have været særlig
langvarig. Efter århundredskiftet er det således ikke muligt at se, at Dansk Export
förening udførte et arbejde, der direkte var til gavn for transithandlens fremme.
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8. Dansk Exportförening og andre organisationer
De organisationer, Dansk Exportförening især kom i kontakt med, var Industri
foreningen, Industrirådet, Grosserer Societetets Komite, Haandværkerforeningen
og Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Forholdet til disse organisationer var
i det store og hele godt, og med flere af dem blev der endog tale om et snævert sam
arbejde. Således arbejdede Dansk Exportförening flere gange sammen med Det kgl.
danske Landhusholdningsselskab i eksportens tjeneste, men det mest intime samar
bejde fik foreningen dog med Industrirådet og Grosserer Societetets Komite.
Industrirådet havde i 1915 op ettet sit eget eksportbureau. Dette var formentlig
sket i erkendelse af, at Dansk Exportförening ikke selv økonomisk kunne klare det,
der blev anset for nødvendigt i arbejdet for eksportens fremme. Oprettelsen af In
dustrirådets Eksportbureau betød imidlertid en splittelse af det erhvervsmæssige
eksportoplysningsarbejde, hvilket i længden var utilfredsstillende, hvorfor der søg
tes kontakt om en sammenslutning af Dansk Exportförening og Industrirådets Ex
portbureau 1.
Efter flere forhandlingsrunder lykkedes det at få de to oplysningsinstitutioner
sluttet sammen. Dette skete 1. maj 1921. Grosserer Societetets Komite blev også
draget ind i denne koncentration af det erhvervsmæssige oplysningsarbejde. Gros
serer Societetets Komite havde selv haft planer om oprettelse af sit eget oplysnings
bureau, men afstod herfra til fordel for at indgå i dette samarbejde, der foregik i
Dansk Exportförenings navn2.
Sammenslutningen betød, at handel og industri gik sammen i det erhvervsmæssi
ge oplysningsarbejde, og at Dansk Exportförening fik flere penge at arbejde med3.
Landbruget fortsatte med at være repræsenteret i foreningens medlemskreds, men
som erhverv blev det ikke draget ind i sammenslutningen.

I The Danish Export Review præsenteredes vare
mærker for vigtige eksportartikler. Her fra maj
1896 mærket for portlandcement fra fabrikken
Cimbria i Ålborg.
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Sammenslutningen viser, at Dansk Exportförening af andre organisationer blev
betragtet som en institution, der gjorde et nyttigt arbejde, og som lå inde med en
væsentlig viden. Sammenslutningen betød også, at handel og industri blev endnu
mere dominerende i foreningen end tidligere.

9. Afslutningen på virksomheden
Den koncentration af det erhvervsmæssige eksportoplysningsarbejde, der fandt sted
den 1. maj 1921, kom ikke til at fungere særlig længe. Dette skyldtes ikke manglende
succes. Årsagen til, at Dansk Exportförening i 1922 besluttede at standse virksom
heden, var af en helt anden karakter.
Ved den omorganisering af Udenrigsministeriet, der fandt sted i foråret 1921,
blev Udenrigsministeriets Oplysningskontor for Erhvervene oprettet1. Hermed be
gyndte den danske udenrigstjeneste selv aktivt at gribe ind i bestræbelserne for
oparbejdelse af nye, udenlandske markeder for danske produkter og i det hele for
stimulering af Danmarks handelssamkvem med andre lande.
Udenrigsministeriets Oplysningskontor for Erhvervene kom således til at beskæf
tige sig med omtrent det samme som Dansk Exportförening. At have to oplysnings
kontorer, et statsligt og et privat, syntes imidlertid overflødigt, hvorfor der på
Udenrigsministeriets foranledning blev indledt forhandlinger om en sammenslut
ning. Resultatet af disse forhandlinger blev, at Dansk Exportförening fuldstændig
skulle gå op i den udenrigsministerielle institution. Den 31. marts 1922 ophørte så
ledes Dansk Exportförenings virksomhed2.

10. Sammenfatning
Dansk Exportförening blev stiftet på et tidspunkt, hvor industrien var inde i en
stærk udvikling, og landbruget var ved at overvinde en langvarig krise. Forudsæt
ningerne for en stigende eksport var således til stede, og da man samtidig var på vej
bort fra den uhæmmede liberalisme, fik dannelsen af Dansk Exportförening en
ganske pæn opbakning i store dele af erhvervslivet.
Dansk Exportförening vandt først og fremmest interesse i handels- og industri
kredse. Landbruget, landets hovederhverv, viste derimod kun ret ringe interesse for
foreningen, hvilket måske skyldtes, at landbruget mere var optaget af indenlandske
organisationsforhold end af eksportproblemer.
Sit mål forfulgte foreningen med skiftende styrke. Det væsenligste arbejde, den
udførte, var uden tvivl meddelelsen af oplysninger, som både foregik direkte og in
direkte. Herved blev der knyttet mange forbindelser, og der kom som en følge deraf
også en udvikling af eksporten. Måske havde foreningens oplysningsvirksomhed
også betydning for den geografiske spredning af eksporten, der fandt sted i den pe-
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riode, den virkede. Foreningen nærede jo stor interesse for de ikke traditionelle
markeder.
Udover oplysningsvirksomhed tog foreningen også andre initiativer op, men alt i
alt synes resultaterne af disse initiativer ikke at have været særligt overvældende. Det
var kun i enkelte tilfælde, at der herved kom en egentlig øget eksport i gang.
Foreningen nåede næppe »at bringe eksporten af Danmarks produkter og indu
strielle frembringelser til størst mulig udvikling.« Dette lykkedes ikke helt, fordi den
på grund af svindende indtægter måtte nedsætte sit aktivitetsniveau. Havde forenin
gen haft flere økonomiske midler til rådighed, end den faktisk havde, ville den have
kunnet gøre en større indsats og formentlig derved også have bragt eksporten til
endnu større udvikling. Men inden for de rammer, der var den givet, præsterede
den formentlig de opnåelige resultater.
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Den danske skibsfart i sidste
halvdel af det 18. århundrede
AF HANS CHR. JOHANSEN

Den kraftige vækst i det danske Monarkis skibsfart i anden halvdel af det
18. århundrede er velkendt. »Den florissante tid« har de fleste forskere dog
hidtil forklaret ved den dansk-norske neutralitet i de store europæiske krige i
denne periode. I det følgende argumenterer professor Hans Chr. Johansen,
Odense, for, at denne forklaring ikke holder stik. Med udgangspunkt i en
igangværende £DB-registrering af Øresundstoldregnskaberne 1784-1807
(samt Bang og Korsts tidligere udgivne tabeller for perioden forud herfor) har
han foretaget en række statistiske beregninger over sundtrafikken. På grund
lag heraf samt andet materiale, der kan belyse den del af skibsfarten, der ikke
passerede Sundet, påviser han, at den danske skibsfart i krigsårene ikke har
afveget markant fra fredsperiodernes. Hele perioden var kendetegnet ved en
langtidsvækst forårsaget af en stigning i efterspørgselen. Den førte skibsfarts
politik var dog medvirkende til, at fremgangen på specielle ruter (bl.a. Mid
delhavsfarten) var særlig stor i denne periode.

Indledning
et er velkendt, at skibsfarten i det dansk-norske monarki i det 18. århundrede
var et ekspanderende erhverv. Man ser hyppigt, at denne udvikling først og
fremmest forklares ved Danmarks neutralitet under de store europæiske krige i
dette århundrede, der gav basis for, at monarkiets skibsfart i krigsårene på det in
ternationale transportmarked overtog fragter, der tidligere havde været besørget
af de krigsførende landes handelsflåder, især dele af transporter, der traditionelt
foregik på hollandsk køl.
Denne opfattelse træffes hos de tidligste forfattere, der i det 19. århundrede be
skæftigede sig med dansk handels- og skibsfartshistorie, og i det 20. århundrede
genfindes den i Albert Olsens bidrag til »Danmarks søfart og søhandel«, (1919),
hvor der dels tales om et stort opsving under den preussiske syvårskrig 1756-63,
dels karakteriseres tiden derefter på følgende måde:
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Med syvårskrigens ophør indtrådte forstyrrelse i handelsforholdene, og de gode tider forsvandt, idet
krigsårene århundredet igennem var de bedste år, medens fredsårene var dårligere (bd.I, 384).

Specielt om tiden efter 1783 hedder det:
Medens tiden fra 1783-92 overvejende var en fredstid, med dermed følgende nedgang i handelen, er ti
den efter 1792 atter en krigens tid og derfor også en god tid for handelen (bd.I, 394).

Den samme opfattelse gentages i Axel Nielsen: Dänische Wirtschaftsgeschichte
(1933, 294 ff) og senest i Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark (1972,
bd.I, 51 og 71 ff).
Et mere nuanceret billede kan man derimod finde hos Edv. Holm, der flere ste
der i det store værk om »Danmark-Norges historie 1720-1814«, (1891-1912), gør
opmærksom på, at der ikke synes at være tale om tilbagegang i fredsperioderne
mellem de europæiske storkrige, f.eks. i bind 4,1, der taler om, at man for fragtfar
ten i sidste halvdel af 1760-erne ikke kan påvise en forandring i forholdene, »der
kan synes ængstende« (s.395), og i bind 6,1, der gennemgår forholdene i de første år
efter 1783, hvor det hedder:
Her skulle man på forhånd tro på en betydelig nedgang, thi var der noget punkt, hvor forholdene under
den store søkrig havde været gunstige for de neutrale, så var det her. Det fattes da heller ikke på adskilli
ge vidnesbyrd, der peger i retning af tilbagegang (s. 173).

En nærmere undersøgelse kan nok ifølge Holm vise enkelte sikre tegn på en sådan
tilbagegang ved fragtfarten på Sydeuropa, men ingen følelig nedgang for farten på
Østersølandene. Det konkluderes derfor:
Og når vi tidligere har set Handelstidenderne ved året 1781 opføre 1523 skibe i fart ved de forskellige
havne i Europa, så kan det til sammenligning nævnes, at vi i 1788 sammesteds ser opført 1572 skibe i slig
fart . . .
Det er endelig værd at nævne, at den samlede skibsdrægtighed i statens lande slet ikke gik ned, men sna
rere op . . .
Altså fra hvilken side vi end ser på handels- og skibsfartsforholdene, er det umuligt at tale om en egentlig
tilbagegang undtagen for Københavns vedkommende (s. 175).

Et talmateriale, der direkte kan belyse, i hvilket omfang der forekom forskydnin
ger i handelsflådens størrelse og sejladsens omfang specielt i krigsårene og i hvor
høj grad krig og fred kan forklare den samlede udvikling i monarkiets skibsfart i det
18. århundrede, findes ikke1. En analyse må derfor indtil videre foretages på
grundlag af materiale, der på mere indirekte måde belyser udviklingen.
Det kildemateriale, der er bedst egnet til at danne udgangspunkt for en sådan
analyse, er formentlig Øresundstoldregnskaberne, idet man her år for år har opgi
vet antallet af skibe, der passerede Helsingør, og indholdet af deres last. Disse tal
må - når man kommer efter 1730 - anses for at være meget nær ved det korrekte an
tal passager. Man kan derfor fra Øresundstoldregnskaberne få tidsserier for skibe
til og fra Østersøen; men disse vil give en skævhed i bedømmelsen af monarkiets
skibsfart, såfremt udviklingen i sejladserne mellem Østersøen og Vesteuropa afvi-
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Til grund for artiklens tabelmateriale ligger EDB-registrerede oplysninger fra de bevarede
regnskabsbøger over Øresundstolden. Herover ses en side af protokollen for 1785 (14.-15.
september). Af denne fremgår, hvilke oplysninger man kan finde i regnskabsbøgerne ud
over selve toldbeløbene: Skipperens navn, skibets hjemsted, afgangs- og bestemmelseshavn
samt ladningens art og omfang. Af indførslerne på denne side er nr. 1294 endvidere anvendt
i forbindelse med rekonstruktionen af rejseruterne på Middelhavsfarten (se eksemplet s. 77)

Efter original i Rigsarkivet.
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ger fra udviklingen i skibsfarten inden for Østersøens grænser eller i skibsfarten
mellem vest- og sydeuropæiske havne indbyrdes.
Interessen i det følgende vil især blive samlet om, hvorledes udviklingen for mo
narkiets skibsfart var i langvejsfragten, hvor den international konkurrende spil
lede den største rolle. Udviklingen i den danske småskibsfart mellem Pommern
og København og den omfattende norske træeksport til England, som naturligvis
ikke passerede Helsingør, er da mindre væsentlig, hvorimod det vil kunne ændre
billedet betydeligt, såfremt monarkiets skibsfart mellem havne i området fra Norge/Holland/England til Middelhavet har et udviklingsforløb, der afviger betydeligt
fra det, der aftegner sig i Øresundstoldregnskaberne. Til at belyse det sidstnævnte
forhold er det derfor nødvendigt at inddrage andet kildemateriale.
Talmaterialet fra Øresundstoldregnskaberne er for årenel 730-83 hentet fra Nina
Bangs og Knud Korsts bearbejdelse2. For de efterfølgende år fra egne bearbejdelser
af originalmaterialet i Rigsarkivet3.

Skibsfarten gennem Øresund

Som et første groft mål for udviklingen i skibsfarten er i tabel 1 vist det gennem
snitlige årlige antal skibe fra Danmark, Norge og Hertugdømmerne, der passerede
Sundet i perioden 1735-98 fordelt på freds- og krigsperioder. Betragter man det
absolutte antal skibe, der passerede (kolonne 1), ses det, at langtidsudviklingen er
en stadig og kraftig stigning i antallet af passerede skibe uafhængig af krig og fred i
Europa. Den mindste stigning sker endda ved en overgang fra fred til krig (175556). Krigenes betydning kommer derimod klarere frem i tabellens 3. kolonne, der
viser, hvor stor en andel monarkiets skibe udgjorde af samtlige passerede skibe.
Procenten stiger ved hvert krigsudbrud, mens den er konstant eller faldende ved
overgang fra krig til fred.

Tabel 1. - Antal skibe passeret Øresund 1735-98 (årligt gennemsnit)
År

1735-39
1740-48
1749-55
1756-63
1764-75
1776-83
1784-91
1792-98

Monarkiets skibe

1
1
1
1

593
768
979
983
037
398
472
730

Alle skibe

Monarkiets skibe i
% af alle skibe

4 138
4 248
5 471
5 082
7 155
8 742
9 756
10 239

14
18
18
19
14
16
15
17
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Tallene i tabel 1 indeholder imidlertid en del småskibsfart mellem København og
Norge og fra Pommern til Norge, som er mindre væsentlig ved bedømmelsen af
skibsbevægelserne i langvejsfarterne. Derfor er i tabel 2 og 3 foretaget en beregning
af samme type som i tabel 1, men fordelt efter skibenes afgangshavne, idet kun de
vigtigste områder, der ligger i nogen afstand fra Øresund, er medtaget.

Tabel 2. - Skibefra monarkiet, der har passeret Øresund 1735-85, fordelt efter afgangshavn
(gennemsnitligt årligt antal passager)

Afgangshavn

År

1735-39
1740-48
1749-55
1756-63
1764-75
1776-83
1784-85

Rusland
og de
baltiske
provinser

Preussen

Neder
lande
ne

England
og Skot
land

Frankrig

Sydeu
ropa

Oversø
iske
lande

49
69
105
73
85
110
188

40
76
92
84
143
104
279

19
24
30
18
16
51
64

6
11
17
9
8
14
10

19
23
30
30
29
44
49

2
8
23
19
24
37
76

4
6
10
26
33
75
57

Tabel 3. - Skibefra monarkiet, der har passeret Øresund 1735-85, fordelt efter afgangshavn
(andel af samtlige passagerfra det pågældende område)
År

Afgangshavn

Rusland Preussen
og de
baltiske
provinser

Nederlandene

England
og Skotland

Frankrig

Sydeuropa

Oversøiske
lande

8
7
9
8
8
14
15

2
8
15
17
13
16
20

86
93
94
98
98
99
89

%
1735-39
1740-48
1749-55
1756-63
1764-75
1776-83
1784-85

7
10
12
9
7
8
16

9
13
10
11
11
7
12

2
3
3
3
2
5
5

1
3
3
2
1
1
1
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Af tabel 2 fremgår det, at monarkiets skibe til Østersøen i det meste af perioden kun
i ringe omfang kom fra de store vesteuropæiske søfartsnationer England og Neder
landene. For Englands vedkommende er forklaringen nærliggende. Der var en rela
tivt ringe indførsel af britiske varer til København - mest stenkul- og ved transpor
ter til og fra det øvrige baltiske område udelukkede navigationslovene, at monarki
ets skibe kunne få andel i de fragter, der måtte være. For Nederlandenes vedkom
mende spillede lovmæssige indgreb en mindre rolle, og baggrunden for, at så få
skibe indtil de seneste år i perioden kom derfra, er derfor mere at søge i hollænder
nes konkurrencemæssige overlegenhed, som tidligt i perioden gjorde det umuligt
for monarkiets skibe i normale år at drive profitabel fragtfart fra hollandske havne.
Kun såfremt den hollandske handelsflåde blev lammet af krigshandlinger, opstod
der muligheder for andre landes skibe. I årene 1781, 1782 og 1783 kom der f.eks.
67, 109 og 107 dansk-norske skibe fra Nederlandene, altså synes der her at være en
klar følge af Nederlandenes indtræden i Den amerikanske Uafhængighedskrig.
Hvor ringe monarkiets andel af skibe fra disse to områder var selv i krigsårene, ses
dog tydeligt af tabel 3.
De vigtigste afgangshavne for dansk-norske skibe, der passerede Øresund, skal i
stedet søges langs Østersøens øst- og sydkyst. Tabel 2 viser den kraftige vækst i an
tallet af skibe fra disse havne. Korttidsfluktuationerne er ikke i særlig stort omfang
påvirket af krigs- og fredsperioder. Tabel 3 viser for passagerne fra Østersøområ
derne, at monarkiets skibe nok for perioden som helhed besørgede en stadigt større
del af transporterne fra disse områder målt i antal skibe; men det er dog først og
fremmest den samlede vækst i efterspørgslen efter baltiske produkter, der betinger
det større antal passager.
Den opvoksende industri i Vesteuropa havde nemlig brug for vigtige råstoffer,
der til konkurrencedygtige priser kun kunne hentes i Østersøhavnene. Det gjaldt
hør til linnedindustrien, rå- og stangjern til jernindustrien, træ og hamp til skibs
bygning, tælle og hør- og hampefrø til sæbeindustrien og huder til garveindustrien.
Den voksende bybefolkning krævede desuden, at de vesteuropæiske lande importe
rede fødevarer og træ til boligbyggeri fra Østersøen.
Tabel 4 viser, hvor kraftigt denne vækst slår igennem i antallet af skibspassager i
Øresund, og tillige, at århundredet er karakteriseret ved, at hollænderne gradvis ta
ber deres konkurrencemæssige overlegenhed i denne fragtfart. En stadig større del
overgik til England, der var den største importør af de nævnte råvarer og støttede
sin handelsflåde med det delvise monopol, der var indeholdt i navigationslovene. I
mindre omfang tabtes også andel til de skandinaviske lande og til Preussen - incl.
det i 1744 erhvervede fyrstendømme Ostfriesland - der udgør en væsentlig del i
gruppen »andre«.
Målt i antal skibe spillede fragtfarten fra havne i Frankrig og Sydeuropa en mindre
rolle; men væksten var betydelig, og det er især her, at monarkiets skibsfart relativt
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Tabel 4. - Antal passager gennem Øresundfra Østersøen

År

Antal skibe
(årligt
gennemsnit)

Heraf fra

Monarkiet

Sverige

Nederlandene

Storbritannien

Andre

%
1735-39
1740-48
1749-55
1756-63
1764-75
1776-83
1784-85

2 062
2 106
2 737
2 557
3 609
4 427
5 323

15
19
18
• 20
15
18
18

12
9
8
17
13
19
17

40
38
37
34
32
16
13

22
18
19
16
25
23
27

11
16
18
13
15
24
25

Tabel 5. - Antal passager gennem Øresund til Østersøenfra Frankrig og Sydeuropa
År

Antal skibe
(årligt
gennemsnit)

Heraf fra

Monarkiet

Sverige

Neder
landene

Storbri
tannien

Andre

%
1735-39
1740-48
1749-55
1756-63
1764-75
1776-83
1784-85

376
435
496
498
574
537
710

5
7
11
10
9
15
18

22
19
22
20
22
28
28

39
43
35
51
40
18
10

16
1
7
2
6
2
5

18
30
25
17
23
37
39

vinder frem. Det ses af tabel 3, at de danske skibe i denne fart ved periodens begyn
delse kun udgjorde en ubetydelig andel af trafikken til det baltiske område, mens de
- som det yderligere ses af tabel 5 - sammen med svenske og preussiske (østfrisiske
og pommerske) skibe blev de dominerende ved periodens slutning, idet disse lande,
udover at få del i væksten i antallet af skibe, også overtog en stor del af de fragter,
der hidtil var gået til Østersøen på hollandsk køl. Det er endvidere karakteristisk, at
britiske skibe aldrig fik nogen væsentlig andel i disse transporter.
Hvad endelig angår skibsfarten fra de oversøiske lande - se tabel 2 - er denne
helt præget af danske skibe, der vender hjem fra de vestindiske øer, Ostindien og
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Kina. Væksten i antallet af skibe er særlig stærk i krigsperioderne; men i de mellem
liggende år fastholdes det højere niveau. Grunden til, at der efter 1783 også kom
mer andre nationers skibe fra oversøiske havne, er især, at nordamerikanske skibe
efter uafhængighedskrigen begynder at vise sig i Østersøen.
Vil man trængelængere ned i baggrunden for væksten i monarkiets skibsfart fra
Østersøens syd- og østkyst og fra Frankrig (Kanal- og Atlanterhavskysten) og
Sydeuropa (herved forstås i det følgende Spanien, Portugal og det øvrige Middel
hav), er det nødvendigt at undersøge ikke blot, hvor skibene kom fra, men også
hvilken destination de havde. Af hensyn til sammenligneligheden med Nina Bangs
og Knud Korsts tal kan denne analyse kun gennemføres for ladede skibe, idet tabel
lerne for tiden før 1784 ikke for alle skibe er opdelt, så der kan foretages krydstabu
leringer mellem afgangs- og bestemmelseshavne. I tabel 6 findes en oversigt over
passager af monarkiets skibe, der er registreret i 1785, idet enkelte mindre væsentli
ge områder er udeladt, og i tabel 7 er vist, hvor stor en del af samtlige passager mel
lem de pågældende områder, der skete med monarkiets skibe.

Tabel 6. - Monarkiets skibe passeret Øresund 1785 fordelt efter afgangs- og bestemmelseshavne (ladede skibe).
Bestemmelseshavn

Afgangshavn
Monar
kiet

Sveri
ge

Rus
land

Preus Neder
sen og lande
Pommern
ne

Eng
land

Frankrig

Syd
eu
ropa

Over
søiske
områ
der

7
10

6
103

50
-

8

80

og
Skoti.

Antal passager
Monarkiet
Sverige
Rusland
Preussen og
Pommern
Nederland.
England og
Skotland
Frankrig
Sydeuropa
Oversøiske
områder

1
1

2
2

6

3

-

4
6

1
10
38

-

-

-

613
54

4
-

172
34

6
-

5
40
32

-

61

33
10
2

-

Ses der bort fra småskibsfarten, viser de to tabeller, at monarkiets skibsfart1 var
dominerende i alle transporter til monarkiet med undtagelse af kultransporterne
fra England og Skotland til København2, i transporten fra monarkiet - København
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- havde især transporter til Holland og oversøiske destinationer betydning3, i skibs
farten mellem udenrigske havne på hver sin side af Øresund havde monarkiets ski
be stort set kun kunnet klare sig i den international konkurrence i fragter fra Øster
søens Syd- og østkyst til Sydeuropa, men var i disse transporter til gengæld den do
minerende nation. Transporter modsat vej spillede en vis, men underordnet rolle.

Tabel 7. - Monarkiets andel i transporter gennem Øresund 1785
fordelt efter afgangs- og bestemmelseshavne (ladede skibe).

Afgangshavn

Bestemmelseshavn

Monar
kiet

Sveri

ge

Rus
land

Preus Nedersen og landePommer n
ne

Eng
land

Fran
krig

Syd
eu
ropa

Over
søiske
områder

100
38

96
-

46

-

og
Skod.

%

Monarkiet
Sverige
Rusland
Preussen og
Pommern
Nederland.
England og
Skotland
Frankrig
Sydeuropa
Oversøiske
områder

8
2

97
96

20
-

67
80

100
-

5

2

5
93
94

-

6
8

9
5
25

98

-

-

-

2
1

92
2

-

-

88
6

0

-

3

Hovedinteressen ved forklaringen af udviklingen i monarkiets langvejsskibsfart
må derfor være at søge i væksten i antallet af
a) fragter til og fra kolonierne.
b) fragter fra Frankrig og Sydeuropa til København.
c) fragter fra Østersøens syd- og østkyst til Sydeuropa.
d) fragter mellem monarkiet og Nederlandene.
Sammenlignet med forholdene i 1730 er der for a) og c)’s vedkommende tale om
stigninger på 1.750 og 4.925% i antallet af passager, mens der for b) og d)’s vedkom
mende er tale om forøgelser på 157 og 294%4.
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Skibsfarten på kolonierne
Denne del af den danske skibsfart er behandlet i et betydeligt antal monografier5,
og det vil derfor være tilstrækkeligt at se på nogle hovedlinier i udviklingen.
Af skibene for udadgående gennem Øresund med kolonierne som destination er
i slutningen af det 18. århundrede normalt 1-2 bestemt for Guineakysten og de re
sterende fordeler sig med omkring 1/5 til Ostindien og Kina og de 4/5 til de vestin
diske øer.
Sejladserne til Asien skete dels med Asiatisk Kompagnis skibe, hvor der var tale
om en regulær rutesejlads frem og tilbage, og de pågældende skibe deltog normalt
ikke i anden sejlads. Den private (partikulære) sejlads på Indien, der var blevet til
ladt ved det Asiatiske Kompagnis oktrojfornyelse 1772, var mindre regelmæssig, og
skibene sejlede ofte kun den ene vej, hvorefter ekspeditionen opløstes, f.eks. ved
skibets salg. Målt i forhold til den samlede danske handelsflåde var det kun en ringe
del af tonnagen, der var beskæftiget i denne fart, og Asienhandelens betydning skal
derfor mere søges i den høje værdi på de hjembragte varer og delvis i en afledet
virkning ved videretransport af de asiatiske varer fra København til det endelige
forbrugsland (jvf.s. 85 £).
Handelen på de vestindiske øer var mere tonnagekrævende. Det normale møn
ster synes at have været, at skibene til stadighed var i brug til frem- og tilbagefarter
på denne rute og kun sjældent anvendtes på andre ruter. Et typisk sejladsforløb kan
i Øresundstoldregnskaberne f.eks. aflæses for københavnerkaptajnen Hans Peter(sen) Kleins passager i årene 1785-87 :
22.7.1785 fra St. Croix til København med sukker og videre
20.11.1785 fra København til St. Croix med cargason og provisioner
15.8.1786 fra Vestindien til København med sukker, tobak, rom og videre
23.12.1786 fra København til Madeira og St. Croix med cargason og provisioner
27.9.1787 fraSt. Croix til København med sukker og videre
18.1 1.1787 fra København til Madeira og St. Croix med cargason og provisioner.

Det normale for en returrejse har været 8-9 måneder, og med de nødvendige re
parationer m.v. i København har dette sæsonmønster netop kunnet passe på en re
turrejse pr. år. Den ovennævnte kaptajns rejser viser også de typiske måneder for afsejling og hjemkomst, som tillige fremgår af tabel 8. Tabellen viser, at langt de fle
ste skibe deltog i den et-årige turnus. Kun 4 skibe kom først hjem efter to år og kan
i den mellemliggende tid eventuelt have gennemført en returrejse til et andet euro
pæisk land. Det samme er naturligvis muligt for fire skibe, hvis returrejse ikke er
kendt. Derimod kan skibene, der vender tilbage efter et års forløb, højst have gen
nemført lokale rejser i Vestindien eller til eller fra det nordamerikanske kontinent
ved siden af hovedrejsen frem og tilbage over Atlanterhavet.
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Tabel 8. - Sæsonmønsterfor sejladser mellem København og de vestindiske øer (udrejser i 1785)

Returmåned
(passage ved Helsingør)

1785 Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

J

Udrejsemåned 1785 (passage ved Helsingør)
FMAMJJASOND

1

1

1786 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

13

1

11
12
4
16

1
3

2

1

1787 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug.

I alt

1
1
1
1

1

2

4

2

5

12

8

Det er på grund af vejrforholdene sandsynligt, at det samme sejladsmønster har
været gældende i krigsperioderne, hvor det især har været på farterne over Atlanter
havet til København, at det neutrale flag havde betydning. Dette indebærer, at an
tallet af passager, som det fremgår af Øresundstoldregnskaberne, formodentlig gi
ver et godt billede af de relative forskydninger i, hvor mange skibe der år for år ind
gik i Vestindienfarten. Antallet af passager er vist i figur 1. Indtil 1750 spillede Vestindienfarten næsten ingen rolle for den danske skibsfart, men derefter følger ca.
30 års kraftig vækst, hvor den stadige stigning fra år til år normalt er mere domine
rende end udsvingene som følge af krig eller fred. Dog giver de sidste år af den
amerikanske uafhængighedskrig - efter Nederlandenes indtræden i krigen - en
voldsom vækst, hvor antallet af passager fordobles. Det ses imidlertid, at efter kri
gen er der selv i de første »kriseår« tale om et niveau, der ligger lige så højt som i de
sidste år før krigen.
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Figur 1: Antal ladede danske skibe, passeret Helsingørfra Vestindien 1730-88

Som eksemplet med H.P. Klein viste, var den vigtigste vare ved transporten fra de
Vestindiske øer sukker. Hovedforklaringen på langtidsvæksten i antallet af passager
skal da også først og fremmest søges i det stigende forbrug af sukker i Europa og de
statslige begunstigelser, der blev givet til den danske sukkerrørsdyrkning og pro
duktionen af raffinerede produkter, som skaffede København en industri, der ikke
blot forsynede monarkiet, men også en del af det baltiske område, og i adskillige år
var der desuden en del eksport til Holland. Selv i de første år efter 1783, hvor han
delen var ramt af »fredskrisen«, kom ca. halvdelen af alt sukker, der transportere
des ind i Østersøen på danske skibe, som gik til København. Resten var hovedsage
lig fransk sukker til preussiske og russiske havne, hvorimod engelsk og hollandsk
sukker kun spillede en marginal rolle.
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Skibsfarten mellem Sydeuropa og Østersøen
Fra tabel 6 og 7 vil det være nærliggende at slutte, at monarkiets skibe, der deltog i
farten mellem Sydeuropa og Østersøen, typisk hentede en ladning i havne langs
Østersøens syd- og østkyst til en havn i Sydeuropa (183 skibe i 1785), og at skibet på
returrejsen hjembragte en last fra Frankrig (54 skibe i 1785) eller Sydeuropa (76 ski
be), der især var bestemt for København (72 skibe) og sjældnere for havne i Preussen
eller Pommern (48 skibe). Om denne antagelse er rigtig, kan man kun få opklaret
ved at følge de enkelte skibes bevægelser.
Til dette formål rækker Øresundstoldregnskaberne imidlertid ikke alene, idet
man i en lang række tilfælde ikke finder nogen passage for returrejsen, men deri
mod først møder den pågældende kaptajns navn igen ved næste udrejse til Sydeuro
pa.
Den sandsynligste baggrund for dette er formentlig, at en meget stor del af kap
tajnerne havde hjemme i Slesvig-Holsten og derfor på returrejsen er passeret gen
nem Lille- eller Storebælt og har aflagt hjembyen et besøg, før skibet i Østersøen
afhentede en ny ladning til Sydeuropa. Af de 189 skibe, der i 1785 passerede Hel
singør på vej til Sydeuropa, var hjemstedet således Flensburg for 65 skibe, Åbenrå
for 24 skibe, Sønderborg for 9 skibe, Eckernförde for 7 skibe og Nordborg for 6
skibe.
For yderligere en række skibe gælder det, at man nok kan finde en efterfølgende
østgående passage for skibet, men ved denne opgives som afgangshavn en norsk
havn eller Hamburg (Altona), som i de fleste tilfælde tillige er skibets hjemsted. I
disse tilfælde vil man heller ikke alene fra Øresundstoldregnskaberne kunne døm
me om varigheden af og sejlruten for rejsen til Sydeuropa.
Det har derfor været nødvendigt at inddrage supplerende materiale til denne del
af analysen. Fra rapporter fra konsulerne i Middelhavsområdet kan man hyppigt
finde oplysninger om skibenes bevægelser6. Disse indberetninger er normalt af de
forfattere, der har studeret dem, blevet betegnet som meget ufuldstændige, hvortil
kommer, at de slet ikke eller kun i begrænset omfang findes for nogle af de havne,
som danske skibe besejlede, f.eks. Barcelona, Marseille og Cette. Dette forhold for
hindrer dog ikke, at de som supplement kan give en række vigtige oplysninger, der
kan medvirke til at give en omtrentlig returdato for de skibe, som ifølge Øresund
stoldregnskaberne er sejlet til Sydeuropa.
Den anden supplerende kilde, der er inddraget, er de algierske søpasprotokoller7. Ifølge forordningen af 1. maj 1747 skulle alle skibe for ren dansk regning ved
sejlads til Middelhavet forsynes med et sådant pas for at beskytte sig mod overfald
fra de nordafrikanske sørøvere. Passet gjaldt ifølge forordningens § 6 kun til en en
kelt rejse og skulle inden 8 dage efter hjemkomsten afleveres til magistraten i den
havn, der blev anløbet. Ved salg i udlandet, forlis o.l. kunne afleveringen ske til en
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dansk konsul. Da der var en høj bødestraf for at undlade aflevering til tiden, skulle
man således ad den vej kunne få oplysninger om returtidspunktet, men der er dog
den hage ved dette, at søpasprotokollerne tilsyneladende hyppigt indeholder tilba
geleveringstidspunktet - ikke fra skipper eller reder til magistrat - men fra magi
straten til Kommercekollegiet, og dette forhold betyder, at tidspunktet ikke kan
fastslås alene ud fra søpasprotokollerne.
I praksis viser det sig imidlertid, at kombinationen Øresundstoldregnskaber,
konsulatsrapporter og søpasprotokoller i et meget stort antal tilfælde muliggør en
relativt nøjagtig datering af returtidspunktet for de skibe, der 1785 passerede Øre
sund på vej fra Østersøen til Sydeuropa, således som det fremgår af tabel 9.

Tabel 9. - Sæsonmønsterfor sejladser mellem Østersøen og Sydeuropa (udrejser i 1785 )
Returmåned

J

F

Udrejsemåned (passage ved Helsingør)
M
A
M
J
A
S
J

1785 Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

9
8
2
1

1786 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

2

1787 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.

I alt

1

1
1
4
3
5

O

N

D

5
4

1
7
6
6
9
5

1
1
1
1
4
3
8
5
1
1

1

4
1
2
5

1
2

2
2

1
1

1

1

1
2

2

1
1

1

1

1
1

3
1

2

1
1
1

40

48

29

18

1

5

5

5
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Efter at Danmark omkring 1750 havde sluttet traktater med de nordafrikanske barbareskstater (Marokko,
Algier, Tunis og Libyen), var danske skibe sikret mod deres frygtede sørøveroverfald i Middelhavet.
Forudsætningen var dog, at der inden sejladsen var udstedt et såkaldt »algiersk søpas«. Et sådant ses
på billedet herover. Det øverste stykke blev afskåret efter bølgelinien og sendt til barbareskstaterne,mens
skipperen medbragte den øvrige del af passet. »Korsarerne« kunne således ved at sammenlægge de to
dele af passet kontrollere, at det pågældende skib virkelig var dansk.
Her gengivet efter »Søhistorisk Billedbog« (Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 1967).
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Tabellen viser, at de vigtigste udrejsemåneder var juni og juli og i mindre omfang
tillige august og september. Returtidspunktet falder i to adskilte grupper, nemlig en
mindre, der vender tilbage sent på efteråret med en samlet frem- og tilbagerejse på
3-5 måneder, og en større gruppe, der først vender tilbage i løbet af månederne maj
til august og således er borte i omtrent et år. Nogle enkelte skibe returnerer endog
først i 1787.
Skibene, der vender tilbage sidst på året 1785, er alle destineret for Lissabon eller
en anden portugisisk havn og vender tilbage fra Setubal (St. Ybes) med salt. Et ek
sempel herpå er følgende oplysninger om Flensburg-kaptajnen Gottlieb Grünberg,
skibet Patrioten på 72 kommercelæster:
a) Øresundstoldregnskaberne:
Passage 6.6.1785 fra Liebau til Lissabon med 676 skippund ordinært hør.
Passage 14.9.1785 fra Setubal til Østersøen med 80 læster salt
b) Konsulatsrapporter:
Lissabon 10.7.1785 ankommet fra Liebau med hør efter 39 dages sejlads
Lissabon 21.7.1785 afsejlet til Setubal i ballast
Setubal 22.7.1785 ankommet fra Lissabon
Setubal 10.8.1785 afsejlet til Østersøen med salt.
c) Algiersk søpaskontrol :
Pas udstedt 21.5.1785 til rejse til Middelhavet
Pas afleveret 30.9.1785

De skibe, der først returnerer i løbet af sommeren 1786, har derimod i de fleste
tilfælde et noget mere sammensat rutemønster, som det følgende par eksempler vil
vise:
Kaptajn Cornelius Pedersen Groot, skibet Venskab af København på 96 kommercelæster:
a) Øresundstoldregnskaberne:
Passage 13.8.1785 fra Memel til Lissabon med 357 bjælker, 2 skok klapholt, 2 læster hvede og 108 preus
siske dehler.
Passage 4.7.1786 fra Cette og Toulon til København med 65.5 stk. og 250.7 piber vin, 84.5 oksehoveder
brændevin, 1 tierce eddike, 1201 pund mandler for 520 rigsdaler kræmmerivarer.
b) Konsulatsrapporter:
Lissabon 6.10.1785 fra Memel med bjælker og hvede
Lissabon 21.10.1785 ligger i havnen
Lissabon 18.1 1.1785 ligger i havnen
Lissabon 22.1 1.1785 afsejlet til Marseille med bran
Cette 21.3.1786 afsejlet til Danmark med vin og brændevin
Toulon april 1786 kompletteret sin ladning til Helsingør og København
c) Algiersk søpasprotokol:
Pas udstedt 10.8.1785 til rejse til Middelhavet
Pas afleveret 14.7.1786.

Kaptajn Thomas Stenersen, skibet Ora et labora af København på 112 kommercelæster:
a) Øresundstoldregnskaberne:
Passage 3.8.1785 fra Königsberg til Cadix med 1821 stk. ribber, 18.8 skok preussiske dehler, 41 skok sta
ver og for 20 rigsdaler kræmmerivarer.
Passage 17.7. 1786 fra Alicante til København med 129.5 læster salt og 24 piber brændevin.
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b) Konsulatsrapporter:
Cadix 7.10.1785 fra Königsberg med tømmer
Cartagena marts 1786 fra Sicilien med korn
Cartagena marts 1786 til Alicante for at laste salt til Østersøen
c) Algiersk søpaskontrol :
Pas udstedt 9.6.1785 til rejse til Middelhavet
Pas afleveret 6.2.1787.

For disse to skibe såvel som for flertallet af de øvrige skibe, der først vendte tilba
ge det efterfølgende år, brugtes vintermånederne således til sejladser rundt i Mid
delhavet i en sæson, hvor skibene, såfremt de havde opholdt sig i Nordeuropa, hav
de været oplagt. Blandt de skibe, der kom tilbage relativt sent i 1786, er der en del,
som i foråret er afgået fra Middelhavet til Frankrig, og derefter har fået en last hjem
fra Frankrig eller Nederlandene; men der er også eksempler på, at nogle af skibene,
som gik til Frankrig, derefter er fortsat tilbage til Middelhavet igen uden at have
været i hjemligt farvand.
De enkelte skibe, der er af sted i henved to år, har i flere tilfælde en rejse fra Mid
delhavet til Le Havre eller Nederlandene og tilbage til Middelhavet i løbet af fra
værsperioden.
Mange af skibene tog af sted til Middelhavet år efter år og havde kun et ganske
kort ophold i hjemhavnen midt på sommeren.
Med henblik på at undersøge, hvorfor monarkiets skibe havde et konkurrence
mæssigt fortrin netop i denne fart, er i tabel 10 og 11 foretaget en opgørelse over de
ladninger, som skibene sejlede med.

Tabel 10. - Ladede skibefra det danske monarki, der i 1785 passerede Sundet på vej til Frankrig og Sydeuropa

Ladning

Bestemmelsessted
Frankrig
(Nord- og
, vestkyst)

Frankrig
(Sydkyst)

Portugal

Spanien

Øvrige
Middelhav

Antal skibe
træ
korn
hør og hamp
blandet last1)

5
4
3
13

5
9

8
10
46
16

18
28
3
15

1
2
15
13

I alt

25

14

80

64

31

*) hovedsagelig kombinationer af de ovennævnte varer og jern.

79

Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede
Tabel 11.- Ladede skibefra det danske monarki, der i 1785 passerede Sundet på vej fra Frankrig og Sydeuropa

Ladning

Afgangssted

Frankrig
(Nord- og
vestkyst)

Frankrig
(Sydkyst)

Portugal

Spanien

Øvrige
Middelhav

Antal skibe
salt
vin og frugt
andet *)

16
26
13

1
19
-

37
-

4
6
-

6
-

I alt

55

20

37

10

6

•) hovedsagelig kaffe

På udturen (tabel 10) er det stort set de samme varetyper som for skibe, der
sejlede fra Østersøen til andre destinationer, dog med en noget mere dominerende
stilling for hør og hamp. Det synes derfor ikke så meget at være her, man skal finde
en forklaring på, at så mange skibe fra det danske monarki tog del i sejladsen på
disse ruter.
På hjemturen (tabel 11) var salt og vin og sydfrugter de vigtigste ladninger, og det
er formodentlig især i salthandelens helt specielle forhold, at man skal søge en væ
sentlig forklaring på, at der har været en betydelig fremgang for monarkiets skibs
fart på Sydeuropa.
Salt var i det 18. århundrede den eneste af de varer, der førtes ind i Østersøen,
der krævede meget tonnage. Andre varer, så som kolonivarer, vin, frugter, tekstiler
og forskellige bearbejdede produkter havde alle en relativt høj værdi i forhold til
vægt og rumfang og lagde derfor kun beslag på beskedent lastrum. Derimod var de
varer, der førtes ud af Østersøen, typisk råvarer, der lagde beslag på meget lastrum,
jern, træ, korn, hør og hamp, og der var derfor en meget stor forskel i den fysiske
mængde af varer, som førtes ind og ud af Østersøen, hvilket igen gav sig udslag i, at
antallet af ballastede skibe, der gik ind i Østersøen fra Vesteuropa, udgjorde noget
over halvdelen af samtlige skibe, mens der praktisk talt ikke var skibe i ballast den
modsatte vej. Tabel 12 viser imidlertid, at der var en undtagelse til denne hoved
regel. Skibe, der kom fra Frankrig og Sydeuropa, var normalt lastede - og i de fleste
tilfælde med salt - ved sejlads til Østersøen, d.v.s. at de skibe, der kunne få en sådan
last i modsætning til andre, havde fragtindtægter ved sejlads både frem og tilbage,
mens skibe, der kom fra Nederlandene, Storbritannien eller Tysklands Nordsøkyst,
normalt kun kunne regne med at være lastede den ene vej.
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Såfremt der havde hersket fri konkurrence i prisdannelsen for fragterne, ville
dette transportmønster formodentlig have virket stærkt trykkende på fragtra
terne ved sejlads fra Sydeuropa til Østersøen; men dette synes ikke at have været
tilfældet. Forklaringen herpå skal formentlig søges i, at den frie konkurrence var
stærkt begrænset af en række forskellige politiske indgreb, hvorved landene søgte
at monopolisere saltlasterne for egne indbyggeres skibe. En sådan politik inde
bar ikke blot, at de i de pågældende lande hjemmehørende skibe sikredes be
skæftigelse i den nordøstgående sejlads. Indtægterne ved disse returfragter med
virkede tillige til, at de respektive landes skibe fik bedre muligheder for at konkur
rere med hollænderne og englænderne i den mere omfattende fragtfart fra
Østersøen til Frankrig og Sydeuropa.

Tabel 12. - Skibsfarten gennem Sundet 1785 fordelt efter skibenes afgangshavn og skibenes lasteforhold

Afgangshavn

Skibe i ballast

Skibe delvis
i ballast

Fuldt laste
de skibe

%
0
1
0
0
0
3
2

0
1
0
0
0
1
2

100
98
100
100
100
96
96

Nederlandene
Storbritannien
Resten af Nordsøkysten

73
62
63

12
3
17

15
35
20

Frankrigs nord- og vestkyst
Portugal
Spanien
Resten af Middelhavskysten

17
0
0
0

1
0
0
0

82
100
100
100

Finland
Sveriges Østersøkyst
Rusland og de baltiske lande
Øst- og Vestpreussen
Preussisk Pommern
Svensk Pommern
Øvrige Østersøkyst

Dette forhold er belyst i tabel 13, hvoraf det fremgår, at danske, svenske og
preussiske skibe var helt dominerende ved forsyningen af egne lande, mens der var
en mere åben konkurrence om forsyningen til de russiske havne. De skibe, der ikke
har opgivet nogen bestemt Østersøhavn, returnerer for en stor dels vedkommende
fra en russisk havn.
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Tabel 13. - Skibe til Østersøen med saltfra Frankrig og Sydeuropa 1785
fordelt efter skibets nationalitet og bestemmelseshavn

Nationalitet

Bestemmelseshavn
Dan
mark

Sve
rige

Rus
land

Preus
sen

Pommern

Dant

zig

Mccklenburg/Lübeck

Østersø
en, uangivet

3

20
18
39
12
10
25

Antal skibe
Dansk
Svensk
Hollandsk
Britisk
Preussisk
Andre

27
128

7
9
20
7
13
18

5

1

2
4
27
3

14

1

Lovindgrebene, der betingede denne monopolisering, antog forskellige former i de
enkelte lande. I Danmark påbegyndtes de i det 17. århundrede, men kommer sær
ligt tydeligt frem i 1726, da København fik eneret på at forsyne monarkiet med de
såkaldte fire species (salt, vin, brændevin og tobak), og disse skulle til gengæld ind
føres direkte af danske købmænd på danske skibe. De første år måtte man dog give
dispensationer, fordi der ikke var danske skibe nok til rådighed. Ved forordningen
af 4. august 1742 om »Commerden for Danmark og Norge« blev det yderligere slå
et fast, at »alle grosserere skal lade komme de varer, som de vil handle med, direkte
fra første hånd«.
I Sverige gennemførtes i 1724 den såkaldte »Produktplakat«8, der forbød uden
landske fartøjer at fragte andre varer til Sverige end produkter fra det pågældende
land og dets kolonier, og specielt med henblik på at sikre salthandelen udvidedes
ordningen i 1730-erne til et forbud - dog med visse undtagelser - mod at indføre
salt fra mellemhandlere. Saltet skulle hentes direkte i produktionslandet. Produkt
plakaten gav et væsentligt opsving i svenske skibes sejlads på Sydeuropa, som Eli F.
Heckscher har opgjort til i store dele af 1700-tallet at være 20-30% af den svenske
sejlads, samtidig med at den sikrede, at svenske skibe næsten aldrig kom uden last
til svenske havne, mens dette var tilfældet for 10-20% af de udenlandske skibe.
Salthandelen i de preussiske områder tegner et noget andet billede9, idet Preus
sen takket være saltminerne ved Halle og Magdeburg kunne dække en væsentlig del
af sit forbrug ved indenlandsk produktion, og en del af den nationale beskyttelse
spolitik gik derfor ud på gennem forbud mod forbrug af fremmed salt at fremme
den indenlandske produktion. Derimod var det tilladt at indføre sak til videresalg
til andre lande, et forhold, der især stod i forbindelse med Preussens ønske om at
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Til mindre skibe i langvejsfarten hørte de små to-mastede brigger. En af dem var briggen »Harmonie«
af København på 42J4 commercelæster, der ses herover. Den var bygget 1791 på St. Croix og gik i en
årrække i rutefart på Middelhavet. På den farvelagte tegning fra ca. 1804 af Guiseppe Fedi er skibet gen
givet to gange, et ikke usædvanligt træk for den tids skibsbilleder.
Original på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

være transitområde for leverancer til og fra Polen. Denne baggrund kommer særlig
tydeligt frem ved grundlæggelsen af det kongelige Seehandlungsgesellschaft i 1772.
Dette fik som et af sine vigtigste aktiver overdraget eneretten til at tilføre preussiske
havne udenlandsk salt og Polen udenlandsk og preussisk salt10.
Også Rusland havde en betydelig indenlandsk saltproduktion; men da de fleste
saltminer lå langt væk fra Østersøområdet, var saltindførsel til lokalt forbrug tilladt
i provinserne Livland, Estland og fra 1795 Kurland, og der var her ikke noget krav
om, at indførslen skulle ske på egne skibe11. Den russiske Østersøkyst var derfor det
område i Østersøen, hvor der var den frieste konkurrence for den internationale
skibsfart, og tabel 13 viser da også, at mange landes skibe forsøgte at få de relativt få
fragter dertil.
Lignende foranstaltninger, dog mindre strenge i gennemførelsen, gjaldt for an
dre varer fra Frankrig og Sydeuropa, f.eks. for indførslen af vin.
Et andet eksempel på politiske indgreb, der havde væsentlig indflydelse på væk
sten i søfarten på Sydeuropa, var foranstaltningerne til at beskytte monarkiets
skibsfart mod overfald fra »barbareskerne«, d.v.s. sørøvere fra dé nordafrikanske
lande, der til tider gjorde farvandene helt op til den engelske kanal usikre. Også her
var Sverige gået i spidsen og havde i 1728 afsluttet traktater med Algier, Tunis, Tri-

Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede

83

polis og Marokko, der mod gaver og årlige tributter sikrede svensk skibsfart mod
overfald. Danmark fulgte først noget senere efter med traktater med Algier (1746),
Tunis (1751), Tripolis (1752) og Marokko (1753) kombineret med en traktat i 1756
med de tre førstnævnte staters overherre, den tyrkiske sultan.
En række lande, der kunne være blevet konkurrenter til den skandinaviske søfart
på Sydeuropa, fik ikke tilsvarende aftaler. Det gjaldt især Preussen og de nordtyske
byer og fyrstendømmer, men heller ikke Rusland gjorde noget forsøg på ad den vej
at ophjælpe en egen handelsflåde.
Man kan imidlertid næppe udtale sig om monarkiets skibsfart på Middelhavet i
1785 alene på grundlag af de skibe, der i dette år passerede Sundet på vej til Sydeu
ropa. De algierske søpasprotokoller viser nemlig, at yderligere 187 af de udstedte
søpas i 1785 blev udnyttet til rejser til Middelhavet. Af disse 187 skibe havde 86
hjemsted i Hertugdømmerne (heraf 55 fra Altona og 18 fra Flensburg), 70 havde
hjemsted i Norge (heraf 24 fra Bergen, 12 fra Trondhjem, 10 fra Arendal og 9 fra
Christiania) og 31 var fra det egentlige Danmark (heraf 27 fra København). De 2/3
af disse skibe genfindes i konsulatindberetningerne, og det er derfor også muligt at
vurdere disse skibes ruter i grove træk. Et par typiske eksempler er vist nedenfor, og
helhedsindtrykket er, at der ikke synes at være særligt store forskelle mellem møn
stret for de sidstnævnte 187 skibe og de 189, der passerede Sundet. Udgangs
punktet for sejladsen har blot i det første tilfælde normalt været Norge eller Ham
burg, hvor der ligesom i Østersøområdet kunne hentes varer, som der var god af
sætning for i Sydeuropa, og returlasten var meget hyppigt salt til Norge eller en
dansk provinshavn. Den eneste større forskel, der kan konstateres, synes at være, at
udsejlingen til Sydeuropa spreder sig over en lidt større del af året for de skibe, der
påbegyndte rejsen i Norge eller Hamburg.
Nogle eksempler på sejladser, der ikke passerer Sundet på udrejsen, vil vise ho
vedtrækkene i dette mønster:
1 : Kaptajn David Brede, skibet Resolution af Christiania på 121 kommercelæster.
a) Konsulatsrapporter:
Lissabon 27.7.1785 ankommet fra Frederiksstad med bord og bjælke
Lissabon 5.8.1785 ligger i havnen
Lissabon 12.8.1785 ligger i havnen
Lissabon 18.8.1785 afsejlet til Setubal i ballast
Setubal 13.9.1785 afsejlet til Frederiksstad med salt
b) Algierske søpasprotokoller:
Pas udstedt 17.6.1785 til rejse til Middelhavet.
Pas afleveret 27.10.1785 fra magistraten i Christiania
2: Kaptajn Laurentz Corts (Kahrs), skibet Oeconomie af Altona på 78 kommercelæster
a) Konsulatsrapporter:
Cadix 2.7.1785 ankommet fra Hamburg med stykgods
Cadix 30.7.17 85 afsejlet til Marseille med rest af sin ladning
Lissabon 21.2.1786 ankommet fra Sicilien med hvede efter 77 dages sejlads.
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Lissabon 6.4.1786 ligger i havnen
Lissabon 5.5.1786 ligger i havnen
b) Algierske søpasprotokoller:
Pas udstedt 9.9.1785 til rejse til Middelhavet
Pas afleveret 22.8.1786 fra magistraten i Altona
3: Kaptajn Mads Nielsen Harboe, skibet Jomfru Anna af København på 48 kommercelæster
a) Konsulatsrapporter:
Lissabon 26.1 1.1785 ankommet fra Amsterdam med hvede
Lissabon 16.12.1785 ligger i havnen
Lissabon 6. 1.1786 ligger i havnen
Lissabon 8.2.1786 afsejlet til Genua med sukker
Genua 6.3.1786 ankommet fra Lissabon med brasilianske produkter
Genua marts 1786 afsejlet til Le Havre med olie.
b) Algierske søpasprotokoller:
Pas udstedt 6.9.1785 til rejse til Middelhavet
Pas afleveret 23.10.1786
c) Øresundstoldregnskaberne:
Passage 10.8.1785 fra København til Amsterdam med en del kinesiske og ostindiske varer og for 980
rigsdaler kræmmeri
Passage 17.10.1786 fra Bordeaux til København med 90.5 fade stadsvin, 1 fad hooglands vin, 12.1 fad
eddike, 10 stk. brændevin, 1283 pund indigo, 385 pund cacao, 750 pund pruneller, 5200 pund svedsker,
15 skippund terpentin, 1 anker bomolie og for 2390 rigsdaler kræmmeri.

Da så stor en del af monarkiets skibsfart, der deltog i sejladsen på Sydeuropa, så
ledes foregik uden om Sundet, kan man ikke - som det var tilfældet for kolonihan
delen - bedømme langtidsudviklingen i denne fart alene ud fra den vækst, der er
konstateret i tabel 2 og 5, idet den eventuelt kunne ophæves af en modgående ten
dens for de skibe, der ikke passerede Sundet. Der eksisterer tillige den mulighed, at
de skibe, der ikke passerede Sundet, udgjorde et mere »krigsfølsomt« element i sej
ladsen og derfor vil vise større årlige udsving end den del af skibsfarten, der gik
gennem Sundet.
Den bedste mulighed for at få en sammenhængende tidsserie, der inkluderer hele
Middelhavsfarten, er at tage antallet af udstedte algierske søpas; men da disse også
blev udstedt til Ost- og Vestindienfarere, må man først trække disse fra i protokol
lernes totaltal. Det i figur 2 angivne antal dækker således udelukkende pas udstedt
til sejlads på Middelhavet.
Desværre mangler protokollerne for årene 1772-77, og i figur 2 er derfor alene
vist udviklingen fra 1778 til 1789. Det ses, at årene 1781 og 1782 ligesom i koloni
handelen - men langt mindre markant - er karakteriseret af en høj aktivitet, men
sammenligner man forholdene i de første krigsår med efterkrigstiden, ses der ikke
nogen udpræget fredskrise. Antallet af udstedte pas ligger i 1784 og 1785 højere end
i de første krigsår, og efter en tilbagegang i årene 1786-88 stiger antallet af pas
på ny.
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Skibsfarten mellem København og Nederlandene
Sejladsmønstret for skibe, der sejlede mellem København og Amsterdam i 1785, er
ifølge Øresundstoldregnskabernes lister således, at de skibe, der er engageret, hyp
pigst går i stadig rutefart frem og tilbage mellem de to byer og da som oftest med to
returrejser pr. år. F.eks. har skipper Peter Mørck af Dragør følgende passager i åre
ne 1785-87:
21.4.1785 fra København til Amsterdam med kinesiske og ostindiske varer.
22.7.1785 fra Amsterdam til København med tobak, stål, blyhvidt, ost, olie, huder, camelot, papir,
rhinskvin og genever.
16.9.1785 fra København til Amsterdam med kinesiske og ostindiske varer og lærred.
10.12.1785 fra Amsterdam til København med tobak, garn, bomuld, søm, hør, humle, ost, papir, roeolie, ærter og lærred.
20.4.1786 fra København til Amsterdam med islandske varer.
3.7.1786 fra Amsterdam til København med tobak, krap, ingefær, saflran, kaffe, bomuld, garn, sysilke,
søm, blyhvidt, ost, papir, uld, roeolie, bønner og spansk vin.
14.10. 1786 fra København til Amsterdam med kinesiske og ostindiske varer.
27.12.1786 fra Amsterdam til København med krap, galmeje, søm, ost, papir, sild, olie og rhinskvin.
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3.4.1787 fra København til Amsterdam med kinesiske og ostindiske varer og vestindiske og islandske va
rer.
27.6.1787 fra Amsterdam til København med garn, stål, blyhvidt, ost, papir, lærred, roeolie, rhinskvin,
spanskgrønt og fermillion.
7.9.1787 fra København til Amsterdam med kinesiske, ostindiske og islandske varer.
12.12.1787 fra Amsterdam til København med tobak, gryn, figner, bomuld, garn, indigo, katte, søm,
blyhvidt, ost, roeolie, papir, sild, sejldug og vin.

Af typiske afvigelser fra dette mønster kan nævnes, at enkelte skibe går videre til
Ostende eller en nordfransk havn for at hente en returlast (jf. tabel 14), men kun
meget få vender ballastede tilbage, hvad man ellers kunne forvente, når man tager
den normale chance for at få last i Amsterdam til Østersøen i betragtning (jf. tabel
12). I 1785 er der således kun et skib, der ikke er lastet på returrejsen. For nogle få
skibes vedkommende er returrejsen til Amsterdam et enkeltstående foretagende. I
den følgende tid sejler de fortrinsvis mellem Østersøen og norske havne.
Også det vareudvalg, der fremgår af Peter Mørcks sejladser, er typisk for skibs
farten mellem København og Amsterdam. Af de 32 passerede skibe på vej til Am
sterdam, der er medtaget i tabel 14, har 30 kinesiske og ostindiske varer om bord, 1
grønlandske varer, 5 islandske varer og 12 vestindiske varer, hvortil kommer enkel
te mindre partier af andre varer. Det ses således, at sejladserne fra København mod
Amsterdam i vidt omfang var en afledet effekt af den danske kolonihandel.

Tabel 14. - Sæsonmønsterfor sejladser mellem København og Amsterdam (udrejser i 1785)

Udrejsemåned (passage ved Helsingør)

Returmåned
J

1785 Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
1786 Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Juni
Ukendt

F

M

A

M

J

J

1

2
2
2
1

22)

2
1
1

P)

A

S

2 4)

N

D

1
1

Is)

1

O

l5)

1

1
2
1
26)

1
1

1 ) Returnerer fra Bordeaux.
2) Det ene returnerer fra Bordeaux.
3) Returnerer fra Rouen.
4) Skibene har hjemsted i Galmsbøl og Kristiania. Kristianiaskibet passerer igen i juli 1786 på returrejse fra Cette.
5) Passerer Sundet i oktober 1786 på returrejse fra Bordeaux.
6) Det ene skib passerer Sundet i september 1787 på rejse fra København til Tønsberg.
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På returrejsen fra Amsterdam var vareudvalget også ret ensartet, om end fordelt
på flere forskellige varer. Der kom i 1785 i alt 35 danske skibe til København fra
Amsterdam. Af disse sejlede 3 med en last, der udelukkende bestod af sten. I de
øvrige 32 skibe var de hyppigst forekommende varearter:
Papir i 27 skibe
Ost i 26 skibe
Tobak i 25 skibe
Blyhvidt i 24 skibe
Roeolie i 14 skibe
Rhinskvin i 13 skibe
Krap i 13 skibe
Søm i 12 skibe
Specerier i 9 skibe
Sild i 9 skibe

Varerne er således dels nogle af de produkter, som hollandsk erhvervsliv havde
gamle traditioner for, dels varer fra de hollandske kolonier, hvorimod transitvarer
fra Frankrig og Sydeuropa, som hollænderne tidligere havde forsynet Østersøom
rådet med, er forsvundet fra lasterne på grund af den direkte sejlads mellem Sydeu
ropa og Østersøen.
Forholdene i 1785 er dog ikke typiske for sejladsernes omfang set i et længere
perspektiv. I figur 3 er år for år vist, dels hvor mange skibe der i alt sejlede fra Ne
derlandene til Danmark (København), dels hvor mange af disse der var danske. Ses
der bort fra årene omkring 1730, der afviger meget stærkt fra de øvrige, viser figu
ren, at fra omkring 1740 foregik de fleste af disse sejladser på dansk køl, men at de
kun omfattede 15-20 passager årligt. Under den amerikanske uafhængighedskrig
og navnlig efter, at Nederlandene var indtrådt i krigen, voksede antallet til over det
dobbelte, formentlig især fordi der var gode fragter at få fra København til Amster
dam med oversøiske produkter. Efter fredsslutningen holder antallet af passerede
skibe sig imidlertid på et niveau, der er betydelig højere end før 17 76, og da forbru
get af de hollandske varer i monarkiet næppe kan være steget tilsvarende, er det
sandsynligt, at en del af de hjembragte varer er blevet reeksporteret til andre lande i
Østersøområdet, idet det samlede antal passager fra Nederlandene til hele Østersø
området ikke stiger tilsvarende.

Afslutning

En samlet vurdering af udviklingen i monarkiets skibsfart i langvejssejladserne
synes således - så godt som det er muligt at bedømme det ud fra det sparsomme kil
demateriale - at tyde på, at det vigtigste forhold er en langtidsvækst, som er forårsa
get af en almindelig stigning i efterspørgslen efter transportydelser. Bag denne lig
ger en stigende arbejdsdeling mellem de forskellige geografiske områder på trods af
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alle merkantilistiske indgreb i udenrigshandelen. Når specielle ruter kom til at virke
særligt tiltrækkende, skyldtes det dog ikke mindst den førte skibsfartspolitik i mo
narkiet.
Derimod synes de store europæiske krige - i det mindste indtil den franske revo
lution - kun at vise mindre brud i udviklingen. Alene i kolonihandelen og de afled
te virkninger af denne viser der sig i årene 1781 og 1782 en markant ændring, der
dog først og fremmest har betydning for den københavnske handelsflåde, og disse
to års hektiske aktivitet har næppe kunnet have nogen afgørende betydning for den
samlede udvikling i den danske skibsfart i det 18. århundrede.
Når der på trods af denne udvikling alligevel i den almindelige opfattelse af
skibsfarten har været knyttet begrebet »florissant« til krigsårene, kan forklaringen
dels være, at man alene har haft kolonihandelen i tankerne, dels at man har set på
fragtindtjeningen, hvor fragtraterne givetvis har været stærkt konjunkturfølsomme.
Det sidste forhold må dog ikke overvurderes. Såfremt skibsfarten kun havde været
profitabel i krigsår, kan man ikke forklare, at der i fredsperioderne må være sket
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betydelige investeringer i nybyggeri af skibe, og de højere fragtindtægter i krigsåre
ne er i vid udstrækning gået til at dække større udgifter til lønninger, stigende for
sikringsudgifter og driftstab som følge af forstyrrelser af sejladsen. De »florissante«
års større indtægter er derfor i mange tilfælde havnet hos andre personer end dem,
der traf afgørelserne om investering i skibsfart.

Noter og henvisninger
1. Det vil dog formodentlig være muligt gennem
en bearbejdelse af en række forskellige arkivalietyper at kunne nå til større klarhed over
handelsflådens størrelse, men en sådan bear
bejdelse er ikke hidtil foretaget.
2. N. E. Bang & K. Korst: Tabeller over skibs
fart og varetransport gennem Øresund 1661-1783
(1930-53).
3. penne bearbejdelse er et led i et større projekt
finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd,
der har til formål at overføre Øresundstold
regnskaberne for årene 1784 til 1807 til mag
netbånd.
4. Disse stigningsprocenter er alene beregnet ud
fra antallet af passager. Stigningen i transpor
terede varer er formodentlig endnu større, da
det er sandsynligt, at skibenes gennemsnits
størrelse stiger i århundredets løb.

5. Se f.eks. Aa. Rasch & P.P Sveist ru p: Asi
atisk Kompagni 1772-92 (1948) og P.P. Sveistrup & R. Willerslev: Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions historie (1945).
6. Som kilde er anvendt de trykte lister i Efter
retninger om den inden- og udenlandske
Handel, Skibsfart, Fabrique-ManufacturVæsen.
7. Kommercekollegiets arkiv.
8. Staffan Högberg: Utrikeshandel och sjöfart
på 1700-tallet (1969).
9. Acta Borussica: Handels-, Zoll- und Accise
politik, III, 1928.
10. Hans Chr. Johansen: Carl August Struensee: Reformer or Traditionalist, i The Scandinavi
an Economic History Review, 1969, 192-98.
11. H. Stor ch: Historisch-statistisches Gemälde des
Russischen Reichs, VIII, (1803), 235-36.

Stabelstadspolitikken 1658-1689
AF HENRIK BECKER-CHRISTENSEN

I tiden mellem 1658 og 1689 søgte den danske regering at binde udenrigs
handelen til en række særligt udvalgte købstæder, som fik monopol på al imog eksport af varer. Denne ordning af udenrigshandelen, der går under be
tegnelsen stabelstadspolitik, har hidtil været næsten upåagtet af danske histo
rikere. KunJ. A. Fridericia og Carl Christiansen har i henholdsvis »Danmarks
Riges Historie« bd. IV. og »Dansk statshusholdning under de to første ene
voldskonger« bd. I-II kortfattet beskaftiget sig med stabelstadspolitikken.
Denne artikel søger at råde bod herpå ved med udgangspunkt i det eksiste
rende kildemateriale at skildre stabelstadspolitikkens tilblivelse og udvikling
under Frederik 3. og Christian 5. Sideløbende gives en vurdering af de mål,
som regeringen tilstræbte med sin politik.

Stabelstadspolitikkens etablering under Frederiks.

fter at den svenske konge Karl 10. i 1655 havde angrebet Polen, begyndte
den danske regering i de følgende år at foretage omfattende rustninger til et
nyt opgør med arvefjenden. I juni 1657 undertegnede Frederik 3. Danmarks krigs
erklæring; men krigen med Sverige fik hurtigt et for Danmark uheldigt forløb. I
efteråret 1657 besatte den svenske hær hele Jylland og gik i slutningen af januar
over isen til Fyn. Det var at vente, at Sjælland snart ville blive krigsskueplads.
Under indtryk af svenskefaren og for at styrke forsvarsviljen gav den danske rege
ring 2. februar 1658 det københavnske borgerskab et mundtligt løfte om udstedelse
af nye, forbedrede privilegier. Dette løfte blev en uge senere gentaget i skriftlig form
under kongens hånd og segl1.
Da der efter freden i Roskilde 28. februar 1658 fra regeringens side ikke skete vi
dere i sagen, blev de københavnske borgere utålmodige. I maj samme år afholdt de
et stort møde, der resulterede i et skriftligt andragende til magistraten, som ønske
des videresendt til regeringen. I dette andragende, der var underskrevet af 66 for
nemme borgere, udtryktes der bl.a. ønske om, at København skulle gøres til stabel
stad for hele Sjælland og Møen. Byen skulle have eneret til al handel med udlandet,
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mens de øvrige købstæder og landet, med undtagelse af Helsingør, alene måtte af
sætte og hente deres varer til og fra udlandet i København2. Under henvisning til
handelens tarv og byens forsvar udtryktes der samtidig ønske om, at Christians
havn, der på den tid var en selvstændig købstad, måtte blive indlemmet i Køben
havn3. Forsynet med en del nye underskrifter4 indsendte magistraten 9. juni andra
gendet til kongen5.
Roskildefreden blev kun afkort varighed. Den 7. august 1658 genoptog Karl 10.
fjendtlighederne ved at landsætte den svenske hær i Korsør. Dette satte på ny skub i
den danske regering. Magistratens og borgerstandens andragende af 9. juni blev ta
get frem, og i tiden 9.-10. august forhandledes der på grundlag heraf mellem kon
gen, rigsrådet og borgernes ledende mænd om udformningen af Københavns privi
legier6. I randen af det originale andragende af 9. juni 1658 er 10. august med over
sekretærens hånd ud for art. 1 påtegnet: »København skal blive en stabelstad«7.
Samme dag udstedte Frederik 3. et skriftligt løfte om nye privilegier for København
og Christianshavn, men her hedder det i privilegiet for København art. 1, »at Kø
benhavns by skal være en af de tvende stabel-stæder udi Sjælland« 8, mens det i pri
vilegiet for Christianshavn siges, at Christianshavns by skal tillige med København
være én stabelstad udi Sjælland«9.
Hermed havde de københavnske borgere kun delvis fået opfyldt deres ønske. Kø
benhavn skulle i fællesskab med Christianshavn kun være én af to stabelstæder på
Sjælland. I Københavns privilegier af 24. marts 1659 kommer dette helt klart til ud
tryk: »at Københavns by og stad og Christianshavn skal altid herefter være en af de
tvende stabelstæder udi Sjælland, og have den frihed, at ingen købmandsvarer må
indføres end aleneste til bemeldte tvende stabelstæder hvoraf den anden herefter
skal navngives« 10.
Hermed var stabelstadstanken gledet over fra at være et udtryk for de køben
havnske borgeres særinteresser til at blive et led i statens økonomiske politik. På
trods af svenskefaren må regeringen i tiden 9.-10. august 1658 have gjort sig klart,
hvilken handelspolitisk linje den senere ville slå ind på. Af Københavns privilegier
10. august 1658, 24. marts 1659 og 24. juni 166111 fremgår det klart, at regeringen
for Sjællands vedkommende ønskede at etablere 2 stabelstæder, hvoraf København
og Christianshavn i fællesskab skulle være den ene, hvorigennem al handel til og fra
udlandet skulle centreres12. Det var at vente, at et lignende system skulle indføres i
de øvrige provinser13. Det blev nu den unge enevældes opgave at føre dette system
ud i livet.
Stabelstadstanken var ikke af ny dato. Den kendtes i Tyskland så tidligt som det
12. og 13. årh. og blev i den senere middelalder et fast led i flere landes ordning af
udenrigshandelen.
For at opnå en mellemhandleravance gjorde flere tyske byer i det 12. og 13. årh. i
kraft af deres centrale beliggenhed ved vigtige færdselsårer krav på stabelret. I sin
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lokale udformning betød stabelretten, at varer, der passerede byer med denne ret,
skulle opholdes og udbydes til salg i en vis tid - i reglen 3 dage. Der kunne også væ
re tale om, at varerne skulle omlades og videresendes i byens egne transportmid
ler14.
Flere landes regeringer lod imidlertid tildeling af stabelret til forskellige byer bli
ve et fast led i den nationale handelspolitik. For at kunne kontrollere handelen og
sikre sig afgifter af denne koncentreredes underigshandelen med alle eller bestemte
varer i særlige stabelstæder. Englands ordning af uldhandelen i det 14. årh. er et ty
deligt eksempel herpå15. I Sverige begyndte regeringen at føre stabelstadspolitik i
første halvdel af det 16. årh., og i 1595 blev det endog foreslået at give Stockholm
monopol på al udenrigshandel. Så vidt kom det dog ikke; men ved handelsforord
ningerne af 1614, 1617 og 1636 knyttedes udenrigshandelen til bestemte købstæder,
mens alle købstæder ved den Botniske Bugt fik påbud om kun at måtte handle med
Stockholm og Åbo. Den sidstnævnte bestemmelse stod ved magt helt til 176616.
I Danmark forsøgte Christian 2. for Sjællands vedkommende at koncentrere
kornhandelen i købstæderne ved Øresund17. Hele ordningen af øksneeksporten
over bestemte købstæder og ladestæder må også ses som et udtryk for en dansk sta
belpolitik. Ligeså Københavns opnåelse af monopolhandel på Island under Christi
an 4. Så sent som i 1650 havde der været planer fremme i regeringen om at gøre Kø
benhavn til en stabelstad for udenrigshandelen, men det var dengang ikke blevet til
noget18.
Hele den hidtidige ordning af stabelstadspolitikken havde nok været tænkt som
en håndsrækning til den nationale handel - eller visse grupper af købmænd ; men
ordningen af den vigtige øksneeksport var først og fremmest fiskalt betinget af rege
ringens ønske om en effektiv toldopkrævning. Med enevældens indførelse gled den
ne politik nu naturligt ind i det merkantilistiske system.
Af et kongebrev 23. august 1661 fremgik det, at regeringen havde tænkt sig opret
telsen af 4 stabelstæder i Danmark. Statskollegiet skulle overveje, hvorvidt Frederiksodde (Fredericia) ville egne sig som stabelstad for Nørrejylland og Nyborg for
Fyn19. Ved privilegierne af 1658, 1659 og 1661 var København i fællesskab med
Christianshavn allerede blevet udpeget til at være den ene af Sjællands to stabelstæ
der. En drøftelse i statskollegiet 25. oktober 1661 viser, at regeringen havde Korsør
i tankerne som Sjællands anden stabelstad20.
I november samme år blev denne politik til virkelighed ved udstedelsen af stabel
stadsprivilegier for Nyborg, Frederiksodde og Korsør21. Flere byer var interesseret i
at blive stabelstæder. Nakskov og Ribe ansøgte i begyndelsen af 1662 regeringen
herom, men dette blev afslået22. Efter fornyet ansøgning blev Nakskov dog i 1667
ophøjet til stabelstad for Lolland23.
Gennem en streng monopolisering var det regeringens mening at binde uden
rigshandelen til de 4-5 stabelstæder. De fik tildelt samme stabelstadsprivilegier som
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Tanken om en fæstning ved Lillebælt stammede fra 1620’erne, da Trediveårskrigens berømte general
Wallensteins tropper oversvømmede og hærgede Jylland. Da Frederik III i 1650 omsider realiserede
den gamle tanke, blev det ikke blot en fæstning, men en befæstet købstad, man anlagde. Den fik under
anlægget i begyndelsen af 1650’erne navnet Frederiksodde, der 1664 ændredes til Fredericia. - Johan
Huusmans kobberstik fra 1677 til Peder Hansen Resens »Atlas Danicus« viser byen i fugleperspektiv.
De mere prominente bygninger - kirker og porte m.m. - er formentlig rigtigt gengivet. Alle øvrige huse
er fri fantasi.
Erik Lund: Fredericia 1650-1950(1950).

København og Christianshavn. Alle udenlandske købmandsvarer måtte kun indfø
res i riget direkte til stabelstæderne, hvorfra de først kunne videresendes efter 8 da
ges oplag. Tilsvarende skulle al transport til udlandet foregå over stabelstæderne.
De eneste varer som måtte indføres direkte var kalk, sten og bygningstømmer, mens
øksne og heste tilsvarende fortsat måtte eksporteres fra de dertil særligt forordnede
byer og ladestæder. De små og store købstæder måtte altså ikke have nogen ind- el
ler udskibning til eller fra fremmede steder. De skulle alene føre deres eksportvarer
til landsdelens stabelstad og derfra igen hente, hvad de behøvede af udenlandske
varer. Til gengæld var stabelstæderne forpligtede til »at have god forråd af alle de
varer, som provinsen kan behøve for billig pris« 24.
For at bevæge formuende folk til at nedsætte sig i de mindre stabelstæder25 fik Ny-
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borg, Korsør og Naksov desuden i deres privilegier bevilliget fuldstændig frihed for
alle skatter og afgifter i 8 år, hvorpå de i de efterfølgende 16 år skulle nyde halv fri
hed26. Af samme grund skulle indbyggerne i Frederiksodde de første 10 år være fri
for alle skatter, told og øvrige afgifter og de næste 20 år kun svare halv told og acci
se og være fri for andre afgifter27. Hertil kom i tiden 1660-70 en lang række særlige
begunstigelser for disse købstæder i form af forskellige toldfordele, forlængelse af
den tilståede frihed for skatter og afgifter, tildeling af landstingsret, bevilling af
skibsbropenge, foranstaltninger mod ulovlige ladestæder etc.
Det skulle hurtigt vise sig at stabelstadspolitikken ikke kunne virkeliggøres.
Af en supplik fra Skelskørs magistrat 24. juni 1663 fremgår det, at denne by fort
sat stod i direkte handelsforbindelse med Tyskland på trods af den nærvedliggende
stabelstad Korsørs monopol herpå28. Thisted eksporterede ligeledes samme år korn
direkte til Lübeck29. Københavns magistrat klagede 1. oktober 1663 over, at byens
stabelstadsrettigheder ikke var trådt i kraft endnu og foreslog samtidig en tidsfrist
for disses effektuering i løbet af året 166430. Dette indstillede Statskollegiet til kon
gen31 ; men det blev ikke gennemført under Frederik 3.32. Det samme var ifølge J.A.
Fridericia tilfældet for Korsør, Nakskov, Nyborg og Fredericia33.
Selv om der er eksempler på, at nogle af stabelstæderne - f.eks. Korsør34 - ved
selvtægt søgte at forhindre andre købstæders direkte handel med udlandet, synes
det klart, at systemet ikke har virket i tiden 1660-70. Carl Christiansen mener direk
te, at stabelstadspolitikken led et stort nederlag35. Et grundlæggende spørgsmål er,
hvad regeringen egentlig tilstræbte med sin stabelstadspolitik.
J.A. Fridericia har den opfattelse, at den danske regering, bortset fra nogle told
mæssige fordele, ønskede at styrke nogle købstæder for at skabe betingelser for en
af udenlandske kapitaler og personer uafhængig ind- og udførsel36. Hvis dette var
tilfældet, havde regeringen set ud fra et handelsmæssigt synspunkt - med undtagelse
af København - valgt de forkerte byer.
Fredericia, Nyborg Korsør og Nakskov var kun små eller mellemstore købstæder
uden naturlige forudsætninger for handel i større stil. Det havde f.eks. været mere
berettiget at vælge Odense og Ålborg til stabelstæder. Da alle de udvalgte købstæder
tilmed var fæstningsbyer, var flere af disse blevet meget hårdt medtagne under kri
gene med Sverige 1657-60, hvilket i særlig grad havde betydet en svækkelse af disses
handel37. De led af mangel på kapitalstærke borgere og klagede selv over de skade
lige indvirkninger af indkvarteringspligten, som fæstningsgarnisonerne medførte38.
Hertil kom, at Fredericia var en ny by, som først måtte arbejdes i vejret.
Med undtagelse af København havde ingen af stabelstæderne kapacitet til at ud
fylde den rolle, de var blevet tiltænkt. De manglede alle et veludbygget handelsap
parat til betjening af deres respektive landsdele. Fredericia, Nyborg, Korsør og
Nakskov kæmpede hele tiden med dårlige faciliteter i form af tilsandede havne og
ubrugelige eller manglende skibsbroer og pakhuse39. Hertil kom, at de 4 byer enten
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ikke selv havde nogen handelsflåde eller kun havde få og små skibe, der ikke egnede
sig til trafik på udlandet. Således var sejladsen på Fredericia såvel som byens egen
handelsflåde meget ringe. I 1671 besejledes den kun af 11 skuder, der alle var fra
Danmark og hvis læstetal tilsammen udgjorde 153^ læster. Af disse var ingen hjem
mehørende i byen. Nyborg havde i 1672 en handelsflåde på 13 skibe på i alt 133 læ
ster, hvoraf de 8 skibe var under 10 læster. Korsørs tonnage var af samme størrelses
orden som Nyborgs, mens Nakskov i 1669 havde 23 skibe på tilsammen 115 læ
ster40. Dette synes at bekræfte flere købstæders klager over, at stabelstæderne ikke
var i stand til at varetage deres forpligtelser til at forsyne landsdelene med de nød
vendige udenlandske varer og videreeksportere de hjemlige produkter41.
Statens dårlige finanser tillod ingen kontant understøttelse af stabelstæderne til
afhjælpning af disse mangler, og på trods af de givne privilegier evnede byerne ikke
ved egen hjælp at komme på fode.
Når de fire stabelstæder netop var fæstningsbyer, skyldtes det et nøje sammenfald
mellem tildelingen af stabelstadsretten og regeringens militærpolitik, hvilket kom
mer klart til udtryk i Statskollegiets behandling af Nakskovs og Ribes ansøgninger
1662 om opnåelse af stabelret.
Statskollegiet vedtog for Nakskovs vedkommende, at det først skulle forhøre sig
hos kongen om fæstningen samme steds skulle opretholdes eller ikke, da kongen
næppe ville give nogen by stabelret, med mindre den var eller blev befæstet42. Tils
varende forventede Statskollegiet ikke i sin betænkning om Ribes ansøgning, at
kongen ville tildele byen stabelstadsret, »fordi Ribe ikke skal være bekvem til at fortificeres . . .«43.
Udvælgelsen af stabelstæderne var således dikteret af militære hensyn frem for
handelsmæssige overvejelser. Regeringen ønskede at knytte stabelstæderne med
deres store lagre af fødevarer sammen med landets hovedfæstninger for i en krigssi
tuation at have rigelige forråd til hærens underhold. Karl Gustav-krigene og Kø
benhavns belejring 1658-59 havde givet rige erfaringer for værdien heraf. Statskol
legiet anbefalede derfor i sin betænkning fra januar 1667 kongen at ophøje Nak
skov til stabelstad, fordi »... den formedelst sin situation og forrige næring haver
haft den forråd af korn og andre middel, at en armé på mange tusinde mand deraf
udi år og dag kunne underholdes . . .«44. Dette var særlig vigtigt, fordi de udvalgte
stabelstæder alle var overfartsbyer, hvis fæstninger skulle sikre forbindelsen mellem
de forskellig landsdele45.
Hertil kom at regeringen af fiskale grunde generelt ønskede en enkel og effektiv
toldadministration. Ved en streng centralisering af udenrigshandelen gennem gan
ske få købstæder blev det lettere og billigere at opkræve tolden og hindre toldsvig.
På dette område havde regeringen i forvejen gode erfaringer fra ordningen af øksneeksporten. Carl Christiansen opfatter således direkte regeringens stabelstadspoli
tik som toldpolitikkens forlængede arm46.
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At handelens tarv kom til at stå i skyggen af de militære og toldmæssige hensyn
kan ikke undre, når det tages i betragtning under hvilke omstændigheder, stabel
stadspolitikken kom til verden. Den var i 1658-59 blevet skabt i en krigssituation,
hvor regeringen først og fremmest måtte tænke på handelen som afgiftsobjekt og
lade den indgå i sin militære planlægning. Efter fredsslutningen med Sverige i maj
1660 nødvendiggjorde de usikre udenrigspolitiske forhold og den anstrengte finan
sielle situation en videreførelse af den en gang angivne linje.
Den udformning, regeringen havde givet sin stabelstadspolitik, var ikke egnet til
at ophjælpe den danske handel efter svenskekrigene. De handelsmæssige hensyn
kunne ikke forenes med regeringens militære og fiskale ønsker. Tværtimod ville den
førte politik blive en ubehagelig spændetrøje for de store provinsbyer Ålborg, År
hus, Odense og Helsingør.
Nok kan stabelstadspolitikken i årene 1660-70 betegnes som en handelspolitik,
men dens udformning var først og fremmest kun et middel til opfyldelsen af be
stemte militære og fiskale mål. Set på denne baggrund må stabelstadspolitikkens
fallit under Frederik 3. primært opfattes som et nederlag for regeringens militær og finanspolitik.

Nye signaler under Christian 5.
Tronskiftet i 1670 blev indledningen til en ny merkantilistisk periode i Danmark.
Inden for handelspolitikken gav dette sig i begyndelsen af 1670’erne bl.a. udslag i
oprettelsen af et reorganiseret Kommercekollegium, indførelsen af defensionskibsordningen, de oversøiske kompagnier og udstedelsen af en ny protektionistisk
toldrulle. Det var at vente, at den nye politik også ville få konsekvenser for stabel
stadsordningen.
I tiden mellem september og november 1670 konfirmerede den nye regering
Nakskovs, Københavns, Fredericias og Korsørs stabelstadsprivilegier og i februar
1673 Nyborgs47.
Nedlæggelsen af en række toldsteder og ladepladser i de første år af 1670’erne
kunne tyde på, at regeringen under Christian 5. nu for alvor tog fat på stabel
stadstankens gennemførelse. Således foreslog Kommercekollegiet i 1672 helt eller
delvist at nedlægge 19 købstæder eller toldsteder i Danmark. Dette forslag var i sig
selv et bevis for, at stabelstadspolitikken ikke hidtil havde fungeret. Det endelige re
sultat blev dog kun, at 7 nedlagdes som toldsteder med bevarelsen af købstadsret
ten48. Der var her tale om en centralisering af toldadministrationen og handelen.
Ligeledes kunne et reskript af 3. november 1674 tyde på, at de udvalgte stabelstæder
nu har fungeret som sådan. Det blev pålagt magistraten i disse købstæder, at de
mest formuende borgere fremover skulle sørge for at ligge inde med et helt års for-

Stabelstadspolitikken 1658-1689

97

råd af salt, rug og malt. De med ringere midler kunne nøjes med at være forsynet
med et halvt års forråd af de samme varer49.
Ikke desto mindre var der ved stadfæstelsen af stabelstadsprivilegierne tale om en
tom gestus fra regeringens side. Klager fra Nyborg og Fredericia henholdsvis 1670
og 1673 viser, at de mindre stabelstæder fortsat kæmpede med manglende faciliteter
og de uheldige virkninger af indkvarteringspligten50. Det, man først og fremmest
ønskede for at opnå en bedring af de materielle kår, var enten en nedsættelse af de
på byen hvilende skatter og afgifter eller et klækkeligt kontant tilskud fra regerin
gens side. For - som præsidenten i Fredericia udtalte - »hvad er en stabelstad, hvor
ingen rådhus eller havn er og gaderne i så megen elendig tilstand ?«51.
Statskollegiets betænkning af 31. marts 1674 viser, at en økonomisk styrkelse af
stabelstæderne fortsat lå regeringen på sinde - men stadig ud fra militærpolitiske
hensyn. Om Fredericia udtalte det, at den var en »umistelig« fæstning, fordi den i
krigstid var tilflugtssted for indbyggerne i Nørrejylland. Den sikrede forbindelsen
med Fyn og opholdt fjender, som trængte op gennem Jylland. Men fæstningen kun
ne ikke »blive ved magt«, medmindre byen var forsynet med indbyggere, gårde og
huse. Derfor måtte byen understøttes, så den kunne tiltage i handel og næring52. På
trods af lignende velvillige udtalelser fra regeringens side fik stabelstæderne ikke
den støtte, de havde behov for, og hermed heller ikke evnen til at udfylde den rolle,
de var blevet tiltænkt.
Stabelstadspolitikken kom heller ikke i 1670’erne til at fungere efter den oprinde
lige hensigt. Nyborgs præsident Claus Rasch udtalte i et andragende til kongen i
1670, at byens stabelret »ikun er ved navn«53. og af en kommissionsbetænkning fra
juni 1672 og Statskollegiets votering herover fremgår det, at alle købstæder i realite
ten frit handlede med udlandet54.
I praksis lempede regeringen selv den hidtidige »strenge« stabelstadspolitik, idet
toldforordningen af 1672 i virkeligheden slog Frederik 3.s stabelplaner til jorden55.
Indførelsen af defensionsskibsordningen medførte nemlig, at defensions- og munterede skibe (bevæbnede handelsskibe) ud over i de hidtidige 5 stabelstæder måtte
losse udenlandske varer i Helsingør, Køge, Holbæk, Nykøbing på Falster, Kerte
minde, Ålborg, Horsens, Århus, Ribe og Ringkøbing56. I den tidligere omtalte
kommissionsbetænkning af juni 1672 udtryktes der tilmed indirekte ønsket om, at
det skulle blive tilladt endnu flere købstæder frit at handle på udlandet, end der var
åbnet mulighed for ved toldrullen af 1. maj 167257. Dette satte statskollegiet sig
imod, idet det ønskede, at kun de oprindelige 5 stabelstæder fra Frederik 3.s tid
skulle have ret hertil58. Statskollegiet foretrak altså en indskrænkning af de ved
toldrullen af 1672 givne friheder.
Af militærpolitiske hensyn ønskede regeringen fortsat at styrke fæstningsbyerne,
men disses stabelret forblev en formalitet. Regeringen søgte ikke at gennemtrumfe
den strenge stabelstadsordning, som i princippet var blevet fastlagt under Frederik
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3. I stedet fik yderligere 10 købstæder i kraft af defensionsskibsordningen mulighed
for handel med udlandet. Nok spillede administrative overvejelser i forbindelse
med toldopkrævningen en vigtig rolle ; men der var tillige fra regeringens side lagt
op til en bredere stabelstadspolitik, dér ikke var snævert betinget af militære overve
jelser, men også tog hensyn til handelens tarv. Der var hermed tale om udførelsen
af en mere realistisk handelspolitik.

Udvidelse og ophør

Efter afslutningen af den skånske krig (1675-79) bekræftede regeringen i februar
1680 atter defensionsskibenes tidligere tildelte privilegier59. Hermed blev importen
af udenlandske varer med defensionsskibe igen bundet til København, Holbæk,
Køge, Korsør, Helsingør, Nykøbing Falster, Nakskov, Nyborg, Kerteminde, Ål
borg, Århus, Horsens, Fredericia, Ribe og Ringkøbing60.
Dette betød i princippet en fortsættelse af den stabelstadspolitik, som var blevet
ført i første halvdel af 1670’erne; men det er næppe troligt, at denne politik nu, lige
så lidt som tidligere, har fungeret i praksis. Dette fremgår af Kommercekollegiets
forhandlinger i begyndelsen af 1680, hvor det blev foreslået, »om det skulle ikke
være det gemene bedste tjenligt, at handelen fra og til fremmede stæder blev nogle
visse byer bevilget«61. Således ønskede kollegiet, at udenrigshandelen foruden de
ovenfor nævnte byer skulle indskrænkes til Odense, Fåborg, Svendborg og Maribo,
mens Horsens var forsvundet. Men i modsætning til den hidtidige ordning var der
nu tale om fuld ret til udenrigshandel62. Der kom dog til at gå to år inden denne
politik blev ført ud i livet.
Ved forordningen af 28. januar 1682 om købstæderne i Danmark bestemtes, at
eftersom de fleste af de små købstæder ikke var således beliggende, at de »med no
gen sær nytte og fordeel skal kunne drive og fortsætte« udenrigshandel, skulle den
ne alene forbeholdes de 26 største købstæder og toldsteder foruden nogle ladeplad
ser på Bornholm. Disse skulle være forpligtede til at fungere som ind- og udskib
ningshavne for alle varer til og fra udlandet. I forhold til Kommercekollegiets for
slag af februar 1680 var der i den endelige forordning tale om en væsentlig udvidel
se af antallet af byer, som fik ret til udenrigshandel. Således var Næstved, Kalund
borg, Horsens, Varde, Assens, Rudkøbing, Sakskøbing, Bandholm, Rønne og de
andre bornholmske ladestæder nu kommet med, mens Maribo var gledet ud. De
øvrige købstæder henvistes til at ernære sig af den indenlandske handel, agerdyrk
ningen og anden håndtering »og fornemmelig beflitte sig på manufakturer«. Her
ved mente regeringen, at de bedre og sikrere kunne have deres ophold og næring
end med den uvisse og kostbare udenrigshandel63. Dette sidste viser, som Albert
Olsen rigtig påpeger, at regeringen ikke forstod forbindelsen mellem handels- og
industrikapital64.
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Med denne forordning havde regeringen endelig officielt opgivet sin tidligere
stabelstadspolitik fra 1660’erne, og hermed også de militærpolitiske hensyns ind
virkning på denne gren af handelspolitikken. I princippet var der tale om en væ
sentlig udvidelse af den hidtidige stabelstadsordning. Men da denne i praksis aldrig
havde fungeret efter hensigten, var der nu i virkeligheden tale om en indskrænkning
af udenrigshandelen ved monopolisering af denne til bestemte byer. Dog var den
nye ordning så bred, at alle købstæder, som kunne tænkes at have økonomisk for
måen dertil, også havde ret til at drive udenrigshandel. Den nye stabelstadspolitik
kan derfor ikke have været til synderlig hindring for de små købstæders økonomiske
udvikling. Den fastslog kun, hvad der var en kendsgerning, at en del af købstæderne
havde for lidt kapital til at beskæftige sig med handel i større format65. Som følge
heraf havde den nye forordning også en betydelig bedre chance end sine forgænge
re for at blive efterlevet.
Thisted og Kolding søgte i 1682 om tilladelse til handel på udlandet; men dette
blev afslået af Kommercekollegiet66. I 1683-toldrullens fortegnelse over toldsteder
ne i Danmark nævntes nøjagtig de samme byer med ret til handel på udlandet, som
havde været omfattet af forordningen af 28. januar 1682 67. Men i 1685 fik Stege ret
til udenrigshandel og ved toldrullen af 1686 kom hertil Randers68. Samtidig lempe
des stabelstadspolitikken noget ved 1686-toldrullen, idet defensionsskibene fik ret
til at lade og losse varer ved alle toldsteder i kongens riger. Altså også ved købstæ
der uden ret til udenrigshandel69.
Allerede i 1682 havde Stege søgt om tilladelse til udenrigshandel; men det var
dengang blevet afslået af Kommercekollegiet. Mere mærkeligt er det, at Holbæk og
så i 1682 havde søgt om tilladelse hertil med samme negative resultat70. Dette på
trods af, at byen i kraft af forordningen af 28. januar 1682 i forvejen besad denne
ret, hvilket blev bekræftet i 1683 ved den nye toldrulle. Den eneste mulige forkla
ring herpå er, at Holbæk på et tidspunkt mellem januar og november 1682 er blevet
frataget sin ret til udenrigshandel. På trods af Kommercekollegiets afslag på byens
ansøgning om tilladelse til handel på udlandet, kan det ikke have varet længe, inden
byen igen fik ret hertil, da Holbæk i 1683-toldrullen nævnes blandt de særlig privili
gerede købstæder.
Tilsvarende kan Århus’ beklagelser i 1687 over, at »den udenlands handel udi
nye toldrulle forbydes« og Ribes gentagne ansøgninger 1687 og 1688 om tilladelse
til at drive udenrigshandel71, forekomme umiddelbart uforståelige på baggrund af,
at det i 1686-toldrullen udtrykkelig nævnes, at begge byer havde ret til at drive han
del på udlandet72. Dog fremgår det af Århus’ direkte henvisning til 1686-toldrullen
og Kommercekollegiets behandling af Ribes andragender, at problemet snarere har
været den praktiske end den teoretiske mulighed for udenrigshandel78. De købstæ
der, som ganske vist havde ret til udenrigshandel, men som ikke selv evnede at drive
denne, kunne komme i alvorlige økonomiske vanskeligheder, når de måtte lade sig
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betjene af fremmede skibe. For ifald disse ikke hentede varerne direkte i produkti
onslandet eller første naturlige udskibningshavn, skulle der svares 4-dobbelt told.
Dette virkede stærkt omkostningsforøgende og fungerede i realiteten som et indfør
selsforbud. Det er næppe troligt, at regeringen stik imod 1686-toldrullens ordlyd
kort efter skulle have forbudt Århus og Ribe handel på udlandet. Dette ville stride
fuldstændigt mod den liberalisering af udenrigshandelen, som netop fandt sted i
disse år.
I en indstilling fra april 1685 havde Rentekammeret bestemt tilrådet kongen at
ophæve adskillelsen mellem de købstæder, der kun måtte beskæftige sig med inden
rigshandel 74. Der var dengang ikke sket videre i sagen. To år senere kom spørgsmå
let dog op igen i regeringen, og Kommercekollegiet skulle i den anledning afgive
betænkning. Modsat Rentekammeret var Kommercekollegiet bestemt imod en libe
ralisering af udenrigshandelen. Det havde allerede flere gange afslået forskellige
købstæders andragender om ret hertil, og i februar 1687 udtalte det sig nu principi
elt om spørgsmålet.
Ud fra nogle taleksempler over værdien af ind- og udførte varer fra købstæderne
kom kollegiet til den slutning, at ingen udenlandsk handel og skibsfart ville hjælpe
de små købstæder, »efterdi det er af ingen stor importence«. Disse burde hellere er
nære sig ved sejlads mellem rigerne og provinserne samt håndværk, for ifald de fik
tilladelse til udenrigshandel, ville der ske store underslæb i tolden og de øvrige køb
stæder ville blive svækkede - især Fredericia. Hertil kom, at de små købstæder ifølge
kollegiets opfattelse ikke var i stand til med egne skibe at hente nogen varer fra før
ste hånd (produktionslandet)75.
Stabelstadsordningen fortsatte med at bestå; men diskussionen havde rokket ved
dens beståen76. Til trods for Kommercekollegiets modstand viser reskript af 5.
marts 1689, at det nu var alle købstæder tilladt at handle på udlandet, forudsat at de
brugte indenlandske skibe77. Som følge heraf eksisterede der i den nye toldrulle af
1691 ikke længere nogen sondring mellem de forskellige købstæder i forbindelse
med udenrigshandelen78.
Regeringen havde i 1682 påbegyndt en ny stabelstadspolitik, som markant ad
skilte sig fra den snævre ordning af udenrigshandelen, som var blevet grundlagt i
1660’erne og til dels videreført i 1670’erne. Kommercekollegiet gav i sin betænk
ning fra februar 1687 selv svaret på, hvad regeringen ville med den nye ordning.
Ved at begrænse udenrigshandelen til de 26-28 største købstæder søgte regerin
gen dels en økonomisk styrkelse af disse på bekostning af de små, der alligevel ansås
for for ubetydelige til at drive handel på udlandet, dels en vis centralisering af told
opkrævningen og undgåelse af underslæb. Med hensyn til det sidste punkt havde re
geringen netop ved forordningen af 4. september 1680 forbudt al ud- og indskib
ning uden for de ordinære toldsteder med undtagelse af nogle udhavne og ladeste
der. Samtidig var toldopkrævningen blevet centraliseret, ved at der blev oprettet et
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Kopi i Århus kommunes arkiv.
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nyt toldsted på Halsnæs i stedet for Roskilde, Holbæk, Nykøbing S. og Frederiks
sund toldsteder og i stedet for Sakskøbing og Maribo et i Bandholm79.
Til forskel fra 1660’ernes stabelstadspolitik udmærkede 1682-forordningen sig
ved sin brede basis, hvorved alle de købstæder, der kunne tænkes at have økono
misk formåen dertil, fik ret til udenrigshandel. Disse skulle så igen varetage forsy
ningen af de små købstæder med fremmede varer og besørge deres eksport. Mens
den oprindelige ordning af udenrigshandelen under Frederik 3. havde virket hæm
mende på udviklingen af de større provinsbyers handel, tilsigtede 1680’ernes politik
tværtimod en styrkelse heraf. Dette hang sammen med en ændring af selve stabel
stadspolitikkens karakter. Spørgsmålet om en effektiv toldopkrævning og undgåelse
af toldsvig havde hele tiden udgjort en fast faktor i stabelstadspolitikken. Til gen
gæld var der, som det andet hovedled, sket en forskydning fra militære til rent han
delspolitiske hensyn. Mens udenrigshandelen i 1660’erne var blevet fast knyttet til
fæstningsbyerne uden hensyn til handelens tarv, var de militære motiver i 1670’erne
gradvist gledet i baggrunden for i 1680’erne helt at blive erstattet af handelsmæssige
hensyn. Hermed havde stabelstadspolitikken endelig udviklet sig til en virkelig han
delspolitik. Af Rentekammerets indstilling i 1685 og Kommercekollegiets betænk
ning i 1687 fremgår det, at regeringen med mellemrum havde taget stabelstadspoli
tikken op til overvejelse. Resultatet blev, at ordningen endelig ophævedes i 1689.
Dette kan skyldes flere ting.
I tiden fra 1660 til 1689 var der tale om en gradvis lempelse af stabelstadspolitik
ken. I 1660’erne havde kun 4-5 købstæder haft ret til udenrigshandel. I 1670’erne
var hertil ved defensionsskibsordningen kommet en række byer, som dog alene
måtte modtage bestemte udenlandske varer. Herefter var retten til udenrigshandel i
1680’erne blevet udstrakt til 26-28 købstæder - en naturlig videreudvikling ville væ
re en fuldkommen ophævelse af restriktionerne. Hertil kom, hvad der fremgår af
Kommercekollegiets virksomhed, at de små købstæder pressede på for at få ret til
udenrigshandel. Man kan heller ikke se bort fra den mulighed, at stabelstadsord
ningen selv i sin udvidede form ikke indfriede de forventninger, regeringen havde
stillet til den - nemlig en økonomisk styrkelse af de større købstæder og en mere
sikker toldadministration. Endelig kan en vis hollandsk indflydelse ikke udelukkes.
Stabelstadsordningen havde været til skade for de udenlandske handlende, specielt
Holland, Hamburg og Lübeck. Særlig efter indførelsen af 1686-toldrullen var deres
kontakt med de små købstæder på papiret helt afbrudt, da indenrigshandelen var
forbeholdt kongens egne undersåtter80. Den danske regering var ved afslutningen
af præliminærtraktaten med Holland i sommeren 1688 på handelspolitisk og uden
rigspolitisk retræte overfor udlandet. Den måtte ved denne lejlighed ophæve de fle
ste af de indskrænkninger, der gennem de senere års lovgivning var lagt i vejen for
den hollandske handel i Danmark-Norge. Det er tænkeligt, at stabelstadspolitikken
ved samme lejlighed er gået med i købet som en for udlandet skadelig ordning.
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Ny og gammel økonomisk historie
AF HENRIK FODE

Den økonomisk-historiske metodedebat har i de senere år været præget af
en heftig diskussion mellem repræsentanter fra »den ældre skole« og for
talere for en ny retning, der ofte kaldes »new economic history«. Den går dog
også under andre betegnelser, bl.a. den »cliometriske« skole opkaldt efter
historiens muse Clio, eller den »econometriske« skole efter retningens stærke
brug af statistik og økonomisk teori ’.
Metodediskussionen har været sjælden voldsom, og repræsentanter for de
to retningher har gensidigt betegnet de færdige forskningsresultater lidet
smigrende. New Economic-forskerne har talt om »endelige løsninger«, me
dens samme fra den anden side er blevet karakteriseret som »quasi histo
rie«2.

Indledning

historieskrivningens historie er økonomisk historie en forholdsvis ny disciplin,
og »new economic« retningen er et af de nyeste skud, der daterer sig til
1950’erne. Af den norske professor Jon Elster er den karakteriseret som en mo
derne markant ikke marxistisk retning3.
Økonomisk historie blev som selvstændig disciplin taget op i midten af forrige
århundrede af en række tyske og engelske forskere. Man var allerede nået langt ved
århundredskiftet, og mange emner havde været behandlet. Omkring 1920 træffer
man egentlige lærestole i faget i England, Tyskland, USA, Frankrig og i Sverige.
Skal der nævnes store repræsentanter, kommer man ikke uden om Marc Bloch i
Frankrig, belgieren Henri Pirenne, svenskeren Eli F. Heckscher og amerikaneren A.
P. Usher. Alle leverede de berømte og nu klassiske bidrag til den økonomiske histo
rie. De var med til at skabe, hvad der i dag noget nedsættende kaldes den »gamle
økonomiske historie«.
Tilskyndelsen til den økonomiske historie var Marx’ materialistiske historieop
fattelse og den såkaldte historiske skole i økonomien. Det er nemlig karakteristisk,
at den første gruppe af økonomiske historikere var nationaløkonomer af faguddan
nelse. Fra denne gruppe udgik stærk inspiration til historikerne, der siden tog øko
nomiske aspekter af historien op4.
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Disciplinen er siden blevet dyrket af både økonomer og historikere - og ikke altid
har de to forskertyper kunnet forstå hinandens resultater og metoder. Dette er ikke
mindst tilfældet omkring den nye metodiske retning.

Karakteristik af den ældre økonomiske historie
Den australsk fødte økonomisk-historiske professor i Oxford R. M. Hartwell har
søgt at systematisere den økonomiske historie omkring tre udviklingsfaser1. Det
første trin har han kaldt økonomisk historie I (ØK I), og det dækker tiden 18501910. ØK II dækker perioden 1910-20 frem mod ØK III, der rummer cliometrikerne.
Fremdrager man væsentlige træk ved ØK I må anføres det allerede omtalte for
hold, at de ledende var fagøkonomer af fag. Et andet væsentligt træk var det politi
ske engagement, der bl.a. i Tyskland medførte, at økonomisk historie blev identifi
ceret med Kathedersozialismus. Et tredie karakteristikum, der afskiller ØK I fra ØK
II og i mindre grad fra ØK III var retningens studier aflange økonomiske udvik
lingslinier. Man søgte generelle økonomiske love. ØK II vendte i stedet opmærk
somheden mod kortsigtede økonomiske processer. Den nyeste retning interesserer
sig imidlertid igen for vækst-problematikken. Et Qerde vigtigt træk, som vi igen til
dels møder hos new economic repræsentanterne, er den ældste skoles opfattelse af
sammenhængen mellem økonomiske og sociale problemer. Man hævdede, at øko
nomien skulle studeres i sin helhed, hvorfor elementer af religiøs, politisk, admini
strativ og økonomisk karakter måtte ses i en helhed. Denne holdning eller retning
er i USA blevet rendyrket som institutionalisme. Retningens mest velkendte repræ
sentant er den norskfødte amerikaner Thorstein Vebien2. ØK II var derimod ikke
nær så bred i sit analysespektrum. Man greb i stedet til sektoranalyser og præsente
rede og accepterede analyser med et »ceteris paribus«. Sektorerne blev herved auto
nome analyseobjekter.
Endnu et vigtigt træk hos den ældste skole, der gør dens historiesyn nærmest mo
derne, var dens krav om komparative analyser. Dette krav ser man også stærkt af
svækket hos ØK II, medens det hos ØK III er blevet en meget vigtig bestanddel af
metoden.
Skal man med få ord karakterisere ØK I, var det en retning, hvor den økonomi
ske historie blev anskuet og analyseret i sin fuldeste og videste udstrækning. Det er
netop dette syn der gør, at den ældste retning på en række områder atter synes
yderst moderne. Det er delvis den samme approach new economic repræsentanter 
ne står for - dog er de »tekniske metoder« til at besvare de opstillede spørgsmål
meget forskellige. Man ser da også cliometrikerne karakteriseret ved deres revisio
nistiske historiesyn, idet de bebrejdes deres forkærlighed for de klassiske økonomi
historiske problemstillinger3. Forklaringen på, at metodediskussionen er blevet så
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voldsom og bitter må derfor ses i lyset af, at den »ældre skole« i dag repræsenteres
af forskere, der har arbejdet i ØK 11 ’s metodetradition.

Hvad er New Economic History?
Professor Peter Temin fra Massachusetts Institute of Technology i USA er en af de
første, der har forsøgt at give en oversigt og karakteristik af den nye retning1. Hans
artikel blev til i 1966 som et svar på en temaartikel af den amerikanske redaktør af
det engelske tidsskrift Past and Present, Keith Thomas, hvori denne præsenterede
læserne for nye retninger og strømninger inden for historieforskningen 2. Keith
Thomas havde hævdet, at den nye retning i USA »was sweeping all before it« - feje
de al tidligere forskning bort, idet den var teoretisk funderet i et snævert samarbej
de mellem »matematisk forfinet værktøj« og »forfinede teoretisk-økonomiske mo
deller«. Den lovede at bringe »definitive solutions« på en række spørgsmål. I første
omgang havde den søgt at bringe endelige løsninger på det i amerikansk historie
stærkt omdiskuterede spørgsmål om negerslaveriets økonomiske effektivitet i tiden
omkring borgerkrigen og i anden række at klarlægge jernbanernes betydning for
den økonomiske udvikling af det amerikanske samfund.
Peter Temin fortsatte med at spørge hvad »econometric history« var? Spørgsmå
let kan synes absurd, idet han ofte selv af kolleger er blevet henført til den nye skole.
Selv så han imidlertid retningen karakteriseret ved en række metoder udviklet af
økonomer og anvendt på et historisk materiale. Alligevel synes Peter Temin at stå i
et dilemma, når han skal rubricere sine kolleger i skolerne i »old« og »new«. Den
nemmeste måde at gøre det på finder han, er at undersøge hvilken akademisk bag
grund, den pågældende har. Svaret vil ganske vist af og til være fejlagtigt, men ikke
andre spørgsmål kan så hurtigt afklare det rejste. En historiker-uddannelse taler for
at han er »gammeldags«. En økonomisk, at han er repræsentant for den nye ret
ning.
For at trænge frem til en karakteristik af den nye skole vil det være hensigtsmæs
sigt med en præsentation af retningens hovedværker.

Den nye skoles hovedværker

I 1958 udsendte Alfred H. Conrad og John R. Meyer en artikel, som de kaldte »The
Economics of Slavery in the Ante-Bellum South« h Hovedformålet med undersø
gelserne var at opstille en beregning for negerslaveriets lønsomhed i Sydstaterne i
tiden omkring Den amerikanske Borgerkrig. De resultater, de to forfattere nåede
frem til, brød på afgørende vis med den tidligere forskning, ligesom de metoder,
der var anvendt hertil, på væsentlige punkter afveg fra tidligere sete behandlinger.
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Robert William Fogel (f. 1926), betragtes som New
Economic History skolens ledende kraft. I 1965
blev han professor i økonomi og historie ved uni
versitetet i Chicago og fra 1968 endvidere profes
sor ved Rochester universitetet. Siden har han
også været tilknyttet en lang række videnskabelige
institutioner. Han har foruden hovedværkerne
»Railroads and American Economic Growth« og
»Time on the Cross« redigeret en række værker
samt forfattet talrige artikler til fagtidsskrifter.

Artiklen bliver derfor almindeligvis betragtet som den nye retnings startskud, og
den er ved siden af Robert William Fogels bog »Railroads and American Economic
Growth: Essays in Econometric History« fra 1964 de klassiske eksempler på den
nye metode2.
Conrad og Meyers arbejde blev i første omgang betragtet med stille undren. Især
blev de fremlagte resultater, der som nævnt brød med de tidligere opfattelser, be
mærket. Kritikerne havde imidlertid næppe gjort sig klart, at de her stod over for en
ny økonomisk-historisk retning, der skulle komme til at præge de følgende næsten
tyve års metodedebat inden for faget. Da Fogels værk i 1964 var udkommet, kunne
kritikerne ikke længere tie, og en anmelderstorm mødte det nye jernbanetog. En
storm med en sådan styrke, at det lejlighedsvis var ved at vælte af sporet. Den meto
dedebat, der udsprang i lyset af de første anmeldelser af Fogels bog, har ikke
mindst været særdeles udviklende for det nye metodiske grundsyn, ligesom bryd
ningerne her kommer op til overfladen og muliggør en tæt karakteristik af de to
skoler »gammel« og »ny«. Fagtidsskrifterne er i sjælden grad blevet forum for en
metodeudvikling, herunder præcisering af divergerende grundopfattelser.
Foruden de nævnte arbejder er der siden udkommet en lang række »cliometriske
studier«, ligesom der har været afholdt en række metodekonferencer for forskere3.
I det følgende vil opmærksomheden dog især blive rettet mod de tidligere nævnte
arbejder, og især Fogels, idet det almindeligvis betragtes som cliometriens program
eller modelarbejde.
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Fogels bog starter med et citat af filosoffen Carl G. Hempel, der konstaterer, at
historie er en empirisk videnskab. Et citat og en grundholdning, der stærkt karakte
riserer Fogel, og New Economicskolen som helhed synes at kunne tilslutte sig, så
dan som også Peter Temin havde påpeget.
Robert William Fogel arbejder med to hovedproblemer:
1) Var den amerikanske jernbane som transportsystem nødvendig for væksten i den
amerikanske økonomi ?
2) Var jernbanen en nøgleindustri, som gennem en multiplikatoreffekt løftede den
amerikanske økonomi op i et selvforstærkende niveau ?
Problemstillingerne synes umiddelbart traditionelle for den økonomiske histori
ker og havde da også tidligere været behandlet bekræftende.
Fogels undersøgelser resulterede imidlertid i det modsatte. Han påviste, at havde
man ikke opfundet banen, men i stedet fortsat med det gamle transportsystem ad
kanaler og floder, ja, så ville det økonomiske tab for det amerikanske samfund have
været beskedent. Hans metoder bærer ham endog så langt, at han kan sige, at ved
1890 ville forskellen mellem bruttonationalproduktet i en jernbaneøkonomi og i en
ren kanaløkonomi blot have været 6,3 %4. Hans metodiske nybrud synes groft at
kunne karakteriseres i 7 punkter:
1) Der benyttes næsten udelukkende kvantitativt kildemateriale, ligesom teorierne
er baseret på kvantitative variabler. Undersøgelserne tager deres udgangspunkt i
statistiske opgivelser, og resultaterne består af kvantiteter.
2) Der anvendes en analytisk kvantitativ approch. Hermed menes, at det statistiske
materiale ikke blot stilles op i tabeller, men bearbejdes så det kan anvendes i en
given model.
3) Der opstilles modeller, der er at opfatte som formaliserede udtryk for antagelser.
Inden for denne model foretages beregningsarbejder.
4) Det statistiske materiale underkastes en matematisk behandling for at klarlægge
tendenser.
5) Hertil kan eventuelt også komme rekonstruktion af datamateriale, som ikke
længere eksisterer i direkte form. D.v.s. en rekombination af primære data, så de
kan afgive kvantitative udsagn.
6) Systematisk anvendelse af kontrafaktiske hypoteser. Dette foregår bedst på de
opstillede modeller - og ofte ved én eller flere variable ad gangen.
7) Verificering og test af model og resultater.
I praksis var Fogels arbejdsmetode kort den, at han valgte et område og analy
serede jernbaneanlæggenes økonomiske betydning. Samtidig tog han det samme
område og sagde, at hvis der ikke var baner her, men et udbygget kanalsystem,
hvordan ville regnskabet så se ud? Hvilket system ville være det billigste for det
offentlige. Herom bruges udtrykket »social saving«.
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Det er klart, at beregninger i et modellandskab må indebære en række vanskelige
problemer. Alligevel mente Keith Thomas at kunne sige, at med den nye metode
var man nået frem til »definitive solutions«.
Den gamle skoles metode er ofte blevet beskyldt for at rumme et stærkt subjektivt
element; dette ønskede cliometrikerne at frasige sig, idet de ville begrænse sig til det
observerbare, d.v.s. til det, der kan kvantificeres. Cliometrikerne løber alligevel ind
i den gamle skoles problemer, hvilket fremgår af blot en enkelt af R. W. Fogels tal
rige beregninger. Eksempelvis fragtkalkulationerne.
I »Railroads and American Economic Growth« skelnes mellem to slags fragt. 1.
Interregional fordeling fra de store landbrugscentre i Midt-Vesten til de sekundære
markeder i Øst- og Sydstaterne og 2. Intraregional fordeling - fra gårdene til de
primære distributionscentre - og fra de sekundære distributionscentre til forbru
gerne5.
De komplicerede fragtopstillinger rummer en strøm af detaljer. Overalt gør Fogel
sig problemer og detaljer klart, definerer sig til aktuelle løsninger og regner videre.
Igen og igen anvendes avanceret statistik og matematik for at nå delløsninger, eller
til produktion og evt. rekonstruktion af kildemateriale. Statistikken og matematik
ken er det »metodiske basalværktøj«6.
Fogel regner videre. Hvor meget gods i de enkelte vogne? Og hvordan ved de
forskellige årstider? Hvilke produkter? Hvorledes med grundpriserne nær jernba
neknudepunkter og stationer, og hvordan afsides? Og endelig for flod- og kanal
trafikken. Hvordan med isvintre? Hvorlænge varer de? Hvad koster det at opmaga
sinere kornvarer ved kanalkajerne i den trafiklammede periode? Og hvad bliver der
i rentetab med en flodbåd liggende uvirksom i måske 6 måneder af året?
Overalt anvender han den kontrafaktiske metode. Hvordan hvis nu... Dernæst
opstiller han en model for sit hvis nu, regner på den, får et resultat, som sættes ind i
den store model o.s.v. Robert William Fogels bog er med andre ord en logisk kon
klusion af de præmisser og beregninger han opstiller, men fritaget for et subjektivt
element synes hans metode ikke at være. - Præmisserne i den afaktiske model er
nemlig hans egne.
I en anmeldelse af Fogels bog tillader den norske professor Jon Elster sig at drage
følgende parallel, idet det skal siges, at denne er stærkt kritisk over for amerikane
rens stærke og systematiske metode: Hvilken økonomisk ulykke var det ikke for ver
den, spørger Elster, da Judas undlod at sætte sine 30 sølvpenge i banken, når vi tæn
ker på, at de i dag med rente og rentes rente ville have udgjort en kapital stor nok til
at danne et sølvtag rundt om jorden med en diameter større end solens7. - Elsters
eksempel er den kontrafaktiske metode taget i sin yderste og måske mest vulgære
form.
Elsters kritik synes imidlertid rimelig, idet Fogel ikke teoretisk synes at have over
vejet , hvor langt han kunne gå i anvendelsen af den kontrafaktiske metode. Sådan-
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ne overvejelser har han siden givet udtryk for8.
Kollegernes modtagelse af »Railroads and American Economic Growth« trak
yderligere en række problemer op, som Fogel og tilhængere måtte tage stilling til.
Bogen har derfor ikke mindst haft betydning, fordi den blev værket, hvorom meto
dediskussionerne mest systematisk er gået. Dialogen mellem kritikere og tilhængere
tvang så vel den gamle som den nye skoles repræsentanter til at gøre sig en række te
oretiske overvejelser klar. De to skoler kan derfor yderligere karakteriseres ved at
følge diskussionerne i fagtidsskrifterne.

Den kollegiale domstol

Næppe var Fogels værk udkommet, før de første anmeldelser kom i fagtidsskrifter
ne. Allerede i september 1965 blev læserne af American Economic Review præsente
ret for bogen. Den begejstrede anmelder - George Rogers Taylor - forudsagde
heri, at mange ikke ville læse Fogel tilstrækkelig omhyggeligt, citere ude af kontek
sten og måske savne de faglige forudsætninger for at forstå bogen h Denne forudsi
gelse kom til at holde stik.
Den første større recension var forfattet af den fremtrædende tidligere professor
ved Harvard, Fritz Redlich2. Han vendte sig især mod økonomernes begær efter de
klassiske økonomi-historiske temaer. De valgte blot emnerne, fordi de virkede ap
pellerende til deres teoretiske viden. Sagen var imidlertid, at de ikke indså, at mate
matisk statistik og avanceret økonomisk teori ikke altid gik i spand sammen med hi
storiske emner.
Fritz Redlich fortsatte med at konstatere, at den nye skole ikke arbejdede med hy
poteser, men med fiktionsteorier - og en fiktion var netop karakteriseret ved at være
hjernespind. For Redlich er Fogel en forsker, der har baseret sin videnskab på så
danne fiktionsteorier - og fra et sådant grundlag kan resultatet ikke blive et stykke
historie - d.v.s. et billede af fortiden - men blot en historisk model. Det Fogel laver
er for Fritz Redlich »quasi historie«, og den nye retning skriver ikke historie, men
producerer »historiske modeller«. Artiklen gik især på econometrikernes teoretiske
grundlag og metodiske principper, men snart fik kritikken en mere håndfast karak
ter.
Peter Temin hævdede, at det talmateriale, der bar hele Fogels jernbaneanlæg,
måtte rumme en lang række problemer, og han fandt ikke, at han med tilstrækkelig
sikkerhed kunne etablere talrækker, som der kunne regnes på. Den kvantitative me
tode bragte naturligvis præcision, men at historiestudiet kunne reduceres til en eks
akt videnskab, det muliggjorde kilderne ikke. Han fandt det dog yderst positivt, at
den nye skole søgte at skabe præcision i begreber og metoder3.
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Dette synspunkt kunne Lance Davis fra Purdue universitet i Indiana tilslutte sig.
Universitetet havde for øvrigt siden 1960 været centrum for årlige seminarer over
cliometriske temaer og var et af den nye skoles hovedcentre. Den største fortjeneste
fandt han i den nye retnings stærke problempræcisering. For hvad havde historiker
ne ikke brugt afkræfter på at beskrive det fortsat diffuse begreb »British Industrial
Revolution« ?
Skolens metoder var for Lance Davis ikke nye - de var allerede kendt inden for de
naturvidenskabelige fag - det var kun for historikerne, de var nye. Han advarede
dog sine kolleger mod at tro, at det præsenterede udgjorde en »magisk metodeeleksir«. Han fandt en forklaring på bogens succes i det forhold, at forfatteren ikke blot
praktiserede metoden, men tillige repræsenterede den gamle skole ved at dyrke
originale kildestudier4.
Anmelderstrømmen fortsatte. I det fornemme Harvard tidsskrift Explorations in
Entrepreneurial History kom i efteråret 1966 en anmeldelse af Louis M. Hacker fra
Columbia universitetet. Også han fandt en række værdifulde træk hos Fogel, men
han beklagede, at Fogel ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeså de politiske og sociale
forhold. Uden at tage hensyn til disse elementer, fandt anmelderen ikke, at resulta;
terne kunne afspejle fortiden. Økonomiske analyser, der hvilede på econometriens
værktøj, var ikke tilstrækkelige til at konstituere årsagsforklaringer. Politiske, socia
le og lovgivningsmæssige elementer måtte medtages5.
Det samme tidsskrift rummede endnu en anmeldelse: Af George W. Hilton fra
University of California. Han indledte med at fastslå sin akademiske baggrund »an extreme antiquarian« - og følgelig forstod han ikke alt hos Fogel. Bogen var
dog værdifuld, idét den var et markant eksempel på forening af teori, statistisk tek
nik og arkivalske studier. - Men desværre var econometrikernes arbejder uforståeli
ge for en »educated layman«. Keynes kunne dog udtrykke sig alment, sukkede an
melderen til slut6.
Efter den voldsomme anmelderstorm tog forfatteren selv til genmæle. Det skete i
en artikel i efteråret 1966: »The New Economic History - It’s Findings and Met
hods« 7. Heri karakteriserede han den nye skole i to punkter: For det første ved den
udstrakte anvendelse af en kvantitativ approach og for det andet ved den systemati
ske brug af kontrafaktiske metoder. Det metodiske stempel var den organiske for
bindelse mellem teori og kvantitative metoder.
Dette mødte man dog også hos »de gamle«, fortsatte Fogel, men her mere tilfæl
digt. Det nye teoretiske grundlag skulle anvendes til at rekonstruere den amerikan
ske økonomiske historie på et »sundt kvantitativt grundlag« - det var ambitiøst;
men forsøget måtte gøres. Det store projekt var imidlertid ramt af en markant man
gel på datamateriale. Enten var det ikke skabt i samtiden, det kunne være gået til el
ler optræde i så store mængder, at det ville være uoverkommeligt at anvende i fuld
udstrækning. Som følge heraf måtte der bruges avanceret statistisk og matematik.
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Jo svagere datamateriale jo mere kraftfuld måtte metoderne være, anførte Fogel, i
skarp kontrast til den ældre økonomisk-historiske retning, der ville anføre, at det er
meningsløst at inddrage statistik over for et manglende eller svagt kildemateriale.
For Fogel skulle de nye forskere netop demonstrere deres evner til at nå løsninger,
hvor kun den gamle skole gav op.
Den kontrafaktiske metode havde cliometrikerne ikke skabt , fortsatte han; de
har blot anvendt den systematisk og explicit, ligesom de nye forskere også testede
de anvendte modeller: Enten gennem en nøje analyse af den logiske afledning eller
gennem en undersøgelse af modellens empiriske værdi. Målet måtte nemlig være at
skabe gyldige og frugtbare hypotetisk-deduktive modeller, idet de var det grundlag,
hvorom alle beregninger skulle samles.
Formålet med artiklen var at forklare, at den gamle skoles metoder var alt for dif
fuse og implicitte, og at sådanne - eller mangel på samme, ikke gav tilstrækkelig
mulighed for en dybere indtrængen i økonomi-historiske problemstillinger. Målet
for R. W. Fogel og hans tilhængere var som nævnt at nyfortolke den amerikanske
økonomiske historie. Skulle det lykkes, måtte der et metodisk nybrud til.
Metodedebatten havde hidtil været karakteriseret ved at være et rent amerikansk
anliggende. Først i februar 1968 kom de første indlæg fra Europa8.
Forfatteren, der brød den geografiske isolation, var daværende professor ved
Queens University i Belfast, E. H. Hunt. Han så New Economic History som et mo
defænomen på linie med de 1930eres forkærlighed for cykliske problemstillinger og
50ernes og 60ernes udprægede interesse for økonomisk vækst. Hunt havde især fun
det Fogels arbejde stimulerende for diskussionen om økonomiens og statistikkens
placering i historieforskningen. Han havde gerne set en større respekt for de litte
rære kilder, ligesom cliometrikernes tendens til at reducere mennesket til økono
misk rationelle skabninger ikke virkede tiltalende. I sand historie handler menne
sket nemlig ikke som en model, og ikke altid - eller endog måske sjældent - ratio
nelt.
Ligesom Fritz Redlich fandt E. H. Hunt, at de kontrafaktiske metoder gav stor
mulighed for at blive til »kvantificeret gætværk«, ligesom metoden var stærk åben
for det subjektive hos forskeren. I samme tidsskrift var endnu et indlæg - af G. R.
Hawkee fra Oxford. Han anførte, at den avancerede statistik gjorde bogen for van
skelig for den traditionelle historiker9. Hverken Hunt eller Hawkee ville i øvrigt an
befale deres europæiske kolleger den nye metode.
Der var flere gange blevet klaget over, at Fogels arbejde var vanskeligt at læse.
Harvardprofessoren Peter McClelland søgte at råde bod på dette gennem en 21 si
der stor, meget kritisk anmeldelse10. Artiklen havde to formål. For det første at tje
ne som en simpel vejledning til læsning af Fogels beregninger og for det andet at
påpege, at Fogels metode og beregninger ikke tegnede et præcist billede af fortiden.
Recensionen var i virkeligheden resultatatet af en kollektiv kritik, der var kommet
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til udtryk i den såkaldte Economic History Workshop ved Harvard universitetet. I
princippet var gruppen - der bl.a. talte fremtrædende forskere som Alexander
Gerschencron og Donald McCloskey - tilhængere af det metodiske nybrud1 *.
Den indgående realkritik, som kom til udtryk, skal ikke berøres, men når der li
gefrem tales om en troværdighedskløft mellem læseren og de præsenterede resulta
ter, samt om statistisk manipulation, synes anmeldelsens grundholdning at være
præsenteret, og kritikergruppen ville end ikke acceptere det fremlagte som et fore
løbigt resultat af begrebet »social saving«. Robert William Fogels arbejde blev med
andre ord ganske underkendt af McClelland og kolleger.
Hermed havde der fundet en markant drejning sted omkring recensionerne af
»Railroads and American Economic Growth«. Man diskuterede ikke længere så ud
præget det metodiske nybrud, men rettede i stedet opmærksomheden mod de en
kelte beregninger og de anvendte formlers rimelighed. Endvidere begyndte man at
diskutere selve begrebet »social saving«, ligesom transportsystemet i almindelighed
blev trukket ind i diskussionen12.

Den nye metode trængerfrem

Den nye økonomi-historiske retning var opstået i USA. Her fængede den, og her fik
den sine første modstandere og tilhængere. Var Conrad og Meyers arbejde fra 1958
skolens start, så tog det ca. 10 år før de første reaktioner kom i de europæiske fag
tidsskrifter. Det var Hunts og Hawkees indlæg i History. Året efter bragte det for
nemme franske tidsskrift Annales en 35 sider stor artikel af Maurice Lévy-Leboyer
kaldet La »New Economic History« L
Artiklen, der var bredt anlagt, bragte imidlertid ikke noget markant nyt i forhold
til det allerede præsenterede, og den må nok i det hele taget karakteriseres som en
oversigtsartikel beregnet for et fransklæsende forskningsmilieu. Dog fremgik det, at
forfatteren betragtede den nye retning som veletableret på de amerikanske universi
teter, en opfattelse, som nok skal tages med nogen forbehold, hvis veletableret bety
der accepteret. Lévy-Leboyer betragtede de præsenterede metoder som noget diffu
se, og han fandt, at diskussionen havde åbenbaret et direkte fjendskab mellem hi
storikerne på den ene side og økonomer samt statistikere på den anden. Dette for
hold havde den fremtrædende amerikanske erhvervshistoriker fra Pennsylvania Thomas C. Cochran - også bemærket, hvorfor han søgte at klarlægge, hvorfor di
skussionen næsten var løbet af sporet, og hvorfor den var blevet så bitter.
Hvorfor var økonomerne så hårde over for historikerne og omvendt? Forklarin
gen fandt han i de stive uddannelsesmønstre. Enten var man skolet som historiker
og havde dermed en begrænset økonomisk og statistisk indsigt, eller også var man
økonom af uddannelse med deraf måske manglende fornemmelse for den histori
ske metode og det unike. Cochran så med andre ord debattens skarpe skel langs de
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samme linier som Peter Temin allerede havde givet udtryk for. Løsningen lå natur
ligvis lige for: Mindre stive uddannelsesmønstre for den økonomiske historiker.
Han måtte skoles på tværs2.
Den voldsomme diskussion havde skabt dybe kløfter, både mellem amerikanske
og europæiske forskere og mellem økonomihistorikerne indbyrdes alt efter deres
uddannelsesmæssige baggrund. For at råde bod på disse forhold, blev der på ame
rikansk initiativ - professor Fogels - i september 1970 afholdt en større konference
over det nye »historiesyn« på Harvard universitetet i Massachusetts. Blandt delta
gerne var en række markante engelske økonomihistoriske forskere: H. J. Habakkuk, R. M. Hartwell, E. H. Hunt, der allerede havde gjort sig bemærket i dis
kussionen, Peter Mathias, Sidney Pollard og S. B. Saul3. Emnet for sessionen - der
måske var valgt af hensyn til de indbudte gæster - var »A Mature Economy - Britain
after 1840«. Af kongresrapporten fremgår det, at mødet var præget af dyb uenighed
mellem amerikanerne og deres gæster - og det fremgår ligeledes, at et af formålene
med sessionen var et ydmygt håb om at eksportere det nye metodesyn. Grundhold
ningen ved den afsluttende debat var imidlertid fortsat præget af dyb splid: Ameri
kanernes lidet anerkendende holdning over for den traditionelle engelske økono
miske historie og englændernes mistroiske attitude over for det nye amerikanske fæ
nomen. Gennem rapporten får man næsten indtryk af, at gæsterne følte sig hensat
til en salgsudstilling; men de europæiske gæster ville ikke overtage, endsige købe
det nye produkt. Amerikanerne havde endog forklaret, at de absolut ikke skulle væ
re bange for det nye produkt, det skulle nemlig ikke opfattes som en trussel mod
den traditionsrige etablerede engelske forskning, men alene som et frugtbart alter
nativ. Nationerne havde ikke patent på historiske metoder, men skulle være fælles
om dem. Keynes’ teorier var jo også blevet fælles eje, anførte værtsfolkene4.
I afslutningsdiskussionen havde R. M. Hartwell ordet. Han påpegede - som Tho
mas C. Cochran havde gjort året før - at uenigheden havde sin baggrund i instituti
onelle forskelle mellem de to nationers universitetssystemer. Det tjente følgelig ikke
noget formål at fremhæve dette skel, i stedet burde man gøre sig klart, at de frem
lagte forskningsresultater var principielt stærkt forskellige - selv over samme emne.
Der var følgelig brug for både den nye skoles forskning og for historikernes.
Hartwell sluttede med at sige til sine landsmænd, at han ikke ville anbefale dem
at skrive »British New Economic History« ; men det ville han derimod ydmygt bede
de amerikanske kolleger gøre. De skulle til gengæld få al mulig støtte fra de engel
ske forskningsinstitutioner, for man ville absolut ikke optræde som luddister5. For
at give konferencen større slagkraft, havde initiativtagerne besluttet at udgive alle
foredrag samt diskussionsindlæg. Denne intention synes at være lykkedes, hvilket
talrige anmeldelser i mange tidsskrifter vidner om6.
På trods af store uoverensstemmelser på konferencen vedtog man at mødes to år
senere i England. Dette møde fik tilslutning fra 50 forskere fra begge sider af Atlan-
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ten, men nu sluttede englænderne mere talrigt op. Det valgte tema »Industrial Re
volution in Britain between 1750 and 1850« var valgt for at demonstrere, at de nye
metoder også var brugbare over for en periode med svagere datamateriale. Econometriens tidsmæssige og emnemæssige muligheder havde nemlig allerede været di
skuteret, bl.a. af Menghead Desai fra London School of Economics7. Artiklerne fra
denne konference blev også udgivet, dog uden diskussionsindlæggene, men i foror
det fremhævede Roderick Floud, at konferencen havde været præget af interesse for
at studere de nye metoder. - Forgængeren havde især trukket forskelligheder op8.
Dette forhold kan måske skyldes, at en række engelske forskere i årene mellem de to
konferencer synes at have vist stadig større interesse for de amerikanske metoder9.
Konferencer var et middel, der blev brugt mere og mere i bestræbelserne på at
sprede oplysning om det metodiske nybrud10. I slutningen af juli måned 1971 blev
der afholdt et internationalt møde for historikere i Bellagio i Nord-Italien. Temaet
var historiske metoder, og naturligvis kunne man ikke komme uden om den nye
econometriske. Den nuværende norske professor Francis Sejersted holdt et fore
drag, som han havde kaldt »Apologi for den gammeldagse økonomiske historie«11.
Ordet apologi skulle dog ikke opfattes så bredt, at det medtog alt hvad der var skre
vet. Det skulle snarere dække over specifikke og centrale historiske målsætninger og
metoder, som havde udfældet sig inden for den traditionelle økonomiske historie.
Sejersteds foredrag søgte at karakterisere økonomien og historien som viden
skab. Herunder fandt han, at økonomien var en generaliserende videnskab, hvori
mod historien havde en langt mere individualiserende karakter, og for Sejersted
kunne den komplekse virkelighed ikke tegnes alene med den nye skoles metoder.
Den nye retnings talrige »ceteris paribus«-præmisser, den stærke problempræcise
ring og den stærke brug af kontrafaktiske metoder betød for nordmanden blot tab i
relevans af de opnåede resultater. Foredragets grundholdning synes at ligge på linie
med Fritz Redlichs indlæg. Den nye metode benyttet isoleret, skabte blot historiske
modeller.
Sejersteds forelæsning var som anført ikke et forsvar for alt, hvad der var skrevet
af »gammel økonomisk historie«, for den gamle skole havde åbenbare svagheder.
Den var bl.a. blevet for descriptiv. De to metoder: Den traditionelle humanistiske
og den naturvidenskabelige måtte for Sejersted nødvendigvis indgå i et frugtbart
metodefællesskab. Dyrket hver for sig var de for sterile og uinteressante12.

Forskningsstatus

Det metodiske nybrud nåede i 1971 en foreløbig kulmination, idet Robert William
Fogel sammen med Stanley Engerman kunne præsentere det værk, som han allere
de i 1966 havde hævdet var den nye retnings fornemste opgave: En amerikansk
økonomisk historie skabt på »et sundt kvantitativt grundlag«1. Det store arbejde
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Railroads and American Economic Growth
Table 3.8. First Approximation of the ß Estimate

Let L = loss in national income due to withdrawal of land beyond the feasible
region
a = an a estimate for the feasible region
x = the tonnage of agricultural produce shipped out of counties in the
feasible region by rail
w — average wagon rate per ton-mi le
B = average water rate per ton-mile
R = average rail rate per ton-mile
Da = average distance from a farm in the feasible region to a water shipping
point
Dir = average distance from a farm in the feasible region to a rail shipping
point
Dbp — average distance from a water shipping point within the feasible region
to a primary market
Drp = average distance from a rail shipping point within the feasible region to a
primary market
then
(3.9) ß = L + ä
(3.10) ß = L + x [w (Dfb - Df, ) + (BDbp - RDrp) ]
_L = $154,000,000
Dfb = 28.0 miles
Dfr = 8.6 miles
BDbp = $2.12
RDrp = $2.88
x = 27,600,000
w = $0.165
Then substituting into equation 3.10
(3.11) ß = $154,000,000 + 27,600,000 [. 165(28.0-8.6) + ($2.12 - $2.88)]
or
ß = $221,000,000
and
En tilfældig side fra Fogels bog om jernbanerne viser, hvor vanskelig tilgængelig hans metode er for
»den gamle økonomiske historiker«. Atter og atter foretages komplicerede beregninger, hvis resultater
igen indgår i nye beregninger.
Railroads, side 86.

blev fremlagt under titlen »The Reinterpretation of American Economic History«,
og det bestod af 36 artikler skrevet af 24 forskellige forskere - samlet omkring 11 te
maer, der alle var forsynet med en introduktion af de to redaktører. Blandt bi
dragyderne til de enkelte artikler taltes flere af deltagerne fra den forudgående
voldsomme metodediskussion: Peter Temin, Douglass C. North, William N. Par
ker, Albert Fishlow samt Alfred Conrad og John Meyer. Værkets opbygning var ty-
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pisk for den nye retning: Det var resultatet af en kollektiv arbejdsindsats. Desværre
kan arbejdet give læseren et falsk billede af metodisk enhed hos forskerne, idet den
stærkt oplysende diskussion, som arbejdsgruppens medlemmer tidligere havde gi
vet udtryk for i fagtidsskrifterne, ikke kommer til udtryk i den redaktionelle indled
ning. Dette er endnu mere beklageligt, da bogen var tænkt at skulle anvendes til un
dervisning i økonomisk historie på universitetsplan2.
Intet har for New Economic History skolen virket så belastende, som Fritz Redlichs dom: quasi historie. Dette stempel fra 1965 er først langsomt begyndt at bleg
ne, bl.a. fordi metoderebellerne nu selv er blevet veletablerede i professorale lære
stole, men også fordi de voldsomme programerklæringer, der bl.a. talte om endeli
ge løsninger opbygget på det nye metodiske grundlag, er blevet afsvækket. Nu hæv
der retningens mest fremtrædende repræsentant endog, at den nye historie skal
skrives i den »gamles« sprogdragt, og at »faglige overvejelser« skal henvises til et
appendix. Fogel går ydermere så langt, at han hævder, at den nye metode er blevet
opslugt af historien som en humanistisk videnskab3. Denne udtalelse fremførte han
i en avisomtale af sin og Engermans nyeste store arbejde »Time on the Cross« fra
1974.
New Economic historikerne har i sjælden grad formået at påkalde sig opmærk
somhed i Amerika, og ikke mindst Fogel har været i stand til dette. Dette har i særlig
grad været tilfældet med »Time on the Cross«, der i maj 1974 var blandt de tre bedst
solgte historiske værker i Amerika, hvor den blev anmeldt i populær form i dags
presse og TV.
Faghistorikerne måtte naturligvis også tage stilling til det præsenterede. Det skete
på universitetet i Rochester i oktober 1974, hvor der udspandt sig en »ilddans«, der
varede i flere dage4. Diskussionen åbenbarede igen det skarpe skel mellem »gamle«
og »nye« økonomihistorikere, og man kan sikkert forvente, at det nye værk vil af
stedkomme en fornyet diskussion omkring de econometriske metoder. Der tales så
ledes allerede om, at »Time on the Cross« er en fejltagelse5. Debatten synes således
igen at skulle tage fart i fagtidsskrifterne.

Opsummering og vurdering

Diskussionen om den nye økonomiske historie har nu løbet i snart 20 år, og debat
ten har været sjælden voldsom. Omkring 1970 begyndte de to skoler at afholde fæl
les konferencer, og atter og atter blev det fremført, at de to metodesyn måtte søge et
forlig eller måske en forening. Francis Sejersted havde endog hævdet, at de hver for
sig var sterile og uinteressante
En vis forklaring på den heftige metodestrid, skal nok ses i lyset af det forhold, at
econometrikerne blev identificeret med Fogels bog om de amerikanske jernbaner.
En bog der netop var stærkt æggende og som lå åben for debat. Ikke mindst blandt
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de kritiske historikere synes man at have glemt, at nybruddet tillige var karakterise
ret af dyb uenighed også blandt de forskere, der gik ind for de nye ideer. Kritikerne
synes at have betragtet den nye skole som en enhed, medens den i virkeligheden
blev dyrket over et bredt spektrum, og at det samlende måske kun var de regelmæs
sige metodekonferencer eller tidsskrifter.
Det var også karakteristisk for debatten, at de »gamle« økonomi-historikere sna
rere beskæftigede sig med de nye metoders begrænsninger end med de muligheder,
nybruddet åbnede for. På den anden side var det også markant, at econometrikerne
mente, at de kunne undvære historikerne. De synes at have glemt, at uden den
»gamle« historikers måske mere kvalitative studier, ville mulighederne for at fejl
fortolke de kvantitative data ligge åben. De synes at have set bort fra, at historie i
høj grad er et fag, der arbejder med accumuleret viden.
En gennemgående skillelinie mellem »old« og »new« var den uddannelsesmæssi
ge baggrund. Flere havde peget på, at det ideelle var en skoling »på tværs«. Uden en
sådan kunne man frygte at økonomiens problemstillinger måske for automatisk
blev overført på historiske problemstillinger, hvilket kunne føre til absurde resulta
ter, og omvendt ville en klassisk skolet historiker have svært ved at se en lang række
muligheder i et kvantitativt materiale. Kvantitative metoder er nemlig et meget ela
stisk begreb, der omfatter et vidt spektrum af indfaldsvinkler spændende fra simple
former for klassifikation til højt avancerede metoder.
New Economic History kan ikke blot betragtes som et interessant »folkloristisk«
indslag i den økonomi-historiske metodedebat. Mange spørgsmål vil nemlig ikke
kunne besvares uden inddragelse af den nye metodik; men skal de nye muligheder
udnyttes i fuldt mål, må de faglige kræfter forenes. Historikeren må bibringes større
viden om statistik, økonomi, matematik og EDB, medens økonomen må have sup
pleret sin historiske viden samt delagtiggøres i de »gamle metoder« 2.
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Dansk landbrugshistorie 1750- 1973
Nogle forsknings tekniske betragtninger
AF ERIK HELMER PEDERSEN

Danmarks indtræden i De europæiske Fællesskaber i 1973 har betydet en
radikal ændring af de »økonomiske love«, landbruget har virket under siden
de store landboreformer. Ændringerne har været så store, at en direkte
sammenligning før og efter dette år ikke uden videre er mulig. I artiklen
opstiller lektor Erik Helmer Pedersen, Institut for Økonomisk Historie,
København, en model for en dansk landbrugshistorisk forskning dækkende
perioden 1750-1973. I centrum for undersøgelserne sættes her landbru
gets erhvervsmæssige udvikling til forskel fra tidligere undersøgelser,
der især interesserede sig enten for landbrugernes sociale og politiske rolle
i samfundet, eller for den rent tekniske udvikling inden for erhvervet.

I. Landbohistoriens historiografiskeforrangfremfor landbrugshistorien
a danske historikere i de sidste årtier af forrige århundrede indledte en nær
mere udforskning af det agrare Danmarks udvikling siden de store landbo
reformer, var det - naturligt nok - de politiske og sociale forhold, der især tiltrak
sig forskernes opmærksomhed. Naturligt nok, fordi den menneskelige og politiske
frigørelsesproces, som indvarsledes med Reventlows og Colbjørnsens reformværk,
endnu ikke var helt ført til ende, ja i realiteten havde lidt et tilbageslag i forbindelse
med 1866-grundloven og den efterfølgende forfatningskamp. Landboernes historie
blev da ikke opfattet som en enkelt stands eller erhvervsgruppes historie, men sna
rere som beretningen om en demokratiseringsproces, hvor et mindretals (godsejer
nes) feudale magtstilling lidt efter lidt måtte give plads for demokratisk medbestem
melsesret hos stedse bredere lag i den sociale pyramide. Landboernes virke som
erhvervsudøvere, som landmænd, interesserede derfor kun forskerne i det omfang,
denne virksomhed bidrog til at fremme og understøtte den politiske og sociale
kamp. Jorddyrkning var den basis, hvorpå de centrale aktiviteter byggede, og blev
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normalt ikke gjort til genstand for selvstændige undersøgelser. Landbohistoriens
forrang for landbrugshistoriske studier inden for den samlede agrarhistorie var ik
ke et dansk, men et europæisk fænomen, især kendelig i tysk agrarhistorie, der jo li
ge til vor tid har været inspirationskilde for danske forskere. Mellemkrigstidens sto
re interesse for socialhistoriske studier og de ledende historikeres nære tilknytning
til socialliberale kredse indvarslede en ny epoke for landbohistorien, også fordi
man i Hans Jensen-Fr. Skrubbeltrang-generationen havde fundet forskere, der me
strede den kunst at forene primære kildestudier med en fremragende fremstillings
evne. Senest har Landbohistorisk Selskab gennem kildeudgaver, hovedsagelig fra
de ældre perioder, og gennem medlemmers primærforskning bidraget til at fasthol
de og styrke den landbohistoriske retning.
På denne baggrund må man erkende, at agrarhistoriens anden side, landbrugs
historien, i nogen grad har stået i skyggen af sin tvillingsøster, i hvert fald på uni
versitetsplan. Ganske vist har Landbohøjskolen dyrket landbrugshistorie, men nor
malt i ordets snævrere forstand: som erhvervsudøvelsens teknisk betonede historie,
hvorved man stilede imod at give de vordende landbrugsteknikere et rimeligt per
spektiv på den økonomiske og teknologiske udvikling. Som det vil blive søgt vist i
det følgende, kan landbrugshistorie imidlertid også opfattes som en egentlig histo
risk disciplin, som en metodisk-kritisk udforskning af erhvervets og dets udøveres
historie. Danmark har indtil de seneste årtier været et decideret landbrugsland, og
uden at træde byerhvervene for nær må man vist indrømme, at det agrare Dan
marks opståen og økonomiske vækst på det nærmeste er synonymt med det moder
ne Danmarks udvikling til 1945 - eller måske endnu længere. Det er imidlertid lige
så indlysende, at Danmark med stormskridt har udviklet sig til et industriland, og at
denne industrialiserings- og urbaniseringsproces har grebet dybt ind i landbrugs
erhvervets grundstruktur, som stort set har været uændret gennem flere århundre
der.
Sammenlægningen af parceller og mindre ejendomme til større driftsenheder,
rationaliseringen af arbejdsindsatsen og den tilsvarende afvandring af erhvervsudø
vere fra landdistrikterne betyder i virkeligheden en helt ny landbrugsstruktur. De
mindre bøndergårde og husmandsbrug, der på een gang har fungeret som centrale
celler i en dynamisk vækst og som monumenter over de lange linjer i vor historiske
og folkelige udvikling, forsvinder nu med stigende hast som »levende« landbrugs
ejendomme. Det mekaniserede (motordrevne) landbrugsudstyr har nu overalt af
løst det maskiniserede (hestetrukne), og den dag er vel ikke fjern, hvor f.eks. kun
sten at pløje med hesteforspand er gået i glemmebogen, blevet en sag for museums
folk og ikke for hverdagslivets mænd.
Med visse modifikationer har dansk landbrug gennem mere end 200 år eksisteret
under en fri markedsøkonomis »naturlove«; med indgangen i De europæiske Fæl
lesskaber er disse love blevet modificerede på centrale punkter, og man må se i øj-
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nene, at det ikke vil være muligt uden videre at sammenligne dansk landbrug før og
efter 1. januar (februar) 1973.
En epoke i dansk historie er dermed forbi. Det må da være betimeligt, ja nødven
digt, at søge at sammenfatte de centrale træk i periodens udvikling endnu inden de
sidste håndgribelige mindelser om fortiden er forsvundet. Skriftlige vidnesbyrd i
form af dagbøger, breve, regnskaber og andre former for personlige dokumenter
bliver vel i et vist omfang bevaret af historisk bevidste aktører og efterkommere,
men også her må vi regne med uerstattelige tab. Selv mere eller mindre officielle
dokumenter vedrørende virksomhed i foreninger, andelsforetagender, kommunale
råd o.s.v. undgår ikke deres skæbne, når destruktionsfeberen sætter ind. De ikkeskriftlige kilder, såsom redskaber, maskiner, bygninger o.s.v. forsvinder vel ikke
ganske, men vor viden om deres funktion i helheden, som centrale udtryk for en
økonomisk-teknisk kultur vil før eller senere gå tabt. En lignende skæbne vil overgå
den menneskelige kulturarv, som ligger gemt i erindringen hos ældre og forhenvæ
rende landmænd. Der gøres i dag et stort arbejde på lokale museer og arkiver for at
bevare minder om den agrare epoke, men ret beset må det være en samfundsopgave
at støtte og opmuntre dette indsamlings- og registreringsarbejde.
Ud fra en betragtning af disse landbrugs-historiske kendsgerninger synes det ri
meligt og aktuelt at slå til lyd for en omfattende forskningsindsats, der ikke alene
skulle kunne fastholde og kortlægge billedet af en erhvervsmæssig indsats, men også
placere denne virksomhed i sin sociale og politiske sammenhæng. Er der således en
påtrængende baggrund for et landbrugshistorisk forskningsprogram, synes der og
så at være praktiske muligheder til stede for at realisere dette.
Ved Erhvervsarkivet i Århus og ved Institut for økonomisk historie ved Køben
havns Universitet, for blot at nævne to forskningsmiljøer, er der i de senere år fore
gået en landbrugshistorisk forskning, som både har omfattet landmændenes indivi
duelle indsats som jorddyrkere og deres organisatoriske samvirke i økonomiske og
erhvervspolitiske spørgsmål. Uden at gå dybere ind på forskningsorganisatoriske
spørgsmål bør det nævnes, at den moderne databehandlingsteknik gør det muligt at
opmagasinere, systematisere og kombinere omfattende datamasser, hvad enten det
drejer sig om statistiske oplysninger fra landbrugstællinger eller toldmæssige opgø
relser over eksport- og importmængder.

Mulige forbilleder for en dansk landbrugshistorie
Udover Gr. Begtrups klassiske pionerarbejde inden for dansk landbrugshistorie
»Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Sjælland og Møen, Fyen og LollandFalster samt Nørrejylland« (1803-1812) og det næsten 100 år yngre samleværk afj.
B. Krarup og S. C. A. Tuxen »Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra
1835 til Nutiden« (1895-1912) forefindes der i realiteten kun eet større værk om em-
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net, nemlig det af statskonsulent K. Hansen grundlagte »Det danske Landbrugs Hi
storie« (1924-45). Bortset fra A. Milthers’ og (især) F. Skrubbeltrangs indgående
analyse af det landbohistoriske udviklingsforløb (i bind V, 1945) fremtræder værket
overvejende som en række beskrivelser af landbrugstekniske faktorer. Hvad der her
må savnes af økonomisk-historiske analyser, findes derimod i et vist omfang i det
kortfattede oversigtsværk fra 1933 (og flere senere udgaver): »Det danske landbrug«
(redigeret af K. J. Kristensen), og to år senere udgav Landbrugsrådet i anledning af
verdensudstillingen i Bruxelles 1935 »Danmark. Landbruget« (dansk, engelsk, tysk
og fransk udgave), der i en række kortfattede artikler, skrevet af den tids ypperste
kendere af dansk landbrug, gav en oversigt over landbrugets udvikling siden den
store omlægning i 1880’erne. Til den store Bellahøj-udstilling i 1938 blev disse ar
tikler optrykt i særudgaver, der atter igen blev samlet i værket »Landbruget i Dan
mark«. I udstillingsrådet kom endvidere A. Milthers’ og Max Lobedanz’ bibliogra
fiske oversigtsværk »Dansk Landbrugslitteratur i Udvalg«. 1958 udsendte Det kon
gelige danske Landhusholdningsselskab Ole Karup Pedersen: Dansk Landbrugs
bibliografi I (indtil 1814).
Bortset fra at man i disse oversigtsværker ofte må savne en metodisk-kritisk hold
ning til emnet og de anvendte kilder, leder man forgæves efter en midtsamlende
plan for værket, et grundlæggende synspunkt, der ligesom kan samle enkeltbidrage
ne til en større helhed. Samme problemer kan genfindes i udenlandske samleværker
angående agrarhistoriske emner. Det gælder f.eks. den nye engelske agrarhistorie:
H. P. R. Finbergs »The Agrarian History of England and Wales« (bd. IV, 15001648, 1967), hvor de enkelte forfattere ofte har ret divergerende opfattelser af de
grundlæggende problemer, medens dens tyske pendant »Deutsche Agrargeschich
te« (udgivet af Günther Franz), I-V (1962-1970), ved at overlade hver enkelt delværk
(bog) til én forfatter opnår en vis sondring mellem agrarhistoriens enkelte discipli
ner.
Opdelingen ser således ud: Forhistorie (Herbert Jankuhn: Vor- und Früh
geschichte vom Neolithikum bis zur Völkerwanderungszeit, bd. I, 1969), land
brugshistorie eller landøkonomisk historie (W. Abel: Geschichte der deutschen
Landwirtschaft vom frühen Mittetalter bis zum 19. Jahrhundert, bd. II, 1962 og
Heinz Haushofer: Die deutsche Landwirtschaft im technischen Zeitalter, bd. V,
1963), landborettens historie (Friedrich Lütge: Geschichte der deutschen
Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, bd. III, 1963) og
endelig landbohistorie (Günther Franz: Geschichte der deutschen Bauernstan
des vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, bd. IV, 1970). Dobbelt interes
sant i en landbrugshistorisk sammenhæng er W. Abels bidrag, fordi han her i fort
sættelse af sit grundlæggende værk fra 1935, 2. udgave 1966: »Agrarkrisen und
Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleu
ropas seit dem hohen Mittelalter« placerer landbrugets økonomiske og teknologi-
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ske udvikling i en europæisk konjunktursammenhæng. Her inddrager Abel en ræk
ke prishistoriske samleværker, som - delvis på basis af økonomisk støtte fra store
amerikanske fonds - blev udgivet rundt omkring i Europa i 1930’erne og i tiden ef
ter 2. verdenskrig under overopsyn af en international komité af økonomer og
økonomisk-historiske forskere. Også i Danmark blev i 1930’erne iværksat et stort
anlagt prishistorisk indsamlingsarbejde vedrørende priser og lønninger i Danmark
1660-1800, udskrevet fra godsregnskaber, kirke- og kæmnerregnskaber, køben
havnske kompagni- og institutionsregnskaber m.v., og i fortsættelse af et indleden
de bind om metodologiske og pengehistoriske emner plus københavnske torve- og
takstpriser har man i efteråret 1975 afsluttet udarbejdelse af manuskript til næste
bind i serien »A History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800« i form af
prisoplysninger fra 19 godsregnskaber fra hele landet.
Abels konjunktur- og vækstsynspunkt er også hovedtemaet i den hollandske
agrarhistoriker B. H. Slicher van Bath’s oversigtsværk »The Agrarian History of
Western Europe A. D. 500-1850« (1963), senere konkretiseret og dokumenteret
nærmere gennem artiklerne »Yield Ratios« (A.A.G. Bijdragen 10, 1963) og »The
Yields of Different Crops (mainly Cereals) in Relation to the Seed circa 810-1820«
(Acta Historiae Neerlandica, II, 1967, hollandsk-sproget udgave i A.A.G. Bijdragen
9, 1963).'i I et velovervejet og metodisk-stringent indledningsafsnit i oversigtsværket
fra 1963 har Slicher van Bath indkredset de eksterne vækstfaktorer (dyrkningstek
nik, foldudbytter, antal forbrugere, priser m.v.) der til syvende og sidst er bestem
mende for landbrugets erhvervsmæssige muligheder i vedkommende land og peri
ode. I vore nabolande findes ikke et lignende forsøg på at fastholde de lange linjer i
landbrugets historie. Paul Borgedals trebindsværk fra årene 1966-68: »Norges
jordbruk i nyere tid« beskæftiger sig især med produktionsforhold, økonomi og
omsætning, og det svenske storværk, E. Ingers: »Bonden i svensk historie« er for
trinsvis skrevet ud fra en landbohistorisk synsvinkel.
Den yderst summariske gennemgang, der i ovenstående er foretaget af nogle af
de eksisterende værker inden for landbrugshistorien, yder selvfølgelig ikke de på
gældende forfattere fuld retfærdighed. På den anden side har den forhåbentlig vist,
at kun ganske få af de omtalte forskere arbejder ud fra en samlet opfattelse af de
drivende kræfter i en givet udviklingslinje: Abel med det samlede konjunkturforløb
over en mere end 500-årig periode, og Slicher van Bath med en indkredsning af de
indre og ydre faktorer, der kan fremme den økonomiske vækstproces. Det er ikke
muligt i denne sammenhæng at foretage en kritisk vurdering af de to forskeres op
fattelse, hvorfor det må fremstå som en ret kategorisk påstand, når det her vil blive
hævdet, at vesteuropæisk landbrug fra tiden omkring 1750 undergåren gennemgri
bende modernisering og effektivisering, dels som følge af en almindelig konjunk
turopgang i takt med en tilsvarende befolkningstilvækst, dels som følge af teknolo
giske forbedringer og nyskabelser. Fra omtrent samme tid begynder de ikke-
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europæiske koloniområder at optræde som landbrugseksportører, omend det helt
store gennembrud for en vare som det amerikanske korn først finder sted i det 19.
århundrede. Med den stigende samhandel, der atter er en følge af kommunikati
onsmidlernes udvikling, bliver markedsproblematikken helt bestemmende
for landbrugserhvervets udvikling i de enkelte lande, naturligvis inden for de græn
ser, som de fysisk-geografiske grundvilkår nu engang sætter. Vel vidende at en ty
pologisk forenkling som nedennævnte ikke helt passer på udviklingen i moderne
tid, kunne man foretage en opdeling af de enkelte landes landbrug i tre grundtyper
alt efter deres reaktionsmønster (og -muligheder!) over for den internationale mar
kedsudvikling: 1) Ekstensivt, eksportorienteret kornlandbrug, 2) Nationalt selvfor
syningslandbrug og 3) Intensivt, eksportorienteret forædlingslandbrug. Som ek
sempel på lande af første type kan nævnes de oversøiske områder plus det zarristiske
Rusland, 2. type er lande som Norge, Schweiz og Østrig, medens Danmark, Hol
land og i nogen grad Sverige og Finland hører til 3. type. Det er indlysende, at en
sondring mellem »kornlandbrug« og »forædlingslandbrug«, som ovenfor antydet,
hovedsagelig er udsprunget af en betragtning af udviklingen inden for det seneste
århundrede, og at et land som Danmark i det 18. århundrede, helt bortset fra na
tionalstatsproblematikken, ikke entydigt kan karakteriseres som et fremragende ek
sempel på et land med »forædlingslandbrug«. Det afgørende må imidlertid være,
om vedkommende land igennem hele perioden har mulighed for at frembringe et
eksportoverskud og således ikke er plaget af selvforsyningsproblemer. Dernæst må
landets eksportartikler placeres i en international markedssammenhæng, og uden
at overse den danske korneksport til England 1830-1870, kan man hævde, at Dan
mark i denne sammenhæng især har spillet en rolle i verdenshandelen med animal
ske produkter som kreaturer, kød, flæsk, smør og ost. Dette lidt dristige forsøg på
at trække en lang udviklingslinje gennem hele perioden 1750-1973 har som påpeget
visse svagheder, men metoden tillader på den anden side, at man bliver i stand til at
formulere en række hypoteser eller om man vil : en model for landbrugssamfundet
Danmarks udvikling i perioden.
Denne model vil blive udviklet nærmere i afsnit II, men allerede på dette sted vil
det være på sin plads kort at sammenfatte hovedtankerne bag dens opbygning og
virkemåde. De afgørende drivkræfter bag landbrugssamfundets omdannelse er de
impulser, der kommer ude fra det ydre marked. Herved bliver markedssyns
punktet afgørende for erhvervsudøvelsen, såvel på mikro- som på makropla
net, men vel at mærke inden for den ramme det omgivende samfund sætter herfor.
Inden for denne ramme og atter afhængig af de landbrugsøkonomiske og teknolo
giske muligheder indretter erhvervets udøvere sig på en markedsorienteret produk
tion på privatkapitalistisk basis. Denne aktivitet bliver da tyngdepunktet i det soci
ale og kulturelle handlingsmønster, som danner sig omkring landbrugs
erhvervets udøvere, hvad enten disse ses integreret i deres individuelle adfærd i
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hjem eller bedrift eller de opfattes som gruppe med hertil hørende aktiviteter i
landsbyens dagligdag, i foreninger, selskaber og sammenslutninger af enhver art.
Herved skabes et sæt sociale normer, som fastholdes og udbygges gennem
skole- og uddannelsesvirksomhed, gennem presse og litteratur samt andre former
for publicistisk virksomhed, og til syvende og sidst bliver resultatet en opinions
dannelse, som finder sit mest prægnate udtryk i den politiske aktivitet, uan
set om den retter sig mod snævrere interesser af erhvervspolitisk art eller peger ud
mod den ydre ramme, det omgivende samfund. Dermed er skabt et »dialektisk«
spændingsforhold mellem ramme og en enkelt sektor, mellem samfundet som hel
hed og landbrugserhvervet, hvilket giver mulighed for at analysere udviklingen som
en række dynamiske faktorer. En sådan dynamisk model for et landbrugssamfunds
udvikling bliver da et analyseredskab for historikerens arbejde med sit materiale,
men i sidste instans er kildernes udsagn selvfølgelig det råstof, der bærer den ende
lige syntese.

II. Metodediskussion
A. Et funktionsskema eller en »model« for et tænkt landbrugssam
funds udviklingsforløb.

Den allerede omtalte model for det danske landbrugssamfunds udvikling over en
mere end 200-årig periode er ikke og kan jo ifølge sagens natur ikke være et forsøg
på at opstille en fuldt færdig teori for, hvad der egentlig skete. En historisk under
søgelse består af analyse og syntese, og selv om det skulle være muligt at formu
lere en teori, der på een gang er retningsgivende for analysen og samtidig foruddis
konterer syntesens omrids, er formålet med denne model først og fremmest at af
stikke en række udgangspunkter for analysen og dernæst placere dem indbyrdes i et
hierarkisk ordnet forhold. Der er altså tale om en art »funktionsmodel«, der både
skal afgrænse undersøgelsesfeltet og samtidig vise vej gennem dette ud fra en forhåndsantagelse om, hvordan systemet er sammensat og organiseret.
Modellen er opbygget af to sæt strukturer, en primær og en sekundær struktur,
der henholdsvis forløber i lodret og vandret retning.

De primære strukturer, der leddeler faktorernes rækkefølge og bestemmer deres
indbyrdes vægt, skal afdække landbrugssamfundets interne funktion, ligesom holdt
i spænd af en ydre ramme og nogle udefra kommende påvirkninger, medens den
sekundære struktur illustrerer samspillet mellem de enkelte faktorer (lag) og det
umiddelbart omgivende samfund. Den proces, der tænkes at foregå såvel på det
lodrette som det vandrette plan, må opfattes som en art tovejs-kommunikation,
hvor der ikke på forhånd tilkendes een bestemt retning afgørende vægt.
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B. Modellens primære faktorer.
Modellens primærstruktur består som nævnt af en række faktorer, der indbyrdes er
ordnet i et hierarkisk forhold. Den ydre ramme (samfundet), der omslutter syste
met, er dog ikke en faktor i egentlig forstand, snarere en række forudsætninger, hvis
indhold nok kan præciseres nærmere, men som ikke direkte indgår i undersøgelsen.
I det følgende præsenteres modellens enkelte faktorer kort, derefter følger i form
af forklarende noter en nærmere redegørelse for deres indhold og anvendelse i
forskningsprocessen.
1. Den ydre ramme (R): Omkring en enkelt erhvervssektor fungerer det omgi
vende samfund som en slags »ramme«, både opfattet som en helhed, og som en
række andre sektorer, der også har en egeneksistens. Til rammens indhold hø
rer fakta om befolkningsforhold, generel erhvervsstruktur, kommunikationssy
stem, teknologi og kapitalforsyning samt en tilsvarende redegørelse for den
politisk-administrative struktur og virkemåde, økonomisk teori og politik, be
skatningsforhold, socialstruktur m.v. Endvidere markedsforhold vis-à-vis det
ydre og det indre marked.
2. Eksistensdyrkning eller erhvervsudøvelse på eksistensvilkår
(LE). Det fundamentale problem er naturligvis den grundlæggende er
hvervsudøvelse, i første række forstået (defineret) som økonomisk virksomhed
på mikroplanet med det formål at sikre jorddyrkeren og hans familie de nød
vendige fødevarer og andre livsnødvendigheder. Eksistensdyrkning har natur
ligvis mange fremtrædelsesformer og nuancer, men grundsynspunktet må være,
at jorddyrkningen ikke frembringer et produktionsoverskud. Ud over model
lens forudsætninger har denne virksomhed i det mindste tre bifaktorer, nemlig
jorddyrkerens personlige formåen (LEp), den fundamentale eller umiddelbare
teknologi (LEt) og de landbrugsøkonomiske muligheder (LEø).
3. Landbrug på markedsvilkår (LM).Ud over den primære eksistensdyrk
ning, der er behandlet oven for under punkt 2, kan erhvervsudøvelsen også an
skues under indfaldsvinklen »markedsorientering«. Det tilsvarende reaktions
mønster fra landbrugets side deler sig naturligvis op i tre planer:
a. Bedriftsplanet (LMb). Den enkelte landbrugsbedrifts reaktion under indsæt
ning af specialiseret eller formålsbestemt teknologi, fortrinsvis med henblik
på fremstilling af råprodukter.
b. Forædlingsplanet (LMfi. Her foretages forædling (forarbejdning) af be
driftsplanets råprodukter, enten det har karakter af håndværksarbejde (hvor
bedriftsplan og forædlingsplan som oftest er identiske) eller industrivirk
somhed.
c. Afsætningsplanet (LMa). Her ender (og begynder!) den merkantilt styrede 3plansstruktur, hvad enten afsætningen sker gennem private købmænd eller
som i en senere periode via landbrugets egne organisationer. Omvendt er
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det hovedsagelig fra disse kontaktled, at markedsimpulserne ledes tilbage til
bedriftsplanet, enten direkte eller via forædlingsplanet.
Kulturmønstret (K). Under denne overskrift kan man samle de mangearte
de former for menneskelige aktiviteter og sædvaner, der ikke direkte udsprin
ger af eller hører ind under LE- og LM-faktorerne. Ved at se kulturmønstret
som en funktion af de erhvervsmæssige aktiviteter og ikke som en udefra kom
mende »fernis«, behøver man ikke at skelne så skarpt mellem folke- eller almu
ekultur på den ene side og såkaldt »finkultur« på den anden, da det er fornufts
stridigt at tænke sig, at erhvervets udøvere skulle antage en række vaner, der ik
ke harmonerer med den fundamentale erhvervsvirksomhed.
Uddannelsen og den sociale skoling (U). Til denne faktor skal ikke ale
ne henregnes den grundlæggende skoleuddannelse, men også eventuelle for
mer for ungdoms- og voksenundervisning, enten det sker som en officiel foran
staltning eller som privat organiseret studiekredsvirksomhed. Det er ikke alene
undervisningens realindhold, der interesserer, men også den holdning til sam
fundet og dets grundproblemer, som undervisningens form og indhold bærer
vidne om. Lærernes (undervisernes) kvalifikationer og deres eventuelle indsats
som agrare foregangsmænd vil ligeledes påkalde sig opmærksomhed.
Landsbysamvirket (L). I modsætning til de individuelle aktiviteter, der ka
rakteriserer K- og U-faktorerne, må man under »landsbysamvirket« koncentre
re sig om landsbybeboernes samvirke inden for sociale grupper, først og frem
mest med henblik på at løse institutionelt betingede opgaver inden for fælles
skabets rammer. Der er ikke alene tale om »landsby« i konkret og afgrænset
forstand, men om alle enheder til og med det sognekommunale plan. Politiske
spørgsmål er ikke medinddraget under denne faktor, eftersom divergerende
meninger om dette eller hint spørgsmål ikke forhindrer, at man samarbej
der om helheden.
Foreningslivet (F). Denne faktor samler alle gruppeaktiviteter, der bærer
frivillighedens eller valgets karakter, ihvorvel det sociale pres kan forvandle en
frivillig tilslutning til dens modsætning. Foreningsaktiviteterne omfatter såvel
erhvervsmæssige som personligt-rekreative forhold og emner, og inkluderer
følgelig så forskellige foreteelser som landboforeningsvirksomhed, kirkelige
forhold og idrætsudøvelse.
Den sociale lagdeling (S). Allerede i forbindelse med foreningslivet kunne
man spore en åbning væk fra det sociale samvirke, og med nærværende faktor
indføres en differentieret betragtningsmåde, der i stedet for at analysere lokal
samfundet som helhed, samlet omkring en fælles opgave, retter opmærksom
heden mod ulighederne i de sociale og økonomiske vilkår. En erkendelse af så
danne uligheder fører naturligt nok til en debat og i næste fase til en konkret
indsats med det formål at nedbryde grænserne mellem de enkelte grupper eller
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lag i vedkommende samfund. Denne kamp kan udkæmpes individuelt eller
som direkte konfrontation med systemet i form af et gruppesammenhold på
det vertikale plan, hvor resultaterne opnås kollektivt for klassen som helhed.
9. Opinionsdannelsen (O). Den beskrevne virksomhed indebærer naturlig
vis, at der er dannet et sæt meninger, en opinion, der giver de sociale aktiviteter
liv og mæle. En historiker må her sondre mellem to former for »opinion« : en
direkte form for opinion, en mand til mand udveksling af synspunkter, som
uheldigvis sjældent er registreret i de overleverede kilder, og en indirekte eller
litterær opinion, der som navnet siger er overleveret i en skriftlig (eller endelig)
form. De to opinionsformer er naturligvis tæt forbundne, men måske er den
tilsigtede (ønskelige) virkning mest påfaldende i den litterære form. Ikke alene
pressen, men også andre former for litteratur bør inddrages i analysen sammen
med kunstneriske vidnesbyrd af mange slags. I private optegnelser og arkivstof
er samlet et rigt materiale, som i nogen grad kan fortælle en eftertid, hvorledes
den direkte opinion forholder sig til den indirekte.
10. Den politiske faktor (P). Skulle man pege på et forhold, der er fælles for
samtlige faktorer, må det være bestræbelserne på at ændre de eksisterende for
hold, at afstedkomme en forandring. Den politiske faktor bliver da skærings
punktet for de socialdynamiske kræfter, eftersom en politisk løsning af et givet
problem som regel altid vil bryde hævdvundne privilegier og særrettigheder i
samme grad, som den imødekommer de rejste krav og dermed etablerer en ny
balance. Den politiske proces, der forløber på en række niveauer, spændende
fra det lokale til det landsomfattende plan, kan enten rette sig mod snævrere
mål af erhvervspolitisk natur eller mod alment politiske forhold. Hermed sker
en konfrontation med modgående interesser og krav, fremsat af andre er
hvervssektorer eller samfundsgrupper og dermed er den ydre ramme for så vidt
genetableret, blot med den forskel, at de modsat udgangspunktet ikke opfattes
som en sum af faktiske kendsgerninger, men som en samfundsdebat, en proces,
hvor det endelige facit eller resultat i høj grad afhænger af den politiske indsats.
Det er dette resultat, der er med til at omforme den faste struktur i den ydre
rammes anden halvdel - og dermed er ringen sluttet, som omgiver hele syste
met og spænder landbrugssektoren ind i et dialektisk forhold til den ydre om
verden.

C. De sekundære faktorer.

I modsætning til de impulser, der i primærstrukturen er arrangeret i en vis indbyr
des rangordning, kan der i tilslutning til hver enkelt primærfaktor tænkes placeret
en række sekundære eller vandret orienterede faktorer. Disse faktorer, i modelske
maet symboliseret ved hjælp af små bogstaver i modsætning til primærfaktorernes
store bogstavssymboler, illustrerer det forhold, at der naturligvis også formidles
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impulser i det vandrette plan i en lokalt afgrænset konfrontation med andre former
for erhvervsudøvelse og samfundsvirksomhed i det hele taget. Disse aktiviteter vil i
analysesituationen være underordnet den virksomhed, der udspringer fra primær
faktorerne, analyseresultatet må så her som ved modellen som helhed afgøre, om
disse forudsætninger altid holder stik.
De væsentligste af disse sekundærfaktorer er følgende:
1. Landbrugsbierhverv (lb).
I tilslutning til den egentlige hovedvirksomhed kan der etableres flere former for
bibeskæftigelser, såsom skovbrug, fiskeri, landhåndværk, daglejerarbejde,
handels- og transportvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter. For de æl
dre perioders vedkommende kan det ofte være svært at afgøre, om bierhvervet er
af mindre betydning end landbrugsvirksomheden, men et jordtilliggende på 3-4
ha må vel i almindelighed anses som et minimumskrav for en jordbruger med
»landbrug« som hovedbeskæftigelse.
2. Forbindelseslinjer til andre erhverv (ae).
Ud over de forbindelseslinjer, som landbruget etablerer til andre erhvervs- og
samfundsgrupper i konsekvens af primærstrukturen, vil der på ethvert niveau
være etableret tværlinjer til andre former for erhvervsudøvelse. Disse relationer
kan beskrives samlet for en bestemt erhvervsgren eller for enkelte brancher,
f.eks. garveribranchen; eller for en bestemt lokalitet (købstad), alt efter undersø
gelsens formål og omfang.
3. Kulturmødet mellem land og by (kb).
Det er vel en almindelig accepteret opfattelse, at bykulturen på een gang er mest
lydhør og tilpasningsduelig over for ude fra kommende påvirkninger og samti
dig den sejrende i mødet med en oprindelig bonde- eller almuekultur, først og
fremmest på områder, hvor den teknisk-økonomiske kultur ikke har det afgø
rende ord. Under alle omstændigheder vil bykulturen i sin omplantning til land
miljøet undergå en større eller mindre tilpasning, der gør den acceptabel for
landbrugserhvervets udøvere.
4. Forholdet mellem elementærundervisning og videreuddannelse
(uv).
Et hvilket som helst agrarsamfund, der ønsker at forlade det elementære jord
dyrkningsniveau og nå frem til et markedsorienteret landbrugssystem, må sætte
store ressourcer ind på at etablere en grundskoleundervisning for alle, først og
fremmest børn i den skolepligtige alder. Grundskoleundervisningens form og
indhold kan naturligvis ændres hen ad vejen, omend den først og fremmest skal
have til formål at give eleverne de fornødne (fundamentale) forudsætninger for
til sin tid at kunne udnytte mulighederne i et markedsorienteret landbrug. På et
eller andet tidspunkt vil der opstå det problem, at en del af landsbybørnene,
som regel fra de bedst stillede hjem, sendes til købstadsskole og/eller gennemgår
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en højere uddannelse, hvad enten det har karakter af at være et ekstra aktiv i den
senere erhvervsudøvelse eller i realiteten medfører en afvandring fra landbruget.
Landsbysamvirkets forhold til ikke-agrare miljøer i landsbyen
(lm).
Alt efter landsbyens sociale struktur og dens placering i forhold til urbaniserede
områder, vil der opstå miljøer uden for erhvervsudøvernes kreds. Disse miljøer
vil vel i nogle tilfælde være integreret i den agrare sammenhæng, men der kan utvivlsomt afdækkes spændingsfelter og ret dybtgående uoverensstemmelser, der
for visse gruppers vedkommende tvinger dem til at bryde med landsbysamvirket
og i stedet søge ud i tværgående samarbejde med ligestillede eller med folk fra
byerhvervene.
Foreningsaktiviteter uden sigte på landbrugets forhold(fa).
Foreningslivet i et landdistrikt er i første række bestemt af erhvervsudøvelsen el
ler forhold, der står i forbindelse hermed, men ligesom andre samfundsborgere
kan landmændene have behov for at deltage i møde- og selskabsaktiviteter, hvad
enten de har individueltdannende eller sociale formål.
Sociale gruppedannelser, der rækker ud over landbrugets rammer
(sg).
På samme måde som skildret under sekundærfaktoren »Landsbysamvirkets for
hold til de ikke-agrare miljøer i landsbyen«, kan der i sociale spørgsmål opstå
samarbejde mellem bestemte lag i landsbysamfundet og tilsvarende grupper fra
andre erhverv. Herved løftes de sociale modsætninger ud af landsbymiljøet og
ind i en bredere sammenhæng, og bliver således momenter i den politiske debat.
Opinionsdannelse og kritisk-reformistisk litteratur (ok).
Over for de former for opinionsdannelse, der ud fra en positiv holdning til de
agrare værdier tilstræber at give opfattelsen af landbrugsudøvelsen et fælles en
hedspræg, vil der fra samfundskritisk hold fremkomme et korrektiv i form af lit
teratur med social-indigneret holdning og tendens, først og fremmest rettet mod
sociale uligheder og eksempler på grov forskelsbehandling, hvad enten de frem
træder utilsløret eller ligger gemt i det økonomisk-sociale system og den måde,
hvorpå dette administreres. Kritikken vil i de fleste tilfælde have til formål at
sprænge den agrare struktur (det vertikale sammenhold) og i stedet etablere en
solidaritetsfølelse med tilsvarende grupper i andre erhvervssammenhænge,
eventuelt erstatte det individuelle ejendomsprincip med det kollektive.
Politik og samfundsdebat (sd).
Alle de tværgående strømninger, der er omtalt i det forudgående, vil i landbrugs
erhvervets konfrontation med andre sektorer bidrage til at nuancere billedet af
den agrare enighed og derved modificere de politiske beslutninger, som ved at
tjene landbrugets erhvervsinteresser ville volde andre grupper uforholdsmæssig
stor skade. Endvidere kan det tænkes, at enkelte grupper af landbrugsudøvere i
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henhold til deres politiske grundsyn tillægger almene samfundshensyn højere
prioritet end rene erhvervsinteresser.

D. Forklarende noter til de primære faktorer

1. Spændingsforholdet mellem modellens grundstruktur og det hi
storiske udviklingsforløb.
En model af denne type tjener to formål. For det første fungerer den som et
nødvendigt analyseredskab i selve forskningssituationen, og det er naturligvis
dens primære rolle. For det andet finder den anvendelse som dispositionsske
ma for den efterfølgende fremstilling, idet dens grundskema i forhold til hvert
enkelt tidsafsnit ligesom hæfter de relevante dele sammen til en meningsfyldt
helhed. Deler man f.eks. perioden 1750-1973 op i tre tidsafsnit: 1) 1750-1860;
2) 1860-1890 og 3) 1890-1973 vil modelskemaet i tilpasset skikkelse fungere
som »rygrad« i de enkelte kapitler. Den konkrete udmøntning i forskningsop
gaver og kapiteloverskrifter vil være bestemt af en forhåndsantagelse eller viden
om den faktiske udvikling i vedkommende tidsafsnit. Bag modellen og dens
virkemåde ligger en antagelse om, at typen den danske jordejer-bruger i nævn
te periode har gennemgået en udvikling, der har forvandlet ham fra en dårligt
uddannet, økonomisk svagt funderet og politisk uselvstændig jordbruger på
eksistensdyrkningsvilkår til en veluddannet, relativt kapitalstærk og i enhver
henseende selvstændig landbrugsforetager. Denne antagelse, som vel i betragt
ning af vor viden om den faktiske udvikling synes at bære rimelighedens præg,
har derefter været bestemmende for en opdeling i stadier eller »faktorer«, alle
placeret i forhold til det centrale moment: selve jorddyrkningen. Faktorernes
orden har derefter - som tidligere omtalt - inden for hvert tidsafsnit gyldighed
som undersøgelsens grundstruktur, men det er i høj grad tænkeligt, at såvel
vægtfordelingen mellem de enkelte faktorer som den konkrete udforskning af
de enkelte problemkredse vil ændre sig betydeligt fra det ene tidsafsnit til det
andet.
Det må også betænkes, at det eksisterende kildemateriale i nogen grad vil be
grænse de mulige undersøgelsesfelter, især for de ældste tidsafsnit. I spørgsmå
let om fordelingen mellem studier på mikro- resp, makroplan lægges der her
afgørende vægt på udforskningen af den typiske enkeltbedrifts udvikling, såle
des som det også fremgår af faktorernes opbygning og fordeling. Forhåbentlig
vil det lykkes at komme bag om de vurderende kilders generelle udsagn om en
bondegårds udvikling i en given periode, selv om repræsentativitetsproblemet
ved sådanne detailstudier bliver ganske påtrængende. For perioden 1860-1880
er historikeren i den heldige situation, at de oprindelige kreatur- og arealtællingsskemaer er bevaret for hver enkelt ejendom i hele landet, og da man gen-
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Landbrugets omlægning fra landsbyfællesskab til enkeltgårdssystem har haft en afgørende betydning
for erhvervets stærke fremgang siden landbrugsreformerne i slutningen af 1700-årene.
Af de to kort over samme landsby fremgår det, hvorledes de mange spredte jorder nu er blevet til sam
menhængende brug, ofte med gården placeret centralt.

nem en EDB-orienteret undersøgelse kan kombinere dette materiale med
oplysninger om belåningsforhold og lignende, uddraget fra skøde- og pante protokoller, vurderende udsagn i kredit- og brandforsikringsprotokoller samt
data angående den enkelte landmands personlige økonomi, jfr. bevarede køb
mandsbøger, sparekasseprotokoller og lignende, skulle man i en række tilfælde
kunne »genskabe« det økonomiske udviklingsmønster for en række landbrug
sejendomme i denne periode.
Det ville da være helt naturligt, om man opfattede disse ejendomme (lands
byer) som mikroundersøgelsens centrale punkt, hvorfra man både kan føre ud
viklingen tilbage mod stavnsbåndstiden og frem mod landbrugets industria
liseringsperiode. Ud fra denne grundviden vil man med langt større udbytte
kunne summere udviklingen op i det landsomfattende perspektiv i det omfang,
den foreliggende landbrugsstatistik tillader dette. Hvis man følgelig konklu
derer, at LE- og lm-faktorerne grundlæggende analyseres på mikroplanet og
derefter kontrasteres med det makroøkonomiske billede, er dermed anslået
den grundholdning, der også vil præge udmøntningen af de øvrige faktorer:
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bevægelsen i stedse større koncentriske ringe frem mod større helheder, frem
mod det landsomfattende perspektiv.
2. Rammen.
Det er naturligvis en arbitrær afgørelse at sondre så skarpt mellem et erhverv og
et omgivende samfund, her benævnt som »ramme«, som det er sket i nærvæ
rende model, så meget mere som netop landbrugserhvervet i kraft af sin føren
de stilling gennem det meste af perioden mageligt vejer rammen op og i hvert
fald bestemmer dens virksomhed på afgørende punkter. Det kan også diskute
res, hvor meget man skal medtage i denne rammebeskrivelse. Det er naturligvis
ikke hensigten på denne måde at skrive en traditionel Danmarkshistorie, kun at
medtage de fakta og hovedlinjer, der gør det muligt at bedømme, hvilke kræf
ter der står i direkte sammenhæng med landbrugets udvikling, og hvilke, der
udvikler sig »autonomt« inden for rammens egne forudsætninger. Eksempelvis
vil man næppe kunne afdække landboernes selvstændige betydning som for
brugerkreds over for industrigrene som manufaktur- og skotøjsindustrien,
hvorimod det er oplagt, at maskinindustrien i ret høj grad er afhængig af land-
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brugets efterspørgsel. Kapitalmarkedets opbygning og institutionalisering i det
19. århundrede er naturligvis af helt afgørende betydning for landbrugserhver
vets modernisering, men det vil i denne sammenhæng være tilstrækkeligt at
præcisere udviklingstakten, institutionernes placering, deres økonomiske vækst
og - om muligt - landbrugets andel af denne vækst.
3. Eksistensdyrkning.
Som helhed betragtet har dansk landbrug næppe i det, man normalt betegner
som »historisk tid« været henvist til erhvervsudøvelse på eksistensplanet, da det
i hele denne periode har ernæret en ikke-agrarisk befolkning og til de fleste ti
der opretholdt en eksport af landbrugsprodukter. Det turde dog være et
spørgsmål, hvor stort et produktionsoverskud, der er fremkommet på danske
fæstebonde-bedrifter i tiden før 1750, og selv efter den indledende modernise
ringsperiode har der efter alt at dømme været mange eksempler på eksistens
dyrkning rundt omkring i landsbyerne. Det må da være en opgave for land
brugshistorien af få præciseret, inden for hvilke teknologiske og landbrugsøko
nomiske grænser, man er spærret inde i eksistensjorddyrkningens lukkede cir
kel, og hvilke impulser, der sprænger cirklen. Man kunne eventuelt overveje at
iværksætte landbrugsforsøg på historisk basis for at få klarlagt de økologisk
teknologiske faktorer og problemer, eftersom de skriftlige kilder trods al mulig
fantasi og forestillingsevne fra forskerens side næppe kan give et realistisk bille
de af dyrkningsvilkår og -muligheder i hjulplovens og plejlens æra. For hus
mandsbrugets vedkommende er denne problemstilling yderst nærværende helt
op imod vor egen tid; her kan man håbe, at undersøgelserne i areal- og krea
turtællingerne vil give visse holdepunkter for en tidsmæssig grænsedragning.
4. Landbrug på markedsvilkår.
Det er en almindelig antagelse, at godslandbruget i tiden før de store landboog landbrugsreformer i det 18. århundrede er den eneste bedriftsform inden
for dansk landbrug, der er i stand til at frembringe et produktionsoverskud, jfr.
også bemærkningerne ovenfor under pkt. 2. Det bør dog betones, at denne an
tagelse kun holder stik, når man rent umiddelbart sammenligner produktio
nens og lokalforbrugets størrelse, da der pr. arealenhed næppe produceres væ
sentligt mere end i bondebruget. Det var jo til syvende og sidst de samme jord
dyrkere, der var impliceret, kun med den (sikkert ikke uvæsentlige) forskel, at
de som hoverigørende fæstebønder ikke havde samme økonomiske ejerinteres
se i et godt høstudbytte, som når det drejede sig om deres egen bedrift. Over
gangen fra eksistensjordbrug til markedsorienteret landbrug finder sted, når et
familiebrug, d.v.s. et brug, hvis jordlod under de dårligst tænkelige vilkår giver
en familie dens livsunderhold, afgiver et produktionsoverskud, der afsættes i
overensstemmelse med markedets krav. Salgsindtægterne giver jordbrugeren
mulighed for at intensivere driftsformerne og dermed udbygge bedriften og
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udfylde sin rolle som markedsdeltager ved at reagere på udbuds- og efter
spørgselsmekanismen. Hvis han således indretter sin produktion efter de bedst
lønnende afsætningsmuligheder, f.eks. ved at videreforædle råprodukterne til
færdigvarer og derved indkassere gevinsten ved denne proces, opstår et natur
ligt ønske om at rationalisere og leddele hele processen fra den primære indsats
i stald og lade til det øjeblik, hvor varen er nået til forbrugeren. Hermed opstår
der helt naturligt en sondring mellem bedriftsplan, forædlingsplan og
afsætningsplan, en slags industriel produktionsstruktur, hvor jordbrugeren
ser sin fordel i at koncentrere sig om at fremstille råprodukter og dermed ind
sætte sine ressourcer på at erstatte eksistensjorddyrkerens primitive redskaber,
inventar og husdyrhold (den fundamentale eller umiddelbare tekno
logi) med landbrugsforetagerens maskiniserede eller mekaniserede udstyr og
et tilsvarende opbud af videnskabeligt udviklede driftsmidler og forædlede hus
dyrracer (den specialiserede eller formålsbestemte teknologi).
Herved opnås en bedre jordbehandling, der i sammenhæng med det udvidede
husdyrhold og den udvidede anvendelse af kunstige gødningsmidler giver sti
gende høstudbytte. På denne måde kommer landbruget ind i en positiv udvi
klingsspiral modsat eksistensjordbrugets lukkede cirkel.
Det vil endvidere være i landmandens egen enteresse at få direkte indflydelse
på forædlings- og afsætningsplanet ikke alene for at indkassere sin del af fortje
nesten ved disse processer, men også for at få den tættest mulige forbindelse til
markedet, da impulserne herfra er helt afgørende for treplansstrukturens funk
tion. Den grundlæggende ændring af landbrugets produktionsstruktur sker ik
ke over en kortere periode, men må ses som en proces, der strækker sig over
hele perioden, tæt forbundet med den økonomiske tekniske udvikling i almin
delighed.
5. Kulturmønstret.
»Kultur« er som bekendt et mangetydigt ord, og betydningen bliver næppe me
re præcis, når det som her løftes op i n’te potens som »kulturmønster«. I anden
sammenhæng er her brugt udtryk som »redskabskultur« eller »maskinkultur«,
hvilket synes at være i strid med definitionen på kulturmønstret: menneskelige
aktiviteter og sædvaner, der ikke direkte udspringer af eller hører ind under
erhvervsudøvelsen. Forklaringen er den enkle, at et ord som »redskabskultur«
dækker den hævdvundne og almindeligt accepterede redskabsanvendelse inden
for et givet område, (og i et bestemt tidsrum). Der er altså tale om »sædvaner«
og en accept af de normer, der gælder for udøvelse af vedkommende aktivitet.
Ved »kultur« vil man i denne sammenhæng forstå de aktiviteter, som ved
kommende udøver ved siden af sine rutinemæssige hverdagsforpligtelser, det
overskud af energi, følelser og fantasi, som investeres i menneskelig udfoldelse
som helhed uden tanke på økonomisk profit, og som derved gør en personlig
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præstation til noget i ordets bedste forstand enestående, noget unikt. Gennem
denne indsats bliver den enkelte sig selv og sin virksomhed i højere grad be
vidst, ikke blot på det personlige plan, men også i forhold til gruppen, og får
herved forudsætninger for at artikulere sig i en social og politisk sammenhæng
og for at drage nytte af andres erfaringer og synspunkter, enten de kommer til
udtryk i realmeddelelser eller i fiktiv form som kunst. På et senere tidspunkt vil
den kulturelle bevidsthed komme åbent til udtryk, således at den agrare kultur
fremhæves som en alternativ kulturform, et tilbud til det øvrige samfund - og et
våben i den politiske kamp. Kulturmønstrets udvikling får derved præg af en
bevidstgørelsesproces i takt med den økonomiske og erhvervsmæssige udvik
ling og kan derfor med fordel studeres som en funktion af denne.
6. Uddannelse og social skoling.
Det må altid være en af de fornemste opgaver for en folke- eller almueskole at
bibringe eleverne en række fundamentale kundskaber og færdigheder, således
at de bedre bliver i stand til at udfylde deres senere funktion i samfundet. Her
udover kan det være en mere eller mindre udtalt bihensigt at påvirke dem i en
bestemt retning, få dem til at acceptere samfundets sociale og politiske normer.
Derimod hører erhvervsmæssig skoling i strengere forstand til undtagelserne,
men hvis lærerne eller underviserne (som i det danske landsbyskolesystem i det
19. århundrede) som led i deres aflønning måtte fungere som jorddyrkere ved
siden af deres pædagogiske grundvirksomhed, kunne eleverne mere eller min
dre frivilligt få et vist indblik i landbrugserhvervets problemer.
Det kunne da være en idé at undersøge landsbylærernes aflønningsforhold
nærmere for at få klarlagt, om der synes at eksistere en sammenhæng mellem
lærernes landbrugsindsats og landsbyens (omegnens) udvikling i samme perio
de. Vanskeligere bliver det nok at få vurderet sammenhængen mellem uddan
nelse og den økonomiske og sociale udvikling, såvel i folkeskolen som i voksen
undervisningen (incl. folkehøjskolen). I barneskolen kan men gennem inspek
tionsrapporter og andre vidnesbyrd få fremdraget eksempler på fremragende
pædagogisk indsats, og i en del tilfælde vil der være et sammenfald med lokali
tetens økonomiske og kulturelle udvikling. Men hvad er årsag, og hvad er virk
ning her ? Hvad kom først til egnen - den positive udvikling eller læreren ? En
række foregangsmænd fra det 19. århundredes 2. halvdel har i deres ungdom
besøgt folkehøjskolen, og har senere hen i livet betegnet højskoleopholdet som
det ferment, der for alvor satte deres personlige udvikling i gang og dermed vi
ste vej til deres senere indsats. Denne forklaring lyder for så vidt rimelig nok,
omend man kan indvende, at der også findes eksempler på foregangsmænd,
der ikke har været på højskole, men det kunne være interessant at følge en
række gennemsnits-høj skoleelever i deres senere virksomhed for at få afvejet
højskoleopholdets virkning med deres økonomisk og sociale status før og ef-
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ter opholdet og med deres senere indsats i egnens organisatoriske og kulturel
le liv.
7. Landsbysamvirket.
På forhånd kan man nære tvivl om, hvorvidt der vil være kilder til rådighed, der
for den ældre periodes vedkommende afgiver sikre vidnesbyrd om disse aktivi
teter. Ifølge sagens natur eksisterer der først sognekommunale arkiver fra be
gyndelsen af det 19. århundrede, mens ældre materiale må søges i godsarkiver,
sognekaldsarkiver, retsbetjentearkiver m.v. Også for senere perioder er overle
veringen behæftet med mangler, selv vedrørende centrale områder inden for
den kommunale administration. Er papirerne vedrørende sogneforstanderskabets (-rådets) forhandlinger bevaret i nogenlunde samlet skikkelse, fremgår det
dog ikke altid klart og præcist, hvorledes man har afvejet myndighedernes krav
og påbud med det lokale samfunds anslåede ydeevne, og hvordan den kommu
nale skattekommission har vurderet forholdet mellem landbrugserhvervets ak
tuelle situation og lokalsamfundets forskelligartede krav. Her som på endnu la
vere niveau i den sognekommunale virksomhed må det være den centrale op
gave at få klarlagt, hvorledes konfrontationen mellem landsbyboerne som er
hvervsudøvere og som medlemmer af et demokratisk og socialt udviklet mini
samfund egentlig forløber, og hvilke interesser, der til forskellig tid har været
de sejrende.
8. Foreningslivet.
I det danske foreningslivs historie danner junigrundloven af 1849 en skarp
grænse mellem enevoldssystemets patriarkalsk utålsomme krav om korrekt og
dermed ufarlig medarabejderholdning og den frie forfatnings selvfølgelige ind
rømmelse af medborgerlig forsamlings- og foreningsfrihed. Dette skifte i ud
viklingen betyder naturligvis i sig selv et vendepunkt i foreningsdannelsens hi
storie, fordi man nu ikke længere var tvunget til at lade en diskussion om even
tuelle ændringer i grundlaget for erhvervsudøvelse standse ved den ganske vist
uklare grænse mellem faglig og politisk drøftelse. Tog man imidlertid den
sikkerhedsforanstaltning tydeligt og klart at bevidne sin patriotiske loyalitet
over for systemet, var der dog i det enevældige samfund visse muligheder for i
indirekte form at øve en dybtgående og principiel kritik af den økonomiske po
litik.
Det kan eksempelvis betyde, at de mange patriotiske og landøkonomiske sel
skaber fra det 19. århundredes første halvdel også lader sig studere fra synsvink
ler, der normalt anvendes på foreninger af langt senere dato. Det berømte an
delssamvirke hører i sin fulde blomstring hjemme i perioden efter 1880, men
lader sig i sin spæde vorden nok føre nogle årtier tilbage i århundredet, og det
kunne være spændende at få undersøgt, hvorvidt en senere eftertids romantiske
vision om et artsfællesskab mellem andelssamvirket og det gamle dyrkningsfæl-
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lesskab i den uudskiftede landsby kan bekræftes af kilderne. Det centrale per
spektiv i forbindelse med nærværende del af modellen er naturligvis at få klar
lagt forbindelsen mellem økonomisk virksomhed og foreningsaktiviteter, også
på felter, hvor forbindelsen ikke synes indlysende naturlig, såsom kirkelige og
folkelige aktiviteter, sports- og idrætsudøvelse m.v.
9. Den sociale lagdeling.
Hvis man opfatter perioden som den danske gårdejerklasses opgangs- og stor
hedstid, står det helt klart, at de dårligst stillede erhvervsudøvere i landbrugs
samfundet i henhold til modellens forudsætninger må være de mindre ejen
domsbesiddere (husmændene) og de helt eller delvis jordløse landarbejdere, ef
tersom de ikke har de samme forudsætninger for at drage nytte af en liberali
stisk markedsøkonomi som indehaverne af de større landbrugsbedrifter. Sidst
nævnte har i kraft af mulighederne for at afpasse produktionens størrelse og
sammensætning efter de forhåndenværende afsætningsforhold en vis medindfly
delse på prisfastsættelsen, medens uorganiserede husmænd og landarbejdere i
områder med rigelig arbejdskraft står i en dårlig forhandlingsposition over for
arbejdsgiveren.
Det må da være en opgave at få klarlagt, hvorvidt gårdejerklassens sociale
opstigning er synkroniseret med en vis j>proletarisering« af lavere lag i det soci
ale hierarki, indtil husmandsbevægelsen og fagforeningerne ved faglige og po
litiske aktioner får tilkæmpet sig bedre vilkår for medlemmerne. Til dette pro
blemkompleks hører også det spørgsmål, om husmændene i takt med grup
pens stigende muligheder for at eksistere på landbrugsvilkår gennemgår en lig
nende udvikling som gårdejerklassen og dermed nærmer sig denne gruppes
normer og opfattelser. På landsbyplanet vil den beskrevne lagdelingsproces
bryde den agrare enhedstanke og i stedet etablere flere miljøer eller grupper,
hver med sin bestemte opfattelse af den rette balance mellem individuel be
driftsøkonomi og de økonomiske og sociale fordringer til en menneskelig til
værelse. Denne konfrontation kan naturligvis anskues som en slags »kamp«
med en »tabende« og »vindende« part, men vel også ses som en dialog mel
lem divergerende opfattelser, hvor begge parter undergår en udvikling frem
mod større forståelse af modpartens problemer og synspunkter.
10. Opinionsdannelsen.
Som ordet i sig selv siger, må begrebet »opinion« især knytte sig til en artikule
ret opfattelse, der er fælles for et vist antal mennesker, og som fremføres i en re
levant sammenhæng med det formål at vinde flere tilhængere. Der er altså både
tale om en bevidsthedsdannelse, en artikulationsproces og en udadvendt argu
mentation i mod- og samspil med andre synspunkter. De skabende (aktive) lag i
denne proces er vel nærmest pyramidalsk opbygget, således at kredsen indsnævres, jo længere man når frem mod det argumenterende plan, men bag hver
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talsmand må så tænkes at stå en solidarisk forbundet kreds af meningsfæller.
Der er også her tale om en to-vejskommunikation, hvor et bestemt sæt menin
ger fra en fåtallig elitegruppe kanaliseres nedefter i systemet for så i næste om
gang at blive kastet tilbage med tusindfold større effekt og styrke som udtryk
for den dominerende opfattelse i gruppen. Opinionsdannelse kan altså opfattes
som en dynamisk proces, hvor et uendeligt stort antal synspunkter skabes, tilsli
bes, artikuleres og brydes, men kan vel også, i sin negative form få karakter af
fordomme, forudindfattethed og intolerance over for andre meninger, hvorved
reaktionen på en impuls let bliver en mekanisk afværgereaktion, en ulyst til at
tage indgroede forestillinger op til revision. Det må da være forskernes opgave
ikke alene at få klarlagt opinionsdannelsens forløb og resultater, men også at få
afdækket originaliteten og kvaliteten blandt de eksisterende opinionsudsagn
samt få præciseret, om en bestemt meningsdannelse er udtryk for en opinions
opdragende holdning (opfattelse) hos et mindretal eller om man står over for
et massivt udtryk for en folkelig opinion.
Netop i forbindelse med landbrugserhvervet kender vi langt ned i det 19. år
hundrede kun den første type for opinionsdannelse, bortset fra enkelte dag
bogsoptegnelser, såsom »Fæstebonde Christen Andersens dagbog 1786-1797«
(udgivet v. Jens Holmgaard for Landbohistorisk Selskab, 1971), der dog kun
undtagelsesvist behandler emner uden for dagliglivets rytme. Først fra 1830’ og
1840’erne kommer den jævne landmand til orde i faglig og politisk sammen
hæng, og i almindelighed må vi vente 20-30 år endnu, inden disse spredte tilløb
udvikler sig til en demokratisk-folkelig deltagelse i det offentlige liv. Spørgsmå
let er så, om dette gennembrud for en opinionsdannelse på bredt demokratisk
grundlag bærer helt igennem til periodens anden grænsepæl, eller om det 20.
århundredes organisationsformer har forvandlet en primær umiddelbar opini
onsdannelse til en sekundær, lederdomineret meningsretledning.
11. Den politiske faktor.
Den skitserede sondring mellem »erhvervspolitik« og »almen politik« (eller
»sektorpolitik« over for »samfundspolitik«) kan vel næppe opretholdes fuldt
ud, når man vil studere et hovederhvervs politiske samspil med det øvrige sam
fund, al den stund selv yderst erhvervsfaglige lovgivningsspørgsmål ikke kan
undgå at blive »politiske« gennem lovgivningens konsekvenser for samfundet
som helhed. Sondringen kan dog være ret praktisk ud fra et forskningssyns
punkt, og i landbrugspolitisk sammenhæng kan det have en vis agitatorisk ef
fekt at stemple et spørgsmål som »erhvervspolitisk« og dermed eo ipso et pro
blem, som bedst lader sig løse uden større indblanding fra andre erhvervsgrup
pers side. Ved disse former for politisk adfærd er her forstået en aktiv indsats,
der som resultat har haft et lovgivningsinitiativ. Politisk stillingtagen kan selv
følgelig også have helt andre fremtrædelsesformer end den aktive, konkret for-
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mulerede holdning. Her tænkes især på den passive eller stiltiende attitude,
hvor der vogtes på solidt funderede rettigheder og privilegier, og hvor målet
netop ikke er at skabe, men at undgå diskussion om den faktiske tilstand. Som
eksempler på en sådan holdning kan man pege på tyendesagen i slutningen af
forrige århundrede og begyndelsen af dette; på den landbrugsvenlige fortolk
ning af dansk handels- og toldpolitik i 1920’erne, en holdning man forsøgsvis
kunne kalde »landbrugsliberalismen«, og på den næsten umærkelige, men i høj
grad skelsættende, overgang fra frihandel til aktiv handelspolitik i 1930’ernes
begyndelse.
Når man vil studere kontrasten mellem et enevældigt formynderskabsstyre,
etableret gennem central- og lokaladministrative organer og gennem patrioti
ske selskaber, og et repræsentativt demokrati i form af faglige og politiske orga
nisationer med tilhørende forvaltningsorganer, bør man ikke uden videre op
fatte resultaterne fra det demokratiske systems arbejde som udtryk for den
bedst mulige definition på foranstaltninger, udsprunget af hensynet til det al
mene bedste. Der kan meget vel tænkes initiativer og resultater, der nok tilgo
deser en større gruppes interesser og synspunkter, men som i deres konkrete
udformning ikke vil kunne undgå at gå mindretalsinteresser for nær. Altså er
både udgangsposition, politisk agitation og lovgivningsresultat momenter,
som ikke må savnes i behandlingen af den politiske faktor.

E. Kommentar til de sekundære faktorer

Med betegnelsen »sekundære faktorer« er indført et begreb, som i hvert fald rent
sprogligt er underordnet primærstrukturen. Dette er på en måde et analytisk hjæl
pegreb, der tilstræber at tilvejebringe klarhed over forholdet mellem de lodret og
de vandret virkende kræfter i den foreliggende undersøgelsesstruktur. I konkret
forstand lader sondringen sig dog opretholde uden større vanskelighed, da der bå
de kvantitativt og kvalitativt er tale om absolut dominans for de egentlige erhvervs
aktiviteter. Det daglige arbejde på en landbrugsbedrift af gårdsstørrelse har næppe
på noget tidspunkt levnet større tid til varetagelse af bierhverv, når man ser bort
fra de tilfælde, hvor landmanden vælger at koncentrere sin personlige indsats om
kring andre aktiviteter og dermed overlader landbrugsarbejdet til andre personer,
tilknyttet bedriften. Ved undersøgelse af bierhvervenes betydning for landbruget vil
det være naturligt at se, hvorledes bibeskæftigelsen rent tidsmæssigt og arbejdsmæs
sigt kan indpasses i den egentlige virksomhed, og hvorledes det økonomiske udbyt
te er med til at stimulere denne. Gennem bierhverv kan der også være etableret
forbindelseslinjer til andre erhverv, omend man i forbindelse med denne
sekundærfaktor især tænker på landbrugserhvervets samspil med andre erhverv un
der fuld bibeholdelse af egen integritet. Til forståelsen af dette samspils betydning
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må man være på det rene med, om dansk landbrug i forhold til vedkommende
branche har en slags monopolstilling, som køber respektive sælger, eller i modsat
fald, hvor stor en procentdel af omsætningen, man er i stand til at dominere. Endvi
dere bør man søge klarlagt, hvad denne påvirkning betyder for byerhvervets udvik
ling i form af økonomisk udbytte eller forbedret teknologi. Omvendt kan det i høj
grad tænkes, at landbruget drager praktisk nytte af mødet med byerhvervene, f.eks.
ved at vedkommende erhverv eller branche stiller præcise og ret vidtgående krav til
en vares kvalitet og udseende.
Det samme elev-lærer forhold kan man også iagttage ved kulturmødet mellem
land og by. Med stor ret kan man hævde, at bykulturen i det lange løb vil sejre over
det folkekulturelle mønster, men i visse perioder kan man iagttage en bevidst mod
reaktion herpå, ikke alene fra agrar side, men også fra byboerne selv gennem dyr
kelse af rustikke sædvaner og skikke. Man kan også se det synspunkt hævdet, ikke
mindst fra landboside, at den gamle almue- og bondekultur har nogle kvaliteter,
der hæver den højt op over det meste af den aldrig standsende strøm af bykulturelle
modeluner og excesser. Der vil naturligvis i et sådant billede være lokale varianter
og afvigelser fra »rigskulturen«, og der vil rundt omkring i landet være lokale sæd
vaner og skikke, som vil være mere modstandsdygtige end andre, såvel lokalt som i
et større perspektiv. Måske har denne stædige fastholdelse ved et i almindelighed
forældet mønster en vis forbindelse med afstanden til nærmeste bykulturelle cen
trum, i så fald bør det indgå i overvejelserne, om kommunikationsmidlernes ud
bygning og modernisering har medvirket til at udjævne sådanne forskelle fra egn til
egn.
Når det gælder forholdet mellem elementærundervisning og videreud
dannelse, må der på samme måde indbygges et tidsmæssigt perspektiv i undersø
gelsen, sådan at forstå, at en folkeskoleuddannelses hæmmende indvirkning på den
sociale opstigning ikke er lige mærkbar i ældre som i yngre perioder. Med de stigen
de krav til landmandens teknologiske og landbrugsøkonomiske indsigt må den
bedst uddannede erhvervsudøver formodes at have bedre forudsætninger som be
driftsleder end den kollega, der »kun« har modtaget en nødtørftig grunduddannel
se. I valget af videregående uddannelse kan der også ligge et moment af prestige, af
en mereværdsfølelse fra forældrenes side, og i så tilfælde kan man ikke uden videre
slutte, at valget af en videreuddannelse har været et bevidst træk i bestræbelserne på
at sikre næste generation de bedst mulige betingelser som erhvervsudøvere. På
et eller andet tidspunkt er mulighederne for at få en videregående uddannelse ryk
ket så meget nærmere landbrugsgruppens bredere lag, at en skoleuddannelse i ste
det for at være et positivt skridt på vejen væk fra erhvervet, er blevet et naturligt led
i en moderne landmands uddannelse.
Landsbysamvirkets forhold til de ikke-agrare miljøer i landsbyen
bliver vel først et påtrængende problem i periodens senere del, eftersom grænsen
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mellem land og by ligger ret fast et godt stykke ind i den industrielle epoke. Hvis
det drejer sig om en borgerskabets »flugt« til rekreative områder i tilbørlig afstand
fra bylivets barske realiteter, vil der som følge af tilflytternes mere eller mindre vil
lede isolationisme næppe opstå sociale konflikter i sædvanlig forstand. Derimod
kan man forestille sig, at urbaniseringsprocessen langsomt, men sikkert opsluger
den agrare virksomhed og dermed løser konflikten så at sige indefra. Anderledes
stiller det sig med byarbejderelementer i den agrare verden, fordi disses højere
indtjening, der atter sættes i forbindelse med fagforeningernes virksomhed, ikke
kan undgå at skabe friktioner i forholdet mellem land-arbejdsgivere og -arbejdere.
Dette »brud« på landsbysolidariteten er som nævnt påført landsbyen udefra; om
vendt vil de bedre stillede landmænd, dels i kraft af deres uddannelse, dels som føl
ge af større fritid og dermed mulighed for at følge med i rekreative, kulturelle og
politiske anliggender, føle sig fristet til at vælge bymiljøet frem for landsbyen, når
det drejer sig om at tilgodese disse aktiviteter. Denne »kulturflugt« kan godt få al
vorlige konsekvenser for det stedlige landsbysamvirke, især hvis der i forvejen eksi
sterer skarpe skel mellem de sociale lag i landsbyen. Hermed er på en måde fore
grebet næste sekundærfaktor: »Sociale gruppedannelser, der rækker ud
over landbrugets rammer«. Det vil være et naturligt led i en lokal »fremmed
gørelsesproces«, at man søger støtte og solidaritet blandt grupper uden for den
agrare sammenhæng, dels for at styrke sin position i det lokale samfund, dels for at
bringe sin indflydelse ind i en relevant og slagkraftig sammenhæng. Er problemstil
lingen den, at man ønsker at nedbryde den agrare solidaritet for at komme privile
gier og forskellige former for forskelsbehandling til livs, vil faktorer som opini
onsdannelse og kritisk-reformistisk litteratur være meget aktuelle i den
sociale og politiske kamp. Rent agitatorisk vil man nok tilstræbe at overdramatisere
og fortegne den faktiske virkelighed, og derfor må en historikers brug af sådanne
vidnesbyrd som kilder til beskrivelse af den sociale virkelighed ganske naturligt væ
re ledsaget af en omhyggelig prøvelse af deres oprindelse og tendens. Derimod er
de naturligvis primære kilder til agitationens og opinionsdannelsens historie. I sid
ste instans vil den skitserede dialog mellem en lodret forløbende erhvervsstruktur
og en række af vandrette forbindelseslinjer mellem by og land være et led i politik
og samfundsdebat, og derigennem vil den give deltagerne lejlighed til at konfronte
re teoretiske synspunkter med den faktiske virkelighed. På dette plan vil der ske en
afvejning af ensidige gruppesynspunkter og hensynet til helhedens tarv, men denne
medborgerlige modningsproces sker næppe vertikalt inden for gruppen, men sna
rere horisontalt i forhold til det omgivende samfund.
III. Nogleforskningsmæssige perspektiver

I forbindelse med metodediskussionen i de forudgående afsnit blev det hævdet, at
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modellen har gyldighed for hele perioden 1750-1973. Bag dette synspunkt gemmer
sig den opfattelse, at jorddyrkerens reaktionsmønster i forhold til landbo- og land
brugstilværelsens fundamentale udfordringer lader sig forenkle til nogle typologi
ske grundtræk af økonomisk, social og socialpsykologisk art, således som det er
skitseret i det fremlagte modelskema. Disse grundtræk kan som gennemgående ho
vedlinjer føres igennem fra tidsafsnit til tidsafsnit, kun i indholdet tilpasset de æn
dringer i de materielle og immaterielle vilkår, som fremstår i konsekvens af bl. a.
jordyrkernes indsats i den forudgående periode. Det er dog meget tænkeligt, at mo
delskemaet må ændres på visse punkter, når det først har fundet praktisk anvendel
se ved udforskning af et enkelt tidsafsnit.
Betragtet som helhed kan udviklingen 1750-1973 opdeles i tre faser med følgen
de overskrifter:
1. 1750-1860 Fra eksistensjordbrug til markedsorienteret landbrug
2. 1860-1890 En ny landbrugsteknologi skabes og tages i anvendelse
3. 1890-1973 Dansk landbrugsindustri og dens rolle i det moderne
Danmarks udvikling.
Det fremgår tydeligt, at overskrifterne til disse faser er inspireret af modellen og
dens opdeling i faktorer. I første fase er det markedsorienteringen, som i form af
stigende efterspørgsel og dermed opadgående priser ligesom trækker landmændene
ud af eksistensjorddyrkningens lukkede cirkel og sammen med en nødvendig æn
dring af driftsstruktur og dyrkningsformer forvandler en leveform til et erhverv. I
kort begreb er forskellen mellem de to dyrkningsformer den, at landbrugserhvervet
indretter sin produktion efter en kalkule over fordele og ulemper ved en bestemt
driftsform og indsætter de fornødne ressourcer på at tilpasse bedriftens indretning
herefter. På det indre plan er det afgørende moment det positive forhold mellem
kvæghold og markbrug: udvidet og forbedret markbrug giver mulighed for større
kvæghold og vinterstaldfodring, der atter resulterer i bedre gødskning af markerne
og dermed højere udbytte. Med kunstgødningens gradvise indførsel efter 1850 sker
en højst betydningsfuld overgang fra et ligevægtssystem, som kunne kaldes den na
turlige jordbundsbalances princip til et kompensationssystem, som tilsvarende
kunne benævnes som videnskabelig erstatningsbalance. Sammen med en videreførsel af principperne bag den formålsbestemte teknologi opnår man en hidtil ukendt
overensstemmelse mellem indsats og udbytte. Dermed er grænsen i realiteten over
skredet til mellemfasen 1860-1890, hvor markedsimpulserne fra de store industri
nationer England og Tyskland yderligere begunstiger kvæglandbruget og dermed
mejerisektoren, samtidig med at samfærdselsmidlernes udbygning gør det muligt at
efterkomme markedets krav. Det stigende kvæghold kræver en udvidet dyrkning af
foderafgøder plus en ude fra kommende tilførsel af foderstoffer, og det kræver en
helt ny form for teknologi, eftersom de højtydende rodfrugtsafgrøder ikke kan eksi
stere på naturens barske vilkår, men kræver såvel manuel som maskinel indsats i
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Den store ejendom - Axelborg - blev opført i årene fra 1918-21 som centrum for landbrugets og an
delsbevægelsens mange organisationer.
Foto fra slutningen af 1920’erne.

pasningen. I denne mellemfase kan spores en begyndende specialisering i
produktions- og afsætningsleddene, og denne overgang til en industriel struktur
bliver den væsentligste nyskabelse efter 1890. De beskrevne ændringer må selvfølge
lig ses i relation til den tilsvarende udbygning og modernisering inden for by
erhvervene eller i kort begreb: industrialiseringsprocessen, der simpelthen er det
afgørende moment i det moderne Danmarks udvikling.
I denne yderst korte præsentation af nogle af de forskningsmæssige perspektiver,
som efter nærværende forf.s opfattelse synes at åbne sig ved brug af et modelskema
for et historisk udviklingsforløb over henved 225 år, kan der i betragtning af den
nærliggende fare for at overbetone landbrugsudviklingens autonome karakter være
god grund til at understrege betydningen af samspillet mellem landbrug og by
erhverv, således som det løseligt er skitseret ovenfor. En række kapitalstærke og
omverdens-orienterede »bylandmænd« har, især i det 19. århundrede, haft stor be
tydning som innovatorer, som foregangsmænd, der tilførte agrarstrukturen værdi
fulde impulser og initiativer. Herved fik den igangværende udvikling yderligere
vind i sejlene, mest derved at landmændenes opmærksomhed i højere grad blev ret
tet mod markedsmæssige muligheder i de industrielle foregangslande. Landbrugs
produkternes varemæssige karakter - og dermed kvalitets- og konkurrenceforhol-
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det i relation til andre varer - trådte i konsekvens heraf stedse tyderligere frem som
en uafviselig fordring i et funktions- og arbejdsdelt samfund. Den vel nok ledende
skikkelse inden for dansk (gods) landbrug i anden halvdel af det 19. århundrede,
godsejer Edward Tesdorpf, Orupgård på Falster, var som bekendt købmands
søn fra Hamborg, og gennem sin opvækst i dette købmandsmiljø havde han nem
met nogle merkantile grundsætninger, som klart og tydeligt skinner igennem hver
enkelt af hans betydningsfulde reformer på det bedriftstekniske område.
Og dog er den afgørende »hemmelighed« bag Tesdorpfs pionergerning, hans
kapitalstyrke og baggrund i øvrigt ufortalt, måske nok så meget hans sikre blik for
omplantningens svære kunst. Impulser og erfaringer fra en omgivende verden måt
te for at blive anvendelige i en dansk landbrugssammenhæng først gennemgå en til
pasningsproces, som muliggjorde en sammensmeltning med de fundamentale og
hjemmegroede udviklingsfaktorer. Landmandens forestillingsverden måtte være i
stand til at optage de nye træk, uden at gøre vold med det nedarvede sædvanemøn
ster.

Beretning om virksomheden
1. april 1974-31. marts 1975

Afleveringer

Afleveringerne androg i 1974-75 14.237 bind og pakker. Der er modtaget følgende
arkiver:
Organisationer
Dansk Elektrikerforbund, Århus. 2 bind fotokopier af forhandlingsprotokoller og

fagblade 1900-72.
Håndværksrådet, København (fortsat aflevering). 2 pakker sager vedrørende han
delsaftaler med Finland og Sverige, direktørkonferencer, afviklingskommissionen
for vareforsyningsloven og det socialpolitiske udvalg 1945-55.
Jyllands samvirkende Smedemesterforeninger, Svenstrup, Århus amt. 20 pakker årsbe
retninger, medlemslister, lønstatistik og korrespondance 1914-74.
Den jyske Handelsstands Centralforening, Århus (fortsat aflevering). 283 bind og 84
pakker beretninger og sager 1872-1972.
Københavns Bogtrykkerforening. Foreningen er oprettet 1903 som en fortsættelse af
Foreningen af danske Bogtrykkere (1875) og Bogtrykkerforeningen af 1898. Den
har afleveret bedømmelsesskemaer ved svendeprøver, erstatningssager og korre
spondance 1932-70.
Landbrugsrådet, København (fortsat aflevering). 156 pakker journalsager 1954-73.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, Århus (fortsat aflevering). 10 bind
scrapbøger 1940-46.
Landsudvalget for landøkonomisk Ungdomsarbejde, Fredericia. Udvalget blev nedsat af
Landbrugsministeriet i 1926 til administration af midler, som dels fra International
Education Board, New York, dels fra staten blev stillet til rådighed til oplysningsar
bejde for landboungdommen. Udvalget blev omorganiseret 1932, hvorefter det fi
nansieres af en statsbevilling alene. Dets midler anvendes bl.a. til anskaffelse af un
dervisningsmateriel, til afholdelse af møder og faglige kurser. Der er modtaget års
beretninger og -regnskaber, bogholderi, korrespondance, udklip og billeder 192671.
Provinshandelskammeret, Århus (fortsat aflevering). 56 bind årsberetninger 194169.
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Syd- og Østsjællands Sadelmager- og Tapetserermesterforening, Sandved, Sorø Amt. 1
pakke mødereferater, overenskomster, prislister og korrespondance 1935-56.
Tricotagefabrikantforeningen, København. 2 bind og 1 pakke forhandlingsprotokol,
årsregnskaber, medlemsliste, bogholderi og korrespondance 1946-74.
Århus Handelsstandsforening (fortsat aflevering). 7 bind og 34 pakker forhandlings
protokoller, generalforsamlingsreferater, revisionsprotokoller, årsregnskaber, bog
holderi og korrespondance 1894-1973.
Århus Industriforening. Foreningen, der er oprettet 1942, har afleveret 6 bind og 16
pakker årsregnskaber, generalforsamlings- og bestyrelsesprotokoller, bogholderi,
korrespondance og avisudklip 1942-72.

Industri og håndværk

Aldek A/S, Glostrup. Se Fyens Sækkekompagni.
Arbejdernes Produktionsforening, Århus. Grundlagt 1884 som Arbejdernes Forbrugs

forening (navnet ændret 1906 til Arbejdernes Produktionsforening). Foreningen
optog fra starten brødproduktion og havde også planer om en spare- og lånekasse.
Det sidste blev aldrig til noget. 1889 begyndte man brændselshandel, 1891 ølbryg
geri og 1912 fabrikation af mineralvand. Bryggeri og mineralvandsfabrik blev 1930
slået sammen til bryggeriet »Ares«, der 1941 afhændedes til »Stjernen«. 1943 blev
bageriet omdannet til A/S Fællesbageriet. Brændselsforretningen, der fra ca. 1960
også havde handlet med olie, blev 1965 overtaget af Mobil Oil. Arbejdernes Pro
duktionsforening arbejdede i de første år i lejede lokaler i Margrethemøllen ved
Knudrisbakken, 1887 opførtes et bageri på lejet grund i Studsgade 29; men allerede
året efter erhvervedes ejendommen Studsgade 20, hvorfra man ved midten af
1960’erne flyttede til Brabrand. Der er afleveret 370 bind og 16 pakker forhand
lingsprotokoller, revisionsprotokoller, statusbøger, bogholderi, lønningsbøger og
billeder 1884-1972.
Dano, maskinfabrik, København (fortsat aflevering). 2 bind og 28 pakker årsregn
skaber, kontokort, journaler, lønkort og korrespondance 1956-71.
Dansk Fiskenætfabrik limiteret, Slagelse. 1 læg stiftelsesoverenskomst, regnskaber og
korrespondance 1898-1901. Firmaet virkede 1899-1903.
De danske Spritfabrikker A/S, Randers. I Randers blev en række ældre og yngre
brænderier sammensluttede i I/S Odin, der 1881 indgik i DDS. Der er afleveret 405
bind og 140 pakker årsregnskaber, statusbøger, bogholderi, korrespondance og
billeder 1880-1970.
Espansiva-Byg, Skive. Se Nordvestjysk Tømmergård, Skive.
De forenede Kreditmagasiner, København. 1 forhandlingsprotokol 1908-09. Firma
et, der drev herreskrædderi, var etableret førstnævnte år.
A/S Fyens Sækkekompagni, Odense (fortsat aflevering). 125 bind og 800 pakker for
handlingsprotokoller, revisionsprotokoller, statusbøger, bogholderi, lønningsbø-
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De danske Spritfabrikker, Randers. Kedelhuset.
Foto i arkivet.

ger og korrespondance 1911-68.
Bogbinder Wilhelm Gether, København. 6 bind og 1 læg bogholderi og arbejdsbø
ger 1868-84. Gether var etableret 1850.
A/S H. E. Gosch & Co., tændstikfabrik, København (fortsat aflevering). 39 bind og
13 pakker forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, statusbøger, bogholderi
og korrespondance 1857-1970.
A. M. Hirschsprung & Sønner A/S, cigar- og cigarillosfabrik, Virum (fortsat afleve
ring). 7 bind generalforsamlings-, bestyrelses- og revisionsprotokoller samt en film
1889-1974.
Kymeia A/S, kemisk-teknisk fabrik, København. Firmaet, der er trådt i likvidation,
var grundlagt 1911. Det var bl.a. kendt for sin træ- og tekstilimprægneringsvæske
Cuprinol. Der er modtaget 36 bind og 2 pakker revisionsprotokoller, bogholderi,
kopibøger og breve 1911-65.
Murermester Magnus Nielsen, Århus (forsat aflevering). 1 bind scrapbog 1903-16.
Nordvestjysk Tømmergård, Skive (fortsat aflevering). 17 bind og 40 pakker bestyrel
sesreferater, årsregnskaber, bogholderi, korrespondance og billeder 1910-74. Afle
veringen rummer også sager fra Stoholm Trælasthandel og Espansiva-Byg.
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Detalje af tegning til »Anbringelse af maskekar og urtepande i Hr. Jørgensens Sønners Bryggeri i
Odense« ved ingeniør Victor Bagger, København, 1891.
Fra maskinfabrikken »Phønix«’s arkiv, Odense

Maskinfabrikken Phønix A/S, Odense. Virksomheden, der er grundlagt 1841 af Carl

Chr. Jørgensen, fremstiller eller forhandler jernkonstruktioner, brandhaner, auto
klaver, skyllecisterner o.a. Det blev aktieselskab i 1953. Der er afleveret 600 bind og
232 pakker statusbøger, bogholderi, korrespondance, tegninger og billeder 18671971.
Randers Rehslåeri A/S (fortsat aflevering). 170 bind og 260 pakker revisionsproto
kol, statusbøger, månedsbalancer, bogholderi og korrespondance 1910-69.
Klædefabrikant P. V. Stampe, Århus. 1 bind husholdningsregnskabsbog 1875.
Stoholm Trælasthandel, Viborg amt. Se Nordvestjysk Tømmergård, Skive.
Tobakshandler Willy Tveden, København. 18 bind og 1 pakke statusbøger og
bogholderi 1916-64.
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Siden grundlæggelsen 1819, ved gæstgiver Kjeld Kjeldsen, har E. Eyde 8c Co.’s vinhandel haft til huse
i Det lichtenbergske Palæ, opført 1744 af købmand Georg Lichtenberg. 1843 solgte Kjeldsen ejendom
men til Anders Jørgensen fra Ringsted - fra ham navnet Jørgensens Hotel. Først med konsul Johs.
Fogh-Nielsens overtagelse af vinhandelen i 1905 kom såvel den som ejendommen påny i samme families
eje.
Flaskeetiket fra Eydes arkiv.

Åboulevardens Kreditmagasin A/S, Frederiksberg. 1 forhandlingsprotokol 1909. Fir
maet, der drev skrædderi, var grundlagt nævnte år.
Mejerier

Helnæs Andelsmejeri, Helnæs, Odense amt. 10 bind bogholderi 1930-60
Handel
Eriksen & Christensen A/S, korn- og foderstofforretning, Esbjerg (fortsat aflevering).

28 bind bogholderi 1911-63.
£. Eyde & Co., vinhandel, Horsens. Firmaet blev grundlagt 1887 af brødrene
Ewald og Peter Eyde, der samtidig overtog K. Kjeldsens vinhandel fra 1819. Efter
Ewald Eydes død 1892 fortsatte konsul Peter Eyde til 1905, da han solgte forretnin
gen til Johs. Fogh-Nielsen, ejeren af det Lichtenbergske palæ (Jørgensens Hotel), i
hvis kælder den havde til huse. Den drives nu af Århus Universitet. I forbindelse
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med en flytning er afleveret 164 bind og 78 pakker årsregnskaber, statusbøger, bog
holderi, korrespondance og tryksager 1903-72.
Købmand Geert C. F. Geelmuyden, Fredericia, senere København. 1 bind hovedbog
1820-81.
J. Hansen, ost en gros, Århus. Fra firmaet, der er grundlagt 1899, er afleveret 32
bind statusbøger og bogholderi 1905-43.
Manufakturfirmaet J. P. Holbechs Eftf., København. Firmaet, der nu er ophørt,
går tilbage til 1825, da M. E. Grøn etablerede sig som hosekræmmer. Det fortsattes
1839 af Grøns to butikssvendej. P. Holbech og Chresten Bloch. Efter Holbechs
død 1860 indtrådte 1861 brødrenej. O. ogJohs. Gjerulff, og senere har endnu tre
Gjerulffer virket i det. Erhvervsarkivet har modtaget 38 bind og 1 pakke statusbø
ger, bogholderi og diverse papirer 1869-1958.
P. Lauridsens Kom-, Foderstof- og Gødningsforretning, Kolding. Firmaet blev grund
lagt som en almindelig købmandsforretning 1891 i Vejen. Grundlæggeren var den
kendte købmand P. Lauridsen, som fik så stor betydning for Vejens kulturelle og
økonomiske udvikling. I 1913 flyttede korn- og foderstofafdelingen, der efterhån
den havde fået filialer i Skodborg, Holsted og Andst, sit hovedsæde til Kolding,
hvor den i 1914 blev omdannet til aktieselskab (datterselskab af Eriksen &: Christen
sen, Esbjerg). Der er i forbindelse med afleveringen af sidstnævntes arkiv modtaget
13 bind bogholderi 1917-38.
Moses & Søn G. Melchior, kaffe og the en gros, København, (fortsat aflevering). 135
bind og 30 pakker bogholderi og korrespondance 1877-1974.
Nordisk Andelsforbund, København (fortsat aflevering). 254 pakker fakturaer og
korrespondance 1968-70.
Manufakturhandler A. Svendsen, Skanderborg. 1 hovedbog 1892-1928. Udskilt af
arkivet for Spare- og Lånekassen for Skanderborg By og Omegn.
J. Torstensens Købmandsgård, Malling, Århus amt. Forretningen er grundlagt 1891
afj. Torstensen, der siden 1885 havde drevet Norsminde Købmandshandel. Den
blev 1930, året efter farens død, overtaget af sønnen O.Tors tensen. 1972 kom den på
andre hænder. Der er afleveret 13 bind og 1 pakke revisionsprotokol, statusbog,
bogholderi, lønningsbog, private papirer og billeder 1871-1972.
Brugsforeninger

Grenå brugsforening. 27 bind og 1 pakke revisions- og statusbøger, bogholderi samt
diverse papirer 1911-65.
H.B., Århus (fortsat aflevering). 35 pakker driftsstatistik, mødereferater, korre
spondance m.v. 1939-72.
Vejle Brugsforening. 3 bind revisions- og medlemsprotokoller 1927-62.
Viborg Brugsforening. Medlemsprotokol 1937-53.
Åbyhøj Brugsforening.4 bind og 1 pakke medlemsbøger, tegninger m.v. 1946-60.
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Rederier
D.F.D.S., København (fortsat aflevering). 50 pakker korrespondance 1909-73.

Fredericia, rederiaktieselskab, Fredericia. Se under Andre: Julius Mortensens

mæglerforretning.
Rederiet Heimdal, København (fortsat aflevering). 158 bind og 41 pakker måneds
regnskaber, hyreregnskaber, bemandingslister, skibsdagbøger, radio- og tele
gramjournaler samt korrespondance 1918-62.
Pengeinstitutter

Brønderslev Sparekasse. Se Sparekassen Nordjylland.
Byernes Hypotekforening, København (fortsat aflevering). 116 bind noteringsproto

koller 1930-72.
Creditkassenfor Landejendomme i Østifterne, København. Kassen er oprette 1866. Der

er modtaget 51 bind bogholderi 1944-65. Se endvidere Forenede Kreditforeninger,
København.
Ferslev og Omegns Sparekasse, Nordjyllands amt. Se Sparekassen Nordjylland.
Forenede Kreditforeninger, København og Odense (fortsat aflevering). 97 bind og 35
pakker bogholderi 1865-1972 fra Creditkassen for Landejendomme i Østifterne,
Københavns Hypotekforening, Østifternes Husmandskreditforening og Østifternes
Hypotekforening.
Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse, Herning (fortsat aflevering). 861 bind for
handlingsprotokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber, bogholderisager 18681964.
Københavns Hypotekforening. 158 bind og 1 pakke noteringsprotokoller og billeder
1895-1972. Se endvidere Forenede Kreditforeninger, København.
Landbosparekassen i Ålborg. Se Sparekassen Nordjylland.
Landbosparekassen i Århus. 1010 bind og 55 pakker forhandlingsprotokoller, revisi
onsprotokoller, årsregnskaber, statusbøger samt bogholderi og korrespondance
1862-1970.
Marie-Magdalene-Kold kommunes sparekasse, Ryomgård, Århus amt. 1 bind og 1
pakke bogholderi og korrespondance 1947-55.
Sparekassen Nordjylland, Ålborg (fortsat aflevering). 329 bind garantbøger, for
handlingsprotokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber og bogholderi 18751962. Afleveringen dækker følgende sparekasser: Brønderslev Sparekasse, Ferslev
og Omegns Sparekasse, Landbosparekassen i Ålborg og Ålborg Bys og Omegns
Sparekasse.
Ousted-Tåning Spare- og Lånekasse, Riis pr. Skanderborg, Århus amt. 30 bind og 1
pakke forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber og bogholderi
1893-1962.
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Sparekassen for Randers By og Omegn (fortsat aflevering). 94 bind og 520 pakker

bogholderi 1938-69.
Skanderborg Landbosparekasse. 308 bind og 3 pakker forhandlingsprotokoller, sta
tusbøger, bogholderi og korrespondance 1887-1971.
Spare- og Lånekassen for Skanderborg By og Omegn. 166 bind og 13 pakker forhand
lingsprotokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber, statusbøger, bogholderi og
korrespondance 1855-1971.
Østifternes Husmandskreditforening, København (fortsat aflevering). 234 bind note
ringsprotokoller og bogholderi 1880-1972. Se endvidere Forenede Kreditforenin
ger, København.
Østifternes Hypotekforening, København (fortsat aflevering). 123 bind og 1 pakke
noteringsprotokoller og billeder 1901-72. Se endvidere Forenede Kreditforeninger,
København.
Ålborg Bys og Omegns Sparekasse. Se Sparekassen Nordjylland.

Forsikringsselskaber
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, København (fortsat aflevering). 33 pakker årsregn

skaber, referater af hovedbestyrelses- og repræsentantskabsmøder samt diverse ved
rørende præmier og statistik 1899-1945.
Dansk Brandforsikringsselskab »Vermund« af 1904, Århus. 142 bind bogholderi,
forsikrings- og skadesregistre 1905-70. Selskabet indgik i 1973 i Tryg Forsikring.
Holbæk medßere Amters gensidige Brandforsikringsforening, Skibby, Holbæk amt. Sel
skabet er oprettet 1846 på initiativ af den kendte politiker og skolemand Rasmus
Sørensen. Der er afleveret 196 bind forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller,
medlemsfortegnelser, vurderingsbøger, bogholderi, kopibøger og korrespondance
1847-1963.
Jernindustriens Ulykkesforsikring, København. Selskabet blev oprettet 1899 af Fore
ningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København og den tilsvarende for provin
sen. Der er afleveret korrespondance og skadessager 1954-69.
Købstædemes almindelige Brandforsikring, København (fortsat aflevering). 4 bind for
sikringsprotokoller for Fåborg 1876-1936.
Østifternes Brandforsikring, København (fortsat aflevering). 32 pakker brandskade
sager 1961-73.
Advokatvirksomhed

Advokat P. Andersen, Ryomgård. 30 bind og 40 pakker bogholderi og sager 193162.
Hrs. A. H. Bache, København (fortsat aflevering). 3 pakker 1965-70.
AdvokatS. Holmark, Århus. 4 bind bogholderi 1933-45
Hrs. E. Richter, København (fortsat aflevering). 425 pakker sager 1941-69.
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Fra Arbejdernes Byggeforenings huse på Olufsvej (Østerbro), her nr. 50-52, hjørnet af Olufsvej og Øster
Allé. Billedet er fra omkring 1940 - en af plakaterne på muren til venstre reklamerer for Greta Garbo i
Ninotchka, der havde premiere dette år. - Byggeforeningen var en spareforening, hvor hvert medlem
i 10 år indbetalte et månedligt beløb, der samlet til en vis størrelse udgjorde en andel. Et medlem kunne
få 10 andele, der efter 10 års forløb kunne udbetales med det årligt tilskrevne udbytte. Dette fastsattes
hvert år efter driftsoverskuddets størrelse. Efter tre måneders medlemsskab og efter indbetaling af et
mindstebeløb pr. andel havde man ret til at deltage i lodtrækningen om nye opførte huse. Disse over
lodes medlemmerne til selveje - »på lempelige vilkår«, som det hedder.
Foto i arkivet.

Lrs. Hans Jørgen Trojel, København. 37 bind og 162 pakker bogholderi og sager
1930-65
Lrs. Erik Varbo, Ålborg (fortsat aflevering). 7 pakkersager 1965-72.
Advokat Jens Martin Viuff, Kolding. 16 bind bogholderi 1885-1938.
Lrs. Aage Zethner-Møller, Århus. 165 bind og 130 pakker bogholderi og sager
1900-70.
Andre

Akademiet for de tekniske Videnskaber, København (fortsat aflevering). 18 pakker sager

1965-74.
Arbejdernes Byggeforening, København (fortsat aflevering). 97 bind og 50 pakker
forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, bogholderi, brevjournaler, korrespondan
ce og billeder 1865-1974.
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Dagbladet Demokraten, Århus. Den socialdemokratiske avis i Århus udkom i åre
ne 1883-1974. Der er fra hele perioden efter ophøret modtaget 160 bind og 63 pak
ker forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller, driftsregnskaber, bogholderi,
korrespondance og billeder.
Falcks Redningskorps, København (fortsat aflevering). 200 pakker abonnementssa
ger 1967-69.
Apoteker Harald K.J. Grauer, Århus. 3 bind private kontrabøger 1883-88. Grauer
drev Løveapoteket i Århus 1875-88.
Skibsmægler Chr. C. Hansen, København. 4 bind og 1 læg bogholderi og klare
ringsprotokol.
Husassistenternes Fagskole, København. Skolen blev oprettet 1906 på initiativ af Kø
benhavns Tjenestepigeforening. Den havde først til huse i lejede lokaler i Rosengår
den, men fik 1927 eget hus på hjørnet af Fensmarksgade og Stevnsgade. I forbin
delse med skolens nedlæggelse er modtaget 77 bind og 55 pakker forhandlingspro
tokoller, revisionsprotokoller, årsregnskaber, bogholderi, korrespondance og bil
leder 1906-72.
Midtkraft I/S, Århus (fortsat aflevering). 50 bind og 96 pakker bogholderi, løn
ningssager og korrespondance 1950-69.
Julius Mortensen, skibsmæglerforretning, Fredericia. Forretningen er grundlagt
1876. Der er afleveret 257 bind og 465 pakker bogholderi og korrespondance 18771968, desuden sager fra rederiaktieselskabet »Fredericia«.
Nordre Grundejerforening, Århus. 5 bind og 4 pakker forhandlingsprotokoller, års
regnskaber, bogholderi og korrespondance 1908-66.
Revisor H. H. Windeløv, Århus (fortsat aflevering). 3 pakker ejendomsadministra 
tionssager og korrespondance 1929-71.
Ordningsarbejde
Der er udført ordningsarbejder i arkiverne fra Akademiet for de tekniske
Videnskaber, København, A/M Albion, Andelsudvalget, København, A. H. Andesen, artikler for læderhandlere, København, advokat P. Andersen, Ryomgård, Poul
Andersen 8c Co., pianofabrik, København, Arbejdernes Byggeforening, Køben
havn, Arbejdernes Produktionsforening, Århus, Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring,
København, Assens A/M, hrs. N. H. Bache, København, Carl Berthelsen, købmandsfirma, Århus, 1rs. Knud Bjøreng, Århus, Bogense Andelssvineslagteri, Bur
meister 8c Wain, maskinfabrik og skibsbyggeri, København, Børsens Forlag (Greens
danske Fonds og Aktier), København, L. J. Baagøe, kolonial en gros, Svendborg,
advokat René Briand de Crevecouer, København, 1rs. Kay Dangaard, Sakskøbing,
Dano, maskinfabrik, København, De danske Handelsforeningers Fællesorganisati
on, København, De samvirkende danske Husmandsforeninger, København, De
danske Spritfabrikker, Randers, hrs. C. L. David, København, dagbladet Demokra-
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ten, Århus, DFDS, København, Erhvervsarkivets billedsamling, É Eyde & Co., vin
handel, Horsens, Falcks Redningskorps, København, FDB, København, FerslevVellerup A/M, Carl Flach 8c A. Knudsens Garverier A/S, Ebeltoft og Århus, advo
katfirmaet H. Fonager og Tang Eriksen, Silkeborg, De forenede Ejendomsselska
ber, København, Forenede Kreditforeninger, København, Fyens Sækkekompagni
A/S, Odense, H. E. Gosch A/S, tændstikfabrik, København, Grosserer-Societetet,
København, Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse, Herning, 1rs. Holger Han
sen, Århus, J. Hansen, ost en gros, Århus, HB, Århus, Rederiet Heimdal, Køben
havn, Hjørring Landbospare- og Diskontobank, J.P. Holbech, manufakturfirma,
København, Jacob Holm 8c Sønner, handelshus og rebslåeri, København, Husassi
stenternes Fagskole, København, Håndværksrådet, København, 1rs. Julius Jarding,
Århus, advokat Olrik Jensen, København, entreprenørfirmaet A/S Jensen 8c Schu
macher, København, livsforsikringsselskabet Jylland, Århus, Jyllands samvirkende
Smedemesterforeninger, Svenstrup, De jyske Handelsstands Centralforening, År
hus, A/S De jyske kalkværker, Århus, Foreningen afjyske Landboforeninger, Århus,
Korn- og Foderstof Kompagniet, Århus, A/S Kymeia, København, Københavns Bog
trykkerforening, Købstædernes almindelige Brandforsikring, København, Landbo
sparekassen i Århus, Landbrugsrådet, København, Landsudvalget for landøkono
misk Ungdomsarbejde, Fredericia, 1rs. Erik Larsen, Thisted, direktør N. B. Lassen,
Århus, Lund og Omegns Foderstofforretning, Kristoffer Madsen 8c Søn, Kalund
borg, Marie Magdalene-Koed Sparekasse, Ryomgård, Moses 8c Søn G. Melchior,
handelshus, København, I/S Midtkraft, Århus, Julius Mortensen, mæglerfirma, Fre
dericia, Elias B. Muus, handelshus, Odense, 1rs. J.H. Møller, Århus, advokat Jørgen
Møller, Ålborg, A/M Nederholm, snedkermester J.F. Nielsen, Assendrup, 1rs. G. P.
Nordentoft, Århus, N. Nordfeld 8c Co., chokoladefabrik, København, Nordisk An
delsforbund, København, Nordre Grundejerforening, Århus, Ny jyske Købstadkre
ditforening, Århus, Den ny Lånebank, København, advokat C.M. Olesen, Århus,
mekaniker Johs. Olesen. Viborg, Jac. Olsen, damekonfektion, København, advokat
Erik Park, København, Phønix A/S, maskinfabrik, Odense, Plums Handelsaktiesel
skab, Assens, Randers Rebslåeri A/S, hrs. E. Richter, København, Chr. F. Rømers
Boghandel og Forlag, København, Rønne Teglværk, Rådvad Knivfabrik A/S, Sam
menslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien, København,
Skanderborg Andelssvineslagteri, Skanderborg Handels- og Landbrugsbank A/S,
Sparekassen Nordjylland, Ålborg, Sparekassen for Randers By og Omegn, Spare og lånekassen for Skanderborg By og Omegn, Spielwerg 8c Co., handelshus, Chri
stiansfeld, Stoholm Trælasthandel, Svinninge Handelsskole, Syd- og Østsjællands
Sadelmagerforening, Th. Thrues Bogtrykkeri, Århus, J. Torstensen, købmandsfirma, Malling, Tricotagefabrikantforeningen, København, tobakshandler Willy Tveden, København, 1rs. H. Vagning, Ebeltoft, advokat Erik Varbo, Ålborg, møller A.
Weis, Århus, Vermund, forsikringsselskab, Århus, maskinfabrikken Vestjyden,
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Lemvig, 1rs. Erik Wilhjelm, København, H.H. Windeløv, revisor, Århus, advokat
J.M. Viuf, Kolding, 1rs. Zethner-Møller, Århus, Østifternes Brandforsikring, Kø
benhavn, Århus Handelsstandsforening, Århus Industriforening, Århus Turistfore
ning, Århus Æskefabrik.
Håndbiblioteket
Bogbestanden er forøget med 3.740 bind, således at den nu udgør 65.470 bind. Et
stort antal er gaver, bl.a. fra Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå, Oslo, Rigs
arkivet, landsarkiverne, Statsbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker, Demokra
ten, Handelshøjskolen i København, Socialforskningsinstituttet, Håndværksrådet,
Usis Library og udenlandske arkiver. Endvidere er indgået et antal bøger sammen
med større arkivafleveringer. Jubilæums- og tidsskrifter er modtaget fra firmaer,
myndigheder og organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrig,
Holland, Schweiz, Storbritannien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den tyske de
mokratiske Republik, Østrig, USSR og USA.
Foruden de egentlige bøger er modtaget 2.120 bind og hefter i løbende tidskrifthold. Af regnskaber og beretninger er der indgået ca. 850.

Anden virksomhed
Overarkivar Vagn Dybdahl har redigeret skriftrækkerne, der udgives af Århus
byhistoriske Udvalg og Jysk Selskab for Historie; endvidere har han redigeret tids
skriftet »Historie« samt »Nyt fra Historien« og bidraget til disse tidsskrifter med
anmeldelser, ligesom han har holdt en række foredrag i folkeuniversitetsforeninger
m.m. I »Kriser och krispolitik i Norden under Mellankrigstiden« har han offent
liggjort afhandlingen »Krisen og det politiske liv« og i en ny Nordens historie for
gymnasiet udsendt bindet »Industrialisering og folkestyre 1849-1939«. Vagn Dyb
dahl har fortsat virket som lektor i økonomisk historie ved Aarhus Universitet og
været medlem af Statens humanistiske Forskningsråd samt af Styrelsen for Nordiske
Forskerkurser.
Arkivar Finn H. Lauridsen har redigeret Århus Stifts Årbøger og som formand
ledet arbejdet i Historisk Samfund for Århus Stift og Øm Kloster Museum. Ved År
hus Universitet har han som undervisningsassistent holdt kursus i arkivbenyttelse
med skriftlæsning og tekstkommentering. 22. februar 1975 var arkivar Lauridsen
»fortæller« i en 45 minutters radioudsendelse»Da Jylland punkterede« (om Vester
havets gennembrud ved Agger i 1825 og de økonomiske følger for den vestlige
Limljord). Sammen med afdelingsbibliotekar Kjeld Elkjær deltog han i den prakti
ske tilrettelæggelse af Byhistorisk Udvalgs julebog 1974, Emanuel Sejr: Århus Profi
ler. Endvidere har han holdt flere foredrag om arkivtekniske og lokalhistoriske em
ner samt fortsat arbejdet i hovedredaktionen for Dansk Lokalbibliografi.
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Arkivar Ib Gejl har fortsat virket som kasserer for Historisk Samfund for Århus
Stift og Øm Klosteer Museum samt som medlem af referencegruppen deltaget i
møder i »Dansk Data Arkiv«. Til Rassegna degla Archivi di Stato (Italien) har arki
var Gejl skrevet en artikel om Erhvervsarkivet.
Arkivar Chr. R. Jansen holdt i december 1974 sammen med Erik Korr Johansen
et radioforedrag om studiet af arbejdsløshed i 19. århundrede (jfr. Erhvervshisto
risk Årbog 1974 s. 191).
Arkivar Erik Korr Johansen har fortsat deltaget i arbejdet i »Udvalg for Indsam
ling af Kilder til de folkelige Bevægelsers Historie«.
Finn H. Lauridsen, Chr. R. Jansen, Erik Korr Johansen og arkivarvikar Henrik
Fode har bidraget med artikler til »Århus Årbog 1975«, der blev redigeret af Ib
Gejl, og til »Arbejderbevægelsens Hvem Hvad Hvor« (Politikens Forlag), der blev
redigeret af Vagn Dybdahl. Samtlige har bidraget med anmeldelser til »Historie«
og »Nyt fra Historien«.
I den 6. Internationale Kongres for økonomisk Historie i København 1974 del
tog Vagn Dybdahl, Ib Gejl, Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen. I Det nordiske
Historikermøde i Uppsala samme år deltog Vagn Dybdahl, Finn H. Lauridsen, Erik
Korr Johansen og Henrik Fode.

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET
Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sider, kr. 8,80.
Indhold: Af Erhvervsarkivets historie.
Erhvervsarkiver i udlandet.
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder.
Handelsstanden og butikslukningen 1840-1908.
Aktstykker fra arkivet.

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider, kr. 8,80.
Indhold: Fra kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848-50.
Bogkøb i provinsen 1800-1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om opbevaring af mikrofilmarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider, kr. 11,50.
Indhold: Fra 19. århundredes handelsliv. I. Af Luis Bramsens erindringer.
Af konsulatvæsenets historie i det 18. århundrede.
En Vesterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald Fabers
virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 11,50.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 11,50
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Danmark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 13,80.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 18,80.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 18,80.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg i 1866.
Tillæg: »Sagførere i Århus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 16,10.
Indhold: En købmandsskæbne i Ålborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og
Kanalkompagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 18,80.
Indhold: En tømrerslægt i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af
18. århundrede.
Erhvervsarkivets bygning.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1949-58.

Erhvervshistorisk årbog 1959. 141 sider, kr. 18,80.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstaks første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bog- og
kunsthandels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Erhvervshistorisk årbog 1960. 150 sider, kr. 21,10.
Indhold: Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklareringsfirmaet
N. P. Kirck, Helsingør.
Tillæg: »Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

Erhvervshistorisk årbog 1961-62. 184 sider, kr. 25,30.
Indhold: Århus Handelsstandsforening 1937-1962.
Århus vestindiske Handelsselskab. Oprettelse og sammenbrud.
Købmandsportrætter fra empirens Århus.
En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghandling.
Konsul J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
En patriarkalsk købmandsfamilie.
Handelsborgerskabet i Århus 1674-1862.
Købmænd i tal. Fra Århuslisterne i folketællingerne 1840.
Handelsstanden i Århus og folketingsvalgene 1852, 1876 og 1879.

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 25,30.
Indhold: Fra dansk empires bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822.
Forbindelsen mellem København og de nordtyske Østersøbyer 1750-1807.
En vignet og dens forudsætninger.
Danmarks høje renteniveau: En særlig tradition?

Erhvervshistorisk årbog 1964. 144 sider, kr. 25,30.
Indhold: Af den private smørhandels historie. Firmaerne T. & S. Plum, P & S. Plum og
T. & E. Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 34,50.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 1661-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 1966. 176 sider, kr. 27,60.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinieri dansk konfektions- og hatteindustris historie 1870-1914.
To Ribe-købmænd og deres selvbiografier for årene 1580-1644.

Erhvervshistorisk årbog 1967. 160 sider, kr. 36,80.
Indhold : En erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark og Slesvig 1761.
Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Generalkonsul Hendrik Pontoppidan og de jyske banker.

Erhvervshistorisk årbog 1968. 442 sider, kr. 48,30.
Indhold: Landhusholdningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward Tesdorpf til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesystemet, præmievinderne og deres
arbejde 1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrud.
Afvikling og nye baner. Landhusholdningsselskabet 1919-69.

Erhvervshistorisk årbog 1969. 224 sider, kr. 39,10.
Indhold: Dansk handel, håndværk og industri 1770 og 1780 - set i Danmarks handelsspejl.
Småting, der bruges til pynt. En Viborg-galanterihandlcrs varer.
Staten som kornhandler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforetagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af det danske bank- og kreditvæsen.
Et gründerforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 39,10.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
Ørsted Arbejderforening.

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider, kr. 48,30.
Indhold: Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Oprettelse, organisatoriske
udvikling og forhold til Moralsk Oprustning 1939-1965.
Udenrigsministerium og privat diplomati. Omkring handelsaftalen med Eng
land af 19. november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

Erhvervshistorisk årbog 1972. 186 sider, kr. 40,25.
Indhold: 8-timers dagen. Kravets formulering og dets gennemførelse i Danmark.
Kniplersker på Gram og Nybøl gods 1761.
Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
Nyt centralt kildemateriale: Realkreditinstitutionernes vurderingsrapporter.

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider, kr. 48,30.
Indhold: Pianofortet og dets publikum i 1860’erne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organi-

sationsdannelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Seidelins manufakturhandel
1843-70.
DFDS ogden russiske emigrationslovgivning 1908-10.
Forholdet mellem staten og skibsfarten under første verdenskrig indtil fragt
nævnets oprettelse.
En erhvervsgruppe belyst gennem folketællinger. Nordslesvigske kniplcrsker
1787-1860.

Erhvervshistorisk årbog 1974. 196 sider, kr. 57,50.
Indhold : Islandshandel og fastlandsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes
borgerskaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsprojekt om beskæftigelsesforholdene i Dan
mark i det 19. århundrede.
P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’ernes arbejdsløshed.

Erhvervshistorisk årbog 1975. 170 sider, kr. 57,50.
Indhold: Arbejdernes boligforhold på det københavnske
Vesterbro omkring år 1900.
Dansk Exportförening 1895-1922.
Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede.
Stabelstadspolitikken 1658-1689.
Ny og gammel økonomisk historie.
Dansk landbrugshistorie 1750-1973.

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sidci , kr. 6,90.

Rasmus Berg:
Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75. (Udsolgt).

Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen:
Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. 1955. 23 sider, kr. 2,30.

Aage Rasch:
Dansk toldpolitik 1760-1797. 1955. 362 sider, kr. 19,00. (Udsolgt).

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:

Sagførere i Århus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl Holst-Knudsen.
1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 13,80.
Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Aarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961. 58 sider.

Sundhed og sygdom mens Århus blev stor. 1963. 240 sider, kr. 10,00. Ud
sendt af Sygekassen Århus til foreningens hundredårsdag 27. april 1963.
Redigeret af Vagn Dybdahl.

Indhold: Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygiejniske tilstande 1861-1909.
John W. O Idam: Var Århus en usund bv? Sundhedstilstanden i Århus 18801909 i statistisk belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus slibes som Foreningen af Håndværkere
og Fabriksarbejdere til gensidig Understøttelse og spredte træk fra 1895 til
vore dage.

»Kundskaber til anvendelse for handelsfaget«. Aarhus Handelsstandsfor
enings Handelsskole 1865-1965. 85 sider. Udgivet af Aarhus Handels
standsforening. Redigeret af Vagn Dybdahl. Medarbejdere: Finn H. Lau
ridsen, John W. Oldam og Birgit Nüchel Thomsen.

Vagn Dybdahl:
Handels- og industrihistorisk litteratur 1952-1965. 1966. 63 sider, kr. 13,80.
Birgit Nüchel Thomsen og Brinley Thomas under medvirken afJohn W. Oldam:

Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966. 438 sider, kr. 34,50.
Vagn Dybdahl:

Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske
aktivitet 1880-1913. 1-2. 1969. I alt 631 sider, kr. 92,00 inkl. moms.
(Udsolgt).

Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivet bibliotek. Ved Ole
Degn, Ellen Meyer og John W. Oldam. 1969. 239 sider, kr. 46,00.
Dorrit Andersen:

Århus under Storlockouten. Arbejder og arbejdsgiver 1899. 1970. 152 sider,
kr. 33,75 inkl. moms.
Vagn Dybdahl, Ib Gejl og Finn H. Lauridsen:
4 lokalstudier. 1971. (Udsolgt).
Ib Gejl og Christian R. Jansen:
Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen 1880’erne1960’erne. Udgivet af Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet ved
75-års jubilæet 1971. 470 sider, kr. 80,50 inkl. moms.

Henrik Fode:
Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914. 1971. 144 sider, kr. 40,25 inkl.
moms.

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. I. 17691807. 1-2. Ved Ole Degn. 1971. I alt 492 sider, kr. 69,00 inkl. moms.
Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst II. 196669. Ved Ellen Meyer. 1973. 114 sider, kr. 46,00.

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. II. 180834. Ved Fritz Tandrup. 1974. 337 sider, kr. 60,00 inkl. moms.
Jacob A. Buksti:
Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets organisati
oner. En studie i landbrugets organisationsforhold med udgangspunkt i
perioden 1957-61. 1974. 312 sider, kr. 87,00 inkl. moms.
Jens Haugaard Jensen, Erik Hansen og Lilla Foaa:
Sociale studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus
ca. 1870-1906. 1975. 488 sider, kr. 90,05 inkl. moms.

Chr. R. Jansen og Erik KorrJohansen:
The Study of Unemployment. Remarks Based on Unemployment
Research in 19th Century Denmark. 1975. 24 sider, kr. 6,90 inkl. moms.

