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Islandshandel og fastlandsspærring
AF HENRIK FODE

I 1795 stiftede den tidligere faktor Jens Ørum ved handelsstedet
Bildahl i Island sammen med købmand Jens Andreas Wulff firmaet
Ørum & Wulff med hovedsæde i København. Efter en noget fam
lende start koncentrerede firmaet sin interesse om de islandske
Nord- og Østerlandshavne, og snart kom handelshuset til at indtage
en dominerende rolle - der skulle vare mere end 100 år - inden for
islandsk handel.
Fra handelshuset er der bevaret et mindre arkiv, der går tilbage
til 1805, og i det følgende belyses firmaets vanskelige år under Na
poleonskrigene gennem den ældste bevarede kopibog. Vi skal led
sage briggen »Freden«, galeaserne »Eskefjord«, »Husevig« og »Den
nye Prøve« fra Danmarks indtræden i den store krig frem til 1812,
da det første hul i arkivets korrespondanceprotokoller indtræder. Det
vil heraf fremgå, hvordan Englands og Frankrigs bitre krig, og Dan
marks tilslutning til Napoleons politik, besværliggjorde den i for
vejen vanskelige danske handel på Island.

ra efteråret 1807 væltede det store opgør mellem Frankrig og England
for alvor ind over Danmark, og i løbet af meget kort tid blev den liv
lige danske søhandel lammet, idet englænderne opbragte de danske skibe.
Denne situation ramte allerede i oktober måned det unge islandske handels
hus Ørum & Wulff, der havde hovedsæde i Nyhavn i København.
I første omgang betød de voldsomme begivenheder en øjeblikkelig lammelse
af den islandske handel; men i løbet af 1808 kom den langsomt i gang igen,
nu reguleret af en række engelske og franske bestemmelser h
Først blev den 29V2 kmcl. store galease »Den nye Prøve« opbragt, og den
30. oktober blev den tre år gamle preussisk byggede 40 kmcl. store egegalease
»Husevig« beslaglagt i Øresund nær Tre Kroner - på vej til København fra
Island. Tilbage havde firmaet to skibe. Fiskeskibet, jagten »Den unge To
bias« på kun 7 læster, samt kaptajn Melchiorsens galease »Eskefjord«, der
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var sluppet ind til Norge, hvorfra den først vovede at gå til Island den 3.
august 1809. »Den unge Tobias«, handelshusets mindste skib, skulle blive på
Island vinteren over, da den var udbudt til salg for 1.500 rd. Skibet var for
lille til de lange sejladser, og til fiskeri havde den vist sig dårlig tjenlig. Som
det var sædvane for englænderne, blev de opbragte skibe ført til England,
hvorfra kaptajn og besætning fik tilladelse til at tage hjem til Danmark 2.
Det er en selvfølge, at disse forhold kom til at sætte sine dybe spor i sel
skabets aktivitet. Den sædvanlige forårstravlhed med at bestille varer og
klargøre skibene til årets rejser blev ikke aktuel. I stedet måtte der skrives
breve til husets kreditorer, der blev bedt om henstand med betalingerne af
det foregående års opsendte varer. De kunne ikke få deres penge, fordi eng
lænderne havde prisedømt skibenes returlaster, der plejede at betale forårets
vareindkøb.
Hvert års handel plejede i øvrigt at blive indledt med, at der med det først
afgående skib til Island blev sendt breve til firmaets faktorer - Holm i Huse
vig og Øgmundsen i Eskefjord. Heri fik de underretning om, hvilke disposi
tioner der var truffet i København, hvornår der kunne ventes skib, og
hvilke varer de især skulle satse på til skibenes returlaster. I 1808 måtte
brevet til faktorerne naturligvis også af sted. De kunne jo ikke vide, at der
sandsynligvis ikke ville blive sendt skibe af sted, fordi skibene var prisedømte.
Den 8. maj 1808 blev et meget alvorligt brev indført i kopibogen, et brev
som brevskriveren inderligt håbede måtte nå frem til faktorerne. Her blev
den alvorlige situation, der krævede den største konduite fra faktorernes
side, nøje klarlagt. Bl. a. fremgik det, at man i København frygtede, at eng
lænderne ville gå i land i Island og eventuelt beslaglægge kram- og retur
varerne. Følgelig blev det fra København understreget, at disse varer måtte
flyttes op i landet. At man havde fået samme idé på Island, og allerede var
gået i gang med flytningen kunne man ikke forestille sig i København 3.
Da det var usikkert, hvornår der igen kunne afgå skib til handelsstationer
ne, måtte faktorerne være forsigtige med at tage returvarer, der ikke kunne
holde i længere tid, og naturligvis skulle der også spares på saltet, som man
kunne vente ville stige kraftigt, efter at handelen med Sydeuropa nærmest
var gået i stå. Videre måtte de økonomisere med deres restlagre, da det ikke
kunne siges, hvornår de kunne suppleres op. Dette sidste var for islænderne
ganske alvorligt, fordi en række varer ofte var udsolgt allerede hen på efter
året, og af og til var forårets ladninger på dette tidspunkt endog solgt - eller
lovet bort4.
Den økonomiske situation for Ørum & Wulf var særdeles alvorlig. Som
nævnt havde forretningen allerede bedt om henstand med betalingerne, og
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nu var ydermere udsigterne for 1808-handelen særdeles mørke. Udgifterne
måtte skæres kraftigt ned, og der var derfor ikke andet at gøre end at med
dele faktorerne deres opsigelse pr. ultimo september 1808. En enkelt betjent
skulle alene - for 1/s løn - se efter handelsstederne og varerne; den nedskårne løn kunne han eventuelt supplere med fiskeri5. Dette dystre brev,
der tegner et ganske godt billede af, hvordan man i København vurderede
situationen i begyndelsen af året 1808, var lykkeligvis for pessimistisk. Alle
rede i midten af maj kunne der afgå et brev, hvis holdning var noget mere
optimistisk. Handelshuset havde i mellemtiden fået vished for, at skibene snart
kunne ventes frigivet i England, og det citerede brev, der endnu ikke var
afsendt, kunne derfor i kopibogen forsynes med et »understående brev ugyl
digt, det rigtige findes længere fremme.«
Det »rigtige« brev blev affattet 14. maj 1808. Indholdet heri er stort set
det samme; der foretages dog ikke afskedigelser, men alene lønreduktioner til
V3. I øvrigt kunne det islandske personale supplere lønnen ved fiskeri, og
faktor Gudmundur Øgmundsen blev endog opfordret til at tage på fiskeri
med jagten »Den unge Tobias«, som det øjensynligt havde været umuligt
at sælge. Men han skulle passe godt på den, for den var dårlig i bunden.
Videre skulle han have udkik efter fjendtlige skibe: »Thi her har de taget
sådanne jagter og belagt dem med kanoner«. At det var Eskefjordfaktoren, der
fik tilbudt »Tobias« skyldes måske, at Husevig ikke havde noget godt fi
skeri 6.
På trods af forhåbningerne om skibenes snarlige frigivelse var situatio
nen i forsommeren 1808 fortsat temmelig kritisk på kontoret hos Ørum &
Wulff i Nyhavn. Der næredes bekymring for skibene, og man var bange for
forsyningssituationen på Island, og endelig lå der fortsat en stak gamle
ubetalte regninger. - Noget måtte der gøres.
I juli måned var der endnu intet sket med de opbragte skibe, og derfor
sendtes et brev til kaptajn Hans Nielsen med et konkret forslag. Med bre
vet ville firmaet spørge dets ledige kaptajner, hvordan de stillede sig til at gå
ind i kaperbranchen. Handelshuset havde nemlig tænkt at udruste en ka
perbåd med en besætning på ca. 20 mand. Man havde overvejet enten at byg
ge en tynd klinkchallup eller også at købe to Helsingørbåde. Båden eller
bådene skulle så ligge i Bæltet, ved Dragør, ved Gilleleje eller ved Bornholm.
Nu var man interesseret i et hurtigt svar, hvis planen skulle nå at iværk
sættes, for hen »på efteråret plejede engelske koffardiskibe at sværme i Øster
søen«, og så skulle man jo gerne være rede. Endelig blev det meddelt i bre
vet, at »aktiviteten ville blive meget udbytterig« 7.
Det skulle imidlertid ikke blive aktuelt at gå ind i kaperiet, for ca. 14 dage
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Islandskort fra ca. i8io.
Handelen og især sejladsen på Island havde i høj grad været besværet af manglen på gode kort. I 1780’erne
udarbejdede den danske søofficer Poul Løvenørn en række kort og farvandsbeskrivelser, der blev af stor
betydning for Island. Det gengivne kort stammer fra den engelske opdagelsesrejsende Georg Steuart MacKenzie’s
rejseberetning fra Island i 1810. Dette kort var en afgjort forbedring i forhold til de ældre, men alligevel
afviger det en del fra det moderne. I den nordøstlige del af landet lå handelshuset Ørum & Wulff’s handels
stationer i årene omkring 1810.

efter brevets affattelse kom der meddelelse om, at de prisedømte skibe ville
blive frigivet mod forpligtelse til at købe ny last og ny charge og gå til Is
land. En forklaring på den positive engelske holdning over for islandshande
len skal nok ses i lyset af en stærk romantisk sværmen for Island samt i, at
England herfra kunne få en række betydningsfulde råvarer, som landet på
grund af krigen var afskåret fra at hente på Kontinentet. Der var naturligvis
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for firmaet intet andet at gøre end straks at tilskrive kaptajnerne om at møde
i København og dernæst søge tilladelse for dem til rejsen til England for at
hente skibene. Kaperplanen var alligevel ikke helt glemt, for hvis den danske
regering nægtede udrejsetilladelse - hvilket ville være en logisk konsekvens
af dens stærkt antiengelske politik - blev kaptajnerne lovet en »fordelagtig
tjeneste til kaps« 8.
I juli måned 1808 kom udrejsetilladelsen. Kaptajn Bergmann fik ordre om
at gå direkte til Husevig på Island, da han bedst kendte dette farvand og
»denne slemme havn«. Imens skulle købmand J. A. Wulff og kaptajnerne
Melchiorsen og Nielsen tage til England for at sejle »Husevig« og »Den nye
Prøve« tilbage til København9. Det var ikke uden spænding rejseselskabet
drog af sted. Man havde været stærkt ængstelig for lasterne og skibene,
der lå uden opsyn. Pessimismen slog måske til, for det viste sig, at en del
varer var stjålet og andre meget fordærvet, men at provenuet af begge
ladninger kun udgjorde det ene skibs udrustning og istandsættelse, havde
købmandshuset næppe forestillet sig. Ved de to galeasers frigivelse i England
var følgende varer om bord :
»Den nye Prøve«

Kød
..................................................................................... 47 td.
11 Bedeskind ..........................................................................
1 td.
6 pakker uld 1135 pd............................................................... 28V4 td.
1092 par vanter.......................................................................
4 td.

»Husevig«

Talg.............................................................................................. 14 td.
213 ct. saltede skind................................................................ 2iV4td.
646 par vanter..........................................................................
2V2 td.

Lasterne havde i øvrigt også omfattet en del svovl fra lejerne ved Husevig,
som Ørum & Wulff havde forpagtet året før. Det var imidlertid blevet solgt
i England til brug for krudtfremstilling 10.
I slutningen af august kunne der afgå et glædeligt budskab til faktorerne,
idet J. A. Wulff meddelte, at »Husevig« og »Den nye Prøve« var frigivet på
betingelse af, at de skulle gå til Island med provisioner og tilbage til England
med deres returladninger. I øvrigt skulle skibene før deres rejse fremover have
udstedt en engelsk licens. I de næste år blev dette system stærkt udbygget, og
fra 1810 kan man sige, at hele den engelske udenrigshandel lå i den engel
ske regerings hænder og gennem sindrige bestemmelser lykkedes det at af
bøde Napoleons angreb på engelsk handel og industrin. Af Wulffs brev
kunne faktorerne naturligvis ikke se, hvilke store problemer der hermed
meldte sig for den islandske handel. Men konturerne af de kommende
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års islandske handel begyndte allerede at tegne sig. Islandshandelen skulle
formidles over England, d. v. s. at al handel såvel til som fra Island skulle gå
over England. Midt i det glædelige brev måtte de sædvanlige prisoplysnin
ger fra København naturligvis meddeles, og de lød »alt er her uhyre dyrt«,
i td. rug koster gå io rd. Det må også siges at have været dyrt, eftersom
kapitelstaksten for rug det år kun blev opgjort til 5 rd. 42 sk. I øvrigt må
det indrømmes, at prisdannelsen på islandske varer fulgte sine egne love.
Først den 25. august 1808 blev der løst søpas for de to skibe. Det var be
tænkeligt sent, da skibene næppe ville kunne undgå efterårsstormene og måske
ikke nå tilbage, så forårets handel kunne komme ind i sin regelmæssige rytme
igen. Skibene kan vi desværre ikke følge, da kopibogen resten af året er tavs
om deres rejse, men handelshuset havde næppe forestillet sig, at dets dispo
sitioner skulle medføre uregelmæssigheder i handelen helt frem til 1811,
hvilket fremgår af tabel 112.

TABEL I

Udstedte søpas til Ørum & Wulff 1808-11
Fra

Til

Skipper

Kmcl.

Den nye Prøve
Husevig

Kbh.
Kbh.

Reykjavik
Reykjavik

Hans Nielsen
J. Melchiorsen

29V2
42

20/6
3/8
3/8

Freden
Husevig
Eskefjord

Kbh.
Ålborg
Norge

Eskefjord
Island
Island

Hans Nielsen
Hans Jensen
J. Melchiorsen

52
41
37

1810

14/7

Freden

Kbh.

Husevig

P. L. Petersen

52

1811

Kbh.
14/5 Eskefjord
Kbh.
16/7 Husevig
(Freden fortsætter rejsen fra 1810

Island
Eskefjord

L. A. Bergmann
Michael Ulrop
A. A. Outzen)

37
41

År

Dato Skibets navn

1808

25/8
25/8

1809

Kilde: Protokol over islandske søpas (RA).

Tabellen viser alle de søpas, der i tiden fra 1808 til 1811 blev udstedt til
Ørum & Wulff. Det blev til i alt 8 pas af de 45 islandske søpas, der blev ud
stedt i denne periode. Karakteristisk for næsten alle passene er det meget
sene udstedelsestidspunkt - sensommer og eftersommer. Før krigen lå vægten
i udstedelsen fra midt i april til midt i maj måned. Ved den tidlige an
komst til Island havde skibene nemlig mulighed for at gå på fiskeri under Is
land i sommermånederne, og derved erhverve en fiskepræmie, som Rente-
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kammeret, for at stimulere erhvervslivet på Island, udbetalte efter mindst
90 dages fiskeri. I 1808 blev det til i alt 365 rd. Det var især faktor Gudmundur Øgmundsen, der jo som nævnt var blevet opfordret til at gå på
fiskeri med jagten »Den unge Tobias«, der havde indtjent pengene 13. Kom
skibene for sent af sted, var der en alvorlig fare for at møde efterårsstor
mene på Nordatlanten, en oplevelse, der næppe havde været behagelig med
de ret små skibe, hvis gennemsnitsdrægtighed lå på ca. 40 kmcl., hvilket vil
sige det dobbelte i reg.t. I øvrigt fremgår det af tabellen, at det mindste
skib »Den nye Prøve« sejlede sidste gang for Ørum & Wulff i 1808. I det
følgende forår blev den nemlig erstattet af den næsten dobbelt så store brig,
»Freden«. Hvad der skete med »Den nye Prøve« kan desværre ikke følges.
På grund af de usikre politiske forhold er rejsernes mål opgivet meget upræ
cist til protokollen. Før krigen blev bestemmelseshavnen altid anført, og det
upræcise »Island« ses næsten aldrig.

1809-rejserne
Årets første skib til Island var det nye skib »Freden«. I maj måned begyndte
planlægningen til rejsen, der indledtes med en ansøgning til Det kgl. Rente
kammer om frigivelse af indkaldte marinefolk. I alt blev der anmodet om fem
søfolk, der alle var befarne folk på Island. De to var fra København, en fra
Ribe, og de sidste to var fra Vesterø på Læsø. Inden forberedelserne var
kommet så langt, havde firmaet anmodet om frigivelse af briggen, der lå ved
Fabritius’ Tømmerværk på Christianshavn. Inden »Freden« kunne afgå,
skulle den undergå et grundigt eftersyn. Tovværket var ubrugeligt, og reb
slageren anvendte ca. 1.000 rd. til istandsættelse af det14.
12. maj 1809 kom endelig »Husevig« tilbage fra Island. Med om bord hav
de været købmand J. A. Wulff. Efter rejsen og ikke mindst opholdet i Eng
land trængte galeasen i høj grad til et eftersyn, og hertil kom, at skuden havde
lidt et alvorligt havari på rejsen fra Island over England ved udsejlingen fra
Yarmouth. Mange skibe havde på dette sted været i havsnød og havde lige
som »Husevig« kastet anker; men et hollandsk skib drev imidlertid ret ind på
»Husevig«, der havde måttet kappe begge svære ankre og søge tilbage mod
Yarmouth havn. Manøvren lykkedes imidlertid ikke, og skibet blev stående
midt på baren i »et grusomt havsvelg«. Hovedreparationen skulle omfatte
skrog, tovværk, nye master, nye ankre m. m., omkostninger til i alt ca.
4.700 rd. 15. Tovværket kunne kun fås hos Blacks Enke & Comp. ved Lan
gebro i København, da den sædvanlige leverandør havde måttet lukke. Imid-
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lertid krævede dette firma kontant betaling, og det var derfor nødvendigt
at udsætte dette arbejde, indtil der kom penge i kassen, hvilket ville ske,
så snart den hjembragte ladning var solgt. I øvrigt havde købmand Ørum
i København ikke for mange midler at arbejde med og udruste skibene for.
»Freden«s tovværk havde han endog måttet låne 300 rd. til af J. A. Wulff’s
broder 16.
»Eskefjord«, der endnu lå i Kragerø i Norge, skulle naturligvis også ekspe
deres. Der blev derfor hos Kollegiet ansøgt om, at skibet måtte returnere til
Island direkte fra Norge. Motiveringen var, at Island manglede en række
vigtige artikler: tømmer, brædder, jern, tjære m. m. Samtidig ansøgte man
Indrulleringsvæsnet i Norge om at få udlånt mandskab til denne rejse 17.
Det ansøgte blev bevilget, og allerede i september var galeasen tilbage i Kragerø,
hvor den skulle undergå en større ombygning, der skulle vare det meste af
et år. For at betale denne blev skibets ladning for størstedelen solgt i Norge,
men en del skind og talg blev skibsmægler Hendrich Biørn i Kragerø instru
eret om at sende til mæglerfirmaet Boulton & Baker i London. Dette skete ikke
mindst af hensyn til de fremtidige nødvendige engelske licenser, som firmaet
netop stod for. Tranladningen skulle derimod sendes til Danmark, enten
over Løkken eller direkte til agent Lauritz Kiellerup i Ålborg. Gennem denne
købte handelshuset i øvrigt af og til skibsredskaber fra strandede eller opbragte
engelske skibe.
Så snart »Eskefjord« var oplosset, skulle reparationen og ombygningen på
begyndes. Købmand Jens Ørum var bl. a. interesseret i at få agterstavnen
forlænget og lade agterspejlet løbe uden om roret, og da galeasen ikke havde
været særlig villig til at stagvende, skulle der muligvis også laves en del æn
dringer forskibs, og om nødvendigt skulle skibets takling ændres til hukkertgalease. For besætningen skulle der også ske betydningsfulde ændringer, idet
folkelukafet skulle nyindrettes under dækket for 6 mand, dog med »sparsom
melige rum«. Fortsat skulle kabyssen blive på dækket af hensyn til brand
faren 18.
Som det allerede er fremgået, led forretningen under alvorlig kapital
mangel, hvorfor rejserne i 1809 især kom til at medtage fødevarer fra Dan
mark. På grund af de svære pengeforhold var det vanskeligt for firmaet at
udruste skibet med kramvarer af nogen betydning. Siden 1807 var priserne
for denne varekategori nemlig steget 250-300 pct. Hvad det eventuelt var
nødvendigt at opsende af kramvarer, søgte firmaet derfor finansieret af le
verandørerne. Lorenzen & Gorrisen i Flensborg blev opfordret til at sende et
parti blå tørklæder, nogle sorte med rød bort, ditto silke, sarge, mørkeblåt
cattun, grøn silketråd - og nogle af de sædvanlige isenkramvarer 19. Retur-
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ladningerne var af altafgørende betydning for de islandske handelshuse, og
deres sammensætning blev derfor ofte meget nøje præciseret faktorerne.
I 1809 var Ørum & Wulff særlig interesseret i bukkeskind og svaneskind som
returvarer. Trøjer, uldgarn og vanter var der derimod mindre interesse for.
Helt kunne købmændene dog aldrig komme uden om ulden. I det hele taget
var denne rejse nøje planlagt med hensyn til »gode returvarer«; 1 td. rug
skulle koste 16 rd.; men mod gode returvarer kunne den godt sælges noget
billigere. Måske specielt til eget formål ønskede brevskriveren »et dusin ankel
strømper, som måtte nå en god svær hånd op over ankelen, og som var usæd
vanlig store i fødderne«. Sådanne strømper kunne købmanden nok være be
kendt at gå med, da netop Nordlandsstrømpeme blev anset for at være de
bedste 20.
I slutningen af august var alt parat til, at skipper Hans Jensen med galea
sen »Husevig« kunne afgå fra Ålborg. - For at undgå Øresund og dets mange
krigsskibe og kapere var en del af handelshusets aktivitet i 1809 blevet flyttet
til Ålborg. - Med om bord til Island skulle han i øvrigt have haft købmand
J. A. Wulff, men enten på grund af en misforståelse eller på grund af fin
bør, eller måske fordi den nye skipper fandt det ubelejligt at have chefen
om bord under den lange rejse, besluttede skipperen pludselig at afsejle, og
tilbage i Ålborg stod den 29. august 1809 Wulff. Det lykkedes dog køb
manden at komme til Island efter at have ventet på skibslejlighed 2 à 3 uger.
Den selvstændige skippers rejse, der havde krævet så store ofre af firmaet,
endte imidlertid med havari i Nordsøen, hvorved hele ladningen blev øde
lagt af havvand. Særlig hårdt ramte havariet, da intet blev godtgjort af
assurandørerne. Der havde nemlig været vanskeligheder i forbindelse med
forsikringen af galeasen. Assurandørerne havde krævet 9 pct. i assurance, en
præmie der lå på højde med, hvad der før krigen blev betalt for rejser til
Dansk Vestindien. I øvrigt var det også i fredstider af og til svært at få
forsikret skib og ladning til rejser til den »slette havn Husevig«. Havnen blev
nemlig anset for en af de farligste på Island på grund af klipper ved ind
sejlingen, og fordi vinde og is fra Grønland gjorde indsejlingen til fjorden
farefuld 21.
Næppe var skibene sendt af sted, før regnskabet fra det foregående års
handel måtte gøres op. Naturligvis skulle også eventuelle restlagre af hjem
komne returvarer sælges - og først herefter var det muligt at afgøre, om
alle kreditorer kunne betales ud, og om der også var penge til betaling af
nogle af sommerens regninger.
Listen over udbetalinger i august 1809 fortæller træk om indkøb i hoved
staden :
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Bager J. H. Hamborg.................................................................................
Brændevinsmand Petersen..........................................................................
Brændevinsbrænder J. Carstensen.............................................................
Bødker Adolf Adler.....................................................................................
Kobbersmed L. J. Bergstrøm......................................................................
Blokkedrejer Simonsens Enke......................................................................
Sejlmager Koch ...........................................................................................
Sejlmager M. S. Holm ..............................................................................
Mester Larsen ..............................................................................................
Madam Dunker ...........................................................................................
Ebbesens Enke..............................................................................................
Grønlandske Handel ...................................................................................
Hørkræmmer og grosserer Thøger From..................................................
Urte- og isenkræmmer Schebel &Heining..............................................
Sukkerraffinaderiet i St. Kongensgade.....................................................
Meyers Enke ................................................................................................
Farver J. B. Grundtvig ..............................................................................
A. G. Italienders Tobaksfabrik..................................................................
Vinhandler Haugen.....................................................................................
Urtekræmmer H. Bendtzen........................................................................
Kgl. Isl. Realisationskommission til ult. 1808 ........................................
Andresen & Schmidt...................................................................................

446 rd.
1.300 rd.
226 rd.
459 rd.
26 rd.
50 rd.
870 rd.
180 rd.
1.021 rd.
173 rd.
34 rd.
1.022 rd.
1.427 rd.
400 rd.
237 rd.
558 rd.
50 rd.
867 rd.
204 rd.
369 rd.
1.810 rd.
5.000 rd.

48sk.
— sk.
91sk.
—sk.
-sk.
—sk.
-sk.
75sk.
32 sk.
40 sk.
-sk.
27sk.
36sk.
-sk.
13sk.
76sk.
—sk.
10 sk.
75 sk.
41 sk.
-sk.
- sk.

16.734 rd. 84 sk. 22

Regningerne synes groft at kunne opdeles i tre hovedgrupper: 1. Udrust
ning til skibene, 2. Indkøbte varer til Island og endelig 3. Offentlige afgifter.
Af de tre grupper er nummer to den største post. Her var indkøbt bræn
devin for godt 1.525 rd., tobak for 867 rd., vin for godt 200 rd. og sukker
for lidt mere, for slet ikke at glemme bagermester J. H. Hamborgs hårde brød,
der udført i bødkermester Adolf Adlers tønder var en efterspurgt artikel
på Island. Tønderne vendte i øvrigt tilbage til København ofte med saltet
fåre- og lammekød. Schebel & Heinings isenkramvarer kunne naturligvis ikke
undværes, ligesom grosserer og hørkræmmer Thøger From i Frederiksborggade altid var en stor leverandør.
Brændevinens og tobakkens stærke placering på listen er bemærkelsesvær
dig; men begge artikler var stærkt efterspurgte på Island, hvor man i øvrigt
helst tyggede Christianshavner tobaksf abriquer A. C. Italienders produkter.
Listens største post - 5.000 rd. - til handelshuset Andresen & Schmidt skulle
dække forsikringer, som firmaet ofte tegnede for Ørum & Wulff gennem for
bindelser til tyske og engelske handelshuse. Endvidere forestod Andresen &
Schmidt udførelsen af uld til Holland, og i det hele taget virkede dette hus
som den islandske forretnings forbindelse ud i den store verden indtil forret-
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ningen krakkede. I stedet blev Altonahuset Conrad Hinrich Donner og Leithforretningen Corbett Borthewich & Co. porten ud i verden — og financier23.
Som det allerede er fremgået, var udgifterne til skibsudrustning en tung
post, der ofte gjorde likviditeten knap. Sejlmagerregningeme i København i
året 1809 beløb sig til 1.050 rd., et tal, der virker ganske stort, når man
f. eks. sammenholder det med den islandske stiftsamtmands årsløn, der ud
gjorde 1.200 rd.
Udgiften til Den kongelige Islandske Realisationskommission var, som det
ses, en ganske tungtvejende post, og den gik helt tilbage til firmaets start, på
hvilket tidspunkt de to forretningsindehavere overtog handelssteder, varelagre
og skibe fra realisationskommissionen, der i 1798 havde ydet to obligations
lån på i alt 12.000 rd. Amortiseringen af gælden virkede naturligvis stærkt be
lastende, og mange af de nyetablerede selvstændige islandske købmænd mag
tede det ikke, og måtte give op 24.

Fjerde krigsår 1810
Fra den 22. september 1809 til 26. maj 1810 er kopibogen tavs. Herefter
fremgår det, at det var lykkedes den agterudsejlede købmand at nå sit bestem
melsessted i Island, og i slutningen af maj måned 1810 vendte han tilbage til
København om bord på briggen »Freden«. På tilbagerejsen fra Island havde
skibet som foreskrevet af englænderne anløbet engelsk havn. Denne gang
Newcastle, hvor det havde indtaget en større ladning stenkul. Det var der
for ikke uden spænding, at briggen løb ind i dansk og fransk kontrolleret far
vand. Købmand Wulff havde i øvrigt sin forklaring klar, hvis en dansk eller
fransk kaper skulle borde skibet: Købmanden ville hævde, at ladningen var
indtaget i Norge som bytte for islandske produkter! Det lykkedes at komme
i havn; men situationen blev alligevel så alvorlig, at købmanden blev ind
kaldt til at give møde i Kriminalretten i København. Mødeindkaldelsen havde
for øvrigt givet indtryk af, at retten regnede med at »fiske en hel engelsk
sammenrottelse«. Situationen blev imidlertid løst ved, at den hemmelige til
ladelse til at gå til England blev forevist. Men hændelsen gav vor islandske
købmand en alvorlig forskrækkelse.
I det hele taget var situationen ved at blive stadig mere kompliceret og
vanskelig for skibsfarten. Stadig flere skibe blev opbragt, og englænderne og
franskmændene blev stadig skarpere i deres krav til skibsfarten og dens lad
ninger.
Det lykkedes at få solgt kulladningen for en god pris, således at »Fredens«
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rejse kom til at give »et ikke ubetydeligt overskud«. Der var derfor rigeligt med
penge til nyt tovværk, der blev indkøbt for 3.500 rd. og til erstatning for et
anker, der var gået tabt under rejsen 25.
Besværlighederne for det islandske handelshus var, som set, ikke blevet
mindre af, at det havde fået sine skibe frigivet i England — tværtimod! Fast
landsspærringen, der havde til formål at holde engelske varer ude fra Kon
tinentets markeder, blev gjort stadig mere effektiv, og snart begyndte franske
krydsere at kontrollere Nordsøområdet effektivt. Naturligvis var der her alle
rede talrige engelske flådefartøjer, som skulle opbringe skibe, der medførte
kontrabandeladninger, og i øvrigt skibe tilhørende Frankrigs allierede - hvor
til Danmark jo hørte. Midt gennem dette stærkt kontrollerede farvand gik
søvejen til Island. For de islandske købmænd var situationen siden 1809
blevet endnu mere kompliceret, idet englænderne havde besat Island. Køb
mændene måtte derfor - hvis de enkelte handelsrejser skulle lykkes - søge
at skabe et tåleligt forhold til begge stormagter - og det kunne jo give
problemer, når det var nødvendigt at have besejlingstilladelsen med om bord
fra begge parter. Forfalskede søpas, der viste ladningernes »ikke-fjendtlige oprindelse« og fartøjets afgang fra »ikke-fjendtlig havn«, blev derfor
ligefrem sat i system.
For England var situationen ganske alvorlig, idet landet ikke kunne finde
afsætning for sine produkter. Det var derfor nærliggende, at landet krævede,
at der med hver besejlingstilladelse skulle følge en vareladning af en vis stør
relse og værdi. Et overordnet formål var naturligvis også at fordyre de fjendt
lige landes produkter. Licenssystemet blev i det hele taget meget udbygget og misbrugt - i årene fra 1809 frem mod 1812. I øvrigt blev kravene til
handelen efterhånden så kompliceret, at kun de mest opfindsomme kunne
finde udveje for en fortsættelse af den. Kritikerne af licenssystemet i England
hævdede da også, at de handelsmæssige forhold ville ødelægge købmændenes
moral26.
J. A. Wulf synes at have optrådt som talsmand for en del af de islandske
købmænd, og i kopibogen finder vi flere breve fra købmanden til den engel
ske opdagelsesrejsende Sir Joseph Banks. Han havde siden sin rejse til Island
i 1772 været landet særdeles velmenende, og da han siden 1797 havde haft
sæde i det engelske Privy Council ( gehejmeråd ), var han en kontakt, det kun
ne betale sig at udnytte. Det var da også gennem ham, at det lykkedes at få
frigivet skibene hen på sommeren 1808, og det var ham, der udvirkede at
besejlingen på Island kunne genoptages - men via engelsk havn27. I 1810
var de islandske privilegier imidlertid blevet mere kendt end godt var, hvor
for den danske købmand igen skrev til Sir Joseph Banks. Man kunne natur-
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ligvis ikke acceptere, at en række skippere foregav at sende skibe til Island,
og dermed skaffede sig de fornødne tilladelser - for dernæst at misbruge dem ;
men hvordan det komplicerede spørgsmål blev løst, kan imidlertid ikke ses 28.
For året 1810 blev det planlagt kun at sende et enkelt skib til Island - briggen
»Freden«. »Eskefjord« lå nemlig endnu i Norge, hvor den som nævnt skulle
undergå en større reparation og ombygning, og »Husevig« havde - som om
talt - lidt havari på rejsen fra Ålborg til Island.

Brev til Sir Joseph Banks.
Handelshuset skrev flere gange til den engelske opdagelsesrejsende Sir Joseph Banks i London. Her meddeler
brevskriveren, at skibet »Freden« vil forbisejle med kornvarer og andre nødvendigheder til Island i stedet
for den ladning, som forrige år tabtes. Det ses, at brevet er affattet på dansk; det skulle nemlig overbringes
af en i London bosat bekendt - Peter Alsing. Af følgeskrivelsen til denne fremgår det egentlige formål utilsløret - med brevet. I København optrådte en H. P. Bayer, »en vindmager, som for et skjul har fået fat
på en afsat sysselmand Petersen, en fordrukken svin, som gerne for en pægl brændevin låner sit navn til det
hele«. - Meningen med brevet var med andre ord, at Peter Alsing skulle gøre opmærksom på misbrug af
de særlige besejlingstilladelser, som Sir Joseph havde så stor andel i var blevet indrømmet de danske købmænd.
Ørum & Wulff’s kopibog 1805-12.

I slutningen af juli måned var »Freden« atter på vej gennem Øresund til
faktor Bågø i Husevig. Denne gang med en ny kaptajn ombord - P. L. Pe
tersen, der ikke tidligere havde ført skib for Ørum & Wulff. Med om bord
havde skipperen et brev til købmand Jens Ørum, der opholdt sig i Island.
Heri meddelte kompagnonen træk fra situationen i København og om han
delens og søfartens situation i det hele taget. Et par linier af brevet er illu-
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strerende: »Kaptajn Wulffsen ligger med en skonnert under kysten af Norge
og i Nordsøen, som efter alle sømænds udsigende skal være umuligt at kende
fra en engelsk fregat, da selv når man kommer om bord alle taler engelsk,
og alting indenbords er mærket med det kongelige engelske mærke, som om
det var et engelsk kaperfartøj. Ligeledes gives der allerede nu franske krydsere
i Nordsøen«. Herefter meddeles, at det fremover sikkert ville være bedst at
lade korrespondancen gå over Norge 29. - Måske havde det også været klo
gest at have ladet dette brev gå over Norge, for »Freden« nåede ikke længere
end ud i Nordsøen, før briggen løb ind i en kraftig storm, og skibet endte
med at lide et alvorligt havari, og kun efter store vanskeligheder lykkedes det
for skipperen at komme ind til Bergen. Men forinden havde det været nød
vendigt at kaste mere end i oo td. rug over bord, og den resterende del af la
sten var samtidig blevet spoleret. Da kun en lille del af lasten på grund af de
høje forsikringspræmier var assureret, måtte skibet lægges op i Bergen og
mandskabet afskediges. Efterhånden kom dette havari til at volde handels
huset meget store vanskeligheder. Ansvaret for forliset fandt Wulff ubestridt
lå i kaptajn Petersens manglende konduite eller også i en »utidig fejhed« eller
i »mangel på kommando og orden« 30.
For Island, og Husevig handelsdistrikt især, var situationen meget alvorlig,
idet det for andet år i træk var mislykkedes at få skib frem til Nordlandet.
I det sædvanlige »forårsbrev« til faktoren havde firmaet ellers lovet at gøre
alt for at afhjælpe den vanskelige forsyningssituation. Samtidige optegnelser
beretter, at forholdene i Husevig handelsdistrikt var særdeles vanskelige ved
udeblivelsen af skib for andet år i træk, men fraværet af de danske skibe gjor
de folk opfindsomme. Fiskeliner blev spundet af den groveste uld, og bådene
blev smurt med tran i stedet for med tjære, og endelig hjemmesmedede man
fiskekroge i et vist omfang31. - Nu skal det indrømmes, at en del forsy
ninger i årene fra 1809 blev bragt til Island om bord på engelske skibe, selv
om disse produkter siden blev karakteriseret som »luxusvarer« 32. »Freden«s
returlast skulle især udgøres af saltede skindvarer, bukkeskind, gode ræveskind
og svaneskind, samt edderdun, svanefjer og tran samt til dels tælle. Som
året før var interessen for uldvarer beskeden, da det ikke var muligt at videre
sende ulden til hovedmarkedet - Holland. Situationen til søs blev i løbet af
1810 fortsat vanskeligere og sidst på året blev det første islandske skib op
bragt af et fransk kaperfartøj »Figaro« ud for Kristiansand. Det var skipper
Hans Thielsens »Renthier«, der var kommet ud for den ulykkelige skæbne.
I 1811 blev handelshusets korrespondance stærkt præget af Wulffs forsøg
på at skaffe »Renthier« fri igen. I det hele taget synes forretningen at have
indtaget en dominerende rolle inden for den islandske handel som forhand-
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1er og initiativtager under de vanskelige handelsforhold. Talrige gange op
søgte købmand Wulff udenrigsminister Niels Rosenkrantz for at udvirke en
frigivelse af det opbragte islandske fartøj. Selv ikke kongen veg han tilbage
for at opsøge i samme ærinde. Frederik 6. nøjedes imidlertid med, iflg. refe
ratet til Hans Thielsen, at udbryde »den Camaille Kieltring af en Kaper«;
men det hjalp jo ikke meget33. - I øvrigt blev affæren betydningsfuld, idet
firmaet på nærmeste hold gennem talrige breve fra Hans Thielsen kunne
følge den komplicerede procedure - og dermed træffe egne forholdsregler
mod lignende tildragelser, dvs. give kaptajnerne instrukser om dobbelte sæt
skibspapirer, gerne evt. delvis blanke, skjulte laster osv. Altsammen træk, der
for den ærlige handelsmand måtte ligge fjernt.

Femte krigsår 1811
Selv om der opstod stadig større vanskeligheder for sejladsen i Nordsøen,
måtte der føres forsyninger frem til Island, og i året 1811 opsendte det kø
benhavnske handelshus - som det fremgår af tabel I - for første gang siden
1809 3 skibe til Island. »Freden«, »Eskefjord« og »Husevig«s besværlige
rejser giver et billede af Fastlandsspærringens stadig mere besværlige han
delsforhold.
I begyndelsen af året 1811 lå briggen »Freden« endnu i Bergen, hvor den
skulle repareres efter havariet i Nordsøen året før. Skipperen gjorde imidler
tid her en så dårlig figur, at handelshuset måtte sende en anden repræsen
tant derop for at varetage interesserne. Inden styrmand A. A. Outzen blev
sendt fra København, blev han udstyret med fuldmagter og hemmelige in
strukser, så han om nødvendigt selv hurtigt kunne overtage kommandoen over
»Freden«. I det hele taget var man i København noget usikker over for,
hvordan kaptajn Petersen skulle vurderes. Snart var hen »en duelig og ret
skaffen mand«, og snart var han mistænkt for med overlæg at have for
årsaget havariet. I april måned 1811 trådte han imidlertid af egen fri vilje
tilbage for at overlade ledelsen af »Freden« til Outzen 34.
Først på foråret kunne briggen forlade Bergen for at fortsætte den stærkt
afbrudte rejse til Husevig. Opholdet havde været ganske bekosteligt. Tømrer
regningen beløb sig alene til 1.176 rd., mens hele skadens omfang blev opgjort
til lidt over 16.000 rd. Heraf dækkede forsikringen kun £ 60, der omregnet
til rd. udgjorde ca. 1.000, så skipper P. L. Petersen havde været selskabet et
dyrt bekendtskab. Nogle af de løbende omkostninger i Bergen havde Petersen
fået tilladelse til at dække ved at sælge ud af skibets brændevinsladning. I alt
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20 td. blev afhændet; men det udførte han om muligt endnu dårligere end sej
ladsen fra København, og mæglerfirmaet Krohn i Bergen synes på det
groveste at have udnyttet den vege kaptajn. Brændevin var blevet en dyr
artikel i Norge på grund af korn og kartoffelmangelen, der havde medført
brændingsforbud, og partiet skulle derfor nok have kunnet indbringe en del
mere end kaptajnen fik for det35. I København havde man forventet at få
omkring 4.000 rd., kontant betaling og tønderne retur. Det var derfor ikke
uden lettelse, at meddelelsen om hans egen afgang nåede frem til København.
Efter denne affære blev forholdet til Bergenfirmaet særdeles køligt.
I foråret 1811 var galeasen »Eskefjord« færdig med ombygningen i Kra
gerø, og måtte i ballast gå til København, da det ikke var muligt at få licens
til den direkte sejlads til Island, og i øvrigt var det for kostbart - om over
hovedet muligt - at købe korn til udførsel i Norge. Fra Danmark skulle
kaptajn Lorenz A. Bergmann gå til Island med en ladning, der var indkøbt
i Kalundborg:
800 td. rug
10 td. hvede
40 td. ærter
20 td. bankekød
10 td. brændevin
5000 pd. brød
50 td. salt
2000 pd. fabrikeret tobak 36

8. juni 1811 blev der afsendt afsejlingsinstruks til Bergmann om, af »al kraft
at gå til Leith«, hvor han skulle lægge sig i en sådan afstand fra byen, at
skibet ikke kom under toldvæsenets myndighed. Herfra skulle han tage ind
til byen med de nødvendige papirer samt undersøge, om de tidligere islandsfarere var blevet tvunget til at oplosse ladningen, for blev han tvunget til det,
skulle han forinden galeasen gik ind i havnen kaste de 10 td. brændevin,
22 td. salt og 6 riis papir over bord — disse varer optrådte nemlig ikke i skibets
papirer, og var derfor ulovlige i forhold til besejlingslicensen. De kunne for
den sags skyld end ikke indføres til England i følge en engelsk forordning fra
1810, men skulle hentes her. - Det var atter en bestemmelse, der skulle sikre
den engelske eksport. Naturligvis skulle kaptajnen tage sig i agt for det engel
ske afgiftssystem, der var så snedigt indrettet, at der så vel ved udlosningen
af de indførte varer som ved indladningen af de samme varer skulle svares
både indførsels- og udførselsafgifter - og hertil kom så afgiften til besej
lingslicensen 37.
Hvis det blev nødvendigt at kaste de nævnte varer over bord, skulle
kaptajnen købe dansk kombrændevin i Leith i samme mængder. Det var
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nemlig en meget vigtig artikel, der dårligt kunne undværes i Islandshandelen.
Det samme gjaldt for tobakken. Så snart skibet var ekspederet i England skul
le det gå direkte til Vapnefjord i Island til faktor Isaac Grundtvig. Det var
første gang kaptajnen skulle besøge dette handelssted, der var købt af Ørum
& Wulff i 1809 38. Da de planlagte varer var bragt om bord, viste det sig
imidlertid, at der endnu var plads til 90 td. ærter og 37 td. hvede. Måske
er de sidste tønders indhold - som det var skik - blevet hældt ned mellem
sprækkerne i den stuvede last af tønder for at få den til at ligge helt sta
bilt 39.
Efter en uheldig udsejling af Kalundborg Fjord - med grundstødning
ved højlys dag - nåede skibet uden videre uheld til Leith og senere til Island.
Til gengæld blev hjemturen særdeles vanskelig, men herom sidenhen 40.
Som det er fremgået, var det ikke problemfrit at honorere de engelske
besejlingsbestemmelser, der krævede søpas forevist i engelsk havn for sejlads
til og fra Island. Ved at opfylde dette krav, kom skibene nemlig i fare for at
blive opbragt af franske kapere, der hævdede - i henhold til Napoleons Mila
nodekret af 17. december 1807 - at skibe, der anløb England var at be
tragte som engelsk ejendom. Denne problemstilling forelagde Jens Ørum og
J. A. Wulff for minister Rosenkrantz i et brev 5. marts 1811 på 12 Islandsfareres vegne. Samtidig anmodede købmændene om, at excellencen ville ud
virke de nødvendige franske pas ifølge et fransk licensdekret af 25. juli 1810.
For skibe, der havde modtaget et sådant pas - underskrevet af Napoleon
selv - havde de hårde Berlin- og Milanodekreter nemlig ingen gyldighed. Sidst
i brevet bad købmændene Niels Rosenkrantz om at udvirke, at passene måtte
blive udstedt gratis, da det var et forarmet folk, brevskriverne handlede
med 41.
Det sidste skib, der i 1811 skulle af sted til Island, var galeasen »Husevig«,
der fik udstedt søpas den 16. juli. Allerede den 11. maj havde kaptajn
Ulrop fået besked om at give møde i København 14 dage à 3 uger senere.
I mellemtiden skulle han søge at skaffe mandskab, som var fri for kapertje
neste, og nu ventede handelshuset blot på at galeasen skulle komme tilbage
fra England.
På grund af Islands dårlige forsyningssituation måtte der gøres noget ekstra
for at skaffe kom, hvorfor firmaet ansøgte kongen om tilladelse til eventuelt
at købe godt tørret kom fra de kongelige magasiner. Dette sidste forhold var
blevet særlig betydningsfuldt pgr. den lange omvej omkring England og de
lange opholdstider her. Fugtigt kom kunne nemlig give varme ladninger,
der var enhver sømands skræk. Ørum & Wulff var interesseret i 600 td.
tørt rug og 100 td. ærter42. Det ansøgte blev bevilget; men til gengæld var
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det åbenbart ikke lykkedes for kaptajn Ulrop at skaffe mandskab, hvorfor
Jens Ørum ansøgte det kgl. admiralitet om tilladelse til at »erholde 6 duelige
søfolk«. Dette fandt brevskriveren var ganske rimeligt ikke mindst i betragt
ning af, at købmand Wulff på sin rejse til England forrige år havde udvirket
frigivelse af 60 landsmænd.
Kort før skibet afsejlede, blev Rentekammeret ansøgt om udførselstilladelse
for »Husevigs« last, der bestod af :
800 td. rug
200 td. ærter
80 td. bankebyg
20 sk.pd. jern
20 td. kornbrændevin
10.000 pd. brød
2 td. tjære
50.000 pd. tobak
500 stk. fiskeliner43

20. juli var forberedelserne til rejsen så langt fremme, at der kunne afsendes
faktura og konossement til faktor Gudmundur Øgmundsen i Eskefjord. Det
blev her stærkt understreget, at ladningen var så stor, at den også skulle række
til det efterfølgende år. Herefter blev det meddelt, hvilke returvarer der især
havde interesse: kød, talg, tran, edderdun og alle slags skindvarer. Derimod
var interessen for uldengods fortsat beskeden. Til sidst blev det indskærpet, at
stumpetællen skulle smeltes som året før i hele tønder, og hertil var de nye
brødtønder fortrinlige. Det var en artikel, lysestøberne var sikre aftagere af.
Da firmaet Ørum & Wulff havde fået kornet fra de kongelige magasiner
til en særdeles favorabel pris, var det naturligt, at kongen krævede, at der
blev fastsat maksimalpriser på de opsendte kornvarer. Rugen skulle således
koste i o rd. pr. tønde og brødet 12 rd. - Det var også for islænderne en sær
deles gunstig pris, idet kapitelstaksten for rug i året 1811 blev sat til 13 rd.
69 sk. pr. tønde. For at sikre at maksimalpriserne blev overholdt, medsendte
handelshuset en bekendtgørelse, der oversat til islandsk skulle slås op på
krambodsdøren. Naturligvis måtte forretningen i København også sikre sig,
at de pengestærke på Island ikke opkøbte hele partiet med henblik på senere
salg med stor fortjeneste. Køb af komvarer skulle derfor stå i et rimeligt
forhold til de foregående års indkøb. Især skulle faktoren sikre sig, at syssel
manden ikke købte 10-20 td 44. Der var naturligvis også visse fordele for
bundet med denne kornforretning for det københavnske handelshus: 1. større
søgning til handelsstedet, 2. salg mod »hele penge«, 3. mulighed for en god
returlast.
Købmændene var ellers sjældent interesserede i at modtage kontanter for
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deres varer, idet pengene jo ingen avance gav i København. I stedet pleje
de interessen alene at være samlet om de islandske udførselsprodukter, der
ofte med god avance kunne sælges i hovedstaden, og kun undtagelsesvis ville
købmændene handle mod kontanter45. Grunden til den ændrede holdning
skal nok ses i lyset af, at det kunne være vanskeligt at afsætte visse islandske
produkter, der henlagt på lager måske endog ville fordærves.
Foruden de varer, der var indkøbt i Danmark, skulle kaptajnen på »Huse
vig« indkøbe en række varer i England. Det var nemlig som allerede anført
blevet pålagt at udføre en bestemt varemængde i forhold til skibets størrelse.
Hertil kom, at det var blevet meget svært at skaffe kramvarer i København;
og hvis det lykkedes var prisen 8-10 gange så høj som før krigen. I det hele
taget var det blevet stadig mere kapitalkrævende at udruste skibene til Islandsrejseme. Før 1808 krævede en rejse ca. 4-5.000 rd., men i 1811 18-20.000
rd.46. Den engelske ordre lød på:
500 alen lærred til skjorter
1 .000 yard paklærred evt. gamle sække
48 stk. trekantede file
100 alen sirts kattun i mørke kulører
100 alen ord. Cambrick-klæde
200 pd. melissukker
100 pd. kandis
150 pd. kaffe
6 dus. div. sakse
8 pd. tråd i kulører
3 stk. middel aflange fade
3 stk. små fade
2 dus. dybe tallerkener
6 dus. flade tallerkener
6 dus. små flade tallerkener
6 stk. kulørte tepotter
24 stk. ordinære tekopper
12 stk. kulørte spølkopper
12 stk. hvide spølkopper
12 stk. div. skåle

Hertil kom kakkelovnsstenkul til skibets brug og til forsyning af handelen.
Alt skulle købes hos Corbett Borthewich & Comp, i Leith 47.
Uden større vanskelighed lykkedes det kaptajn Ulrop og »Husevig« at gen
nemføre rejsen til Island. Returlasten blev indtaget, og sejladsen tilbage mod
Leith blev påbegyndt hen på efteråret 1811. Få sømil fra Leith blev vejret
imidlertid så hårdt, at galeasen blev drevet ud af kurs og presset ind under
den norske kyst, og der var ikke andet at gøre end at søge norsk havn. Li-
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censen lød imidlertid på Island-Leith retur, og situationen for skibet kunne
derfor på lidt længere sigt give betydelige vanskeligheder. Sejladsen var ikke
blevet nemmere for kaptajnen af, at det var begyndt at ryge op fra lasten.
I det hårde vejr var det derfor nødvendigt at gå i gang med det farefulde
arbejde at åbne for lugerne for at undersøge, hvorfra den kraftige varmeud
vikling kom og om nødvendigt slukke ilden. Inden ilden var kommet under
kontrol, blev galeasen bordet af en engelsk kutterbrig, der ville undersøge
skibets papirer. Den engelske kaptajn så straks den alvorlige situation og
gav derfor Ulrop tilladelse til at anløbe norsk havn for at få fuld klarhed
over skadernes omfang. For at undgå eventuelle senere komplikationer, und
lod den engelske skipper at notere sin tilladelse i søpasset.
Uden yderligere vanskeligheder lykkedes det skipperen at få »Husevig« til
kaj i Tananger i Norge. Her skulle lasten oplosses, for at søfolkene kunne
undersøge, om skibet havde lidt overlast under branden, og om ladningen
eventuelt havde fået fugtskader. Det viste sig lykkeligvis, at skibet ikke havde
lidt alvorlig overlast, men da ladningen alligevel skulle oplosses, blev det be
sluttet, at kaptajnen skulle søge at fortsætte til Stavanger, for her ved auktion
at sælge uldlasten. Talg- og skindlasten skulle imidlertid medtages under den
videre sejlads til Leith, hvor dens salg bl. a. skulle dække betalingen til Corbett
Borthewich & Comp. Det lykkedes at få solgt den største del af uldlasten til
det Kongsbergske Fattigvæsen og overkrigskommissær Walter i Bergen. Sidst
nævnte købte alene for 47.488 rd. 48. Hermed var rejsen allerede sikret et
betydeligt overskud, og det kom følgelig ikke til at ramme handelshuset, at
det havde undladt at forsikre skib og ladning. Det havde man gjort, fordi for
sikringspræmierne efterhånden var blevet så høje. Huset Boulton & Baker i
London havde krævet 18 pct. i assurance for rejsen Island-Leith49. Efter
den veloverståede forretning i Stavanger, blev det besluttet at lade skibet over
vintre i Norge.
Galeasen »Eskefjord« skulle, som det er fremgået, gå direkte til Island,
og kun anløbe Leith for at få påtegnet søpasset. Ligesom »Husevig« blev rejsen
til Island gennemført uden særlige problemer - certifikatet blev påtegnet af
den engelske konsul i Reykjavik, hvilket var en nødvendighed for at opnå
en betydelig toldreduktion i England — og tilbagerejsen mod Leith blev til
trådt. - Men så meldte vanskelighederne sig til gengæld også i fuldt mål.
I begyndelsen af december 1811 blev galeasen ligesom søsterskibet drevet
ind under Norge af en voldsom storm, og det endte i et alvorligt havari, hvor
under skibet mistede størstedelen af sin takelage, sejl, ankertove, mastetoppe,
og roret blev løsslået. Skroget og lasten havde imidlertid endnu ikke lidt nogen
overlast. Med stort besvær lykkedes det at komme ind til Bergen. For at kunne
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reparere masten var det nødvendigt at oplosse nogle uldpakker. Under dette
arbejde blev det opdaget, at lasten var varm, og da man arbejdede sig længe
re ned, opdagedes ild i lasten. Arbejdsfolkene forsøgte at dæmpe ilden ved
at lægge luger over lasten og tætne dem. Man håbede på denne måde at
kvæle ilden.
Det er altid farligt, når et lastet skib ved kaj bryder i brand, og de om
liggende skibsbesætninger og tililende mennesker blev derfor grebet af alvorlig
panik, der førte til, at de kappede ankertovene, og bugserede skibet ud i hav
nen, hvor en eventuel åben ild ikke kunne forvolde så alvorlig skade, men i
hysteri »borede og kappede en mængde mennesker det i sænk«. Årsagen til
ildens opståen meddelte skipperen ikke direkte til handelshuset i København;
men Ørum & Wulff »fandt det uden al tvivl, at det hårde vejrlig havde
bragt en del saltvand ind i lasten, som ved dens overordentlige hede havde
smeltet talgen i foustagerne, hvilke ved luftens friction, samt arbejdernes
tumling i lasten, havde antændt ilden« 50.
For at assistere kaptajn Bergmann blev kaptajn Hoyer sendt fra Køben
havn. Handelshuset fandt nemlig, at det var nødvendigt med to erfarne
folk i Bergen, da firmaet frygtede at »møde intriger og rænker«. Kaptajn
Petersen og »Fredens« ophold et par år tidligere havde givet næring til bitre
erfaringer. - Endelig i januar måned 1812 kom der meddelelse om, at »Eske
fjord« var hævet, og at arbejdet med at oplosse, udvaske og tørre alt var
påbegyndt.

Sjette krigsår 1812
I begyndelsen af januar 1812 var situationen den, at Ørum & Wulff havde
et skib liggende i Stavanger - og et i Bergen - det sidste skib - briggen
»Freden« - var det eneste af de tre, det var lykkedes for på hjemturen at
komme til Leith, hvor det lå i begyndelsen af året 1812. Tilbage var kun
rejsen til København. Skipper Outzen fik imidlertid meddelelse om at blive
liggende, da Jens Ørum ikke var »ynder af disse vinterture« 51.
Det var ikke ganske uproblematisk at sejle fra England til København, og
allerede i januar måned 1812 blev kaptajnen på »Freden« instrueret om, at
han kunne benytte vinteren til at indrette sin journal således - naturligvis alt
efter vindenes og vejrligets beskaffenhed - at det fremgik, at briggen kom
direkte fra Eskefjord i Island, og naturligvis skulle han skaffe sig et certifikat,
der kunne bevise, at hele ladningen var islandsk. Licenser og eventuelle andre
papirer, der måtte vise noget andet, skulle følgelig tilintetgøres. Med til Dan-
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mark skulle skipperen nemlig medtage nogle engelske varer, hvorom han se
nere ville blive instrueret. Allerede nu fik han dog besked om, at de, godt
emballerede, skulle lægges langt inde i lasten midt i uldpakkerne; men i øv
rigt skulle kaptajn Outzen udvise den allerstørste konduite og forsigtighed 52.
I Norge lå »Husevig« og »Eskefjord« begge med små restlaster bestå
ende af skind og talg, der skulle afsættes i England. Det var derfor nærlig
gende at ansøge om tilladelse til kun at lade det ene skib gå til England med
hele restlasten og lade det andet fortsætte direkte til København. Handelshuset
søgte derfor en sådan tilladelse til at »Husevig« måtte sejle direkte til Køben
havn, og Ørum & Wulff håbede, at Sir Joseph Banks ville fremme og støtte
det ansøgte. Licensen blev imidlertid — på trods af store anstrengelser - ikke
imødekommet. Kontinentalsystemet var nemlig ikke et logisk handelshus, men
en særdeles besværlig partner, der krævede, at begge skibe skulle gå til Leith men først efter at nye søpas var blevet bevilget i London. En forklaring på den
ne bestemte holdning er måske, at englænderne regnede med, at de danske
skibe ville supplere lasten med tømmer, en vare, der var stor knaphed på
i England. Før krigen var trafikken på England med netop denne artikel
særdeles stor. 1797-98 gik hele 63 skibe med trælast fra Norge til Storbri
tannien 53.
Inden de to galeaser hen på foråret 1812 havde forladt Norge var licens
systemet yderligere blevet udbygget - hvilket igen betød nye vanskeligheder
for de danske købmænd. Englænderne krævede nemlig, at der også på
sejladsen fra England til Danmark skulle udføres varer - nu til en værdi af
2-3 £ pr. udgående skibslæst. For købmændene var situationen næsten håb
løs, idet det var forbudt at indføre engelske varer til Danmark, og blev skibe
ne desuden antastet af franske kapere, trådte Milano-dekretets bestemmelser
i kraft, og også de danske kapere var der grund til at frygte. For at undgå
de værste problemer i Danmark ansøgte firmaet den 25. februar 1812 kon
gen om indførselstilladelse for en række engelske varer. Hvilke kunne for
retningen imidlertid ikke oplyse, da Ørum & Wulffs’ forbindelse i England
ville ordne sagen, for at skibet så hurtigt som muligt kunne klargøres til
hjemturen. Fik firmaet ikke indførselstilladelsen, og forsøgte det at smugle
engelske varer i land, henfaldt det til bestemmelserne i plakaten af 10. no
vember 1810. Heri stod bl. a., at indsmuglede engelske varer skulle bræn
des 54.
Det var en sandhed med meget store modifikationer, at handelshuset ikke
vidste hvilke varer, der ville hjemkomme fra England, for af kopibogen frem
går det klart, at købmand J. A. Wulff benyttede det engelske udførselspåbud
til at hjemskrive frynser, snore, knaster (aksler) m. m. til en ny karet, han
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Reykjavik o. 181 o.
I begyndelsen af 1800-tallet var Islands befolkning godt 47.000. Heraf boede i følge folketællingen i 1801 kun 307 i Islands største by, Reykjavik. Alle bygninger med und
tagelse af kirke og fængsel var opført af træ, der udvendigt var dækket af et lag 1er blandet med tjære. Byen ses fra sydøst ned mod »havnen«. Husene her var for en stor
del pakhuse og boliger for de danske købmænd. Bag kirken ses stiftsamtmand grev Tiampes embedsbolig, hvor oprøreren Jørgen Jørgensen - efter at have erklæret Island
selvstændig - i juni 1809 opslog sin residens. Han fik tilnavnet »hundedagskongen«, fordi hans hersketid ophørte samtidig med disse.
George Steuart MacKenzie: Travels in the Island of Iceland (1810).
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netop havde sat i arbejde. Hertil skulle han yderligere bruge hvidt klæde
til indtræk og 2 gulvtæpper. Til sit eget mere personlige forbrug bestilte
købmanden klæde til en ny frakke »tykt og fint«, videre fint pike til tre
hvide veste og to nattrøjer. Mørkt tøj skulle han også bruge til datteren
Dorothea’s konfirmation, og et dagligt sjal skulle Sophie have, ligesom et dusin
ekstrafine damestrømper heller ikke var at foragte. Maven tænkte den island
ske købmand også på, og derfor hjemskrev han nogle flasker carry og 6 glas
citronessens for blot at nævne nogle af artiklerne 55. Efter indkøbet af disse
varer synes udførselspåbudets beløb at være opbrugt; men man kan næppe
hævde, at de indkøbte varer kunne hjælpe meget på Englands eksportvan
skeligheder. Måske skyldes de private indkøb frygt for vanskeligheder ved
eventuelt salg af engelske produkter i Danmark. Kullasten et par år tidligere
havde jo, som set, givet svære problemer. Det var naturligvis en selvfølge,
at de engelske produkter ikke figurerede på skibets papirer56. »Fredens«
rejse blev fra København foreslået lagt over Norge, hvorfra skibet så kunne
fortsætte til København under de »originale« papirer, d. v. s. dem kaptaj
nen i vinterens løb havde konstrueret i Leith. Var denne rute imidlertid for
vanskelig, skulle »Freden« følge en af de engelske konvojer, der fra 1810 var
blevet stadig mere almindelige i Østersøhandelen. Østersøen var for England
blevet af stadig større betydning, idet havnene her blev brugt som adgangs
veje til de øst- og centraleuropæiske markeder. Napoleons politik hindrede
den sædvanlige adgang gennem Vesteuropa og Middelhavet. I København
så man en ideel løsning i, at briggen lagde sig i en sådan engelsk konvoj.
Når den nærmede sig Sjælland skulle skipperen forlade de engelske skibe,
gå tæt ind under kysten og søge havn 57.
De to galeaser i Norge arbejdede handelshuset energisk på at få hjem til
København. Den 21. marts 1812 blev kaptajn Hoyer, der havde overtaget
Bergmanns skib »Eskefjord«, instrueret om skibets videre fart. Det havde
fået afslag på ansøgningen om at gå direkte til København, men skulle fort
sætte til Leith. Her skulle galeasen indtage engelske varer, som det nu var
påbudt, samt sælge talg- og skindlasten. »Husevig« skulle følge søsterskibet
til England. Om muligt skulle det ene af skibene medtage hele den engelske
ladning for at fordele risikoen. Licensen ville rumme tilladelse til anløb af
Norge eller Sverige - hvor der så kunne veksles papirer og toldklareres. Til
hjemrejsen var der allerede bestilt engelske varer: 20 flasker vitriol olie, 2
piber terpentin, mallaga rosiner i V4 tønder, bordeaux vineddike på piber,
blegehvidt, rom og stenkul, det sidste som ballast. Handelshuset havde åben
bart fået indførselsforbud for Hoyer, for når skibene kom til København
skulle de nævnte varer smugles i land. Toldbetjentene var allerede klar over,
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at de islandske skibe ville rumme engelske varer, og de kontrollerede dem
derfor særdeles omhyggeligt. Af og til gennemsøgte de endog alle sejl. Man
havde et frisk eksempel, hvor en kontrollør i sin iver »slog gennem isen, så
han himlede«. Skipperen måtte naturligvis ikke gå for nær toldboden, når de
ankom til København. Inden afgang fra Leith skulle alt assureres »for al
fare« - dog med undtagelse for dansk kondemnation 58.
Det er i det hele taget meget tydeligt, at firmaet var utryg ved situationen.
Talrige breve med instruktioner blev sendt af sted med korte mellemrum til
de to kaptajner. En vis nervøsitet havde nemlig meldt sig, efter at stadig flere
hjemkomne islandske skibe var blevet opbragt og fundet i besiddelse af
engelske varer. Ikke mindst den sidste del af turen - fra Helsingør til Køben
havn - kunne være farlig. Handelshuset var til slut indstillet på, at skibene
sikkert ville være bedst tjent ved at blive besat med danske marinesoldater,
så man i hvert fald kunne undgå kaperkaptajnernes vilkårlighed.
Situationen ændredes imidlertid hele tiden. I foråret 1812 skærpede franskmændene deres krav, og hos Ørum & Wulff turde man ikke længere lade ski
bene medføre karetudstyret helt til København 59. I stedet skulle det oplosses
i Norge, hvorfra det skulle bringes gennem Sverige til København 60.
To dage senere afgik et sidste brev, der advarede mod kapere, der var
maskeret, så det ikke fremgik, om de var franske eller engelske. På trods af
det nye farlige element vovede købmanden at afgive bestilling på endnu et
dusin fine bomuldsfruentimmerstrømper, der ligesom de forrige skulle være
uden åbne svikler. Endvidere blev der bestilt udstyr til endnu en karet. Brevet
blev endelig afsluttet med, at købmand J. A. Wulff meddelte kaptajnerne, at
han ville bede »Himlen bevare skibene mod det røverpak i Bergen«, hvis
det skulle blive nødvendigt for dem at anløbe Bergen 61.
Næppe var de sidste instruktioner afgået til galeaserne i Norge, før plan
lægningen af årets rejser til Island blev indledt. Igen blev der søgt om til
ladelse til komkøb fra de kongelige magasiner, men nu var indkøbsprisen
oppe på 23 rd. for rug og 17 rd. for byg, alt for 1 td. Midt i april kom der
omsider meddelelse om, at »Husevig« og »Eskefjord« var vel ankommet til
Leith ; men skibene var igen så meget forsinkede, at deres licenser var udløbet,
og igen måtte Boulton & Baker i London anmodes om at udvirke nye til den
fortsatte rejse hjem til København. Instruksen for hjemrejsen for de to skibe
lød på, at de i ballast skulle anløbe »hvilken havn i Østersøen« for at indtage
komladninger, idet handelshuset ville søge at skaffe billigere korn. Det kø
benhavnske var for dyrt. Endelig skulle skibene herfra anløbe hovedstaden
for at komplettere ladningen med gryn, brød etc. for igen at returnere over
Leith til Island 62.
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I København var købmændene Ørum og Wulff allerede begyndt at blive
ængstelige for årets handel. De regnede nemlig ikke med, at skibene kunne
være i København før sidst i juni måned hvilket igen ville betyde, at rejsen
til Island ville blive meget sen. For islænderne var situationen også vanskelig,
idet det var sædvane, at befolkningen allerede i slutningen af juni måned så snart vejene var nogenlunde fremkommelige - begav sig til handelssta
tionerne, og på det tidspunkt skulle skibene jo helst være fremme med årets
varer.
Kort før kaptajn Hoyer forlod Leith, modtog han en ny instruks fra Kø
benhavn. Han skulle i ren ballast gå direkte til København så hurtigt som
muligt, og alle de engelske varer skulle placeres i søsterskibet. Handelshuset
håbede på den måde i hvert fald at få »Eskefjord« hjem. Grunden til den
pludselige ændring skal nok søges i, at købmændene havde talt med den store
islandske købmand Busch, der netop var hjemkommet fra England med sin
brig. Han havde været ude for det ubehagelige at blive opbragt af en fransk
kaperloggert, hvis mandskab i mere end tre timer havde gennemsøgt det
ballastede skib. Køjer, køjeklæder, proviant, bænke, skabe, borde, bjælker og
paneler, alt i skibet var blevet gennemsøgt. Endog skibets ballast blev »rundt
om omspredt«. Det var naturligvis den engelske licens kaperen var på jagt
efter; men selvfølgelig blev det benægtet, at en sådan skulle være om bord, og
til sidst måtte den franske kaper give op. Forinden havde han forsøgt at
overtale mandskabet til at give oplysninger om skibets bevægelser63. En så
kraftig behandling af et ballastet skib, kunne jo nok give grund til over
vejelser hos de islandske købmænd.
Kopibogen afsluttes med et glædeligt brev, addresseret til kaptajnerne Ulrop og Hoyer, der endnu ikke er kommet til København. Heri meddeles,
at »vores regering har aldeles forbudt alt caperie så vel af franske som dan
ske fra den strækning fra Høganess - i mil fra Kulien — og til Dragør«. Så
behagelig denne oplysning end kunne være, så frygtede brevskriveren dog, at
denne forandring ikke ville vare længe, men meget snart ville blive tilbage
kaldt, og set i lyset af de hastige og talrige forandringer, handelen hele tiden
undergik, må man nok sige, at brevskriveren havde grund til at nære en vis
bekymring 64.
I slutningen af juni og begyndelsen af juli måned må briggen »Freden«
og galeasen »Eskefjord« være kommet tilbage til København. Da blev der
nemlig på ny udstedt islandske søpas til de to skibe. Derimod fremgår det
ikke, hvornår »Husevig« vendte tilbage til hovedstaden, for først den 21.
maj 1813 fik dette skib udstedt pas til en ny Islandsrejse med skipperen Mi
chael Ulrop ved roret65.
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Provinskøbmænds rekruttering
omkring 1760-1850 til belysning af
købs tædernes borgerskaber før 1850
AF PER BOJE

om en del af et igangværende arbejde med danske provinskøbmænd er
der foretaget en registrering af alle handelsborgerskaber i 36 kongerigske købstæder i tiden 1760-1847. Borgerskaberne er indført i købstædernes rådstueprotokoller eller for enkelte købstæders vedkommende i særlige
borgerskabsprotokoller1. Under indførslerne er ofte angivet den nye køb
mands alder og fødested, som er centrale oplysninger for vurderingen af
købmændenes rekruttering og dermed for de videre muligheder for at be
lyse en del af den geografiske og sociale mobilitet før 1850.
Det registrerede materiale vil blive suppleret med enkelte tidligere danske
undersøgelser af borgerskabsmateriale, nemlig Albert Olsens artikel fra 1932:
Bybefolkningen i Danmark på Merkantilismens Tid, der belyser tilvandringen
o. 1600-1800 til en række købstæder ud fra fødestedsangivelseme, og Anna
Thestrups artikel fra 1962: Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862, der be
lyser rytmen i tilgangen til Århus handelsstand og de nye borgeres alder
og fødested. Hvad ingen af disse to artikler nævner er, at rekrutteringen til
købstæderne allerede i 1840 blev gjort til genstand for en undersøgelse af
lægen J. R. Hübertz, der foruden borgerskabsprotokoller gjorde brug af spør
geskemaer, som han i 1838 fik Århus Magistrat til at udsende til husstan
dene med ønske om oplysning om bl. a. navn, stand, fødested, fædres og bed
stefædres stand og fødested 2.

S

Borgerskabsmateriale
Borgerskabsmaterialet er yderst heterogent, så snart det drejer sig om op
lysninger om alder og fødested, idet indførslernes udførlighed varierer såvel
fra by til by som i tid 3. Hübertz beklager sig således over frugtesløse hen-
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vendelser til en række mindre byer med hensyn til oplysninger om fødested
»i den nyere tid« 4. I Århus borgerskabsprotokol indførtes fødested ikke
1471-1674 og 1821-62, men i 96 % af tilfældene for den mellemliggende
periode, og alderen indførtes kun i tiden 1727-18205. For de til denne
undersøgelse registrerede handelsborgerskaber var bortfaldet med hensyn til
alder for de enkelte landsdele mellem 50 og 70 % og for angivelsen af føde
sted på omkring 40 % 6. Et bortfald af denne størrelse vil kun kunne accep
teres, hvis det kan godtgøres, at det er repræsentativt med hensyn til de
undersøgte variable. I tabel 1 er for handelsborgerskaberne på Sjælland og
Lolland-Falster for perioden 1800-47 opstillet en stikprøve på 100, hvor
oplysningerne fra borgerskabsmaterialet er kontrolleret og suppleret med op
lysningerne først og fremmest fra kirkebøger og folketællinger.

TABEL i.

Stikprøves procentvise fordeling af handelsborgerskaber på Sjælland og Lolland-Falster
1800-1847 efter fødested og alder sammenholdt med udgangsmaterialets fordeling.
Fødested

Stikprøve...........
Udgangsmateriale

Alder

Danske
byer

Landdistr.

Ud
landet
og her
tugdøm
merne

Uoplyst

-24 år

25-30 år

31-36 år

37“ år

71
64

17
24

12
14

16
34

21
18

50
53

16
18

I I

13

Uoplyst

30
43

Kilde: Bilag I, II og III.

Stikprøven er sammenholdt med udgangsmaterialet 7. Den uoplyste andel
er stadig høj for stikprøven, men det ses, at den del af bortfaldet, det er
lykkedes at eliminere, ikke har medført en anden fordeling mellem alders
grupperne og fødestederne.
Spørgsmålet er dernæst, hvorvidt indførslen af borgerskaber var fuldstæn
dig. Manglende indførsler vil altid være vanskelige at konstatere. At der i
købstæder har været handlende uden borgerskab, er der flere eksempler på
i rådstueprotokollerne 8. Ligeledes bemærker Anna Thestrup, at af 45 opsagte handelsborgerskaber er de 5 ikke indført ved borgerskabets erhvervel
se 9. Det kan imidlertid ikke ses, om hun kun har kontrolleret erhvervede
handelsborgerskaber. En stikprøve på 50 ejendomsbesiddere, der i realre
gistrene til de pågældende købstæders skøde- og panteprotokoller står anført
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som købmænd, viser, at 7 ikke genfindes i borgerskabsmaterialet for køb
mænd 10. Da en identifikation på grundlag af alfabetisk sortering af nav
nestof af ikke ensartet stavemåde altid vil være mangelfuld, ligesom mulig
hederne for at skifte erhverv, når man først havde erhvervet borgerskab, var
lette, så kan bortfaldet ikke siges at være højt. Eksemplerne på manglende
borgerskabserhvervelse og erhvervsskift synes at have været undtagelserne.
Det må også erindres, at registreringen af borgere skete med henblik på
embedsadministrationen, ligesom opnåelsen af borgerskab indebar indtæg
ter for embedsmændene n.
Det kan derfor konkluderes overensstemmende med Albert Olsen, at
borgerskabsmaterialet nok består af vekslende udførlighed, men at det ikke kan
afvises under henvisning til manglende indførsler 12. Bortfaldet som følge af
den vekslende udførlighed er imidlertid med hensyn til oplysningerne om
alder og fødested repræsentativ for det øvrige borgerskabsmateriales oplys
ninger herom, hvorfor disse trods bortfaldet er lagt til grund for den fore
liggende undersøgelse.

Købmandene som erhvervsgruppe
Om købmændene som erhvervsgruppe før 1850 er det kendt, at de var
placeret i den øvre ende af borgerskabet. At selve erhvervet var højt placeret,
ses af, at handelsborgerskaber var de mest kostbare at erhverve, og at køb
mændene i vid udstrækning tilhørte de højeste indkomstgrupper vidner da
tidens skatteansættelser om 13. Samtidige udsagn om købmandsstandens ringe
stade i årene efter 1814, og som ofte findes citeret i nyere fremstillinger, er
rigtige i den udstrækning, de hentyder til købmænd med en begrænset ka
pital og omsætning; men også i disse år fandtes der betydelige købmænd,
ligesom udsagnene ikke siger noget om selv de ringere stillede købmænds sta
tus i forhold til det øvrige borgerskab og resten af befolkningen 14.

Geografisk mobilitet
Ud fra opgivelserne om fødested for de nye borgere er det muligt at følge en
del af vandringen fra land til by før 1850. Statistikken fra folketællingerne
giver desværre først fra 1840 en opdeling land-by til belysning af vandringerne
herimellem 15. Forskydningen i fordelingen af befolkningen mellem hoved
stad, provinsbyer og landdistrikter, som den ses af tabel 2, kan dog give
udviklingens tendens, når det erindres, at fertiliteten var højest i landdi
strikterne og mortaliteten højest i byerne.
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TABEL 2.
Befolkningens relative fordeling i landets hoveddele.

Ar

1801
1834
1840
1845
1855

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

København/
Frederiksberg
%

Provinsbyer

Landdistrikter

%

%

11,0
9,9
9,5
9,5
9,8

10,1
H,2
11,3
11,6
12,8

78,9
78,9
79,2
78,9
77,4

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

Kilde: Stat. T. 5R, A tabel 7 s. 15.

Med en uændret andel af befolkningen i landdistrikterne må tallene så
ledes tolkes som en vis nettovandring herfra til provinsbyerne, omend det
ses, at vandringen først tager til efter o. 1840.
Oplysningerne fra det af Albert Olsen indsamlede borgerskabsmateriale
ligger til grund for tabel 3. Det ses, at 40-50 % af dem, der opnåede bor
gerskab, var født i byer, 30-45 % på landet og 14-23 % i udlandet eller
hertugdømmerne for tiden 1586-1797, idet den laveste procent for fødte
på landet forekommer for Sjælland og Lolland-Falster. Albert Olsen øn
skede med sin artikel at bekræfte Sombarts tese, at den økonomiske vækst
hen mod kapitalisme i byerne under merkantilismen blev fremskyndet ved
tilvandring af faglærte håndværkere og kapitalstærke handelsfolk, herunder
jøder, idet denne tilvandring fandt sted dels fra udlandet og dels fra land
distrikterne. Det må nok siges, tallene viser en overraskende lav procent for
borgere født i byerne, omend Albert Olsen i sin iver efter at få bekræftet
sin hypotese kun nævner tallet på de 40 % for Jylland.
TABEL 3.

Procentvis fordeling af borgerskaber efter landsdel og fødested 1586-1797.
Fødested

Landsdel

Jylland ........................................
Fyn ...............................................
Sjælland og Lolland-Falster . . .

Danske byer

Landdistrikter

Udland og
hertugdømmer

40
51
50

44
35
28

15

Kilde: Beregnet på grundlag af Albert Olsen s. 95 ff.

H

23

Antal i alt

I IOO9
3742
7354
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Tabel 4 giver tilsvarende oplysninger for tiden 1760-1847, men kun for
handelsborgerskaber. Sammenlignet med tallene fra Albert Olsens materiale
ses den samme fordeling inden for landsdelene, idet Jylland er landsdelen
med den laveste andel af borgere født i byerne og den højeste andel af køb
mænd født på landet. Derimod ses andelen af fødte i byerne for landsdelene
i gennemsnit at være 54-62 % og er således over de tilsvarende tal i Albert
Olsens materiale. Fødte i landdistrikter ses at udgøre 20-35 % og ikke de
30-45 %, som Albert Olsen fandt, mens andelen af dem, der var født i
udlandet eller hertugdømmerne, var af samme størrelsesorden. Heller ikke
ved at betragte fordelingen efter fødested alene i årene før 1800 var andelen
af fødte i byerne så lav og af fødte på landet så høj som i Albert Olsens
materiale. Grunden hertil må søges i den forskellige population, idet hånd
værkerne med den lavere sociale status i højere grad end købmændene kun
ne rekrutteres fra landdistrikterne, mens forholdene for de to grupper med
hensyn til rekrutteringen fra områder uden for kongeriget var de samme.
Når fordelingen efter fødested betragtes for perioden efter 1800, gælder
for alle landsdele, at andelen af byfødte købmænd var stigende fra omkring
50 % for tiden 1800-24
65—75 % f°r perioden 1825-47, således at der
kan tales om en konsolidering af denne gruppe i forhold til købmænd født
på landet eller uden for kongeriget.
TABEL 4.
Procentvis fordeling af handelsborgerskaber efter fødested, landsdel og år for borgerskabs
erhvervelse 1760-1847.
Fødested

Danske byer

Udland og
hertugdømmer

Landdistrikter

Ar

Jyll.

Fyn

Sjæll.
Loll.-F.

Jyll.

Fyn

Sjæll.
Loll.-F.

25

1760-79

....

43

82

63

38

14

1780-99

....

47

52

52

35

34

25

1800-24

....

••••

49
69

52

1825-47

54
65

75

29
26

29
22

24
2I

..

54

58

62

30

27

23

1760-1847

Jyll.

Fyn

Sjæll.
Loll.-F.

4

II
23

17

13
21

9

9

5

16

16

15

19
18

24

Kilde: Beregnet på grundlag af bilag I.

Tabel 5 viser fordelingen efter alder ved borgerskabs opnåelse. Den dæk
ker alene perioden 1800-47, da alderen er uoplyst for over 85 % af borger-
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skaberne i perioden 1760-99 mod 50 % for perioden 1800-47, hvorfor ma
terialet er for lille for den første del af perioden.
TABEL 5.
Procentvis fordeling af handelsborgerskaber efter alder, landsdel og år for borgerskabs
erhvervelse 1800-1847.
Alder
-24 år

31-36 år

25-30 år

37- år

Ar

1800-24
1825-47

Jyil.

Fyn

25
24

27
23

Sjæll.
Loll.-F.

33
28

Jyil.

Fyn

36

29

52

52

Sjæll.
Loll.-F.

38
52

Jyil.

Sjæll.
Fyn jLoll.-F.

25
15

19
17

16
13

Jyil.

15
9

Sjæll.
Fyn Loll.-F.

13
8

24

9

Kilde: Beregnet på grundlag af bilag II.

Det ses, at der i perioden 1800-47 skete et fald i aldersspredningen ved
borgerskabs erhvervelse. Således var over 50 % af de nye købmænd i pe
rioden 1825-47 i alderen 25-30 år, det vil sige, netop da de var blevet
fuldmyndige, mod mindre end 40 % i den foregående periode. Omvendt
ses andelen af de øvrige aldersgrupper at være mindre i perioden 1825-47
end 1800-24, idet den faldende andel er mest markant for de nye købmænd
over 36 år, altså aldersgruppen med størst afstand til gruppen 25-30 årige.
Ved sammenligning mellem landsdelene kan der ikke påpeges forskelle, idet
fordelingen mellem aldersgrupperne er af samme størrelsesorden og tenden
sen mellem de to perioder den samme.
I tabel 6 er foretaget opsplitning på aldersgrupper fordelt efter føde
sted.
TABEL 6.

Procentvis fordeling af handelsborgerskaber i kongeriget efter fødested og alder ved
borgerskabs erhvervelse 1760—1847.
Alder

Fødested

Danske byer ....................................
Landdistrikter...................................
Udland og hertugdømmer.............
Kilde: Beregnet på grundlag af bilag IV.

-24 år

25-30 år

31-36 år

37- år

28
22
17

48
45
33

14
19

10
15

29

21
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Det ses, at 75 % af de nye købmænd født i danske byer ikke var over
30 år ved borgerskabs erhvervelse, mens det gjaldt for godt 65 % af køb
mændene født i landdistrikter og kun 50 % af dem, der var født uden
for kongeriget. Man kan således tale om en gruppe af nye købmænd, der
var marginale med hensyn til både alder og fødested. Dette forhold kan
forklare de tendenser, som tabel 4 og 5 viste for de tre landsdele, idet den
samme gruppe af købmænd, karakteriseret ved at være født uden for konge
riget og en forholdsvis stor aldersspredning, udgjorde en ringere andel af de
nye købmænd i tiden 1825-47 end 1800-24. Forklaringen herpå må søges
i flere faktorer. Perioden 1800-24 var præget af Napoleonskrigene og af de
store økonomiske ændringer i Danmark dels p. gr.a. krigsdeltagelsen 1807-14
og dels p. gr. a. landets ustabile pengevæsen før og efter pengereformen i
1813. Som det ses af diagram 1, var erhvervelsen af handelsborgerskaber
i årene 1809-20 meget stor i forsøg på at udnytte de specielle økonomiske
forhold 16. Som følge heraf kunne det antages, at netop de marginale grup
per blev trukket til handelen og dermed påvirkede rekrutteringsmønstret i
perioden 1800-24.

DIAGRAM i.
Antal erhvervede handelsborgerskaber i kongeriget 1800-47 opdelt ejter landsdel og i
3-ars-perioder.

Kilde: Som bilag I. Betegnelsen Sjælland dækker også Lolland-Falster.
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En nøjere undersøgelse af perioden 1800-24 giver imidlertid ikke støtte
til denne forklaring. Det ses således af diagram 1, at den store tilgang til
handelen i de tre landsdele fra 1809-20 særlig var koncentreret i årene
1809-14, og at den gjorde sig mest gældende i Jylland. Af tabel 7 ses imid
lertid, at der ikke kan konstateres en tilsvarende højere andel af de margi
nale købmænd i perioden 1809-14 eller for Jylland.

TABEL

7.

Procentvis fordeling af handelsborgerskaber i kongeriget efter år for borgerskabs erhvervelse,
landsdel og fødested 1800-24.
Fødested

Landdistrikter

Danske byer

Udland og hertugdømmer

Ar
jyil.

Sjæll.
Loll.-F.

Jyil.

Fyn

30
26

29
20

36

22

14
20

22

28

2I

1800-08 ...........

48

Öl

46

35

1809-14 ...........

61

52

25

1815-20 ...........

53

41
52

52
58

1821-24 ...........

43

Sjæll.
Loll.-F.

Fyn

54

27
36

Jyil.

18

Fyn

Sjæll.
Loll.-F.

19
22

25
28

23
26

2I
l8

Kilde: Beregnet på grundlag af bilag I.

Andelen af disse er således af samme størrelsesorden for de to andre lands
dele og i de omkringliggende år inden for perioden 1800-24. Andelen afviger
heller ikke afgørende fra den, der viste sig for perioden 1760-99 ifølge tabel
4. Den højere andel af købmænd født uden for kongeriget og af en for
holdsvis høj alder i perioden før omkring 1820 kan derfor ikke alene til
skrives den kortvarige hektiske tilgang til handelserhvervet omkring 1814-20,
men må i overensstemmelse med Albert Olsen ses i forbindelse med en
under merkantilismen traditionel tilgang fra Tyskland, som forstærkedes af
krigene i Europa i tiårene o. 1800, hvor Danmark længe bevarede sin neu
tralitet. Med den økonomiske krise i 1820’erne og den deraf følgende lille
tilgang til handelen og med den begyndende nationale modsætning fra o.
1830 var der ikke basis for en tilsvarende tilgang sydfra som tidligere.
Tilgangen af købmænd født i landdistrikter konstateredes at udgøre en
uændret andel på o. 25-35 % i perioden 1760-1847. Hvorvidt det var et
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generelt fænomen før 1850, kan ikke afgøres ved direkte sammenligning
med andet materiale.
En opsplitning efter fødte i landdistrikter i samme landsdel og fødte i
landdistrikter uden for landsdelen, som i tabel 8, muliggør imidlertid en
sammenligning.

TABEL 8.

Procentvis fordeling af borgerskaber på Sjælland og Loll.-Falster efter fødested 1586-1847.
Fødested
Landdistrikter
i samme landsdel

Landdistrikter
uden for landsdelen

14
19

9
9

Handelsborgerskaber 1760-1847...............
Borgerskaber 1586-1797 ............................

I øvrigt

77
73

Kilde: Beregnet på grundlag af bilag VIII og som tabel 3.

Akcepteres den tese, at jo lavere socialt lag i købstaden jo snævrere
geografisk rekruttering, skulle man nemlig, da købmændene var socialt hø
jere placeret end gennemsnittet af købstædernes borgere, for handelsborgerskabeme vente en lavere procent af fødte på landet i samme landsdel
sammenlignet med tallene for borgerskaber under ét17. Dette er også til
fældet, men omvendt er det imod forventning ikke tilfældet, at handels
borgerskaberne viser en højere procent for fødte på landet i anden lands
del. Ved sammenligning med Albert Olsens materiale er der ikke grundlag
for at konkludere, at andelen af fødte på landet for handelsborgerskaber er
øget i tiden før 1850. Tallene udelukker således ikke en eventuel nedgang.

Social mobilitet
Da det indsamlede borgerskabsmateriale i kun o. 10 % af tilfældene giver
faderens stilling, vil den intergenerationelle sociale mobilitet alene blive be
lyst ved den udtrukne stikprøve på 100 købmænd på Sjælland og LollandFalster suppleret med tidligere undersøgelser. Stikprøven, som ses af tabel
9 viser, at der mellem perioderne 1800-24 °g 25-47 ikke skete nogen forskyd
ninger i andelen af dem, der var sønner af fædre med erhverv på landet.
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TABEL 9.

Procentvis fordeling af handelsborgere og købmandslærlinge efter område, år og faders
stilling 1750-1847.
Faderens stilling

Område
Ar

Købmand

Andet
borger
skab

Sjælland og
Lolland-Falster
1800-24 ............................
’825-47 ............................

52
38

9
29

Ålborg
1750-92 ............................

34

9

Imma
teriel
virks. i by

Imma
teriel
virks.
på land

13
12

9
9

37

Landbrug,
men ikke Bondestand
bondestand

Andet

13
9

0
0

4
3

18

2

0

Kilde: Beregnet på grundlag af bilag VII.

Den væsentligste forskydning mellem perioderne har fundet sted i rekrut
teringen fra henholdsvis købmandsstanden og det øvrige borgerskab. I pe
rioden 1800-24, hvor man måske overensstemmende med resultaterne fra
den geografiske mobilitet kunne vente en vis social spredning, ses godt halv
delen af de nye købmænd at være sønner af købmænd, mens kun o. 10 %
havde fædre med andet borgerskab. I perioden 1825-47 ses de to grupper af
købmænd at have nærmet sig til samme størrelsesorden, idet de stadig sam
let udgjorde den samme andel af de nye købmænd. Albert Olsens opgørelse
for Ålborg, også vist i tabel 9, afviger ikke afgørende fra ovennævnte. Hans
lavere procent for købmandssønner kan forklares dels ud fra geografiske for
skelle, og dels, nok så afgørende, at tallene er for købmandslærlinge. Af
disse sidste ville en del aldrig blive selvstændige, hvilket overvejende gjaldt
dem, der ikke var sønner af købmænd. Det bemærkes, at der blandt lær
lingene var 2 % af bondestanden. For handelsborgerskabeme ses imidlertid
det afgørende forhold, at ingen, der var født på landet, var af bonde
stand. En stor del udgjordes af sønner af præster og forpagtere eller forval
tere af større landbrug.

Konklusion
Når Hübertz skriver, at »de handelshuse, der i det mig bekendte tidsrum har
floreret mest i Århus, var enten aledeles fremmede, eller de nedstammede

Købstæderne! borgerskaber før 1850

45

fra bønder i en omegn af 4-6 mil«, så er det nok rigtigt, at Jylland havde
en større andel af fødte på landet end de øvrige landsdele, men at de ikke
udgjorde over 30 % og sammen med fødte uden for kongeriget ikke over
50 % af de nye købmænd; en andel som ikke før 1850 viste tendens til
stigning 18. Og når Albert Olsen skriver om tilflytterne fra landet, at de
»var dygtige folk, der navnligt som handelsmænd ofte nåede vidt«, er det
nok rigtigere at understrege hans bemærkning om, at størstedelen ikke nåede
så vidt19.
Sammenfattende må det derfor siges, at der skete en stigning i perioden
før 1850 af gruppen af nye købmænd født i danske byer. Dette skete i første
række på bekostning af gruppen af fødte uden for kongeriget, således at pro
vinskøbmændene fra o. 1820 havde mulighed for at udvikle sig til en del af
et nationalt borgerskab. At gruppen af nye købmænd født på landet uæn
dret udgjorde 25-35 % må ses ud fra den uændrede sociale rekruttering.
Den manglende sociale mobilitet satte således snævre grænser for den geo
grafiske rekruttering. Tiden før 1850 åbnede ikke adgang for bondestanden
til købstædemes øvre sociale lag, idet blandt andet værnepligten gjorde køb
mændene uvillige til at tage bondesønner i handelslære. Selv om der i pe
rioden før 1850 fandt en ændring sted mod større social mobilitet inden for
selve borgerskabet, formåede dets øvre lag at konsolidere sig over for sam
fundets øvrige sociale grupper.

Kilder og litteratur
Utrykt materiale
Landsarkivet for Sjælland m. m.
Rådstue- og borgerskabsprotokoller for købstæderne: Maribo, Nykøbing F., Nysted, Saks
købing, Stege, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Holbæk, Nykøbing S., Køge, Roskilde og
Helsingør for årene 1760-1847 og Vordingborg for 1791-1846. Diverse kirkebøger.

Landsarkivet for Nørrejylland
Rådstue- og borgerskabsprotokoller for købstæderne: Hjørring, Nykøbing M., Ringkøbing,
Varde, Horsens, Ålborg, Århus, Grenå, Fredericia og Vejle for årene 1760-1847, Sæby
1787-1847, Holstebro 1783-1847, Skanderborg 1791-1847, Randers 1760-1796 og Maria
ger for årene 1760-1772 og 1797-1847.

Landsarkivet for Fyn
Rådstue- og borgerskabsprotokoller for købstæderne: Rudkøbing, Svendborg, Middelfart og

46

Per Boje

Odense for årene 1760-1847, Assens 1788-1847, Bogense 1797-1847 og Kerteminde for
årene 1766-1847.
Rigsarkivet
Folketælling 1845.

Trykt materiale
J. R. Hübertz: Om bevægeligheden i den danske befolkning. 1840.
Albert Olsen: Bybefolkningen i Danmark på Merkantilismens Tid. Acta Jutlandica IV32.
1932.
Anna Thestrup: Handelsborgerskaber i Århus 1674-1862. Erhvervshistorisk Årbog 1961—
1962. 1962.
William Petersen: Migration. Social Aspects. Encyclopedia of the Social Sciences vol.
10. 1968.
Statistisk Tabelværk 5R, litr. A, hft. 5.

Noter og henvisninger
1. På Landsarkivernes læsesale i Køben
havn, Viborg og Odense findes for en
række købstæder registre til dele af bor
gerskabsmaterialet. Hvor sådanne fin
des, er de lagt til grund for registre
ringen, idet oplysningerne for alle bor
gerskaber efter 1799 er kontrolleret i
det primære materiale og lejlighedsvis
for borgerskaber før 1800. I den ud
strækning, registrene har undladt ind
førsler fra det primære materiale, vil
de således ikke indgå i det her regi
strerede. Registrene, der i hvert fald
for Landsarkivet for Fyn er udarbejdet
af arkivets personale, synes dog yderst
pålidelige.
2. Hübertz.
3. Albert Olsen 16 ff.
4. Hübertz 4.
5. Thestrup 134 og 139.
6. Jfr. bilag I og II.
7. Det lidt højere bortfald med hensyn til
angivelse af fødested og alder i tabel
i end beregnet efter bilag I og II skyl
des, at materialet i tabel 1 i modsætning
til materialet i bilagene ikke er supple
ret med de senere fundne oplysninger
fra stikprøven.
8. Slagelse rådstue protokol g. november
1796 og 5. oktober 1796.
9. Thestrup 143.

i o. Stikprøve foretaget på materiale indsam
let til den igangværende undersøgelse
af danske provinskøbmænd.
11. Forordning 14. januar 1803.
12. Albert Olsen 17.
13. Forordning 14. januar 1803.
14. Jfr. Albert Olsen 62 om forskelle blandt
købmænd.
15. Stat. T. 5R, A 30 ff.
16. I det følgende argumenteres ud fra
bruttotilgangen af nye købmænd. Argu
mentationen gælder imidlertid også net
totilgangen. Tilgangen i perioden 1815—
47 korrelerer ikke med afgangen målt som
antallet af fallerede og døde købmænd,
jfr. bilag V, således at den store til
gang omkring 1809-20 ikke kan for
modes at skyldes en tilsvarende høj af
gang i samme periode og de foregående
år.
17. Nyere vandringsundersøgelser viser så
ledes, at jo højere status der søges, jo
længere at vandre, jfr. f. eks. Petersen
288. Hübertz’ tal i bilag VI viser, at
ikke-borgere i højere grad end borgere
var født i det omkringliggende land
distrikt og i mindre grad i andre lands
dele.
18. Hübertz 41.
19. Albert Olsen 6.
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BILAG
BILAG I.

Antal handelsborgerskaber i kongeriget opdelt efter landsdel, år for borgerskabs erhvervelse
og fødested 1760-1847,
Fødested
Udland og
hertugdømmer

Landdistrikter

Danske byer

Uoplyst

Ar
Sjæll.
Fyn Loll.-F.

Jyil.

1760-79
1780-99
1800-08
1809-14
1815-20
1821-24
1825-47

70
47
75
69
26
12
84

70
119
95
177
71
18
194

45
56
42
60
61
27
265

Jyil.

Sjæll.
Fyn Loll.-F.

61
87
69
74
37
15
78

12
31
44
35
23
5
26

18
27
27

23
23

H
73

Jyil.

Fyn

31
45
36
41
27
9
28

3
12
28
30
15
6
11

Sjæll.
Loll.-F.

8
25
23

32

22
9
16

Jyil.

77
104
59
96
83
40
411

Sjæll.
Fyn jjoll.-F.

39
102
47
40
30
29
142

I I I

104
71
46
51
22
159

Kilde: Rådstue- og borgerskabsprotokoller for Maribo, Nykøbing F., Nysted, Sakskøbing, Stege, Slagelse, Ring
sted, Kalundborg, Holbæk, Nykøbing S., Køge, Roskilde, Helsingør, Hjørring, Nykøbing M., Ringkøbing, Var
de, Horsens, Alborg, Arhus, Grenå, Fredericia, Vejle, Rudkøbing, Svendborg, Middelfart, Odense, Vording
borg, Sæby, Holstebro, Skanderborg, Randers, Mariager, Assens, Bogense og Kerteminde.

BILAG II.

Antal handelsborgerskaber i kongeriget opdelt efter landsdel, år for borgerskabs erhvervelse
og alder 1760-1847.
Alder

Ar

1760-79
1780-99
1800-24
1825-47

-24 år

25-30 år

31-36 år

37- år

Sjæll.
Jyil. Fyn Loll.F.

Sjæll.
Jyil. Fyn Loll.F.

Sjæll.
Jyil. Fyn Loll.F.

Sjæll.
Jyil. Fyn Loll.F.

Jyil. Fyn

6
13
43
30

198 122 166
298 I90 167
651 255 288
388 75 79

7
7
75
76

Kilde: Som bilag I.

I

5

I

11

71 88
43 120

16
27
105
168

O
I

5
18

76 IOI
98 225

12
10
73
49

I
0

49
31

3
14
42

55

O

0

63
l6

Uoplyst

3
2
34
34

Sjæll.
Loll.F.
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BILAG III.

Antal handelsborgerskaber på Sjælland og Lolland-Falster opdelt efter
fødested og alder ved borgerskabs erhvervelse 1800—47.
Fødested

Alder

rioncLa
t nnri Udland,
bver
distrikter hertuS'
y
dømmer

Samti. borgerskaber 428
Stikprøve ...............
60

154
14

henholdsvis

Uoplyst

340
16

91
10

-24 år

105
15

25-30 år 31-36 år

106
11

309
35

37-år Uoplyst

431
30

62
9

Kilde: Som bilag I. For stikprøve tillige kirkebøger og folketælling 1845.

BILAG IV.
Antal handelsborgerskaber i kongeriget opdelt efter fødested og alder ved borgerskabs
erhvervelse 1760—1847.
Alder

Fødested

-24 år

Danske byer.............................................
Landdistrikter ........................................
Udland og hertugdømmer...................
Uoplyst ...................................................

258
96
33
118

25-30 år

31-36 år

129
83
55
72

44O
198
64
138

37- år

Uoplyst

766
360
265
i486

90
65
4G

49

Kilde: Som bilag I.

BILAG V
Antal erhvervede handelsborgerskaber i kongeriget sammenholdt med antallet af døde
og fallerede købmænd opdelt i 3-årsperioder og efter landsdel 1815—47.
Landsdel

21-23

24-26

27-28

29-31

32-34

35-37

113
84

54
67

74
50

87
49

93
47

74
71

30
35

40
23

28
21

35
23

37
25

61
44

48
46

61
32

52
38

62
48

1815-17 18-20

Jylland
Borgerskaber ........ 105
Døde og fallerede . . 51
Fyn
Borgerskaber ......... 65
Døde og fallerede . . 15
Sjælland og
Lolland-Falster
Borgerskaber ......... 96
Døde og fallerede . . 33

39-41

42-44

45-47

84
66

IOI

47

111
73

115
62

30
27

41
38

30
23

32
32

43
25

71
43

62
35

56
28

76
54

97
51

Kilde: Som bilag I. Skifte- og dødsanmeldelsesprotokoller for de samme købstæder.
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BILAG IV
Procentvis fordeling af Århus' indbyggere opdelt efter status, år og fødested 1785-1838
Fødested
Omkringliggende
land
distrikter1)

Jyske
byer

Status og år

Borgere
1785-1808 .............
1809-22 .................
1838 .......................
Tjenestekarle
1819 .......................
Tjenende mandfolk
1838 .......................
Daglejere
1819-25 .................

Øvrige
jyske
landdistrikter

Anden
landsdel2)

Udland
og hertugdømmer

Uoplyst

48
41
50

29

12
16

4
6
9

9
11
13

13
22
11

i
i
0

12

83

2

i

4

-

52

34

4

3

3

-

13

61

9

3

H

—

Kilde: Hübertz. 29, 39 f, 50 ff, 54 f, 67 f, 71, 78 og 81.
1. Defineret som »Landet i en omkreds af 4-6 mil om byen«.
2. Uden for Jylland, men i kongeriget.

BILAG VII.
Antal handelsborgere og købmandslærlinge opdelt efter område, år og faders stilling
1750-1847
Faders stilling

Køb
mand1)

Andet
borger
skab

Imma
teriel
virks.
i by2)

Sjælland og
Lolland-Falster
1800-24 ...........
1825-47 ...........

12
13

2
10

2
3

Ålborg
1750-92 ...........

37

10

Område og år

Imma Landbrug,
teriel
men ej
virks.
bonde
på land2)
stand3)

3
4

40

Bonde
stand

Andet4)

Uoplyst

3
3

0
0

I

30
13

19

2

0

124

Kilde: For Sjælland og Lolland-Falster som bilag III. For Alborg: Albert Olsen. Indskrevne købmandslærlinge.
1. Tillige diverse handlende.
2. Fædre som sognepræst, skovrider, lærer og degn.
3. Fædre som forpagter, materialforvalter, forvalter og hollænder.
4. En soldat og en »hr.«.
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BILAG VIII.
Antal handelsborgerskaber på Sjælland og Lolland Falster opdelt efter fødested 1760-1847
Fødested

Landdistrikter
i samme landsdel

1760-1847

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

Kilde: Som bilag I.

128

Landdistrikter
uden for landsdelen

77

I øvrigt

691

Studiet af arbejdsløshed
Et forskningsprojekt om beskæftigelsesforholdene
i Danmark i det 19. årh.
AF CHR. R. JANSEN OG ERIK KORR JOHANSEN

Tidligere tiders beskæftigelsesforhold er kun i mindre omfang be
handlet af historikere til trods for, at en belysning heraf vil være af
betydning for den fulde klarlæggelse af en række spørgsmål, histori
kerne allerede gennem årtier har været optaget af. To af Erhvervs
arkivets medarbejdere, Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen, har
- med støtte af Det humanistiske Forskningsråd - taget emnet op,
og de giver i nedenstående artikel en oversigt over problemer, der er
forbundet med udforskningen af arbejdsløsheden i det 19. årh. i
Danmark, ligesom de redegør for kilderne til belysningen af beskæf
tigelsesforholdene samt de hidtidige resultater. Artiklen er udarbej
det til Den 14. Internationale Historikerkongres, der afholdes i au
gust 1975 i San Francisco. Her vil beskæftigelsesforholdene blive ta
get op til drøftelse som led i temaet Økonomiske aspekter af indu
strialiseringen i det 18. og 19. årh.

Indledning
remvæksten af arbejderbevægelsen og depressionen i 1930’erne har be
tydet meget for den interesse, hvormed man i nutiden følger svingninger
i beskæftigelsen. En lang række bøger og artikler behandler de vidtræk
kende økonomiske og sociale konsekvenser, det har for det moderne industri
samfund, når forholdet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft
forrykkes; en politisk diskussion omkring økonomiske og sociale problemer vil
altid medtage dette element.
På denne baggrund er det overraskende, at de sidste generationers inter
esse for beskæftigelsesforhold ikke har smittet af på historikerne. Kun få har
interesseret sig for tidligere tiders beskæftigelsessituation og dens følger, både
økonomisk, socialt og politisk. En klarlæggelse af disse forhold har i sig selv
interesse, men vil også være af betydning for problemer, som historikere gen
nem de sidste årtier har vist betydelig opmærksomhed, f. eks. økonomisk vækst,
vandringer og løn- og leveforhold. Specielt vil det være nyttigt med en under-
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søgelse af beskæftigelsessituationen i Europa og Nordamerika før og under
industrialiseringen, det vil sige det 19. årh. I dette århundrede skete en
fundamental ændring i arbejdskraftens status fra tidligere århundreders i
hovedsagen stationære landbrugsbeskæftigelse til det 20. århundredes mobile,
differentierede industriarbejdere. Denne proces må bl. a. formodes at have
øvet væsentlig indflydelse på beskæftigelsesforholdene, men vor viden herom
er begrænset.
Formålet med denne artikel er at orientere om nogle foreløbige resultater
af undersøgelser over svingningerne i beskæftigelsen i Danmark i sidste halv
del af det 19. årh. Især problematikken vedrørende arbejdsløshed interesserer
os, og vi arbejder på at nå frem til en analyse af dens omfang, årsager og
konsekvenser, samtidens syn på ledigheden og de foranstaltninger, der blev
truffet mod den. Analysen vil i høj grad blive baseret på kvantitativt materiale
og dække såvel land som by. Artiklen, håber vi, vil endvidere lægge op til en
diskussion om, hvorvidt tilsvarende undersøgelser har interesse og er mulige
i andre lande.

Problemer i den hidtidige forskning
Det spinkle statistiske materiale før 1. verdenskrig er formentlig forklaringen
på historieforskningens svigtende interesse for beskæftigelsesforholdene. Så
vidt vi ved, findes der kun arbejdsløshedstal over en længere årrække fra
England, hvor det på grundlag af oplysninger fra enkelte fagforeninger er
muligt at opstille tal tilbage til 1851. Mitchel og Deane, der har offentliggjort
tallene i Abstract of British Historical Statistics, advarer imidlertid imod at
tillægge disse tal for vidtgående betydning: “The percentages computed from
these returns have been commonly used as a general indicator of unemploy
ment. In view of the small number of workers covered by them this is ob
viously a hazardous procedure. They consist almost exclusively of skilled male
workers, they tend to overrepresent industries which are vulnerable to cyclical
employment fluctuations, and they ignore completely some of the more stable
industries (agriculture, domestic service, and railways for example). The
industries covered by the returns change in relative importance over the
period. . . .” x. Det kan tilføjes, at oplysningerne ikke giver grundlag for
regionale eller sæsonmæssige analyser.
En af de få omfattende undersøgelser af arbejdsløshedsproblemet før 1.
verdenskrig udkom allerede i 1909. Det var den senere Lord Beveridges bog:
Unemployment. A Problem of Industry, der blev genoptrykt flere gange og
i 1930 udkom i en revideret og udvidet udgave, der bl. a. redegjorde for
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problemet i årene fra den første udgaves fremkomst til slutningen af 1920’
erne. Beveridges bog er en klassiker, som ingen, der beskæftiger sig med
arbejdsløshedsproblemer, kan komme udenom. Her gives en indføring i
arbejdsløshedsproblematik; men bogens anvendelsesmuligheder til belysning
af forholdene i det 19. årh. begrænses dog ved, at den - som titlen siger kun omhandler industriel arbejdsløshed, ligesom den som led i den omfat
tende engelske debat i det første årti af dette århundrede i lige så høj grad
beskæftiger sig med den samtidige situation som med historiske forhold. Af
gode grunde finder man heller ikke i Beveridges bog de resultater, som ud
forskningen af arbejdsløsheden i 1930’erne og efter 2. verdenskrig har givet,
samt hvad den nyeste konjunkturforskning har bragt frem. Meget af dette
kan ellers være særdeles værdifuldt for undersøgelser af det 19. årh.’s forhold.
De fleste værker om det 19. årh.’s økonomiske og sociale historie rummer
spredte oplysninger om arbejdsløshedens omfang og årsager. Det er imidlertid
sjældent, at man, som f. eks. i Jürgen Kuczynskis bøger om Die Geschichte
der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus2 eller E. J. Hobsbawm : Labour
ing Men. Studies in the History of Labour3, finder særlige afsnit, der be
handler problemet mere indgående. Materialet, der i de fleste værker ligger til
grund for omtalen af beskæftigelsessituationen, er ofte tidsskrifts- og avis
udtalelser. Lønstatistik er også en hyppigt anvendt kilde. Hvor vidt forskel
lige resultater dette kildemateriale kan føre til, ses ved at sammenholde bl. a.
C. H. Claphams4 og E. J. Hobsbawms5 værker. Mens førstnævnte, ikke
mindst på grundlag af en analyse af lønudviklingen, ikke tillægger arbejds
løsheden væsentlig betydning under den engelske industrialisering, mener
Hobsbawm, at de samtidige udtalelser peger på en til tider endog meget om
fattende ledighed. Dette eksempel er langt fra enestående. Hermed skal ikke
siges, at lønstatistik eller samtidige udtalelser ikke er af betydning til belysning
af arbejdsløsheden, men at inddragelsen af yderligere materiale, der kan
sammenholdes med de to almindeligt anvendte kildegrupper, er nødvendig
for at nå frem til et afklaret billede af beskæftigelsessituationen.
Karakteristisk for omtalen af arbejdsløshed i værker om det 19. årh.’s
økonomiske og sociale forhold er, at det så godt som altid er ledigheden i by
erne og inden for industrien, udtalelserne vedrører. Beskæftigelsesforholdene på
landet behandles sjældent. I betragtning af den betydelige interesse og om
fattende debat, der har været omkring forsyningen af arbejdskraft til indu
strien, er dette ejendommeligt, idet en væsentlig del af industriens arbejdskraft
kom fra landet. Man kan stille spørgsmålet, om manglende beskæftigelse på
landet bidrog til eller endog foranledigede landarbejdemes vandring til by
erne. Problemet er her det samme som i emigrationsforskningens push and
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Uddeling af mad til arbejdsløse og fattige fra Christianshavns politistation i vinteren 1885-86.
Billedet er fra Illustreret Tidende, og i den ledsagende tekst hedder det bl. a. : »Følg en gang . . . nødens ud
vikling skridt for skridt hos en fattig familie. Arbejdet stopper op. Man må pantsætte noget, og der må råd
slås om, hvad det skal være. Ja, det og det vil man nødig af med; skal det endelig være, så må det hellere
blive dette. Desuden er det jo kun for en dags tid; så kommer der vel arbejde igen, og så kan man atter få
tingene hjem. Men der kommer intet arbejde. Og der må atter pantsættes noget. Denne gang bliver det altså
det, man så nødig ville af med sidst; men naturligvis langt hellere det end det meget andet, som man ikke kan
undvære. Man får dog maden på den måde; ikke rigelig, men dog sådan, at børnene ikke græder, fordi de er
sultne. Men så kommer huslejen«.
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pull-debat. En analyse af beskæftigelsessituationen på landet vil desuden for
tælle noget om de sociale forhold for en befolkningsgruppe, der i næsten
alle europæiske lande i det 19. årh. udgjorde hovedparten af befolkningen.
At udforskningen af arbejdsløsheden på landet vil volde problemer, fremgår
af nogle få tidsskriftsartikler, der har berørt emnet. En analyse af udbudet
af og efterspørgsel efter arbejdskraft inden for ungarsk landbrug i de sidste
årtier af det 19. årh. har søgt at vise, at den ofte fremførte opfattelse, at der
manglede arbejdskraft i disse år, ikke holder stik. Der var derimod tale om
udbredt arbejdsløshed uden for højsæsonen 6. For Englands vedkommende
har E. L. Jones i en artikel: The Agricultural Labour Market in England 17931872 vist, hvorledes beskæftigelsen i revolutionsårene og under Napoleons
krigene var høj, men derefter var der almindeligvis overskud af arbejdskraft
frem til 3. fjerdedel af århundredet, da efterspørgslen begyndte at overstige
udbudet7. Der er imidlertid ikke enighed om denne opfattelse. E. H. Hunt
skriver i en artikel: Labour Productivity in English Agriculture 1850-1914
om Jones’ synspunkt: “While his conclusions are valid for some areas, they
are not generally applicable because of his failure to distinguish sufficiently
between the conditions prevailing in different regions” 8. Hunt understreger
her noget væsentligt, nemlig at en behandling af beskæftigelsessituationen i et
land også må inkludere undersøgelser af regionale forskelle. For de nævnte
artikler gælder det, at deres oplysninger om beskæftigelsen er i brede termer;
navnlig siger de kun lidt om variationer år for år, og der skelnes ikke mellem
forskellige former for arbejdsløshed. Samme indvending kan i øvrigt rettes
mod så godt som alle omtaler af tidligere tiders beskæftigelsesforhold.
I England har historikere i de senere år vist stor interesse for de politiske
partiers holdning til og foranstaltninger mod ledighed i årtierne før 1. verdens
krig. I bogen Unemployment and Politics. A Study in English Social Policy
giver José Harris en redegørelse for de forskellige opfattelser, der gjorde sig
gældende i England, vedrørende arbejdsløshedsproblemet i perioden fra 1886,
da Joseph Chamberlain som formand for the Local Government Board ud
stedte et cirkulære, der opfordrede kommunalrådene til at sætte beskæftigel
sesarbejder i gang, frem til oprettelsen af den første form for statslig arbejds
løshedsforsikring i årene umiddelbart før 1. verdenskrig9. Mere snæver er
Kenneth D. Brown i Labour and Unemployment 1900-1914, hvor han skil
drer den engelske arbejderbevægelses, især Labour-partiets, holdning og de
bestræbelser, der blev udøvet for at få gennemført lovgivning om sagen10.
Om de liberales indstilling er der redegjort i Liberals, Radicals and Social
Politics 1892-1914 af H. V. Emy n.
Fra andre lande findes ikke tilsvarende behandlinger. Her gælder det som

56

Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen

også for England i tiden før 1880’erne, at man er henvist til spredte oplys
ninger i værker om sociale forhold - især fattigforhold - hvis man vil vide
noget om synet på og foranstaltninger mod arbejdsløshed.

Definition af arbejdsløshed og densforskellige former
Den moderne socialpolitiske og økonomiske litteratur er rig på stringente og
teoretisk velfunderet definitioner af begrebet arbejdsløshed. Selv med et nu
tidigt statistisk apparat kan der imidlertid opstå betydelige problemer med at
honorere de opstillede krav ved analyser af arbejdsløshed; til en undersøgelse
af forholdene i det 19. årh. må definitionen være simpel og praktisk. Praksis
har vist, at ved historiske undersøgelser er følgende et godt arbejdsgrundlag:
Arbejdsløshed er en situation på arbejdsmarkedet, hvor personer, der er eller
har været henvist til at udbyde deres arbejdskraft her, på grund af efter
spørgselsforandringer, sæsonsvingninger, mekanisering, arbejdsskifte, konjunk
turændringer eller gældende arbejdsbetingelser midlertidigt eller mere varigt
ikke er beskæftiget. Der er dog kun tale om arbejdsløshed, hvis pågældende
kan og vil deltage i produktionslivet12.
Denne definition peger på en række former for og dermed også årsager
til arbejdsløshed, som det vil være betydningsfuldt at undersøge på såvel
nationalt som lokalt plan. I forbindelse med det, der ofte betegnes som den
økonomiske udviklings cycliske bevægelser, opstår der i perioder konjunktur
arbejdsløshed, forårsaget af en nedgang i efterspørgslen efter varer og tje
nester. Det er denne form for arbejdsløshed, som f. eks. kendes i sidste halvdel
af 1870’erne og i begyndelsen af 1890’eme i Europa og Nordamerika. Selv
om vor viden om konjunkturarbejdsløshed i det 19. årh. er forholdsvis god
som følge af samtidens interesse for lavkonjunkturer og deres følger, vil under
søgelser, der ikke kun er baseret på datidens udtalelser, og som inddrager
moderne kriseteorier, kunne give et mere nuanceret billede.
Sæsonarbejdsløshed blev i det 19. årh. i udstrakt grad betragtet som noget
selvfølgeligt, der ikke kunne ændres ved, og som man derfor ikke kærede sig
synderligt om. Ligesom konjunkturarbejdsløshed er sæsonarbejdsløshed af
periodisk karakter. Almindeligvis vil den være klimatisk betinget, idet som
oftest vinteren vil bevirke ledighed, først og fremmest for landbruget og
i byggefagene. Herfra kan arbejdsløsheden brede sig til andre erhverv.
Mens vore hidtidige undersøgelser har vist, at usikkerhed ved klarlæggelsen
af konjunktur- og sæsonarbejdsløsheden i Danmark i det 19. årh. vil være
forholdsvis begrænset, opstår der betydelige problemer i forbindelse med må-
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lingen af strukturarbejdsløshed og den skjulte arbejdsløshed. Begge disse for
mer for arbejdsløshed spillede imidlertid uden tvivl en væsentlig rolle i forrige
århundrede. Strukturarbejdsløshed opstår som følge af ændringer i arbejds
kraftens eller produktionsprocessens struktur. Eksempelvis kan mekanisering
og rationalisering medføre mindre efterspørgsel efter arbejdskraft; ligeledes
kan tilvandring medføre øget udbud. Skjult arbejdsløshed forekommer, hvor
en arbejder tilsyneladende er beskæftiget, men reelt udfører uproduktivt ar
bejde eller arbejder på nedsat tid. Det vil især forekomme på landet, hvor
det får betydning for analysen af arbejdsløshed for husmænd, der er delvis
beskæftiget som selvstændige, delvis ved arbejde for andre. I tilfælde af, at
sådanne husmænd ikke kan skaffe sig arbejde hos andre i det sædvanlige eller
ønskede omfang, må disse betegnes som arbejdsløse, selv om de tilsyneladende
er beskæftiget på deres egne brug. Inden for industrierhvervene forekommer
skjult arbejdsløshed, hvor arbejderne for at undgå afskedigelse arbejder kor
tere end den sædvanlige arbejdstid.
Det er klart, at det er yderst vanskeligt at konstatere, hvornår en person må
betegnes som skjult arbejdsløs. I det hele taget vil opgørelsen af omfanget af
arbejdsløsheden efter de ovenanførte former være vanskelig - men ikke umulig
- i bestemte situationer, bl. a. fordi der er et nøje sammenhæng mellem dem.
Eksempelvis vil den skjulte arbejdsløshed og vinter arbejdsløsheden stige under
en depressionsperiode. På den anden side vil en opgørelse af arbejdsløshedens
omfang efter dens forskellige former give gode analysemuligheder. Først og
fremmest må de opstillede arbejdsløshedsformer ses som en hjælp ved klar
læggelsen af ledighedens årsager.

Kildematerialets karakter og anvendelsesmuligheder
Offentligt foreståede erhvervs- og arbejdsmarkedsstatistiske undersøgelser fra
det 19. århundrede er for de fleste landes vedkommende yderst sjældne og
som regel ikke tilvejebragt direkte med det formål at belyse omfanget af og
svingningerne i beskæftigelsen inden for forskellige erhvervsgrene over længere
tidsrum.
Fra Danmark foreligger enkelte sådanne generelle undersøgelser (erhvervsog industritællinger) for årene 1855, 1871-72 og 1897 samt - for Køben
havns vedkommende - for 1882. Disse tællinger vil som følge af den tids
mæssige afstand mellem dem være af såre begrænset værdi ved en mere
indgående undersøgelse over beskæftigelsesforholdene. Direkte opgørelser over
arbejdsløshedens omfang blev først indsamlet i København i i8go’eme af de
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kommunale myndigheder, men det varede endnu til 1910, før et landsdæk
kende og nogenlunde fyldestgørende materiale herom begyndte at blive ind
samlet regelmæssigt af det officielle statistiske centralorgan. Disse opgørelser
byggede på indberetninger fra de fagforeninger, af hvilke flere allerede fra
1870’ernes slutning - kort tid efter den faglige organiserings opkomst i Dan
mark - registrerede antallet af arbejdsløse medlemmer. Med den ringe til
slutning, som foreningerne havde i de første år, er oplysningerne såvel fra
1870’eme som 1880’eme af meget beskeden værdi. Først fra århundredets
sidste tiår får de en mere omfattende karakter i form af mere systematiske
og regelmæssige målinger af ledighedens omfang blandt de fagorganiserede
arbejdere. Det må dog understreges, at ved århundredskiftet var kun noget
over halvdelen af byarbejderne organiseret i fagforeninger, mens organisa
tionsprocenten blandt landarbejderne lå på et endnu lavere niveau.
Disse kildemæssige forhold har haft til følge, at de få undersøgelser, der
hidtil har været gennemført vedrørende beskæftigelsesproblemet i Danmark
i det 19. århundrede, har haft en meget sporadisk karakter. Hovedkilderne
til analysen af variationerne i beskæftigelsens omfang har - som i andre lande
- hovedsagelig bestået af samtidens egne mere eller mindre fast funderede
vurderinger af arbejdsløshedens relative eller absolutte omfang. Kun ganske
lidt har det været forsøgt at inddrage et samtidigt, mere omfattende kvantita
tivt materiale (bortset fra de nævnte spredte fagforeningsstatistikker) til be
lysning af svingningerne i beskæftigelsen 13.
Det er inddragelsen af et sådant kvantitativt materiale, der er forsøgt i nær
værende undersøgelse, der således er den første af sin art med henblik på
belysningen af beskæftigelsesforholdene i Danmark forud for 1. verdenskrig.
Da tilsvarende undersøgelser heller ikke er gennemført for andre landes ved
kommende, skal der her gøres lidt mere indgående rede for kildematerialets
karakter, dets anvendelsesmuligheder, bærekraft og begrænsninger. Selv om
de enkelte kildekategorier vil kunne variere fra land til land, er det vort håb,
at en sådan redegørelse vil henlede andre forskeres opmærksomhed på disse
og derved måske virke inspirerende for gennemførelsen af undersøgelser af
tilsvarende art andetsteds.
Det må straks fastslås, at materialet ikke vil gøre det muligt så at sige at
»producere« de manglende arbejdsløshedsstatistikker for perioden, og under
søgelsen vil således ikke føre frem til en redegørelse for ledighedens absolutte
omfang på bestemte tidspunkter eller lokaliteter. Det giver derimod mulighed
for at nå frem til en registrering af de op- og nedadgående svingninger i be
skæftigelsesforholdene i forskellige erhverv og brancher, i regionalt afgrænsede
områder eller på et mere landsdækkende plan.
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Det anvendte materiale kan opdeles i tre hovedgrupper, der henholdsvis
registrerer omfanget af og svingninger i:

1 ) antal beskæftigede personer
2 ) antal ikke-beskæftigede personer
3 ) udbudt og efterspurgt arbejdskraft.

i ) Beskæftigede personer
Det væsentligste materiale i denne gruppe består af arbejdsjournaler og løn
ningsbøger fra en række enkeltvirksomheder inden for landbrug, håndværk og
industri. På grundlag af disse bøgers opgørelser af de enkelte arbejderes dag
lige eller evt. ugentlige arbejdstid er det muligt at opgøre virksomhedens sam
lede beskæftigelse for længere perioder 14. Sådanne oversigter giver ikke blot
muligheder for at registrere de konjunkturbetingede svingninger i virksom
hedens beskæftigelse. De kan også give grundlag for en analyse af sæsonledig
hedens omfang og betydning inden for de pågældende fag eller brancher,
oplysninger, som er så meget desto mere betydningsfulde, da disse årligt til
bagevendende arbejdsløshedsperioder ikke blev viet megen opmærksomhed
i samtidens debat15. Desuden kan man i disse bøger hente information om
lønforhold, om arbejdstid, om anvendelse af overarbejde/nedsat arbejdstid,
om arbejdskraftens stabilitet o. s. v. Private virksomhedsarkiver fra det 19.
århundrede er imidlertid - især for byerhvervenes vedkommende — kun be
varet i et forholdsvis ringe antal16. Det er derfor problematisk at overføre
de opnåede resultater vedrørende disse virksomheders økonomiske aktivitet på
et mere generelt plan. En sådan generalisering forudsætter bl. a. en måling og/
eller vurdering af, hvorvidt udviklingen i de pågældende virksomheders be
skæftigelse har været repræsentativ for bredere udsnit af erhvervslivet.
En anden type materiale i denne gruppe kan belyse omfang og variationer
i beskæftigelsen inden for enkelte fag eller brancher eller inden for regionalt
afgrænsede områder. Som eksempler herpå kan for landbrugets vedkom
mende nævnes årligt opgjorte snekastningslister, d. v. s. fortegnelser over de
enkelte landbrugsbedrifters samlede folkehold. Registrene anvendtes af sogne
rådene i landkommunerne i forbindelse med udskrivning af mandskab til
vintrenes snerydningsarbejder. For håndværksfagenes vedkommende findes for
1850’erne - hvor disse endnu var organiserede i lav - i flere byer, heriblandt
København, årlige lister over lavsmedlemmer. Oversigter over antallet af
beskæftigede håndværkssvende i lavene kan desuden beregnes på grundlag
af opgørelsen af disses indbetalinger af kontingenter (tidepenge), der er anført
i en række bevarede »lavssvendeprotokoller«. For enkelte byer er bevaret
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Snekastningsliste fra Dalum-Sanderum sogne 1878-79.
Hvert år om efteråret foretog sognerådene fordelingen af snekastningsbyrden. Arbejdet blev fordelt efter hart
korn og folkehold, der derfor blev noteret omhyggeligt op og fremlagt til offentlig gennemsyn. Snekastnings
listerne er i dag en væsentlig kilde til belysningen af folkeholdet på gårdene, bl. a. fordi der nok skulle blive
gjort indsigelser, hvis listerne ikke var korrekte.
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»svendelister«) d. v. s. de kommunale myndigheders opgørelser over samtlige
beskæftigede håndværkssvende i byen, der var forpligtede til at gøre tjeneste
i byernes »borgervæbning«. Lavsorganisationen ophævedes imidlertid 1862, og
dermed forsvinder dette materiale. For en række industri- og fabriksfag fin
des et tilsvarende materiale - årlige opgørelser over arbejdertal - for årene
1874-1900 i Arbejds- og Fabrikslilsynets beretninger. Oplysningerne i disse
beretninger vedrører virksomheder, der beskæftigede børnearbejdere og/eller
anvendte mekanisk drevne maskiner som drivkraft. Materialet kan især be
nyttes til belysning af konjunkturledighedens betydning under forudsætning
af - hvad der i reglen er tilfældet - at de årlige registreringer er foretaget på
samme tidspunkt af året.
Endelig må i denne gruppe nævnes et antal arbejderprotokoller, ført af det
lokale politi i forbindelse med en række større offentlige arbejder (jernbaneog digeanlæg, indvindingsarbejder, fæstningsbyggeri). Materialet er især vær
difuldt til belysning af, i hvor høj grad den lokale arbejderbefolkning fandt
beskæftigelse ved sådanne anlægsarbejder.
2) Ikke-beskæftigede personer

Som tidligere nævnt foretog nogle af de nyoprettede fagforeninger allerede
fra slutningen af 1870’eme opgørelser over fagforeningernes arbejdsløse med
lemmer. Materialet var for de første mange års vedkommende uregelmæssigt
og mangelfuldt, men er dog af væsentlig betydning f. eks. til belysning af
beskæftigelsesforholdene i København i 1890’erne. Til samme kategori hører
endvidere et antal spredte oversigter over ledighedens omfang på bestemte
tidspunkter, normalt indsamlet i lavkonjunkturperioderne (f. eks. af lavssven
deforeningen i København o. i860 og af de københavnske understøttelses
foreninger 1878).
En konsekvens af svigtende beskæftigelse blev ofte, at de arbejdsløse måtte
søge understøttelse hos det offentlige fattigvæsen, der henhørte under de en
kelte kommuner. Ændringerne i antallet af midlertidigt understøttede under
fattigvæsenet kan derfor give en retningslinie for svingninger i beskæftigelses
forholdene, men man må dog her tage i betragtning, at også andre forhold
( dyrtidsperioder, sygdomsepidemier) kunne bevirke en forøgelse i antallet af
understøttede. En forudsætning for at anvende dette materiale i den givne
sammenhæng vil derfor være, at ændringer som følge af disse forhold kan
registreres og udskilles.
Et centralt materiale til belysning af beskæftigelsesforholdene i det 19.
århundredes Danmark er bevaret i politimyndighedernes arkiver. Det drejer
sig om de såkaldte svendeviseringsprotokoller, d. v. s. fortegnelser over van-

62

Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen

En »svendeliste« fra Helsingør 1858 med angivelse af de beskæftigede svende inden for skræd
derlavet. Ifølge reskript af 8. oktober 1826 om organiseringen af borgervæbningen i Helsing
ør skulle lavsoldermændene eller - for fag, der ikke havde lav - de enkelte håndværksme
stre indsende sådanne lister over samtlige svende til byens indrulleringskommission. Listerne
for april kvartal er bevaret for en række år mellem 1834 og i860. Som det ses, fremgår ikke
blot antallet af svende i faget, men også disses fødested, alder og ansættelsesperiode. For
skræddernes vedkommende var mere end en tredjedel dette år udlændinge.
Helsingør Rådstuearkiv. Landsarkivet for Sjælland.
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drende håndværkssvende, der passerede de pågældende byer. Protokollerne er
bevaret fra de fleste danske byer i hovedparten af perioden. Anvendelsen af
disse fortegnelser er dog ikke uproblematisk, idet vandringerne også havde
andre årsager end manglende beskæftigelsesmuligheder i svendenes hjemby.
På grundlag af vandringsmønstret er det dog muligt at udvælge dele af
materialet, der i særlig grad er af betydning til belysning af beskæftigelses
problematikken.
Ud over svendeviseringsprotokolleme kan et andet materiale fra politimyn
dighederne være af interesse i denne sammenhæng: opgørelser over politi
forseelser for betleri og løsgængeri. Disse er bevarede for hele den under
søgte periode og fremby der i øvrigt anvendelsesproblemer svarende til fattig
væsensmaterialet.
3) Udbudt og efterspurgt arbejdskraft

Forholdet mellem den udbudte og efterspurgte arbejdskraft kan give betyd
ningsfulde fingerpeg om arbejdsmarkedets beskæftigelsessituation. Oplysnin
ger om udviklingen heraf inden for forskellige former for organiseret arbejds
anvisning vil derfor kunne anvendes som et led i belysningen af beskæftigelses
forholdene.
I forrige århundrede foregik imidlertid langt størstedelen af besættelsen
af ledige stillinger ved direkte kontakt mellem arbejdere og arbejdsgiveren.
Dette gjaldt såvel på landet som inden for håndværkerlavene. I de fleste til
fælde er det derfor ikke muligt at følge svingningerne i udbud af og efter
spørgsel efter arbejdskraft. I enkelte lav var arbejdsanvisningen dog organise
ret »skriftligt«, så både udbud og efterspørgsel noteredes i de såkaldte »an
tegnelsesprotokoller«, ai hvilke flere er bevaret fra bl. a. københavnske lav.
Efter fagforeningernes opkomst i 1870’eme begyndte disse også så småt at an
vise arbejde, men noget større omfang fik denne arbejdsanvisning først for
enkelte fag (først og fremmest bogtrykkerne) i 1890’erne, fortrinsvis i Køben
havn, hvor et offentligt arbejdsanvisningskontor oprettedes 1901.
Den organiserede arbejdsanvisning var i øvrigt privat etableret. Under en
arbejdsløshedsperiode oprettede Industriforeningen i København i 1859 et
arbejdsanvisningskontor. Materialet fra dette er dog i denne sammenhæng af
mindre interesse, hvilket bl. a. skyldes, at tilmeldingen til kontoret i visse perio
der blev begrænset. Kontoret blev efter få års virksomhed nedlagt i 1862 17.
Anderledes forholder det sig med det bevarede kildemateriale fra fæste
kontorer, d. v. s. arbejdsanvisningskontorer, der primært formidlede kontakt
mellem tyende og arbejdsgivere. Der var et betydeligt antal af disse kontorer
over hele Danmark i det 19. århundrede, men i dag foreligger der kun ma-
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teriale fra nogle få i København. På grundlag af det bevarede er det muligt
at udarbejde detaillerede opgørelser over de enkelte måneders og års ud
bud af og efterspørgsel efter arbejdskraft på kontorerne 18, arbejdskraftens
art, herkomst, ansættelsesvilkår og løn. Selv om kontorerne lå i hovedstaden,
er det først og fremmest beskæftigelsesforholdene for arbejdskraft inden for
landbruget i den østlige del af landet, materialet belyser, idet den domine
rende form for arbejdskraft, der blev udbudt og søgt på kontorerne, var
karle. Fæstekontorerne blev kun i mindre omfang benyttet til anvisning af
arbejde i selve hovedstaden, og industriarbejdere og håndværkere optræder
yderst sjældent i materialet.

Foreløbige resultater
En omfattende og indgående redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesfor
holdene for danske arbejdere i sidste halvdel af det 19. århundrede må af
vente afslutningen af de igangværende undersøgelser. Selv om det allerede på
disses nuværende stade er muligt at fremdrage hovedtrækkene i ændringerne
i arbejdsløshedens omfang, skal det undlades, idet en sådan skitse næppe vil
have større interesse uden for Danmarks grænser. Kun skal det understreges,
at de foreløbige resultater har vist, at det er muligt at nå frem til en detaljeret
skildring af beskæftigelsessituationen såvel kronologisk som for forskellige sek
torer og regioner.
I stedet skal der peges på en række punkter, hvor de hidtidige undersøgel
ser kan have interesse for forskere, der enten vil tage tidligere tiders beskæf
tigelsessituation op til behandling eller allerede arbejder med undersøgelser
på felter, der har berøringsflader til beskæftigelsesproblematikken.
Et af de generelle træk, studierne har fremvist, er en vis overensstemmelse
mellem svingninger i beskæftigelsen og konjunkturerne. Det kan næppe kom
me som nogen overraskelse, men er tværtimod ofte blevet betragtet som en
selvfølge. Det er imidlertid en selvfølge med modifikationer. I perioder med
højkonjunktur kan der helt åbenbart tales om høj beskæftigelse, mens det er
lige så klart, at der i depressionstider var omfattende arbejdsløshed. Proble
merne opstår, når man vil relatere konjunkturforløbet og beskæftigelsessving
ningerne mere præcist. Her viser undersøgelserne ofte uoverensstemmelser
mellem konjunkturerne og beskæftigelsen.
Generelt kan det siges, at beskæftigelsen synes at nå et højdepunkt på et
tidligere tidspunkt - gerne 1-2 år - end konjunkturerne. Heraf følger, at
beskæftigelsen allerede er faldende, når konjunkturerne når deres toppunkt.
Lavpunktet for konjunkturerne og arbejdsløshedens kulmination falder gerne
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sammen, men beskæftigelsen stiger i de følgende par år langsommere end
konjunkturerne. Udviklingsforløbet viser dog jævnligt variationer fra dette
skema. Variationernes omfang er i høj grad afhængig af, hvilken målestok,
der benyttes til fastlæggelsen af konjunkturerne. Vore undersøgelser viser
således, at der er betydelige uoverensstemmelser mellem svingningerne i na
tionalindkomsten og beskæftigelsen. Man skulle ellers forvente, at national
indkomsten opgjort i faste priser som udtryk for produktionens omfang måtte
vise nøje overensstemmelse med beskæftigelsen 19. Det er imidlertid ikke til
fældet, og heller ikke nationalindkomsten i løbende priser passer sammen
med beskæftigelsessvingningerne. Forklaringerne herpå kan være mange. Som
bekendt bygger beregningerne af nationalindkomst- og nationalprodukttal på
et meget spinkelt grundlag, og tallene angiver måske mere niveau og udvik
lingstendens end tillader differentiering af de enkelte år20. En anden forkla
ring, som har meget for sig, er, at en samlet analyse af konjunkturerne, byg
gende på nationalindkomsttal, ikke tager hensyn til de mange forskellige sek
torer, produktionslivet består af, og den udvikling og relative betydning, de
enkelte sektorer har til skiftende tider. Det er helt klart, at nogle sektorer har
større beskæftigelsesmæssig betydning end andre, ligesom der er væsentlig
forskel på sektorernes konjunkturfølsomhed og produktionssvingninger. Det
er således interessant at bemærke, at bygge- og anlægssektorernes andel af
nationalindkomsten samt bruttoinvesteringerne i alt i højere grad svinger på
samme måde som beskæftigelsen end nationalindkomsten i alt. Hvorom alting
er, så kræver en årsagsforklaring af svingningerne i beskæftigelsen, der tager
sit udgangspunkt i konjunkturerne, en yderst detaljeret analyse af landets
erhvervsliv og udviklingen i dets forskellige sektorer.
En sådan analyse vil imidlertid fortsat vise en manglende nøje overensstem
melse mellem konjunkturer og beskæftigelse, idet en række andre faktorer end
konjunkturerne har øvet indflydelse på beskæftigelsesforholdene. Nævnes kan
f. eks. demografiske faktorer, herunder ikke mindst vandringer, såvel nationalt
som internationalt, mekanisering og vejrliget21.
Svingningerne i beskæftigelsen i Danmark i det 19. århundredes sidste halv
del følger et typisk Juglarmønster med høj- og lavpunkter med 7-11 års mel
lemrum. Selv om de såkaldte Kuznets’ cycles, lange cycler over 15-20, er
nøje knyttet til svingninger i investeringer, vandringer og byggeaktivitet, og
disse faktorer efter alt at dømme er af afgørende betydning for beskæftigelses
svingninger, har det ikke været muligt at påvise sådanne lange cycler i beskæf
tigelsen. En bølgebevægelse, der strækker sig over en endnu længere periode
(Kondratieff-cycles på omkring 50 år eller mere), viser de foreliggende un-
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dersøgelser ikke det mindste spor af. Udviklingen over så lang en periode
viser en stigende trend i beskæftigelsen. Arbejdsløsheden på landet faldt
gennem sidste halvdel af det 19. århundrede, mens den var uforandret i
byerne.
Sammenhængen mellem beskæftigelsesforholdene og de store migratio
ner, der foregik i det 19. århundredes sidste halvdel, er kompliceret. Pro
blemkomplekset har været inddraget i de senere års omfattende emigrations
forskning, hvor det bl. a. har fået en central placering hos Brinley Thomas
i dennes epokeskabende værk, Migrations and Economic Growth 22. I cen
trum for undersøgelsen står den internationale kapitaldannelse og dennes
vekslen mellem investeringer i europæiske og oversøiske lande. Som et led
i denne udvikling indgår de nationale og internationale vandringer, i hvis
omfang Thomas mener at kunne påvise modgående rytmer. Teorien er om
stridt, bl. a. som følge af, at det statistiske bevismateriale for hovedpartens
vedkommende (specielt vedrørende de indre vandringer) er af utilstrækkelig
omfang og lider af manglende kronologisk sammenhæng. I den danske emi
grationsforsknings hovedværk, Kr. Hvidts Flugten til Amerika23, har Hvidt
prøvet teoriens holdbarhed med hensyn til de tilsvarende danske vandringer,
men indtager en skeptisk holdning til dens anvendelighed. Også her skyldes
usikkerheden i høj grad bristen på tilstrækkeligt statistisk materiale.
På dette felt kan mere indgående undersøgelser over beskæftigelsesforhol
dene måske bidrage til en nærmere afklaring. Det kræver dog desuden en
mere specificeret analyse, erhvervsmæssigt og regionalt, af de indre og ydre
vandringers omfang og retning. På enkelte områder er dette for emigrationens
vedkommende foretaget af Hvidt i ovennævnte værk, således at denne kan
anvendes sammen med de pågående studier over de forskellige erhvervs og
regioners beskæftigelsesforhold - herunder også de indre vandringer.
Hovedparten af arbejderne boede i det 19. århundrede på landet. Under
den almindelige depression i slutningen af 1870’eme var mange af disse ramt
af den omfattende arbejdsløshed, hvilket dog ikke bevirkede en forøgelse af
udvandringens omfang - tværtimod faldt disse arbejdsløshedsår sammen med
den relativt mest beskedne emigration fra landdistrikterne. Fra omkring 1880
voksede den derimod stærkt, samtidigt med en forbedring i beskæftigelses
forholdene. Emigrationsbølgen kulminerede i 1882, og i de samme år — hvor
den årlige indvandring til bl. a. København og Århus kan registreres - foregik
parallelt hermed en vækst i den indre vandring fra land til by. Under depres
sions- og arbejdsløshedsperioden 1885-86 formindskedes såvel tilvandringen
til byerne som emigrationen stærkt for igen at stige i de følgende år. For
1890’erne, hvor landarbejdere ikke oplevede større ledighedsperioder, kan
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en tilsvarende parallellitet ikke registreres. I løbet af dette tiår var emigra
tionen fra landdistrikterne jævnt faldende, mens tilvandringen til byerne fort
satte, dog i en mere ujævn rytme.
De erhvervsgrupper, for hvilke de indre vandringer er bedst belyst - i hvert
fald indtil 1885 - er imidlertid håndværkerne. Hovedformålet for disses
vandringer var klart søgen efter arbejde, og deres omfang ændres i overens
stemmelse med konjunkturforløbet og beskæftigelsesforholdene. En sammen
ligning mellem kurverne for håndværkernes indre og ydre vandringer er
interessant, idet de hverken forløber parallelt eller svinger i modsat rytme.
En slags parallellitet kan dog konstateres for årene mellem 1870 og 1885, hvor
emigrationskurven er 1-2 år forsinket i forhold til kurven for de indre van
dringer.

Afsluttende bemærkninger
Den igangværende undersøgelse over beskæftigelsesforholdene i Danmark i
sidste halvdel af det 19. århundrede har vist, at det med det ovenfor omtalte
kvantitative kildemateriale som grundlag er muligt at få belyst de væsentligste
aspekter af dette problem. På nogle områder har undersøgelsen bekræftet sam
tidens opfattelser, som den hidtidige forskning i høj grad har bygget på.
Andre sider af problemstillingen er derimod her for første gang blevet taget
op til analysering, bl. a. sæsonarbejdsløshedens og de indre vandringers be
tydning. Det anvendte materiale danner også basis for en undersøgelse af de
erhvervsmæssige og regionalt betingede forskelle i beskæftigelsesforholdene.
Denne del af undersøgelsen er dog endnu ikke afsluttet.
Undersøgelsen har desuden givet anledning til at tage forskellige problem
stillinger inden for beslægtede forskningsområder op til en fornyet vurdering.
Blandt disse kan særlig nævnes spørgsmålet om valg af metoder til måling af
konjunkturforløbet, samt nogle af teorierne fra den nyeste emigrationsforsk
ning, der ikke synes at stemme overens med de konstaterede forhold i 1870’
emes og 1880’ernes Danmark.

Noter
i. Abstract of British Historical Statistics.
Cambridge 1962, 57 og 64 f.
2. 40 bd. Berlin 1960-71.
3. London 1964.

4. C. H. Clapham: An Economic History
of Modern Britain, 3. bd. Cambridge
1950-52.
5. Førnævnte værk.

68

Chr. R. Jansen og Erik Korr Johansen

6. Istvån Orosz: Arbeitskräftenachfrage
und -Angebot in der ungarischen Land
wirtschaft im letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts. Jahrbuch für Wirtschafts
geschichte 1972 III. Berlin 1972, 197203.
7. The Economic History Review. 2nd ser.
XVII, 1964, 322-338.
8. The Economic History Review, 2nd ser.
XX, 1967, 289 note i.
9. Oxford 1972.
10. Newton Abbot 1971.
11. Cambridge 1973.
12. Jørgen S. Dich: Arbejdsløshedsproble
met i Danmark 1930-1938. København
1939, iiiS. Georg Nørregård: Arbejdsforhold in
den for dansk industri og håndværk
185^-1899. København 1943. Henry
Bruun: Den faglige arbejderbevægelse i

Danmark indtil år 1900. København
1938.
14. Med arbejdsjournalerne eller lønnings
bøgerne som grundlag er det muligt at
beregne de pågældende virksomheders
samlede beskæftigelse, herunder de år
lige, månedlige, ugentlige og evt. dag
lige svingninger i dens omfang. Resul
taterne fra sådanne undersøgelser vil
således kunne yde væsentlige bidrag til
belysning af konjunkturforløbet samt
danne basis for en yderligere udvikling
af konjunkturteorierne.
Til belysning af de beskæftigelses
mæssige sæsonsvingninger udgør bøger
ne en enestående kildegruppe, idet de i hvert fald for Danmarks vedkommende
- er det eneste bevarede materiale, der
direkte registrerer de faktisk foregåede
sæsonsvingninger. Deres anvendelses

Gennemsnitlige sæsonsvingninger i forskellige industrigrene 1850-69. Deviation-from-trend
analyse, 12 måneders glidende gennemsnit, procent.

69

Studiet af arbejdsløshed

muligheder i denne sammenhæng ses af
diagrammet nedenfor, der viser de nor
male sæsonudsving inden for tre for
skellige erhvervsområder: en tømrer
virksomhed, et jernstøberi og en fabrik
for trykkemaskiner. En forudsætning for
at operere med en sådan gennemsnits
sæson vil naturligvis være, at der kan
konstateres visse rytmiske svingninger
i den årlige beskæftigelse. Det fremgår
af diagrammet klart, at den ringe sam
tidige omtale af sæsonarbejdsløsheds
problemet ikke må føre til en e silentioslutning. For tømrervirksomhedens ved
kommende var beskæftigelsen i vinter
halvåret således gennemsnitlig kun på
ca. 60 % af sommerhalvårets, og ar
bejdsløsheden ramte i den koldeste tid
(december-februar)
betydeligt over
halvdelen af virksomhedens beskæfti
gede.
15. Colin Thomas har dog i Welsh History
Review nævnt muligheden af at anvende
godsers arbejdsjournaler til undersøgel
ser over landarbejdernes beskæftigelse
(Agricultural Employment in Nine
teenth-Century Wales: A New Ap
proach. (The Welsh History Review,
bd. 6, 1972-73, 143-60)).
16. Hovedsagelig på Erhvervsarkivet i Ar
hus.
17. Bent Hansen: Arbejdsanvisningsfor
eningen i København 1859-62 (Er
hvervshistorisk Årbog 1970, 119-134).
18. Som eksempel på fæstekontorsmateria
let og dets anvendelsesmuligheder skal
anføres følgende tabel, der viser udbud
og efterspørgsel pr. år på et enkelt kon
tor i 1880’erne.
Tallene tegner et billede af beskæftigel
sesforholdene i disse år, der underbyg
ges af andre kilder. For hovedstadens
vedkommende viser de ganske vist for
holdsvis små tal en stigende efterspørg
sel efter arbejdskraft frem til 1884,
hvorefter den falder for i de sidste år
af årtiet at nå ned på samme niveau
som i begyndelsen af 1880’erne. Efter
spørgslen fra København, evt. sammen
holdt med det samlede udbud (det er

1880
1881
1882
*883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

3519 535
3754 577
3978 641
3773 922
3993 934
3927 803
3444 514
3718 561
3183 683
3190 545
3080 572

I72I
1767
2158
21 12
2214
2212
1985
2293
2402
2151
2375

2256
2344
2799
3034
3148
3015
2499
2854
3085
2696
2947

I5.2
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for karlene på landet, hvis beskæftigel
sesforhold ses af provinstallene. Fra
1882 og tiåret ud var efterspørgslen
høj, og det er kun i 1886 og 1889, der
ses et fald i tallene. Nedgangen i 1886
kompenseres dog af en endnu større
nedgang i udbudet, således at forholdet
mellem udbud og efterspørgsel viser en
svag stigning. Efterspørgselsnedgangen i
1886 kan imidlertid pege på en vis af
matning i karlenes beskæftigelse dette
år, og i 1889 var der ganske øjensynlig
tale om et direkte fald. Den høje be
skæftigelse i 1888, tallene fra fæstekon
toret giver et fingerpeg om, skyldes op
førelsen af et større befæstningsanlæg
uden for København. Arbejderprotokol
ler fra byggeriet viser, at det næsten
udelukkende var landarbejdere, der var
beskæftiget her.
Trenden i udbudstallene for 1880’
erne er faldende, mens den for efter-
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spørgslens vedkommende er svagt sti
gende. Fæstekontorsmaterialet viser den
samme tendens, som kan påvises i løn
ningsbøger og andet materiale, nemlig
en reduktion af antallet af karle. Bl. a.
vandringer bevirkede, at landbruget i
løbet af 1880’erne og 1890’erne fik
vanskeligheder med at skaffe det øn
skede antal karle. Man måtte derfor gå
over til efterhånden at få arbejdet ud
ført ved daglejere, som der ikke synes
at have været væsentlige problemer med
at skaffe.
19. A. G. Ford viser i sit essay: British
Economic Fluctuations, 1870-1 gi4 (her
efter Derek H. Alcroft og Peter
Fearon: British Economie Fluctuations
I79°~I939- London 1972, 131-32),
hvorledes svingningerne i beskæftigel
sen og nationalindkomsten i løbende
priser for Englands vedkommende stem
mer nøje overens. Dog noterer han også
en tendens til tidligere peaks i beskæfti
gelsen end i nationalindkomsten. Mel
lem svingningerne i nationalindkomsten
i faste priser og beskæftigelsen er der
ringe overensstemmelse.

20. Det bør bemærkes, at de nyeste danske
opgivelser af nationalindkomsttal er
opgjort
efter
produktionsstatistisk
metode (Svend Hansen: Økonomisk
vækst i Danmark 1720-1970, I-II. Kø
benhavn 1972 og 1974). Tallene lider
således ikke af de - ikke mindst for
beskæftigelsessituationen —
alvorlige
ulemper, den indkomststatistiske me
tode har. Alligevel er der næppe tvivl
om, at en række af Svend Aage Han
sens beregninger er foretaget på den
måde, der undervurderer og tilslører
svingningerne i beskæftigelsen.
21. Her tænkes ikke på klimatiske ændrin
ger, der strækker sig over en årrække,
og som derfor kan formodes at have
øvet afgørende indflydelse på konjunk
turerne, men på kortvarige, sæsonpræ
gede udsving.
22. Brinley Thomas: Migrations and Eco
nomic Growth. A Study of Great
Britain and the Atlantic Economy, 2nd
ed., Cambridge 1973.
23. Arhus 1972.

P.Wulffs cigarfabrik 1868-1914
AF CLAUS MALMMOSE

P. Wulffs cigarfabrik blev grundlagt 1868 i København og beskæf
tigede sig lige siden med fremstilling af cigarer og - fra 1911 cerutter. Fabrikkens grundlægger og dens indehaver til sin død i
1898 var Peter Wulff. Han kom 1863 til København fra Holsten,
hvor han var uddannet som cigarmager. Efter i de første år i Kø
benhavn bl. a. at have drevet en filial af den holstenske tobaks
fabrik I. H. Heydorn startede han midt på året 1868 sin egen
cigarfabrik, og allerede i løbet af 1870’erne hævdede virksomheden
sig blandt de større danske tobaksfabrikker. Fra 1898 førtes den
videre af P. Wulffs enke og senere af to sønner. Cigarfabrikken
fortsatte som et privat familieforetagende, indtil den i 1939 om
dannedes til et aktieselskab. Den følgende undersøgelse af P. Wulffs
cigarfabrik fra starten til 1914 er et eksempel på, hvor omfattende
oplysninger historikere kan hente fra regnskabsmateriale i et virk
somhedsarkiv.

ildematerialet til P. Wulffs historie består helt overvejende af fabrik
kens eget arkiv, som nu befinder sig på Erhvervsarkivet. Det omfat
ter hovedsageligt virksomhedens bogholderi og interne regnskabsmateriale
såsom hovedbøger, journaler, fakturabøger og lønningsbøger. Størsteparten
af dette er bevaret for hele perioden 1872-1914, og for nogle rækkers ved
kommende også for tiden derefter.
Virksomheden blev i hele den behandlede periode drevet som et enkelt
mands- eller familieforetagende. Arkivet indeholder således ikke - som det
ville være tilfældet med et aktieselskab - generalforsamlings- eller bestyrelses
protokoller, der i mere fortællende form kunne oplyse om begivenheder eller
vigtige beslutninger, taget gennem firmaets historie. Heller ikke den korre
spondance, der er bevaret - indkomne breve 1867-1911 - er af en sådan
art, at den kan benyttes til en nøjere skildring af f. eks. de ledende personer
og deres overvejelser angående virksomhedens drift. Derimod giver materia
lets regnskabsmæssige karakter, dets ensartethed og tidsmæssige sammenhæng
muligheder for en mere økonomisk-statistisk præget undersøgelse af firmaets
struktur og af dets tilpasning til omgivelserne.
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De problemer, der opstår i forbindelse med udnyttelse af et regnskab som
dette, er i første række knyttet til dets indretning og kontinuiteten i denne.
Bogføringsloven af 1832 og senere loven om bogføring fra maj 1912 kræ
vede, at der førtes en kasse- og hovedbog, opstilledes en status og i et vist
omfang tilstedeværelse af et driftsregnskab i øvrigtL Men virksomhedens in
teresse i at føre et nøjagtigt og detaljeret regnskab må først og fremmest have
været styret af ønsket om at skaffe sig et vist overblik over omkostninger, for
pligtelser og beholdninger samt salg, overskud, finansiering, tilgodehavender
o. s. v. I en virksomhed med en temmelig ensartet produktion og relativt enkle
transaktioner med omverdenen har behovet for et særligt detaljeret regnskab
måske ikke været følt så stærkt. Her har man ikke været indstillet på dybere
gående analyser af de enkelte leds indflydelse på driftsresultatet, men mere på
at kunne gøre dette op. Derfor har det vigtigste været at få f. eks. alle udgifter
med, mens det har været knap så betydningsfuldt, hvorledes disse er blevet
posteret.
Hertil kommer, at den driftsøkonomiske teori ikke var den samme dengang
som i dag. Man kan derfor ikke forvente, at regnskabet vil være indrettet, så
det umiddelbart kan danne grundlag for analyser, som moderne økonomi
lægger vægt på. Lige så lidt er det indrettet på at skulle besvare de spørgs
mål, en historiker vil anse for vigtige.
Dog vil der være et vist interessesammenfald, da både firmaet og histori
keren er interesseret i foretagendets økonomiske sammensætning og de forskel
lige aktiviteters indbyrdes forhold. Men derudover vil historikeren nok have
sin opmærksomhed vendt mod andre sammenhæng end dem, regnskabet
opererer med, og tillige lægge mere vægt på f. eks. tidssammenligninger. En
række oplysninger, som historikeren kunne ønske, har set fra virksomhedens
side været almindelig og selvfølgelig viden, der ikke har nedfældet sig konkret
i regnskabet. Det kan være forhold som handelens organisation, firmaets salgsog indkøbspolitik, produktionsforhold samt metoder og arbejdsforhold. En
del af disse momenter vil dog indirekte give sig til kende i regnskabets ind
retning og dets forskellige størrelser.
Man kan måske se en større sikkerhed for de resultater, der udledes, når
materialet ikke bevidst har været ordnet for at give et bestemt billede af tin
gene. Men vigtigere er nok den fare, som ligger i at udnytte et materiale til
andre formål end dem, som det oprindeligt har været bestemt til. Det invol
verer en række manipulationer med virksomhedens data, hvorved mindre
unøjagtigheder i regnskabet vil kunne bevirke måske grove fejl i de afledte
slutninger. Manipulationer af denne art forudsætter i det mindste en nøje
definition af, hvad de enkelte oplysninger dækker. Ved tidssammenligninger
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stilles tillige krav om kendskab til eventuelle ændringer i regnskabsføringen,
således at den nødvendige ensartethed i de sammenlignede størrelse kan til
godeses. Herved understreges betydningen af kendskab til det pågældende
regnskabs særlige indretning.
Det fremgår klart, at P. Wulffs regnskaber fra starten er indrettet efter
det dobbelte bogholderis system med en journal og en hovedbog som det
samlende moment. Udformningen svarer nærmest til det, der i Hages
Håndbog i Handelsvidenskab kaldes »den tyske art«2. Det vil sige, at
journalen snarere er en »måneds-« end en »dagbog«, og at hovedbogen
bliver tilsvarende summarisk3. Indtil 1878 er journalen ganske vist til
syneladende ført med posteringer dag for dag og hovedbogen til en vis
grad udspecificeret inden for de enkelte konti. Men efter den tid bliver ind
føringerne i journalen mere summariske og for en stor dels vedkommende
blot månedlige sammentællinger af de enkelte konti. Hertil svarer en lignende
forenkling af hovedbogen, hvor transaktionerne er ført gruppevis under
de forskellige konti, hvortil de hører. Også i denne henseende er regnskabet især først i perioden - temmelig summarisk med udspecificering i et ret be
skedent antal konti. Forståelsen af disse lettes dog for det første års vedkom
mende gennem en udstrakt brug af kommentarer i journalen til de enkelte
posteringers indhold. Sådanne kommentarer bliver dog hurtigt sjældne. På
den anden side sker der i periodens løb en skærpelse af bogholderiføringen
gennem en udvidelse af konti, især omkring 1880, 1901 og - først og frem
mest - 1909. For hovedbogens vedkommende består kontiene blot af de en
kelte beløb for hver måned, medens journalen trods alt er noget mere detal
jeret. F. eks. er det beløb, der overføres til debet i hovedbogens varekonto
hver måned, en sammentælling af tre forskellige udgiftskategorier i journalen,
og for årene indtil 1909 er et par af disse yderligere udspecificeret på f. eks.
den enkelte leverandør.
En sådan opstilling af regnskabet forudsætter, at der føres en række andre
bøger, der dagligt holdes à jour. Det kan dreje sig om kassebøger, forskellige
lagerbøger, salgsbøger o. 1. Kun få af sådanne bibøger er bevaret i P. Wulffs
arkiv: Fakturabøger med afskrifter af indkomne fakturaer fra leverandører af
først og fremmest råtobak, kasser, udstyr o. L, for en længere periode salgs
bøger med kvantitative opgørelser af salget af de forskellige sorter af cigarer
samt ugevis førte lønningsbøger.
Da journaler findes fra P. Wulff, er man ikke henvist til en ren »ekstern«
analyse af regnskabet, d. v. s. en analyse på grundlag af det årligt sammendrag
ne regnskab, som findes i P. Wulffs hovedbøger. På den anden side forgroves
undersøgelserne på nogle punkter netop af mangelen på mere detaljeret kon-

74

Claus Malmmose

trolmateriale. I den udstrækning et sådant - som ovenfor nævnt - findes, får
man imidlertid yderligere oplysninger, som på en række punkter kan præci
sere og uddybe den regnskabsmæssige analyse samt, i forbindelse med det
øvrige materiale, være med til at belyse andre end de rent økonomiske spørgs
mål.
Groft taget var P. Wulffs regnskab indrettet sådan, at man tog sit udgangs
punkt i beregningen af en bruttoavance gennem en sammenstilling af salgs
indtægterne med de mere direkte produktionsomkostninger som løn- og rå
vareudgifter. Dernæst fandtes nettogevinsten ved yderligere at fradrage, hvad
der stort set kan betegnes som administrations- og salgsomkostninger samt et
mindre beløb for de også på langt sigt faste omkostninger. Der er således
her anvendt en enkel form af det traditionelle regnskabsmønster.
Hele bogholderiets karakter tyder på, at man næppe i større omfang har
foretaget analyser af regnskabet - i hvert fald ikke af en art, som driftsøko
nomer i dag vil anvende. For blot at anføre et par eksempler kan det næv
nes, at en undersøgelse af forrentningen af den investerede kapital vanskelig
gøres en del af, at man ved beregningen af nettooverskudet allerede på for
hånd har fradraget renter til både den fremmede kapital og egenkapitalen for den sidstes vedkommende som en fast, årlig kapitalrente. Ligeledes har
man ikke skelnet skarpt mellem primær og sekundær aktivitet. Således figu
rerer rente af bankindskud, indtægter af værdipapirer eller af filialer og ud
salgssteder integreret i resten af regnskabet. Beregninger over forhold af denne
art kræver derfor en bearbejdelse af talmaterialet med de heraf følgende
usikkerhedsmomenter. Hertil kommer inkonsekvenser i bogføringen: Man
støder i nogle tilfælde på, at tilsyneladende helt samme kategori af f. eks.
udgifter nogle gange er ført under én konto, andre gange under en anden.
I de fleste tilfælde har det dog været muligt nogenlunde at vurdere omfan
get af disse ujævnheder og tage hensyn til dem.
Som nævnt tidligere foregår der en vis udvikling i regnskabet i form af
en udspecificering af flere og flere konti. Herved berøres spørgsmålet om
kontinuitet i principperne for bogføringen. I det store og hele ser der ikke
ud til at være foretaget væsentlige ændringer i disse.
Perioden igennem udarbejdes en status og et driftsregnskab ganske ens
artet. Det sidste, som omtalt, med en bruttogevinst, som fremkommer på
varekontoen, samt et nettooverskud gennem en sammenstilling på gevinst- og
tabskontoen. Såvel denne bruttogevinstmetode som en »tyske art« bibeholdes,
og ændringerne hænger primært sammen med tilvæksten i antallet af konti
samt f. eks. filialers eller kompagnoners skiftende optræden.
Ved behandlingen af en konto som handelsomkostningskontoen over en år-
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række er det naturligvis nødvendigt at kunne gøre rede for, hvorledes forskel
lige aktiviteter efterhånden forsvinder fra denne og føres på en selvstændig
konto, således som det sker i 1879, 1901, 1908 og 1910. Men da dette i vid
udstrækning netop er muligt, kan kontinuiteten ikke anses gennem perioden at
være svækket så væsentligt, at tidssammenligninger umuliggøres. Desuden
berøres ikke alle sammenligninger af sådanne ændringer.
Udover det allerede nævnte indeholder arkivet yderligere noget special
korrespondance, »diversepakker« o. s. v., som kan give visse supplerende op
lysninger og uddybninger. Endelig findes en række kopibøger, der dog på
grund af deres uoverskuelighed og meget utydelige gengivelser ikke er be
nyttet her.
Det er, som allerede antydet, hensigten at udnytte dette materiale til en
fremstilling af firmaets historie frem til 1914. Det vil blive anvendt til at
foretage en økonomisk, strukturel undersøgelse af firmaets udvikling, hvor
imod en mere traditionel skildring af de ledende personer og deres overvejel
ser ikke vil blive givet. Valget af både tidsafgrænsning og synsvinkel er påvir
ket af den interesse, man viser tidsafsnittet op mod 1914 som Danmarks
første industrialiseringsperiode.

Tobaksindustriens gennembrud
Omkring midten af forrige århundrede var tobakstilvirkningen af forholds
vis beskedent omfang i Danmark. Specielt cigarfremstillingen var ubetydelig.
Ved vedtagelsen af toldloven af 1863 fandtes der ifølge toldkommissionens
betænkning af 1896 i selve kongeriget Danmark »kun . .. nogle få hundrede
mennesker, der spredte hver for sig beskæftigede sig med cigarrulning« x. Det
er en sen kilde, og dette er nok lidt overdrevet. Man kan i hvert fald
nævne, at f. eks. en virksomhed som Schmalfeld i Århus havde en ikke helt
lille cigarproduktion længe inden da, ligesom der op mod i860 udstedtes en
del bevillinger på cigarfabrikation 2. Til gengæld var der en ikke ubetydelig
tobaksproduktion i hertugdømmerne før 1864 3.
Dette var dog langt fra ensbetydende med, at der ikke var nogen udvik
ling i kongerigets industri. Tværtimod undergår tobaksindustrien her netop
i årene mellem ca. 1855 og 1872 og især efter 1864 en bemærkelsesværdig
vækst. For denne industrigren voksede bruttofaktorindkomsten i løbende pri
ser mellem 1855 og 72 fra 0,5 til 1,8 mill. kr. 4. Altså med ca. 260 %, som
yderligere må vurderes i lyset af, at priserne på tobaksvarer i samme tidsrum
sandsynligvis har været svagt faldende 5.

76

Claus Malmmose

Billedet af fremgang støttes af Richard Willerslevs sammenligning af resul
taterne fra de to industritællinger i 1855 og 1872. Trods Bagges kritik, der
viser, at 1855-tallene er for små i forhold til de tilsvarende fra 1872 6, må
særlig tallene fra København antages at give et indtryk af udviklingens ret
ning. Inden for tobaksbranchen skal der herefter i 1855 i hovedstaden have
eksisteret 24 fabrikker med 5 arbejdere og derover med et samlet arbejder
tal på 497, og i 1872 35 virksomheder med 1772 arbejdere7. Inddrager man
folketællingerne, som ganske vist også må regnes for temmelig usikre, når det
gælder erhvervsbetegnelserne, får man tillige de helt små virksomheder med.
Her forekommer der i 1855 243 hovedpersoner inden for tobaksindustrien
i kongeriget, år i860 256 og i 1870 435. Dette kunne tyde på, at det navnlig
er i 1860’eme, at udviklingen har taget fat. Et yderligere indicium i denne
retning har vi i industritællingen fra 1872, hvor man bl. a. spurgte om virk
somhedernes grundlæggelsestidspunkt, og hvor det viser sig, at op mod en
trediedel af de opgjorte tobaksfabrikker er oprettet i årene efter 1864 8.
Det er nærliggende at sætte dette forhold i forbindelse med toldloven af
1863 °g udskillelsen af hertugdømmerne i 1864. Som nævnt var monarkiets
tobaksindustri omkring midten af forrige århundrede især koncentreret i her
tugdømmerne. I 1864 blev disse også i toldmæssig henseende at betragte som
udland. Selv om toldloven af 1863 ikke først og fremmest var udformet efter
protektionistiske principper, ydede den i hvert fald tobaksindustrien en vis
beskyttelse. Med forhøjelsen af satserne i 1864 i form af en krigsskat, som se
nere blev permanent, var tolden på blade og stilke (råtobak) 7 sk. pr. pund,
men på færdige cigarer 40 sk., således at beskyttelsen med prisniveauet i
90’erne var på 7-8 kr. pr. 1000 stk. cigarer af en fabrikspris på 35-50 kr.9.
Hermed havde kongerigets produktion fået en fordel på det danske mar
ked i forhold til hertugdømmerne. At denne sikkert har været mærkbar, får
man en fornemmelse af ved det faktum, at adskillige slesvig-holstenske fa
brikanter netop i tiden efter 1864 enten oprettede filialer i kongeriget eller
ligefrem flyttede hele deres virksomhed op nord for Kongeåen, hvor de i for
vejen havde haft en stor del af deres kundekreds 10. Af store virksomheder,
der er oprettet på denne måde, kan f. eks. nævnes S. W. Bruuns fabrik i Kol
ding (1865) og I. P. Schmidt jun. (ligeledes 1865) i Fredericia. Også P.
Wulff nævnes i denne forbindelse n.
Tobaksindustrien har på dette område indtaget lidt af en særstilling. O.
Hornby har påvist, at den ofte fremhævede fordel for kongerigets industri
ved begrænsningen af hertugdømmernes konkurrence har været stærkt over
drevet; men han mener tillige, at enkelte brancher må have vundet ved æn
dringen og nævner her netop tobaksindustrien 12.

P. Wulffs cigarfabrik 1868-1 gi4

77

Jævnsides med denne forbedrede position foregik der en forhøjelse af købeevnen i en større del af befolkningen, f. eks. inden for landbruget, der nød
godt af stigende priser i de sidste år af 1860’erne og første halvdel af 1870’
erne. Det gav sig udslag i en vækst i tobaksforbruget, som afspejler sig i, at
dette pr. indbygger i 1870 var steget til 1,5 kg fra i 1850 at have ligget på
godt i kg13.
For en hurtig udvikling gennem en udnyttelse af disse nye muligheder har
det sikkert været af betydning, at kravene til startkapital ikke har været over
vældende. Eftersom produktionen, særlig af cigarer, ikke har krævet dyre, fa
ste anlæg og kostbare maskiner, har man for et endog meget ringe beløb
kunnet sætte en produktion i gang og kunnet udnytte en gunstig situation 14.
En hel del fagkundskab må desuden, netop gennem det tyske indslag på
denne tid, være blevet tilført den danske produktion, så man desto lettere
har kunnet tage konkurrencen op, ikke blot med hertugdømmerne, men
også med den udenlandske tobaksindustri i øvrigt.
Det er på denne baggrund, at fremgangen i den danske tobaksindustri må
ses. I 1872 fandtes der i Danmark 102 fabrikker med 5 arbejdere og derover
og med et samlet arbejdertal på 3.800 15. En del af disse fabrikker var efter
datidens forhold virkelig store arbejdspladser. I hele landet var der inden for
tobaksindustrien 8 virksomheder, der beskæftigede over 100 arbejdere samt
8 mellem 50 og 100 16. Kun to andre brancher, nemlig handskemageriet og
jern- og metalindustrien, kunne opvise et større antal fabrikker med over 100
arbejdere 17. Den største tobaksfabrik, E. Nobel i København, havde 377 an
satte, og de 9 største foretagender i hovedstaden samlede omkring 75 % af
alle byens tobaksarbejdere 18. Selvom der samtidig fandtes et stort antal me
get små virksomheder, havde en betragtelig del af produktionen altså fået et
vist storindustrielt tilsnit.
Målt i produktion var ganske vist adskillige brancher større. F. eks. var
bruttofaktorindkomsten for jern-, tekstil-, fødevare- og teglværksindustrien be
tydelig højere end for tobaksindustrien 19. Men den kan dog grupperes sam
men med disse blandt den tids mere betydelige industrigrene. Især beskæfti
gelsesmæssigt gjorde tobaksindustrien sig gældende. Med sin stærkt arbejds
krævende produktion lagde den beslag på over 1 o % af den samlede industri
arbejderstyrke i landet20. Den aktualiserede, gennem sin udstrakte anvendelse
af børnearbejde, de problemer, der førte til fabriksloven af 1873, ligesom fa
get, som det eneste industrifag, kom til at spille en afgørende rolle i den dan
ske fagbevægelses første år 21.
Ikke alene var erhvervet som helhed vokset i betydning, der var også fore
gået en delvis omlægning af produktionen, idet der nu ud over røg- og skrå-
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tobak foregik en betydelig fremstilling af cigarer. I 1872 havde Danmark en
velfunderet cigarindustri, som hovedsagelig var vokset frem i løbet af det
foregående årti. Dette forløb kan ikke påvises rent statistisk, men netop om
kring midten af århundredet trænger cigarrygningen frem - ikke endnu i ar
bejderklassen — men i udpræget grad i de bedre stillede klasser 22. I 1865 var
der mangel på cigarmagere 23, og hvis man eftersporer en række af de større
og de nyoprettede virksomheder, viser det sig, at adskillige af dem helt eller
delvis var beskæftiget med cigarfremstilling. Af de efter 1864 grundlagte fa
brikker havde f. eks. følgende en mere eller mindre omfattende cigarproduk
tion: I. P. Schmidt, Fredericia, Petersen & Sørensen, Horsens, L. R. Høy,
København og N. Tørring, Odense. Yderligere følgende større virksomheder
var hovedsagelig baseret på fabrikation af cigarer: E. Nobel, Alex Rasmus
sen, H. Marsmann og Pflugmacker & Budelmann, København, C. W. Obel,
Ålborg, A. M. Hirschsprung & Sønner, København 24.
Navnlig hovedstaden udgjorde et center for landets cigarindustri. Et ind
tryk af cigarindustriens betydning her får man af medlemstallet i den i
1871 stiftede fagforening for cigarmagere, »Enigheden«. Den talte sidst på
året 1871 400 medlemmer25. Antager man, at organisationsprocenten i hvert
fald ikke har ligget på 100, må de ved cigarproduktionen beskæftigede på
dette tidspunkt have udgjort en ganske betragtelig del af de inden for tobaks
industrien i København i 1872 opgjorte 1772 arbejdere - især i betragtning
af, at andre kategorier af cigararbejdere, såsom strippere, dæksmagere, sor
terere o. a., endnu ikke deltog i fagforeningsarbejdet26.
I toldkommissionsbetænkningen af 1896 hedder det da også om sidste halv
del af 1860’eme, at der i løbet af disse år skabtes en dansk cigarindustri27.
Dette var bl. a. foregået gennem en overførsel af produktionen fra hertug
dømmerne til kongeriget, og ind i dette forløb føjer sig, som allerede antydet,
P. Wulffs fabrik.

Fra Holsten til København - en nystartet cigarfabrik
Året 1863 oprettede cigar- og tobaksfabrikken I. H. Heydorn, Pinneberg
i Holsten, en filial i København. P. Wulff samt en søn i firmaet, Wilhelm Hey
dorn, fulgte med som ledere af denne indtil 1866, da den blev nedlagt1.
P. Wulff forblev imidlertid i København, hvor han en tid var ansat på cigar
fabrikken Heinrich Marsmann som sorterer2. Samtidig har han muligvis
solgt cigarer for egen regning. Den 3. september 1868 løste P. Wulff borger
skab som grosserer i København med firmaadresse Vestervoldgade 11 3.
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Peter Wulff (1841-1898).
Peter Wulff var søn af en fattig skræd
der i den lille holstenske by Barmstedt
nord for Hamborg. Forældrene døde,
da han var 5-6 år gammel, og han kom
i pleje. Senere kom han i lære hos en
slægtning, cigarfabrikant I. H. Heydorn,
der i 1844 havde startet en cigarfabrik
i Pinneberg. I 1863 sendte Heydorn en
søn og Wulff til København for at
grundlægge en fabrik her, men den kom
ikke til at fungere ret længe. I årene
1866-68 arbejdede Wulff derefter som
sorterer hos firmaet Heinrich Marsmann, for i 1868 at blive selvstændig
fabrikant. Billedet er privateje.

Kilderne til virksomhedens udvikling i denne tid og i de følgende år frem
til 1871 incl. består udelukkende af »indkomne breve« fra de enkelte år. De
deler sig fortrinsvis i to hovedgrupper. Der er dels en række bestillinger på
cigarer hos P. Wulff, og dels en mængde fakturaer fra leverandører til denne
- i første række på råtobak. Ingen af disse grupper kan siges at være bevaret
i fuldt omfang, men rummer alligevel en del væsentlige oplysninger om det
nyetablerede foretagende.
Det første tegn på, at P. Wulff er ved at sætte en egen produktion i gang,
findes i form af en faktura over en mindre sending råtobak fra Hamburg af
22. juni 1868 samt en faktura af 30. juni over en sending tobaksprøver. Der
næst har han omkring 12. august yderligere modtaget en større sending af
råtobakker4. I forbindelse med fakturaen på denne sending fra firmaet Strothoff & Wedemeyr, Bremen, foreligger der et brev fra dette. Heri hedder det,
at deres agent har nævnt, at P. Wulff for kort tid siden har oprettet en
fabrik. Ved udstedelsen af borgerbrevet har P. Wulff da allerede været i gang
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en kort tid ikke blot med produktionen, men også, som en bestilling fra 25.
august på nogle kasser cigarer kunne tyde på, med salget af sine egne varer 5.
Der har tydeligvis været tale om en fabriksvirksomhed, hvilket fremgår
klart af regnskabet efter 1872 såvel som af brevenes tale om køb af råtobak
samt andre råvarer tillige med salg af færdige cigarer. Hvorvidt der også har
været tale om en forhandling af andres varer, kan ikke afgøres af det forelig
gende materiale. Der er i hvert fald ikke noget, f. eks. fakturaer over indkøb
af færdige cigarer, der antyder en sådan grossistvirksomhed.
Det er umuligt at sige noget om størrelsen af P. Wulffs begyndelsesomkost
ninger. Kravene til startkapital har - som tidligere nævnt typisk for branchen
- næppe været store. Hans indkøb af råtobak har ganske vist i 1868 beløbet
sig til en værdi af mindst 3.227 rdl., men her har en gennemgående kredit
på 6 måneder lettet situationen 6.
Hvad kundekreds angår har P. Wulff eventuelt kunnet trække på en vis
goodwill fra Heydornfirmaets tid. En linie bagud synes at kunne skimtes, når
en kunde i Svendborg i et brev fra 18. oktober 1868 taler om, at han tid
ligere har købt cigarer hos »Pinneberg« og er godt tilfreds med de cigarer,
han nu har fået leveret7.
Virksomhedens omfang de første år efter etableringen kan vagt antydes.
På grundlag af de overleverede fakturaer kan der beregnes tal for værdien
af fabrikkens råtobakkøb de enkelte år. Det må imidlertid stærkt understreges,
at der, eftersom ikke alle relevante fakturaer er bevaret, kun bliver tale om
minimumstal. Netop betragtet som minima peger tallene dog på en ikke helt
ubetydelig aktivitet for en nystartet virksomhed. I 1869 har man hjemtaget
for mindst 8.788 rdl. råtobak og i 1871 for mindst 9.679 rdl.8. Fra 1872
kendes tallet nøjagtigt, det ligger da på 18.033 rc^-> °g produktionen beløb
sig samtidig til ca. 2 mill, cigarer9. Mellem 1871 og 72 kan aktiviteten derfor
højst være fordoblet, og niveauet fra 1869-71 tyder således på, at virksomhe
den allerede i løbet af de første år er kommet i så støt en gænge, at der har væ
ret en basis for at udnytte højkonjunkturen i første halvdel af 70’eme.
Virksomhedens likviditet peger i samme retning. På en del af fakturaerne,
som altid angiver, hvornår beløbet forfalder til betaling, er der noteret, hvor
når de er betalt. I brevpakkerne indgår desuden enkelte betalte veksler og
kvitteringer samt nogle få kontoudtog fra leverandører over årets mellem
værende med fabrikken. Dette materiale viser, at P. Wulff i de fleste tilfælde
har været i stand til at indfri sine forpligtelser til tiden, men der er dog også
forfaldne poster, som ikke er blevet betalt til tiden. Der er imidlertid aldrig
tale om særlig lange overskridelser, og intet i materialet tyder på, at man har
næret tvivl om P. Wulffs betalingsevne 10. Den gængse kredittid var åbenbart 6
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måneder, som altså til en vis grad har kunnet forlænges yderligere n. Man
kan derfor nok regne med, at en meget væsentlig part af hele virksomhedens
finansiering netop - som også senere - har bestået i disse kreditter.
Råtobakskøbene har i begyndelsen tilsyneladende været foretaget i form af
små, hyppige leverancer. Allerede 1871 ser fabrikken imidlertid ud til at have
arbejdet med lidt større lagre og at have koncentreret sine ordrer i noget
større, men til gengæld sjældnere sendinger12. Indkøbene har både i 1869
og 71 været foretaget på 7 forskellige leverandører - alle fra de udenlandske
importcentre for råtobak i først og fremmest Hamburg, Bremen, Amsterdam
og Rotterdam 13. P. Wulff har tydeligvis gennem brevveksling stået i direkte
forbindelse med de fremmede tobakshuse. Ofte kommenteres derfra tobaks
markedet, og det beklages, at man ikke har haft den eller den kvalitet, eller
at P. Wulff ikke har været tilfreds med en sending. Man anbefaler, hvad man
har, af og til som erstatning for en anden sort, som måske er udsolgt, og
P. Wulff modtager prøvesendinger af udvalget14.
Alligevel har samtidig københavnske agenter taget det i handelen. De er
faste repræsentanter for de udenlandske »huse«, og tilsyneladende er næsten
alle bestillinger fra P. Wulff gået via dem. De har ligget med prøveudvalg,
som de udenlandske importører har kunnet henvise til ved anbefaling af
sine varer. Derimod har de ikke forsynet fabrikken fra egne lagre, og uden
at være afhængig af hjemlige agenter eller importører har P. Wulff helt fra
begyndelsen, takket være sine kontakter direkte med udlandet, selv kunnet
følge konjunkturerne på det internationale tobaksmarked 15.
Råtobakken er således ikke blevet indkøbt ganske kritikløst. Adskillige
gange fremgår det, at P. Wulff har været utilfreds med en leverance eller ud
fra prøvematerialet har vraget et tilbud 16. Herudover er det vanskeligt at
antyde noget om kvaliteten af de varer, fabrikken har afsat i de første år.
I brevmaterialet findes adskillige prisangivelser på de mærker, P. Wulff har
leveret, og en sammenligning med spredte priser fra forskellige cigarfabrikker
tyder på, at P. Wulff i de første år formentlig har søgt at imødekomme et
behov for cigarer i mellemklassen. Man havde dog også cigarer i den dyreste
klasse. Under alle omstændigheder er materialet som nævnt så spinkelt, at
noget afgørende ikke kan siges.
Der har normalt været ydet kredit ved salget af de færdige produkter. En
del af handelen er foregået direkte med butik, en del gennem folk, der sand
synligvis for egen regning har rejst og bl. a. også repræsenteret P. Wulffs va
rer. Nogle gange står grossistfirmaer som aftagere, og i enkelte tilfælde ledes
tanken hen på lokale eneforhandlere, en slags kommissionshandel.
Salgets samlede størrelse kan på grund af materialets ufuldstændighed ikke
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gøres op. Derimod får man gennem den bevarede korrespondance indtryk
af, at kundekredsen allerede fra starten har været spredt over det meste af
landet. København er forholdsvis stærkt repræsenteret, men der findes tillige
bestillinger fra en række byer og også mindre pladser rundt om på Sjælland,
Fyn og i Jylland 17. Også dette vidner om det omfang, aktiviteten i den nye
fabrik hurtigt er nået op på.
Sidste halvdel af 1860’erne har været betydningsfulde år for den danske
cigarindustri. I den tid blev en del af grundlaget for dens udvikling lagt, og
P. Wulff havde en aktiv plads midt i dette forløb. Med sandsynligvis ret ube
tydelig startkapital oprettede han sin virksomhed i denne periode, og hans
virksomhed kunne i 1872 tælles blandt de 9 største tobaksfabrikker i Køben
havn 18.

Vakst og forskydninger i Danmarks tobaksindustri
Tobaksindustrien var, som omtalt side 75 ff., omkring 1872 vokset frem til at
indtage en betydningsfuld placering inden for den danske industri. For tiden
herefter kunne den forholdsvis beskedne forøgelse i tobaksindustriens råvare
forbrug sammenlignet med en række andre brancher tyde på, at den ikke
havde stået i forreste linie inden for industriens udvikling frem til 1914. Rå
tobaksimporten steg nemlig fra perioden 1870-1874 til 1910-14 kun med
70 %, medens f. eks. metal- og tekstilindustrien i samme tidsrum oplevede en
forøgelse i råvareindførselen på op mod 600 % Ved betragtning af bruttofaktorindkomsten for tobaksindustrien tegnes imidlertid et andet billede. Her
er der tale om en ændring fra 1,8 mill. kr. i 1872 til 10,3 i 1913 og således
en vækst, som nok kan måle sig med den øvrige udvikling 2. Også med antallet
af arbejdere som mål ytrer sig en noget større fremgang, fra 3.800 i 1872 til
8.278 i 1914, end tobaksimporten tyder på 3.
Med udgangspunkt i råtobaksimporten alene kan der derfor ikke udtales
noget videre dækkende for tobaksindustrien. Som importen ses i tabel 1, har
den kun meget vagt fulgt konjunkturforløbet i øvrigt. De generelle konjunk
tursvingninger aftegnede sig i en stærk stigning fra 1870 med kulmination
i 1874-75 efterfulgt af et fald til et minimum i 1877, da nedgangen gradvist
afløstes af fremgang, som imidlertid var slut i 1885. Et nyt omslag indtraf
omk. 1890 med en kortvarig, men betydelig bedring. Derpå udviser perioden
1895 til 1900 en stærk opadgående bevægelse, hvad der atter gør sig gældende
1904-07 og 1909-10 til 1913 4. For råtobaksimportens vedkommende gav
de to lavkonjunktursår 1876-77 sig imidlertid blot til kende i en ganske svag
nedgang. Tilsvarende spores hverken opgangen frem til 1884 eller omslaget
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i 1880’emes sidste halvdel særligt tydeligt. Tværtimod viser indførselen 1887—
89 snarere hen mod en begyndende stigning. Importen forekommer nærmest
over forskellige vagt afgrænsede årrækker at svinge omkring bestemte ni
veauer, som oftest med en lidt stigende tendens. Den karakteriseres yderligere
frem til midten af 90’erne og mest udpræget sidst i 8o’erne og først i 90’eme
af regelmæssige svingninger år for år, hvorved en stigning næsten ufravigelig
følges af et fald året efter og vice versa.
TABEL i
Danmarks import af råtobak (special
handel) 1874-1914. (1.000 tons)

1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

2,9
2,9
2,8
2,7
3,1
3,3
3,i
3,4
3,3
3,2
3,3
3,5
3,i
3,9
3,i
4,3
3,3
3,8
3,4
4,i
3,9

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

3,8
4,3
3,8
4,3
4,3
4,2
4,3
4,3
4,5
4,6
4,4
4,7
5,i
9,o
i,5
4,2
4,8
4,6
4,7
5,8

Kilde: Henriksen, Ole Bus & Anders Ølgaard:
Danmarks udenrigshandel 1874-1958. Kbh.
i960.

En del af forklaringen på dette forløb kan ligge i selve råtobakshandelens
særlige forhold. Meget kraftige og hyppige prissvingninger, i lige så høj grad
bestemt af tobakshøsten som af efterspørgselen, gjorde sig gældende 5. Dette
i forbindelse med skiftende lagerdannelse kan have bidraget til at afsvække de
almindelige konjunkturers indflydelse på importen, navnlig på kortere sigt.
Alligevel tyder kurvens forløb på, at befolkningens tobaksforbrug ikke har væ
ret særlig konjunkturfølsomt. Dette har dog ikke gjort sig gældende i lige
høj grad for hele branchen. F. eks. var der 1877 stor arbejdsløshed inden
for tobaksbranchen; men det var først og fremmest cigarmagerne, som var
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ramt heraf 6. Cigaren har som et dyrere og i højere grad luksusbetonet pro
dukt sandsynligvis været mere indkomstelastisk og dermed mere konjunktur
følsomt end f. eks. røg- og skråtobak. Da cigarindustrien imidlertid frem til
1896 kun forbrugte væsentligt under halvdelen af den samlede råtobaksimport,
har denne følsomhed kun i mindre grad kunnet påvirke det samlede råvare
forbrug 7. Hvis der, som det forudsættes i tobaksindustriens henvendelse til
toldkommissionen i 1907, mellem cigarer og andre tobaksvarer har eksisteret
et vist substitutionsforhold, vil også dette have haft en udjævnende effekt på
importkurven 8.
Importtallene afslører slet ikke de strukturændringer, tobaksindustrien un
dergik i periodens forløb. Med knap en fordobling af tobaksforbruget, kvan
titativt set, men en seksdobling af dets værdi, må en bemærkelsesværdig kva
litetsforskydning have fundet sted. De største forandringer i fagets bruttofak
torindkomst er knyttet til tiden 1890-1905 (se tabel 3 side 85) med en tilvækst
på 172 %, medens importen samtidig maksimalt steg 33 % (se tabel 1 ). Fra
1897 og fremefter er det tydeligt, at forskydningen har bestået i en stærk
fremgang for cigarindustrien over for stagnation eller tilbagegang i frem
stillingen af andre tobaksprodukter. Fra industritællingen 1897 foreligger det
første gennemførte forsøg på fremskaffelse af en produktionsstatistik. Trods
dennes usikkerhed kan den, som den foreligger korrigeret af redaktionen i
»Dansk Industriberetning«, anvendes til en grovere sammenligning 9.

TABEL 2
Cigarproduktionen i Danmark 18971914. (mill, stk.)

1897:
1905:
1907:
1908:
1909:
1910:
1911 :
1912:
1913:
1914:

150
216.
252
267
250
250
262
261
230,
260

Kilder: Dansk Industriberetning 1913, 64 og
1914, 57*) St. M. 4, 50, 2, 63..
Tallene fra St. M. er sandsynligvis mere korrek
te. For 1905 gøres der i Industriberetningen
1908 s. 59 opmærksom på, at tallet er for lavt.
1913 har der for beregningen i St. M. foreligget
svar fra flere virksomheder end for beregningen
i Industriberetningen. Se: St. M. s. 61 - Indu
striberetningen s. 64.
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Mellem 1897 og 1905 steg produktionen af cigarer med rundt regnet
45 %. resten af tobaksindustrien stagnerede 10. Tilsvarende faldt antallet af
tobaksarbejdere fra 2.610 i 1897 til 1.820 i 1907, altså en tilbagegang på
30 %, modsat en fremgang i cigarfabrikkernes arbejdertal fra 1897 til 1905 på
ca. 22 %, eller til 1907 på 45 % 11 (se tabel 4, side 91 ).
TABEL 3

Tobaksindustriens bruttofaktorindkomst (løbende
priser) 1872-1913. (mill, kr.)
1872

1882

1890

1897

1905

1913

i,8

2,4

2,5

4,i

6,8

io,3

Kilde: Sv. A. Hansen: Early Industrialization
København 1970. Tabel 3, side 18.

in

Denmark.

Forædlingen til cigarer af en forøgelse af tobaksimporten med et givet kvan
tum vil medføre en langt større værdistigning for den samlede tobaksindustri
end forarbejdningen af samme kvantum til f. eks. skråtobak. En stor del af
forklaringen på uoverensstemmelsen mellem importens udvikling og værdi
tilvæksten i branchens produktion er derfor forbundet med denne forskydning
i fremstillingen af dens forskellige produkter. Hertil kommer, at også prisud
viklingen i et vist omfang kan have spillet ind, eftersom bruttofaktorindkomsten er opgivet i løbende priser.
Den generelle prisudvikling har frem til 1897 været lidt nedadgående. Der
efter er indtrådt en svag stigning til omkring 1901, og atter fra omkring
1907 og frem til verdenskrigen er tendensen stigende. Cigarindustriens pris
udvikling er nok ikke foregået helt på tværs af dette mønster; men der er
ikke mange holdepunkter for en speciel vurdering af forholdet. En del tyder
på, at cigarpriseme har været temmelig uændrede måske siden 1880’erne,
men i hvert fald siden slutningen af 1890’erne og frem til 1908-10. Først
1910 er denne stabilitet afløst af nogen stigning12. For røg- og skråtobaks
vedkommende har tendensen gennem hele perioden været svagt faldende 13.
Hvis dette er rigtigt, vil bruttofaktorindkomsten kunne anvendes som ud
tryk for tobakindustriens udvikling; de ubetydelige prisændringer vil ikke med
føre væsentlige udsving.
Perioden 1882 til 90 er påfaldende ved at være det eneste åremål, hvor så
godt som ingen ændringer har fundet sted. Derimod har der det forudgående
tiår været en ikke ubetydelig fremgang. 33 % stigning i produktionens værdi
og fra 1874 14 % for råvareimporten sammenholdt med et mindre prisfald
på røg- og skråtobak betyder muligvis, at disse varer allerede på dette tids-
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punkt i udviklingstempo er blevet distanceret noget af cigarindustrien. Tal
lene dækker sandsynligvis over en fremgang til 1875 efterfulgt af et tilbage
slag; men med fornyet aktivitet frem til 1882. Den sidste fremgang er sikkert
i overensstemmelse med konjunkturforløbet fortsat frem til 1884; men lav
konjunkturen i 8o’ernes sidste halvdel har bevirket, at tobaksindustrien i 1890
ikke var nået over niveauet fra 1882. På et tidspunkt i 90’eme satte væksten
atter ind. 1897 har der således været en forøgelse på 64 % i produktions
værdien, som, idet råtobaksimporten er steget med 15 til 20 %, atter for
trinsvis kan tilskrives cigarindustrien. Denne tendens er fortsat uformindsket
frem til 1905-07 og har nok været særlig fremtrædende bl. a. 1905-07 - efter
produktionstallene at dømme (se tabel 2). Bruttofaktorindkomsten steg sta
dig mellem 1905 og 13, men dette må dels tilskrives udviklingen 1905-07,
dels prisudviklingen efter 1908-10 14.
Baggrunden for ekspansionen i cigarindustrien har naturligvis ligget i
udvidede afsætningsmuligheder. Endnu i 70’eme var cigarrygning fortrins
vis et overklassefænomen. Velstandsstigningen, især i 1890’eme, og befolk
ningstilvæksten har kunnet forøge forbruget noget, og i tiden efter 1897 er ny
delsen af cigarer, i takt med landbrugets forbedrede kår, steget stærkt på lan
det 15. Derpå er arbejderklassen i begyndelsen af vort århundrede også be
gyndt at gøre sig gældende som aftager. Således havde ni tiendedele af ar
bejderfamilierne i byerne omkring 1909 et cigarforbrug, hvorved afsætningen
af cigarer 1913 var kommet op på 92 stk. pr. indbygger mod 67 i 1897 16.
Eksporten derimod har ikke haft større indflydelse på omsætningen. Af
her i landet fremstillede cigarer udførtes der 1897 ca. 2,3 mill, stk.; dette tal
var i 1914 steget til ca. 7,3 mill. Selv om det altså drejer sig om en tredobling
af eksporten, beløb denne sig endnu 1914 kun til omkr. 2,8 % af den sam
lede cigarproduktion 17.
Udviklingen inden for tobaksindustrien gik i den her behandlede periode
i retning af stadig flere og større fabrikker. Både 1872 og 82 var der i Køben
havn 5 fabrikker med 100 arbejdere og derover i denne branche. Men 1897
og 1906 lå antallet på 9, og medens de 9 fabrikker i 97 havde lagt beslag
på 43 % af hele branchens arbejderstyrke i København, var denne andel
i 1906 steget til ca. 49 %. Stærkest er tendensen slået igennem de sidste år før
verdenskrigen, da antallet af virksomheder med over 100 ansatte i 1914 var
kommet op på 14, og disse tilsammen beskæftigede ca. 62 % af samtlige
cigar- og tobaksarbejdere i hovedstaden 18.
Medvirkende til denne udvikling var de fordele, de store fabrikker havde
frem for de mindre i forbindelse med indkøb af råtobak. Den store virksom
hed kunne i kraft af direkte forbindelse til de udenlandske importcentre og
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større kapital bedre manøvrere i forhold til de stærkt svingende importpriser
samt drage fordel af køb i store partier, som man ofte for sælgerens regning
lod forblive på lager i udlandet, til der blev brug for dem 19. Administra
tions- og handelsomkostninger var relativt mindre i de store virksomheder ifølge en svensk undersøgelse fra 1911 over tobaksindustrien : 7 % af de sam
lede udgifter henholdsvis det dobbelte i de mindre foretagender 20.
Navnlig under de hårde forretningsvilkår, der herskede inden for tobaks
industrien, er de store virksomheders fortrin blevet accentueret. Allerede i 1885
taler Schovelin om »den store indbyrdes konkurrence imellem cigarfabrikanteme« og om »Dette . . . stærkt trykkede fag«. I tobaksindustriens henvendelse
til de successive toldkommissioner 1896 og 1907 lyder klager over den hårde
konkurrence og branchens trykkede vilkår21. I betragtning af formålet med
disse henvendelser har man naturligt nok fremhævet vanskelighederne. Netop
1897-1907 har cigarindustrien imidlertid haft en fremgang som måske aldrig
tidligere. Årene op imod verdenskrigen har dog utvivlsomt været vanskelige.
Råvarepriserne var stærkt stigende, og gode kvaliteter vanskelige at frem
skaffe jævnsides med, at afsætningen nærmest var stagnerende. I »Industri
beretningen« fra disse år går det stadigt igen, at forholdene har været ugun
stige 22. Kun nogle større virksomheder og de, der producerede dyrere,
godt indarbejdede mærker, har kunnet notere fremgang. Der var som oftest
sammenfald mellem fabrikker med de bedre kvaliteter og de store virksomhe
der 23.
Prisudviklingen på råtobak kan ikke følges med nogen nøjagtighed. P. g. a.
overordentlig stor spredning i kvalitet og anvendelsesmuligheder inden for
samme års høst af en bestemt sort vil gennemsnitspriser for en sådan høst
ikke oplyse så meget24. Men 1907 hedder det i »Dansk Industriberetning«,
at »Råtobakpriserne nu som helhed er nået op på en højde, som man ikke
nogen sinde før har kendt, og stigningen kan for de sidste 4-5 år måske sættes
til ca. 40 %« 25. Af industriberetningernes årlige redegørelser for råtobaks
markedet fremgår, at stigningerne i de fleste år herefter er fortsat26. Dette
kan som nævnt tjene som en af forklaringerne på cigarindustriens udtalelser
om vanskelige kår i begyndelsen af århundredet.
Hvis priserne 1907 i løbet af 4-5 år er nået et stade højere end nogensinde
før, kan man måske antage, at de i det meste af tiden forud, i overens
stemmelse med den generelle prisudvikling, på langt sigt har været mere sta
bile, trods de typiske stærke korttidssvingninger. Alligevel kan indtjeningsmulig
hederne til en vis grad også tidligere have været vanskelige. Der tales både
1896 og 1907 om at konkurrencen har begrænset fortjenesten stærkt på den
vigtigste del af salget, nemlig cigarer af mellemkvalitet til en pris af 38-50
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kr. pr. i.ooo stk.5 og at det er på de dyrere og de helt billige varer, over
skud kan indtjenes. Branchen var ganske åben for nybegyndere på grund af
de forholdsvis små krav til startkapital, og 1907 tales i »Industriberetningen«
om tendens til overproduktion af cigarer i de mellemste prislag 27.
At dømme ud fra den iver, hvormed man plæderer for en bevarelse af
toldbeskyttelsen, må tillige den udenlandske konkurrence have haft en vis be
tydning. Man ser da også, at importen af færdige cigarer fra 1897 til 1907
stiger med 200 %, selv om den indenlandske produktion i samme tidsrum
øgedes mere end 68 %. Denne konkurrence har dog fortrinsvis gjort sig gæl
dende for de bedre mærker, idet toldbeskyttelsen efter loven af 1863 var
nogenlunde virksom for varer indtil en pris af omkring 50 kr. pr. mille 28.
Hertil kommer endeligt, at lønnen steg ikke ubetydeligt i de sidste årtier
før i. verdenskrig. Både i 1880’erne og ind i 90’erne var der stadig lokale
lønforskelle og forskel fra virksomhed til virksomhed. Den første kollektive
overenskomst sluttedes i 1896 29. Men længe før havde arbejderne gennem
strejker nogle gange været i stand til at hæve deres lønninger. I første halvdel
af 70’eme havde lønnen været stigende, men meget af det indvundne gik at
ter tabt under den følgende arbejdsløshed. 1883 opnåedes igen nogen forbed
ring med en minimalløn på 8 kr. pr. mille for formarbejde (angående formog håndarbejde se nedenfor s. 91). Denne sats hævedes 1896 til 8,50 kr.,
1910 var den kommet op på 9,50 kr. og 1913 på 10,00 kr. Tilsvarende
var håndarbejde ifølge Stauning i 1870’erne blevet betalt med 11-12 kr.
1896 steg minimallønnen for dette fra 13 til 14 kr., og i 1910 var den 16,50
samt 1913 17,50 kr.30.
Man skal dog nok ikke overdrive vanskelighederne i 90’eme og i begyn
delsen af det efterfølgende årti; men problemerne har været noget forskelligt
fordelt. Der fandtes på denne tid en tydelig arbejdsdeling mellem København
og provinsen, således at de finere sorter fortrinsvis fremstilledes i hovedsta
den og de billigere i provinsen, og samtidig spores som sagt en vertikal deling,
hvorefter det hovedsagelig var de store fabrikker, der producerede de dyre,
mere fortjenstgivende mærker 31.
Derimod har mekanisering af produktionen næppe spillet nogen væsentlig
rolle for cigarindustriens udvikling eller for stordriftens fremgang. Man ved,
at en del cigarfabrikker i 1871 anskaffede nogle overordentlige arbejdsbesparende vikkelmaskiner. Det vil imidlertid være forhastet deraf at antage, at
mekaniseringen da, så lidt som de næste 50 år, er trængt igennem og har sat
sit præg på produktionen af cigarer. Så sent som 1905 fandtes i København
kun 4 cigarfabrikker, som anvendte disse »almindelige« vikkelmaskiner. Om
kring århundredeskiftet begyndte en nyere type, såkaldte »automatiske« vik-
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Strippere.
Når råtobakken kommer til fabrikken, er den pakket i store, pressede baller. Disse baller åbnes og placeres i
såkaldte fugterum, hvor fugtig luft ved en bestemt temperatur gør tobakken lettere håndterlig. Den del af to
bakken, der skal bruges til omblad og dæksblad (jf. fremstillingen side 89 ff. ) går derefter til stripning d.v.s.
fjernelse af stilke og ribber. Strippeprocessen ses på billedet, der er fra Arhus-virksomheden J. E. Schmalfelds
Fabrikker, hvis arkiv befinder sig i Erhvervsarkivet.

kelmaskiner, at komme frem herhjemme. Disse maskiner var knyttet til den
billigste del af produktionen. De blev ikke benyttet ved det formarbejde, som
dannede grundlaget for den største del af omsætningen. Det var hovedsageligt
i provinsen, de i en vis udstrækning blev taget i brug, således at der her i 1905
produceredes dobbelt så mange maskincigarer som i hovedstaden. Enkelte fa
brikker i København har dog tilsyneladende eksperimenteret med dem, men
atter opgivet det. Antallet af københavnske fabrikker, som anvendte sådanne
maskiner, var nemlig mellem 1905 og 1913 faldet fra 5 til 3, og produktionen
af maskincigarer fra 9,6 til 0,8 mill, stk., som i øvrigt de respektive år kun
udgjorde en meget ringe del af den samlede produktion32.
Arbejdsmetoderne i cigarindustrien var håndværksbetonede. Den proces,
der gik forud, før den færdigpakkede cigar blev sendt på markedet, kan ind
deles i 3 hovedled, som atter omfattede flere forskellige arbejdsfunktioner.
En cigar består af 3 dele, nemlig indlæg, omblad og dæksblad. Først frem
stilles en vikkel, idet tobaks/ndZægg^ - cigarens »fyldstof« - samles og rulles
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Vikkelmaskine.
Vikkelmaskiner blev på et tidligt tidspunkt anvendt inden for dansk cigarfabrikation. Efter at den hjemkomne
råtobak er blevet fugtet, går den del, der ikke strippes, til rensning, hvorefter den smådeles. Den smådelte
tobak placeres på vikkelmaskinen i kassen til venstre, hvorfra den via et bånd føres over til højre. Armen
øverst på maskinen skubber en portion tobak, svarende til en cigar, ned på et omblad, som en dame har taget
fra kassen til højre og placeret på båndet lige over denne. Ombladet og indlægget, som den nævnte tobaks
portion kaldes, går ind i maskinen, der vikler ombladet rundt om indlægget og dermed laver viklen. Om den
videre gang ved cigarfremstillingen, se side 89 ff. Billedet er fra en tysk reklamebrochure i P. Wulffs arkiv,
Erhvervsarkivet.

ind i et tobaksblad - ombladet. Derpå færdiggøres cigaren gennem en over
rulning af viklen med endnu et tobaksblad - dæksbladet.
Første led i fremstillingen af en cigar består imidlertid i tilberedning af rå
tobakken. For at gøre tobaksbladene tjenlige til rulning som cigarer må de
først og fremmest fugtes og strippes. At tobakken strippes vil sige, at man fjer
ner bladenes stilke el. midterribbe. Dette arbejde har ofte været udspecialiseret
således, at særlige dæksmagere har taget sig af tilberedningen af de dyre dæks
blade, medens den øvrige tobak er blevet behandlet af de almindelige strip
pere. Næste led i processen er selve rulningen af cigaren. Dette arbejde har
kunnet udføres på forskellig vis. Ved helt arbejde har samme cigarmager fore
stået hele arbejdet og både foretaget fremstillingen af vikler og den ende-
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lige overrulning af denne med et dæksblad. Ved delt arbejde er arbejdsgan
gen den, at en vikkelmager hele tiden er beskæftiget med forarbejdning af
vikler, medens overrulningen overlades til særlige overrullere. Produktionen
kan deles i /indarbejde og /ormarbejde. Under formarbejdet bliver viklen,
som tidligere berørt, straks efter rulningen, i fugtig tilstand, presset i facon
i særlige forme. Håndarbejdet er derimod udført helt i hånden, kun even
tuelt støttet af et papir. Det er næsten altid udført som helt arbejde og har
udgjort den dyrere del af en produktion, hvorimod formarbejdet som regel
er forbundet med den delte fremgangsmåde. I 1913, det eneste år hvorfra det
er fundet oplyst, udgjorde håndarbejdet i København kvantitativt ca. 1/3
af produktionen af formarbejde, men i værdi ca. halvdelen33. Sidste led
i processen bestod i sortering af de færdige cigarer efter dæksbladenes farve
og kvalitet og pakning af varen, samling af kasserne o. s. v.
Cigarindustrien lagde i overensstemmelse med disse forhold beslag på en ret
anselig arbejdsstyrke. Udviklingen i arbejdertallet ses af nedenstående tabel:
TABEL 4
Antal arbejdere i hele tobaksindustrien og i cigarindustrien 1872-1914. ( 1.000 arbejdere)
1872

Hele tobaksindustrien:
Cigarindustrien:

3,8

1897

b) 6,7
a) 4,1

1905

C) 6,8
c) 5,o

1907

a) 7,7
a) 5,9

1913

d) 8,o
d) 6,3

1914

d) 8,3

Kilder: 1872 - WR 107, a) D 1 1907 s. 94, b) St.T. V., A 7 s. 39, c) St. M. 1910 s. 73-74, d) St. M. 1916
si. 59Tallene fra 1872 omfatter kun virksomheder med 5 arbejdere og derover.

Tallene viser, i hvor høj grad cigarindustrien beskæftigelsesmæssigt set har
været den dominerende gren inden for tobaksindustrien. Allerede før 1897
må en stor del af stigningen i det samlede arbejdertal skyldes cigarindustrien,
og efter 1897 er det udelukkende inden for denne, at væksten i antallet af
beskæftigede er foregået.
En sammenligning med tallene for den samlede industrielle arbejdsstyrke
kunne tyde på, at cigarindustrien mellem 1897 °g I9I4 har fulgt den gene
relle udvikling inden for landets industri med en stigning på ca. 50 %. Både
1897 og 1913 har den beskæftiget ca. 5 % af den samlede industriarbejder
stand 34.

P. Wulffs produktion
Som noget ret enestående, i hvert fald inden for tobaksindustrien, kan P.
Wulffs produktion af cigarer gøres op år for år uden afbrydelse fra 1872 til
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1914. Tallene findes i fabrikkens lønningsbøger. Der er opgørelser over antal
fremstillede cigarer for hvert enkelt kvartal samt som regel årlige sammen
tællinger heraf jævnsides med tal for årets samlede lønudgifter. Disse opgø
relser bygger på virksomhedens ugentlige lønregnskab, hvor man ud for hver
cigarmager har angivet, hvor mange cigarer den pågældende har rullet samt
den dertil svarende løn. Tabel 5 er baseret på disse oplysninger og skulle
give et håndgribeligt indtryk af virksomhedens udvikling i det pågældende
tidsrum.

TABEL 5

Cigarproduktionen hos P. Wulff 1872-1914.
(1.000 stk.)
1872:
1873:
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883:
1884:
1885:
1886:
1887:
1888:
1889:
1890:
1891:
1892:
1893:

i
2
3
3
2
i
2
2
3
3
3
3
4
2
2
2
i
2
2
3
3
3

945
270
152
290
321
892
888
973
112
208
340
350
150
742
932
770
922
004
771
561
221
008

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I9II
1912
1913
1914

3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
7
5
5
7
8
9
12

064
766
820
587
506
731
609
596
884
753
991
318
916
346
214
991
908
265
114
055
533

Kilde: P. Wulffs arkiv: Lønningsbøger 1872-1914.

En betragtning af forløbet i P. Wulffs produktion vil bidrage til at sætte
virksomheden på plads i forhold til den ovenfor skitserede udvikling for to
baksindustrien som helhed1. Der synes at ligge et skel omkring 1897 ved
det spring opad, som produktionen foretager i dette år. 1891 fandt en pro
duktionsfremgang af nøjagtig samme størrelse sted, men det karakteristiske
er, at denne fremgang ret hurtigt går tabt igen. 1895 er produktionen atter
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nede på samme niveau som i 1890. Denne vekslen mellem fremgang og til
bageslag gør sig gældende i hele perioden før 1897. Derimod fastholdes stig
ningen i 1897, og væksten er i resten af tiden frem til verdenskrigen et så
gennemgående træk, at den højest afbrydes af stagnation, ikke af decideret
tilbagegang.
Den undtagelse, som årene 1908-09 kunne synes at udgøre i denne forbin
delse, må betragtes som et specialtilfælde. Samme bevægelse aflæses i landets
råtobaksimport og må i begge tilfælde ses i forbindelse med uroen omkring
den nye toldlov af 1908, som indebar en fordobling af råtobaksbeskatningen.
Der er blevet hamstret i forventning om vedtagelse af loven, og de handlende
havde købt store lagre af cigarer til gamle priser først på året 1908. Pro
duktionen er måske derfor forøget; men forbruget kom ifølge industriberet
ningen ikke til at svare hertil, og en reduktion af produktionen 1909 blev
følgen 2.
Inden for perioden 1872-96 var særlig tiden mellem 1878 og 1884 kende
tegnet af en støt vækst, fortsat over 8 år og kulminerende i 1884 med en pro
duktion på over 4 mill, cigarer. Også op mod 1875 og omkring 1891 er pro
duktionen steget kraftigt. Men især i tiden efter 1884 har den i længere tid
befundet sig på et relativt lavt niveau, som bortset fra den kortvarige vækst
omkring 1891 ikke ændredes væsentligt før i 1897. Mest begrænset har aktivi
teten været i 1876-77 og 1888-89. Helhedsindtrykket af perioden bliver
nærmest, at fabrikken efter starten forholdsvis hurtigt har arbejdet sig op til
en produktion på omkring 3 mill, cigarer i 1874-75. Dette har derpå, trods
en bemærkelsesværdig vækst af flere omgange, nogenlunde været virksomhe
dens omfang de næste 20 år. De 5 år 1892-96 lå produktionen stadig omkring
dette niveau. Først herefter er fabrikkens omfang atter blevet varigt udvidet,
op mod krigen meget kraftigt.
Delingen i P. Wulffs produktionsudvikling omkring 1897 giver sig til kende
ved, at produktionen før den tid svingede år for år, mens det generelle niveau
var forholdsvis konstant. Efter 1897 ses en jævn, stigende vækst.
Indtil 1897 falder P. Wulffs produktionskurve meget tæt op ad konjunk
turforløbet i øvrigt. Den følger konjunkturfaldet i 1876-77 og derfra den
generelle stigning frem til 1884. Dens kraftigste fald i anden halvdel af 8o’erne
svarer igen til disse års lavkonjunktur, ligesom den følger konjunkturopgan 
gen omkring 1891 og omslaget derefter. Kun i forhold til fremgangen fra
ca. 1894 synes den at være lidt forsinket, idet niveauet ligger relativt lavt
i 1895 og 96. Derefter hører svingningerne som sagt nærmest op.
Det er nærliggende at sætte dette mønster i relation til Sv. A. Hansens skel
nen mellem konjunkturbestemt og accellererende vækst3. Selv om disse ka-
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tegorier er generelle og må anvendes på den samlede industri, vil de også
kunne spores i enkelttilfælde, og begreberne kan i en vis udstrækning benyt
tes som dækkende for cigarindustrien.
Mellem 1872 og 1913 udvides P. Wulff med ca. 350-400 % (379 %). I
forhold til råtobaksimporten kunne det se ud som en enestående vækst. I
forhold til den øvrige industri har virksomheden sådan nogenlunde fulgt den
generelle udvikling. Det samme gælder, hvis produktionsudviklingen sammen
lignes med stigningen i tobaksindustriens bruttofaktorindkomst på 472 %
i samme tidsrum, navnlig hvis denne de sidste år før verdenskrigen især skyl
des prisstigninger. Sammenligningen tyder dog muligvis på, at P. Wulff kun
knebent har fulgt med i udviklingen inden for cigarindustrien. Til en nær
mere belysning heraf er opstillet tabel 6 :

TABEL 6
Relativ udvikling i P. Wulffs produktion og tobaksindustriens
bruttofaktorindkomst (stigninger i %) 1872-1914
Ar:

1872-1913
1872-1905
1872-1882
1882-1890
1890-1897
1897-1905
1905-1914
1905-1907
1905-1913

P. Wulffs
produktion

Tobaksindustriens
bruttofaktorindkomst

ca. 379
126
74
+ H
29
20
191
24
110

472
278
ca. 35
ca. 4
64
66
51

Kilder: Se tabel 5 og 3.

Der ser ud til yderligere at ligge et vendepunkt i P. Wulffs historie omkring
1905. Taget over ét har fabrikkens udvikling 1872-1905 været noget lang
sommere end i tobaksindustrien som helhed, og dermed muligvis endnu
langsommere end cigarindustrien; vendepunktet fikseres til 1905. I årene
1882 til 1890, medens tobaksindustrien stod i stampe, havde P. Wulff tilbage
gang. Både 1890-97 og 1897-1905 var fabrikkens vækst væsentlig langsom
mere end i branchen i øvrigt. Med størst sikkerhed kan dette siges for perio
den mellem 1897 og 1905, hvor der kan sammenlignes direkte med landets
cigarproduktion (se tabel 2 side 84). Omslaget er foregået umiddelbart efter
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1905, nemlig allerede mellem 1905 og 1907, da P. Wulffs produktion i løbet
af disse to år er vokset dobbelt så hurtigt som landsproduktionen.
Ud over den meget kraftige vækst op til verdenskrigen var P. Wulff dog
også i en enkelt periode tidligere ekspanderet lidt mere end branchen som
helhed, nemlig i tiåret 1872-82, umiddelbart efter grundlæggelsen. Materia
let er dog for spinkelt til at afgøre, om dette også gælder i forhold til cigar
industrien alene.
P. Wulff har det meste af tiden fulgt samme retning som udviklingen i to?
baksindustrien. Men medens stigningstakten i begyndelsen lå lidt over eller
lige så højt som gennemsnittet, har den fra 1882 eller måske et par år senere
indtil 1905 været lidt under dette for derefter helt at skille sig ud fra den
samlede tendens. Under dette aspekt deler P. Wulffs udvikling sig altså hoved
sagelig i en længere periode, hvor den i sammenligning med den øvrige del
af branchen har været relativt langsom, og en kortere periode med en rela
tivt meget hurtig ekspansion.
Det forekommer herefter berettiget at inddele P. Wulffs historie mellem
1872-1914 i 3 afsnit: Et fra virksomhedens start til ca. 1897, et andet fra
1897 til ca. 1904-1905 og til sidst perioden 1905-1914.
Det første afsnit karakteriseres af en stærk konjunkturfølsomhed. Produk
tionen bestod i en overordentlig konjunkturfølsom vare, og produktionskur
ven viser, i hvor høj grad fabrikken var underkastet de generelle økonomiske
svingninger. Da netop cigarindustrien ikke tyngedes af så stort et fast kapital
apparat, har konsekvenserne heraf muligvis ikke været så skæbnesvangre. Men
perioden mærkedes i hvert fald ved efter væksten i fabrikkens første år ikke
at være resulteret i nogen videre forøgelse af virksomhedens omfang.
Denne finder efterhånden sted i løbet af den næste periode. På den tid
ser 1890’emes generelle økonomiske vækst ud til at have fået konsekvenser
for P. Wulff. Virksomheden var ikke længere underkastet konjunktursving
ningerne, og en moderat vækst satte ind ; denne resulterer i en varig udvidelse
af aktiviteten. Stigningstakten har dog stadig ikke ytret sig særlig stærkt i for
hold til branchens gennemsnit.
I 1884 var produktionen nået et maksimum på godt 4 mill, cigarer, først
i løbet af 1905 overskrides dette. På 8 år fra 1905 til 1913 gennemløber
fabrikken derpå en så voldsom udvikling, at produktionen mere end fordob
les, og i løbet af 9 år ved verdenskrigens udbrud er steget med næsten
200 %. Fabrikken var herved i 1914 blevet landets sjette største virksomhed
inden for tobaks- og cigarbranchen 4, og dette var foregået til trods for, at
netop denne periode var en vanskelig tid for cigarindustrien. Afsætningen var
nærmest stagnerende, og konkurrencen bl. a. derfor skærpet. Det var under
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disse forhold, stordriftens fordele gjorde sig stærkest gældende, og P. Wulff
blev i dette tidsrum et typisk eksempel på en større virksomhed, som kom til
at stå stærkt.
Ovenstående periodisering af P. Wulffs udvikling skal naturligvis ikke ta
ges for rigoristisk. Men ændringerne har formodentlig på nogle punkter givet
sig udslag i forandringer af virksomhedens indre forhold, og inddelingen må
groft set kunne anvendes som en baggrund for en nærmere undersøgelse af
disse.

Produktionsforhold
P. Wulffs produktion er i hele den her behandlede periode foregået i lejede
lokaler. Der findes ikke i materialet noget spor af fast ejendom i form af en
særlig konto herfor eller en post i status.
Efter starten i Vester Voldgade n flyttede fabrikken 1879 til Holbergsgade 18, hvor den havde til huse indtil 1907
Med den betydelige udvi
delse af virksomhedens omfang siden ca. 1897 som baggrund, flyttede man
1908 til bedre pladsforhold på Toldbodvej 6. Om denne flytning hedder
det i »Dansk Industriberetning« 1907, at P. Wulff »... er flyttet fra Holbergsgade 18, hvor man allerede i flere år har lidt under indskrænkede plads
forhold, til moderne og hygiejnisk, velindrettede lokaler . . .«. Allerede 1912
blev fabrikken igen udvidet, og 1913 indrettedes en filialfabrik i Sølvgade

38 2.
Det bevarede kildemateriale i forbindelse med P. Wulffs flytning 1908 og
de nærmest foregående år over »arbejde udført i bygningen« giver et
lille indblik i indretningen af en cigarfabrik på den tid. Svarende til arbejds
gangen i produktionen (se side 89 ff. ) var fabrikken delt op i f. eks. sorterlokale,
fugtelokale og klisterlokale foruden lagerrum, tilberedningsrum og endelig lo
kalet for selve cigarens rulning samt »mesterens kontor« 3. Man har ihvertfald
i den nye fabrik haft installeret elektrisk lys og telefon, og der er blevet indkøbt
en del nye maskiner eller apparater til lettelse af produktionen. Det vigtigste
ser ud til at have været et automatisk »befugtningsanlæg«, drevet af en elek
tromotor. Fra et firma i Bremen er anskaffet en trykkemaskine med gasop
varmning beregnet til at trykke mærker på cigarkasserne og præge disse med
brændemærker. Også en vikkelpresse ses at være leveret til den nye fabrik.
Den har været hånddrevet og er ikke noget nyt i den forstand, at man også
tidligere må have anvendt presseapparater i forbindelse med formarbejdet4.
Flytningen, indretningen af den nye fabrik og anskaffelsen af en del nye
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P. Wulffs fabrik på Toldbodvej.
P. Wulff startede sin virksomhed i Vester Voldgade, men flyttede i slutningen af 1870’erne til Holbergsgade.
Her lå fabrikken i 30 år, indtil den i 1908 blev flyttet til lejede lokaler i Toldbodvej 6, nu Esplanaden. Bille
det viser fabrikken nogle år efter indgåelsen af lejemålet. Toldbodvcj 6 var en tidligere husarkaserne. Bagbyg
ningen, der havde været belægningsstue, blev kort tid før Wulff rykkede ind, forhøjet med to etager, og her
kom selve produktionsvirksomheden til at ligge. P. Wulff’s fabrik blev anset for at være yderst moderne og
avanceret, da man flyttede ind i Toldbodvej i 1908, men efter nogle årtier kunne dette ikke længere siges at
være tilfældet. Produktionen blev derfor i 1943 overflyttet til fabrikker på Ndr. Fasanvej og Polensgade; disse
fabrikker var startet i henholdsvis 1916 og 1936. Tilbage på Toldbodvej blev administrationen, der først i 1959
flyttede ud til Ndr. Fasanvej, hvoi' virksomheden kort efter blev koncentreret, idet Polensgadc-fabrikken op
hørte i begyndelsen af 1960’erne. Billedet er privateje.
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apparater falder i tid sammen med den eneste drastiske ændring i regnska
bets inventarkonto (se tabel 7). Denne konto omfatter alt inventar i virksom
heden fra maskiner til kasseroller. Desuden omfatter den afskrivninger, og
den rummer naturligvis også anskaffelser debiteret til kassen i årets løb 5.
Inventaret øgedes faktisk ikke i værdi mellem 1873-74 og 1907. I sidste
halvdel af 1880’erne og de første år af 1890’erne lå det med omkring 3.000
kr., noget lavere end den øvrige tid, hvor det stabilt har bevæget sig mellem

TABEL 7
P. Wulffs inventarkonto 1872-^14
(Kontoens balance i 1.000 kr.)
1872:
1873:
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883:
1884:
1885:
1886:
1887:
1888:
1889:
1890:
1891:
1892:
1893:

2,8
3,8
4,7
4,i
4,5
5,o
3,8
4,5
4,o
3,5
4,o
4,o
4,o
3,5
3,2
3,o
3,o
3,o
3,o
3,o
3,o
3,2

1894:
1895:
1896:
1897:
1898:
1899:
1900:
1901:
1902:
1903:
1904:
1905:
1906:
1907:
1908:
1909:
1910:
1911:
1912:
1913:
1914:

4,i
4,i
4,2
4,o
4,o
4,o
4,5
4,5
4,5
4,5
3,o
2,5
o,5
8,4
10,5
10,0
10,0
n,5
13,0
16,0
18,0

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger, inventarkonto.

4.000-4.500 kr. Kun i 8 forskellige år ser det ud til at være mindsket gennem
salg. Derimod har afskrivningen nogle gange været temmelig stor. Den var
således i første halvdel af 1880’erne på mellem 15 og 20 %. 1890 til 1896
(inch) har der dog overhovedet ikke været foretaget afskrivninger, og der
efter lå disse væsentligt lavere, indtil hele inventaret i løbet af 1904-1906 skri
ves ned til 500 kr. efterfulgt af nyanskaffelserne i 1907 og 1908. Gennem
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disse bragtes det 1908 op på 10.500 kr., og ved yderligere anskaffelser i 1912
og 1913 samtidig med de 2 udvidelser af fabrikken var det i 1913 nået op
på 16.000 kr. Gennem det meste af tiden har de køb og reparationer, som
har været foretaget, imidlertid balanceret med afskrivningen og kan sikkert
hovedsagelig betragtes som en vedligeholdelse af inventaret. Afskrivningerne
indgår i et driftsregnskab som det beløb, hvormed slidtage af det faste anlæg
har øget omkostningerne ved årets produktion. Således figurerer de også på
P. Wulffs gevinst- og tabskonto. Idet beløbet netop i de fleste tilfælde har
svaret til værdien af det i årets løb nyerhvervede inventar, ser det ud til, at
man som rettesnor for, med hvilken sum afskrivninger skulle belaste drifts
regnskabet, først og fremmest har skævet til, hvor meget man det pågældende
år har været nødt til at bekoste på inventaret for at fortsætte produktionen.
Enkelte år har købet oversteget afskrivningerne, således at inventaret er blevet
forøget; men disse forøgelser, der nok må betragtes som nettoinvesteringer,
og som før 1907 især har fundet sted i 1870’erne samt 1882 (500 kr), 1894
(900 kr.) og 1900 (500 kr.), har aldrig oversteget 1.000 kr. Det er derfor
tvivlsomt, om man i disse beløb kan se så væsentlige forandringer, at de kan
tages som udtryk for nogen egentlig ændring eller fornyelse i fabrikkens virk
somhed eller arbejdsgang c.
P. Wulff købte i 1871 en vikkelmaskine. Det følgende år er anskaffet
yderligere 6 stk. for i alt 372 kr., og i inventaret indgik i december 1872
21 stk. maskiner til en værdi af 1.800 kr. Det kan dog ikke ses, om disse
21 maskiner alle har været vikkelmaskiner; der kan også have været f. eks.
vikkelpresser til fremstilling af formcigarer blandt maskinerne 7. Dette er de
eneste oplysninger om vikkelmaskiner i materialet.
Det kan med nogenlunde sikkerhed siges, at P. Wulff ikke efter århun
dredskiftet har været blandt de ganske få fabrikker i København, som benyt
tede de på den tid fremkomne automatiske vikkelmaskiner. Kvaliteten af
P. Wulffs produktion lå på den tid temmeligt højt, og inventarkonto tyder
som sagt ikke på, at der har været foretaget væsentlige nyanskaffelser mellem
ca. 1900 og 1907. I forbindelse med indretningen af den nye fabrik er
der, som omtalt, købt visse maskiner, men automatiske vikkelmaskiner ses
ikke blandt disse. Hertil kommer, at de varer, som fremstilles ved hjælp af de
automatiske maskiner, betegnes maskincigarer i modsætning til de øvrige kva
liteter (hånd- og formarbejde). I P. Wulffs lønningsbøger er produktionen
efter 1901 opgjort fordelt på de forskellige fremstillingsmåder, og medens de
øvrige af disse er repræsenteret, findes ingen maskincigarer.
Omfanget i anvendelsen af de almindelige vikkelmaskiner, som blev indkøbt
i 1871-72, kan ikke bedømmes præcist. Der kan kun opstilles visse momen-
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ter, som må have gjort sig gældende i forbindelse med disse maskiner. Så
ledes må fremstillingen have bestået i delt arbejde og antallet af vikkelmagere
have været mindre end antallet af cigarrullere, idet dette forhold uden an
vendelse af maskiner normalt, ved delt arbejde, har været i : i 8. Desuden
må man forvente en større produktivitet pr. arbejder, såvel som ringere kva
liteter. Visse træk i det følgende kunne ud fra disse kriterier tyde på, at vik
kelmaskinerne ikke har spillet nogen dominerende rolle i P. Wulffs produk
tion.
Produktionen hos P. Wulff ser ikke ud til i nævneværdig grad at have væ
ret præget af sæsonsvingninger. Ifølge tabel 8 har årets produktion været
meget lige fordelt på de fire kvartaler. Dette betyder ikke, at produktionen
har ligget støt på samme niveau året igennem. Eftersom den har vekslet ret
meget fra år til år, har der også været større forandringer inden for det en
kelte år; men tabellen viser, at disse bevægelser ikke har været under indfly
delse af en konstant faktor, som har bevirket et fast mønster i udsvingene.

TABEL 8
Sæsonsvingninger i P. Wulffs produktion 1872-1914. Produktionen
kvartalsvis i pct. af årets produktion. 4-6-arige gennemsnit
Periode

1872-76
1877-81
1882-85
1886-91
1892-96
1897-1901
1902-07
1908-14

2. kvartal

27,3
24,9
24,0
23,0
23,6
24,8
23,3
23,7

%
%
%
%
%
%
%
%

i. kvartal

3. kvartal

22,8
23,8
25,1
24,0
24,5
23,4
23,3
22,2

24,3
24,5
26,9
26,6
25,6
25>4
25,0
2 7,5

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

4. kvartal

25,4
26,7
23,9
26,4
26,4
26,4
28,4
26,7

%
%
%
%
%
%
%
%

Kilder: P. Wulffs arkiv: Lønbøger 1872-1914.

Dette er af betydning for anvendeligheden af nogle af de beregninger, der
ligger til grund for en del af det følgende. Disse beregninger er baseret på
lønbøgemes ugentlige regnskab over produktion og løn, udarbejdet på grund
lag af fire uger hvert år: to i januar samt sidste uge i juni og første uge
i juli9. I hver af disse uger er der her foretaget en optælling af antal ar
bejdere, antal fremstillede vikler og cigarer samt den udbetalte løn. Dette
talmateriale er dernæst benyttet til en udregning af 5-årige gennemsnit for
de forskellige kategorier i den her behandlede periode. Resultaterne heraf
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skulle kunne anvendes til en forsigtig belysning af relationerne mellem de
forskelligt opgjorte talstørrelser.
Der var som sagt ikke tale om bestemte sæsonsvingninger i produktionen,
og ved benyttelsen af 5-årige gennemsnit skulle tilfældige forskelle nogenlunde
kunne eliminere hinanden. Foretages som kontrol til sammenligning med de
ugentlige produktionstal en gennemsnitsberegning af den årlige produktion
pr. uge (ved at dele årsproduktionen med 50), fremkommer ydermere tal,
som ligger forholdsvis tæt op af hinanden 10.

TABEL 9
Antal vikler i % af cigarer 1872-1913
hos P. Wulff
År

%

5-årige gennemsnit

1872-76
1882-86
1892-96

100
96
83

Årlige gennemsnit

1903 1
04
05
06
07
08
09
10
II
I2
Iß

61
57
55
56
58
60
47
55
47
45

Kilde: P. Wulffs arkiv. Lønbøger 1872-1914.
i. Efter 1903 indeholder lønbøgerne årlige sammentællinger af cigarer og
vikler hver for sig.

Selvom produktionen i cigarindustrien var overvejende håndværksmæssig,
arbejdedes der med en udstrakt grad af arbejdsdeling i fabrikkerne. Hos P.
Wulff fremgår det af lønbøgerne, hvorledes processen var stykket op mellem
tilberedere af dels dæksblade og dels indlæg, vikkelmagere, cigarrullere, sor
terere og andre efterarbejderen. Det fremgår også, at virksomheden helt
frem til århundredeskiftet næsten udelukkende har arbejdet med delt arbejde.
Tabel 9 viser, hvorledes det producerede antal vikler frem til 1890’eme ud
gjorde ca. 100 % af antallet af cigarer. I 1890’erne er denne andel faldet
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en smule. Men i begyndelsen af dette århundrede falder den afgørende til
under 60 % og de sidste år før 1914 til under 50 %. Tilsvarende faldt
antallet af vikkelmagere i procent af cigarrullere ifølge tabel 10 fra omkring
50 % i 1870’erne til 24 % i 1904-08, hvor cigarrulleme dog også har om
fattet helarbejdere.
Når produktionen tilsyneladende til ind i 1890’erne helt har bestået i delt
arbejde, er det påfaldende, at antallet af vikkelmagere kun har udgjort
50 % og ikke 100 % af antallet af cigarrullere. Dette kunne være et indicium
for, at virksomheden netop i nogen udstrækning har anvendt vikkelmaskiner.
En lige så plausibel forklaring kan imidlertid ligge i det i cigarindustrien me
get udbredte hjemmearbejde, eftersom produktiviteten blandt hjemmearbej
dere antages ofte at have ligget lavere end blandt fabriksarbejdere 12. Det
kan ikke positivt afgøres, hvorvidt hjemmearbejdersystemet har været i brug
hos P. Wulff i den pågældende periode; men i 1908 betegnes pludselig fra
den 14. marts og 3 uger frem en gruppe blandt cigar arbejderne som hjemme
arbejdere i lønbogen. Derefter forsvinder betegnelsen igen for atter at dukke
TABEL 10
Vikkelmagere i % af cigarrullere hos P. Wulff
1872-1906. 5-årige gennemsnit
Ar

%

1872-76
1882-86
1892-96
1902-06

50
48
éi
27

Kilde: P. Wulffs arkiv: Lønbøger 1872-1906.

op en enkelt gang den 28. december 1910. I 1908 stod hjemmearbejderne
for lidt over halvdelen af produktionen, i 1910 havde de kun mindre betyd
ning. Hjemmearbejdernes store andel i produktionen i 1908 falder sammen
med, at årsproduktionen dette år var en del højere end i de forudgående
og følgende år. På den anden side var fabrikken lige flyttet og havde fået
større plads; det kunne nærmest antyde, at virksomheden også tidligere må
have anvendt hjemmearbejdet i sin produktion. Når dertil kommer, at hjem
mearbejde både på denne tid, men tillige i hele den forudgående periode, og
især i 188o’eme, var af betydeligt omfang inden for cigarindustrien, synes det
velbeføjet at forudsætte, at det også må have spillet en rolle hos P. Wulff i det
19. årh.13. Et svar på spørgsmålet om forskellen mellem antal vikkelmagere
og cigarrullere kunne derfor være, at den skyldtes en blanding af udnyttel-
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sen af maskiner og hjemmearbejde. Da forskellen ikke har været større end
i : 2, er det dertil måske begrænset, hvor meget maskinerne har betydet.
Disse kunne iflg. oplysningerne fra 1871 dagligt fremstille 3.000 vikler pr. mand ;
men da produktionen pr. cigarruller hos P. Wulff i f. eks. 1883-84 lå på ca.
3.000 cigarer ugentligt, ville dette forhold være et ganske andet (omkring
1:6), såfremt P. Wulff i tilnærmelsesvis fuld udstrækning havde haft en
produktion, baseret på disse maskiner.
Distinktionen mellem helt og delt arbejde har forbindelse til produktionens
kvalitet og lønstørrelsen. I den tid, P. Wulff næsten udelukkende har arbejdet
med den delte proces, må virksomhedens varer overvejende have hørt til de
jævne kvaliteter. Dette gælder således frem til 1890’eme. I 1893-97 var vik
lernes antal i forhold til antallet af cigarer i gennemsnit faldet noget. Størst
er faldet frem til 1902, hvorved en afgørende kvalitetsforbedring sandsynlig
vis kan tidsfæstes til en periode fra sidst i 1890’eme til omkring 1903-04.
Kriteriet helt eller delt arbejde kan dog kun betragtes som en grovere måle
stok; men fra 1901 er P. Wulffs produktion som nævnt desuden i lønbøgeme
opgjort efter kvalitet. Der er benyttet 4 typer, nemlig hånd-, papir-, triumf- og
formarbejde. Af disse har de to første hørt til håndarbejder og de to sidste
til formarbejder 14. En sammenligning mellem form-triumfarbejdet og den
samlede produktion viser, at håndarbejdet siden 1902 har udgjort mellem
ca. 45 og 50 % af produktionen (se tabel 11 ). Det placerer P. Wulff et godt

TABEL 11
Fordelingen af hånd- og formarbejde hos
P. Wulff 1901-13
Form- og triumfarbejde i %
af den samlede produktion

Ar
19OI

02
03
04
05
06
07
08
09
10

I I

12
1913

62,0
49,9
53,5
51,0
53,8
52,6
52,4
52,2
55,1
53,6
59,4
44,2

Kilder: P. Wulffs arkiv, lønbøger 1901-1913.
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stykke over gennemsnittet for cigarindustrien i København; i 1913 udgjorde
håndarbejde i procent af produktionen her kun 23 % 15.
Svarende til det fald, som mellem 1890’erne og 1903 kan konstateres i det
delte arbejdes betydning hos P. Wulff, steg håndarbejdets andel i produktio
nen fra ca. 38 % i 1901 til 46 % i 1903. De to kvalitetskriterier, som her er
benyttet, tyder således nogenlunde samstemmende på, at kvaliteten af P. Wulffs
produktion er blevet forbedret omkring den tid, da virksomheden fra relativ
stilstand træder ind i en noget hurtigere udvikling. Denne kvalitetsforøgelse
er, som det senere vil blive omtalt, blevet fulgt af en tydelig prisforhøjelse
på virksomhedens produkter.
Man kunne efter det ovenstående måske forvente et fald i den kvantitative
produktivitet pr. arbejder. Tallene tyder næsten på det modsatte eller sna
rere på en uændret tilstand. I tabel 12 ses samtlige i virksomheden ansatte
TABEL 12
Produktivitet og antal arbejdere hos P. Wulff 1872-1913.
5-årige gennemsnit
Ar

1872-76
1877-81
1882-86
1887-91
1892-96
1897-1901
1902-06
1906-10
1909-13

Antal arbejdere
pr. uge

73
74
94
78
77
85
91
132
164

Antal cigarer pr.
arbejder pr. uge

705
702
68O
720
736
869
896
864
878

Kilde: P. Wulffs arkiv: Lønbøger 1872-1914.

arbejdere i forhold til produktionen. Den eneste gang, den således målte
produktivitet er ændret noget, synes at være sidst i 1890’erne, da den fore
tager et spring på ca. 18 %. Både før og efter den tid har udsvingene været
så små, at en del af dem måske i lige så høj grad kan tilskrives en vis usikker
hed ved tallene. Den samlede stigning i produktiviteten mellem periodens to
yderpunkter har kun været på ca. 25 % (excl. cigarillos), som altså for stør
ste delen er foregået i anden halvdel af 1890’erne.
Der er som sagt ikke noget, der tyder på, at denne ændring lige før år
hundredskiftet kan skyldes en mekanisering af produktionen. Det ville være
nemt at forklare den som et udslag af et fald i hjemmearbejdernes antal; men
dels vides der ikke noget bestemt om dette, dels spillede hjemmearbejdet jo
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stadig en rolle i 1908. Man kunne også forestille sig, at fabrikken under de
svære konjunkturer sidst i i88o’eme og en del af 1890’erne på grund af lavere
aktivitet ikke fuldt ud havde anvendt den beskæftigede arbejdskraft; men
tallene for f. eks. 1882-86 og 1887-91 taler nærmest imod en sådan hypo
tese. Man må derfor nok nøjes med at konstatere, at der foregik en ændring
i produktiviteten lige før århundredeskiftet med en forandring i hjemme
arbejdertallet som en mulig, men ikke påviselig forklaring.
Det gennemsnitlige antal arbejdere (atter beregnet som 5-årigt gennem
snit af de 4 talte uger), som virksomheden beskæftigede, er lige som produk
tionen ikke forandret nævneværdigt i den første periode mellem 1872-76
og 1892-96. Først efter århundredskiftet er det begyndt at stige og er dermed
fordoblet mellem 1897-1901 og 1909-13. Det ser desuden ud til, at den stør
ste stigning også på dette område har fundet sted efter ca. 1905. Herved teg
nes nogenlunde samme mønster for P. Wulffs udvikling, som synes at frem
gå af produktionen, også hvad stigningen op mod 1884 og den derpå føl
gende tilbagegang angår. På samme måde som det gennemsnitlige antal ar
bejdere har fulgt de store træk i produktionens udvikling, har det også over
kortere tid vekslet med produktionen.
Lønudgiften i gennemsnit pr. 1.000 cigarer hos P. Wulff, der ses i tabel
13, er her beregnet ud fra den samlede årlige lønudgift og årsproduktionen
af cigarer. Den lønsum, der er tale om, dækker frem til 1909 virksomhedens
samlede lønudbetaling bortset fra lønnen til firmaets prokurist og den rej
sende. Men 1909 udskilles nogle få poster, nemlig to lønninger til kontorfolk
og fem lønninger, som herefter er ført på fabriksomkostningskonto, og som
foruden løn til rengøringspersonale må være en slags mesterløn. Summen af
disse lønninger var dog ikke på mere end ca. 5.000 kr. årligt, og ændringen
er ikke i de her beregnede tal taget i betragtning.
Under den forudsætning, at produktionens kvalitet var nogenlunde uæn
dret frem til 1890’eme, og med baggrund i den uforandrede produktivitet,
ses af P. Wulffs lønudgifter, at der skete en lønstigning og derefter et fald
i 1870’eme. En lønforbedring synes igen at være indtruffet i 1881 hos P.
Wulff, og en ny stigning, der må ses som en følge af de forbedringer, tobaks
arbejderne opnåede ved en strejke i 1883, indtraf i 1884. I de følgende år lå
virksomhedens lønudgift fast omkring 13 kr. pr. 1.000 cigarer; men 1891 sker
en forhøjelse, og en svag stigning fortsatte derefter til 1897. Forhøjelsen
1891 kan stå i forbindelse med de lønforbedringer, som fandt sted i en lang
række tobaksfabrikker 1890-91 16. Men stigningen derefter er muligvis spe
ciel for P. Wulff, idet man ikke før 1896 atter hører om lønstigninger i cigar
industrien. Den må have forbindelse med, at det mindre kvalitetsbetonede
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TABEL 13
Gennemsnitlig årlig udbetalt løn pr. 1.000
cigarer hos P. Wulff 1872—1914
Ar:

Løn kr. pr.
i.000 cig.

1872
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
1893

u,6
9,4
11,8
13,5
13,7
ii,4
11,0
n,3
12,5
12,7
12,3
13,6
13,3
13,4
12,8
13,2
14,8
13,2
13,9
14,1
14,3

Ar:

1894
95
96
97
98
1899
1900
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1914

Løn kr. pr.
i.000 cig.

13,5
14,6
14,3
14,7
15,6
16,2
l6,I
15,5
15,4
16,3
16,7
16,6
l6,9
17,9
17,4
17,4
18,4
19,2
20,1
21,0
21,0

Kilde: P. Wulffs arkiv, lønbøger 1872-1914.

delte arbejde hos P. Wulff gik lidt ned i 1890’erne. I takt med kvalitetsforøgel
sen i P. Wulffs produktion omkring århundredskiftet voksede ligeledes virk
somhedens lønudgifter ret stærkt. 1906 sluttede P. Wulff, sammen med cigar
producenterne Horwitz & Kattentind og H. Marsmann, overenskomst med
arbejderne, og året efter er P. Wulffs gennemsnitsløn steget 1 kr. Stigningerne
i lønudgifterne i de sidste år før 1. verdenskrig må ses som udtryk for dels
kvalitetsforbedringer, dels først og fremmest lønstigninger 17.
Som det ses, fordobledes P. Wulffs lønudbetalinger pr. 1.000 cigarer fra
1872 til 1913. De hurtigste stigninger synes at have ligget i årtierne omkring
århundredskiftet, først sammen med øget kvalitet, men derpå sandsynligvis
som følge af reelle lønforhøjelser.

Produktionens afsætning
P. Wulffs salg har udelukkende bestået i cigarer produceret af fabrikken selv.
Lønbøgerne viser, at produktionen kun har omfattet cigarer, og ved gennem-
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gang af fakturabøgeme fremgår det, at virksomheden ikke har købt færdige
cigarer til eventuelt videresalg Man har heller ikke forhandlet andre varer.
Salgsopgørelseme 1882-1909 handler kun om salg af cigarer og f. eks.
ikke, hvad der måske var nærliggende, af råtobak. Fabrikkens tobaksudgifter
pr. i.000 stk. af produktionen gør det også usandsynligt, at der skulle være
solgt råtobak fra virksomheden (se note 20, side 143).
Salget har ikke i nævneværdig udstrækning været underkastet sæsonsving
ninger. I oktober har det en tendens til at være forholdsvis lidt større end
gennemsnittet, og januar har gennemgående ligget lidt lavere end de øvrige
måneder; men den resterende del af året har det vekslet uden noget bestemt
mønster.
P. Wulffs salg i kroner kan følges 1872-1914 på generalvarekontoen (se
tabel 14). Det har udviklet sig noget jævnere end produktionen, men har
TABEL 14
P. Wulffs salg i værdi 1872-1914. (kr.)

1872:
1873:
1874:
1875:
1876:
1877:
1878:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883:
1884:
1885:
1886:
1887:
1888:
1889:
1890:
1891:
1892:
*893:

79-864
94-522
126.098
173.681
173.366
175-173
147.678
127.087
133-590
133-450
155-675
160.477
161.163
159-410
141-449
115-776
87-875
110.368
144.044
143.628
150.021
151-305

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I9II
1912
1913
1914

151-448
133-362
146.735
161.724
174.078
178.561
198.304
207.846
202.669
198.037
220.025
232.850
253-250
287.031
357-417
317.396
370.334
423.081
511.396
652.950
764.974

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger 1872-1917, Generalvarekonto.

dog i store træk fulgt forløbet i denne. Når salget ikke faldt mere i 1876-78
skyldtes det en betydelig omsætning i de to side 113 nærmere omtalte bivirk
somheder; men også 1885, 86 og 87 faldt salget mindre end produktionen,
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og i 1890’erne var det, måske bortset fra et mindre fald i 1895 og 1896,
meget stabilt, indtil en fortsat vækst satte ind fra omkring 1897.
Mellem 1882 og 1909 (med undtagelse af årene 1891-94) kan salget
også gøres op i stk. (se tabel 15) 2. De herved fremkomne tal viser i højere
TABEL 15
P. Wulffs salg, kvantitativt og i værdi, samt gennem
snitlig salgspris pr. i.000 stk. cigarer 1882—igog
Ar

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

Salget i
1000 stk.

3
3
3
2
2
i
i
2
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
5

233
333
015
669
394
932
760
273
001
668
012
336
408
438
649
804
821
695
944
400
736
511
627
530

Salget i
1000 kr.

156
160
161
159
141
I 15
88
110
144
133
147
162
174
179
198
208
203
198
220
233
253
287
357
317

Salgspris i kr.
pr. 1000 stk.

48
53
53
59
59
60
50
49
48
50
49
48
51
52
54
55
53
54
56
53
53
52
54
57

Kilder: P. Wulffs arkiv: Specifikation for solgte cigarer 188191 og 1894-1905.

Prisen er beregnet på grundlag af de to første kolonner.

grad overensstemmelse med produktionens svingninger; f. eks. er salget i stk.
1884-87 faldet i samme omfang som produktionen, mens salgsværdien viser
knap så stor nedgang.
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I perioden 1882-1909 udviser produktionen en stigning på 79 % og sal
get i antal cigarer en stigning på 71 %, medens værdien af salget er steget
103 %. Forskellen mellem de to salgsopgørelser er udtryk for prisudviklingen
hos P. Wulff. Da salget kendes både stykvis og beløbsmæssigt, og da det kun
har drejet sig om cigarer, kan den gennemsnitlige salgspris for 1.000 stk.
årligt beregnes til de priser, som er gengivet i tabel 15 3. De lå såvel 1882,
88 og frem til 1897 på mellem 48 og 50 kr. I 1888 skete der et brat prisfald,
som afbrød en stigende tendens fra 1882 til 1887. Med 1898 sætter en ny stig
ning ind. Denne udmattes omkring 1904; men atter i 1909 er prisen sat op.
Værdiforøgelsen i P. Wulffs salg er ifølge tabel 15 først og fremmest fore
gået omkring århundredskiftet og i de sidste år før verdenskrigen. Virksom
hedens forhøjelse af priserne 1898-1904 er faldet sammen med en forbedring
i kvaliteten af fabrikkens produktion, men må i 1909 snarest sættes i forbin
delse med cigarfabrikanternes prisaftale i 1908. P. Wulffs priser sammen
holdt med udviklingen i produktionens kvalitet antyder derfor et næsten uæn
dret prisniveau indenfor cigarindustrien mellem 1882 og 1908-10. Denne sta
bilitet har dog muligvis været afbrudt midt i 1880’erne. Da der ikke er noget,
der tyder på, at produktonens kvalitet hos P. Wulff undergik større ændrin
ger i dette tidsrum hverken med en forbedring først i 1880’erne eller et brat
fald i 1888, skulle prisbevægelsen i virksomhedens salg mellem 1882 og 87
snarest være et udslag af en simpel prisforhøjelse og dermed tillige antyde en
stigning i cigarindustriens prisniveau. Prisreduktionen kan have været foreta
get under indtryk af de generelt forringede afsætningsmuligheder under lav
konjunkturen i anden halvdel af 1880’erne og virksomhedens i den forbin
delse reducerede afsætnng. Som det fremgår af tabellerne 18, 20 og 22 (se
siderne 122, 126 og 133), var fabrikkens omkostninger ikke i fuld udstrækning
fulgt med prisstigningen, navnlig ikke de to vigtigste udgifter til løn og rå
tobak, og da salgspriserne reduceredes, er omkostningernes andel i prisen
atter steget til omfanget i 1882.
En sammenligning af P. Wulffs gennemsnitspriser i 1880’erne med C. W.
Obels viser, at P. Wulffs prislag nok har ligget en anelse højere end C. W.
Obels. Firmaet E. Nobels priser har sandsynligvis ligget omkring et gennem
snit på ca. 45 kr. pr. 1.000 stk. og således nogenlunde svaret til forholdene
hos P. Wulff. I 1896 har P. Wulff med en gennemsnitspris på 49 kr. pr.
i .000 stk. prismæssigt ligget i overkanten af en gros-prisen for formarbejde på
35-50 kr. i cigarindustrien på den tid, hvilket antyder et lidt højere kvalitets
niveau, end fabrikkens omkostninger i forhold til cigarindustriens lader for
mode (se side 135 ff.) 4. 1905 er P. Wulffs gennemsnit kommet op over de kø
benhavnske cigarfabrikkers samlede gennemsnit for form- og håndarbejde

I IO

Claus Malmmose

(excl. maskinarbejdet) på 50 kr., og det lå stadig 1907, skønt det netop da
var lavere end alle de omgivende år, over prisen på formarbejde à 38-50
kr. samt 1 kr. over gennemsnittet i København for både form- og hånd
arbejde på 51 kr. 5.
Af journalernes status over debitorer ses det, at P. Wulffs kunder i den
her behandlede periode har været fordelt over hele landet, således at hver
eneste købstad såvel som en række mindre byer har været repræsenteret ved en
eller flere kunder. Tre opgørelser i lagerets salgsbøger fra 1894, 95 og 1903
belyser desuden fordelingen i salget mellem København og provinsen G. De
to første opgørelser omfatter salget i værdi årets første 8 mdr., medens den
sidste gælder hele året og omfatter salget i antal cigarer. De viser alle tre,
at salget har været størst i provinsen. 1894 og 95 lå det her på 73 % og
75 % af det samlede salg i kr., og af afsætningen på 3,6 mill, cigarer i 1903
var 68 % solgt til provinsen.
Eksport af cigarer spillede, som omtalt side 85, ingen nævneværdig rolle
for den danske cigarindustri, og heller ikke for P. Wulff har den haft nogen
betydning. I 1902 var daværende medejer O. Wulff, ifølge en korrespon
dance bevaret i P. Wulffs arkiv, i Norge for at forsøge at lægge grunden for
et salgsfremstød der7. Det ser også af brevet ud til, at han har fået nogle
kontakter i landet; men i tiden derefter findes stadig blandt kunderne i status
så godt som ingen udenlandske aftagere. Kun Sverige er fundet repræsen
teret med enkelte kunder i Malmø, Helsingborg og Gøteborg 8. De tre nævnte
opgørelser af salget inddelt efter København og provinsen tyder heller ikke
på, at man har haft nogen eksport. Således kan fabrikkens fremgang efter
århundredskiftet og især efter 1907, da det danske cigarmarked var stag
nerende, ikke forklares ved en henvisning til, at virksomheden havde skabt
sig en afsætning i udlandet.
Det fremgår ikke direkte af P. Wulffs arkiv, hvorledes handelen har væ
ret organiseret. Fra 1889 og 1897 er bevaret to kontrakter angående en
slags kommissionslager9. I 1889 drejer det sig om et lager overladt en køb
mand i Ålborg til »forhandling i kommission«. Lageret har tilhørt P. Wulff,
og forhandleren har været regnskabspligtig hver måned samt månedligt
skullet betale for det, han havde solgt, uanset om han selv har ydet kredit eller
ej. I 1897 er der tale om en forbindelse, hvor den pågældende kun har for
handlet P. Wulffs cigarer. Det er en aftale med en forhandler i Odense, gå
ende ud på, at denne 3 gange om året besøges af P. Wulffs repræsentant,
hvorpå lageret gøres op, og de solgte varer betales kontant. Hvor stor en rolle,
denne kommissionshandel har spillet for P. Wulff, kan ikke afgøres; men i be
tragtning af, at status ofte omfatter adskillige kunder i samme by, har der
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næppe i udstrakt grad været tale om en organisering af salget i form af ene
forhandling eller om en koncentration af handelen i forretninger, der alene
forhandlede P. Wulffs varer.
En kort overgang har virksomheden haft eget detailudsalg i København,
nemlig fra 1877
10- Endnu kortere tid har dette været i funktion,
idet butikkens konto allerede 1880 tyder på, at der dette år ingen aktivitet
har været. De øvrige tre år optræder den i regnskabet nærmest på linie med
de almindelige kunder, blot har der i denne forbindelse været uforholdsmæs
sigt store mængder returgods. Udsalget har måske desuden bl. a. fungeret som
en slags lager, idet der en enkelt gang ses at være godtgjort afdelingen et be
løb på 600 kr. for »lagerandel«. I øvrigt har P. Wulff også i nogle tilfælde af
holdt udgifter for butikken, som f. eks. løn eller husleje, men stort set har
den kun påvirket fabrikkens regnskab som en almindelig kunde, og man har
altså ret hurtigt atter opgivet denne aktivitet11.
I en virksomheds forhold til sine kunder spiller den kredit, den er i stand
til at yde, en vis rolle. I P. Wulffs tidligste år synes fabrikkens kreditydelse
ikke at have været særlig langsigtet12. I 1874 var den gennemsnitlige tid for
virksomhedens kundekreditter på godt 3 mdr.; men 1882 har den ydede
kredit allerede i gennemsnit løbet over ca. V2 år, som herefter er den gennem
snitlige kredittid frem til omkring 1910. Dette år lå den kun på 5 mdr., og
i 1913 er den faldet til ca. 4 mdr., hvilket dog snarere må ses som et udslag
af kundernes betalingsevne end som et udtryk for P. Wulffs kapitalstyrke
(jævnfør side 112 ff. ). I begyndelsen af 1870’erne, da virksomhedens kapital
forhold knap var så gode, kan den korte kredittid derimod muligvis nok ses
som et udslag af en begrænsning i den nystartede fabriks likviditet. Man har
dog i hvert fald allerede efter det første årti været i stand til at konkurrere
på dette område.
Helt fra fabrikkens start har reklamen været anvendt i P. Wulffs salgs
arbejde, men det er ikke mange penge, der er givet ud til dette formål.
1870’erne igennem støder man i journalen på overordentlig små beløb brugt
til »avertissement«. Med indskrænkningen af kommentarerne til posterin
gerne i journalen kan denne omkostning ikke følges i tiden derefter. Da re
klamen i 191 o atter figurerer eksplicit i virksomhedens regnskab, har den sta
dig kun lagt beslag på et så relativt uanseeligt beløb som 619 kr. i 1910 og
281 kr. i 1913 13.
Modsat reklamen ser besøget hos kunderne ud til at have været et betyd
ningsfuldt led i salgsarbejdet, selv om rejseudgifterne det meste af tiden ikke
har udgjort nogen overvældende del af driftsomkostningerne (se side 132).
Der har været rejst over hele landet. F. eks. har 1879 Bornholm været besøgt,
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og 1883 er der foretaget en 20 dages rejse i Jylland14. P. Wulff har selv
rejst til henimod slutningen af 1880’erne. Fra 1886 ses to personer at have
besøgt kunder for P. Wulff 15, og i 1892 er en G. Kästel blevet ansat. Han
var den resterende tid frem til 1914 virksomhedens eneste repræsentant. Den
rejsendes betydning for fabrikken kommer sandsynligvis til udtryk i den ret
store løn, der har været udbetalt denne. Kästel har således lige fra sin ansæt
telse modtaget en fast gage på 3.000 kr. om året. Herudover har han hvert
år i provision fået et beløb af ca. samme størrelsesorden (f. eks. 1904: 2.640
kr., 1907: 4.005 kr. og 1913: 8.704 kr.) 16.
Den rejsende har kunnet tilbyde en ikke ubetydelig kredit. Han har kunnet
byde på et sortiment af op til 30 forskellige cigarer, fra omkring århundred
skiftet især af de lidt dyrere kvaliteter, og han har repræsenteret et indarbej
det mærke, som allerede tidligt har været kendt over hele landet - et mærke
fra en også økonomisk velfunderet virksomhed 17.

P. Wulffs økonomiske forhold og udvikling
I tiden mellem 1872 og 1914 har P. Wulff ikke haft ét tabsgivende år. Selv
under lavkonjunkturen i sidste halvdel af 1880’erne gav virksomhedens drift
overskud. Baggrunden for dette må bl. a. ligge i en række af de forhold, som
er omtalt i de to foregående kapitler. Men en del af forklaringen har sikkert
også været den særlige økonomiske sammensætning, som prægede P. Wulffs
cigarfabrik, og som skal behandles i det følgende.
Formue- og kapitalforhold
Udviklingen i P. Wulffs økonomiske forhold kan følges i store træk. Med hen
blik på dette må der tages hensyn til de ændringer, fabrikkens regnskab er
undergået i periodens løb. Dette gælder først og fremmest de for undersø
gelsen vigtige poster, status og generalvarekonto. Det er disse, som i første
række danner grundlag for en bedømmelse af virksomhedens formue, finan
sielle sammensætning og omkostningsstruktur. De største ændringer har
imidlertid fundet sted mellem de konti, som vedrører salgs- og driftsom
kostningerne, og har kun i mindre grad berørt status og generalvarekonto.
Enkelte ændringer har dog også påvirket de to sidstnævnte. De fleste af
disse ændringer berører varekontoen, men det drejer sig overvejende om små
udgiftsposter, og oprettelsen af specielle konti for udstyr og cigarkasser
i 1909 har ikke fået nogen betydning, idet disses saldo stadig overføres til
varekonto. For status har oprettelsen af en konto for dubiøse debitorer i 1877
betydet en mindre ændring. Denne formindsker overskudet og dermed egen-
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kapitalen i forhold til fremmedkapitalen på status. Der er dog aldrig tale om
beløb, som når op på mere end ca. 3 % af den samlede kapital, og i virkelig
heden drejer det sig blot om en foruddiscontering af tab, som også tidligere
må formodes at være indtruffet. Der er derfor heller ikke taget hensyn til
dette. Mellem 1875 og 85 har vekselkonto betydet en mindskelse af både de
bitor- og kreditormængde på status. Før og efter denne tid har kontoen
fungeret som en normal vekselkonto, men derimellem som en blandet vekselog acceptkonto. Dette har dog ikke, bortset fra relationen debitor/lager, for
styrret det indbyrdes forhold mellem status’ forskellige størrelser, og der
kan derfor også ses bort fra denne ændring.
Der blev imidlertid i tilknytning til hovedfirmaet i årene 1875-77 drevet
en produktionsafdeling i Slagelse. Den havde i 1876 en produktion på om
kring 860.000 stk. cigarer og har, bl. a. eftersom en del af dens udgifter til
f. eks. inventar og løn særlig i 1877 er blevet afholdt af hovedfirmaet, i nogen
udstrækning påvirket P. Wulffs regnskab. Dette opvejes dog af, at afdelingen
samtidig debiteres disse beløb, og de indgår således i status. Omsætningstal
lene for P. Wulff bliver imidlertid i disse år for store, når man sammenligner
med resten af perioden, idet forbindelsen med Slagelse-afdelingen overvejende
ser ud til at være foregået over varekontoen i form af salg af råtobak og køb
af færdige cigarer. Da forbindelsen ellers ikke kan fastlægges helt nøjagtigt,
vil det ved nogle af undersøgelserne være nødvendigt at udelade de pågæl
dende år Samme virkning har den råtobakshandel, J. H. Heydom & Co.
Hamburg, som P. Wulff drev i fællesskab med J. H. Heydom i Pinneberg.
Ifølge Hans Wulff blev den oprettet i 1873. Men den figurerer ikke i P.
Wulffs regnskab før 1875. Derefter og i de næste to år indgår afdelingen
med store beløb på varekonto og i status. Den ser ud til fortrinsvis at have
fungeret som råvareleverandør på linie med de øvrige udenlandske leverandø
rer. Dens konto i P. Wulffs hovedbog krediteres, medens varekonto debiteres,
og ved gennemgang af fakturabøgerne viser disse posteringer sig at dække over
køb af råtobak. Derudover forekommer også andre beløb i kredit, hovedsage
lig debiteret interesse- og vekselkonto. Men det fremgår ikke helt klart, hvad
disse har dækket. Renterne fungerer som en udgift for P. Wulff, og veks
lerne kunne se ud til at være overtaget fra P. Wulff, som derefter har kunnet
debitere en del af sin acceptgæld på vekselkonto. Afdelingen er i hvert fald
indgået blandt status’ passiver indtil 1878, da den træder i likvidation. 1879
er den indgået som et aktiv med 11.800 kr. og figurerer her indtil 1881, da
kontoen lukkes, og P. Wulff i forbindelse med afdelingens nedlæggelse ser
ud til at have fået de fleste af de penge ind, som han på det tidspunkt havde
stående i denne afdeling 2. Som det nedenstående skal omtales, kan disse to
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filialer give en forklaring på nogle af de uregelmæssigheder, som netop 1875—
77 viser i forhold til resten af perioden, men som altså samtidig i visse hen
seender gør disse år uegnede som sammenligningsgrundlag.
Det er ikke fundet fornødent at foretage alle undersøgelser hvert år perio
den igennem, men i stedet er udvalgt nogle år, som er særlig grundigt ana
lyseret. For udvælgelsen af disse år har flere principper gjort sig gældende.
Det er forsøgt dels at medtage år med såvel høj som lav produktion, dels at
få undersøgelserne nogenlunde jævnt fordelt på de 3 tidligere nævnte forskel
lige perioder i virksomhedens udvikling. Hertil kommer årene 1884-85 og
1896-97, fordi de repræsenterer en temmelig brat ændring af produktions
niveauet og derfor muligvis kan give et billede af, hvor hurtigt virksomheden
har omstillet sig. Endelig er der taget et vist hensyn til forekomsten af sam
menligningsmateriale fra resten af tobaksindustrien. Der kan dog i nogle til
fælde være afveget lidt fra denne således opstillede årrække 3.
En virksomheds formue og finansieringsforhold kan som regel sige en del
om dens struktur og muligheder.
Den detaljerede årlige status i journalerne hos P. Wulff findes i hovedbø
gerne under »Balance Conto« som en sammendraget saldobalance. De grund
læggende posteringer under aktiver er her lager, debitorer og inventar og un
der passiver egenkapitalen og kreditorer, som efterhånden udspecificeres en
del. En forudsætning for at anvende disse posteringer til en dækkende under
søgelse af formuens og finansieringens struktur er, at der ved opgørelsestids
punktet 31. december tilnærmelsesvis har været tale om for hele året gæl
dende gennemsnitsstørrelser. Råtobakskøbet har en tendens til at være størst
i anden halvdel af året, forskellen er dog ikke stor. Både for dette og for sal
get gælder, at de store månedlige udsving er tilfældige. Det samme er tilfæl
det med hensyn til kassetransaktionerne, og produktionen har ganske vist som
regel været lidt større i årets sidste to kvartaler end i de første; men dette
må i en vis udstrækning opvejes af, at råtobakskøbet viser en tilsvarende ten
dens. Materialet må derfor kunne benyttes, såfremt der fortrinsvis konkluderes
på udviklingen i de forskellige enheders relationer og kun, når ændringerne
viser sig markante eller som en vedholdende tendens.
P. Wulffs samlede aktiver forøgedes stadig mellem 1872 og 1884 (se tabel
16). Også i tilbageslagsåret 1877 er de steget i forhold til 1875, men det
må formentlig bl. a. skyldes P. Wulffs afdeling i Slagelse. 1885 er der en kraf
tig nedgang, hvorpå udviklingen i aktiverne ser ud til nogenlunde at have
fulgt de generelle såvel som virksomhedens konjunkturer. Fra 1896-97 vok
sede de samlede aktiver med ca. 13 %, men lå dette år stadig lavere end
i 1882. Efter en ny stigning frem til 1901 og atter til 1906, fandt der mel-
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lem 1906 og 13 godt og vel en fordobling sted. 1910, som også i produktions
mæssig henseende var et stagnationsår for fabrikken, udgjorde dog en und
tagelse i den almindelige stigende tendens i aktiverne.
Typisk for cigarindustrien har den faste formue til stadighed kun udgjort
en forsvindende lille del af den samlede formue. Fabrikken havde som sagt
perioden igennem til huse i lejede lokaler, og inventarkontoen repræsenterer
hele det faste anlæg. Det havde i tiden frem til 1907 ret konstant en værdi
på ca. 3.000 til 4.500 kr. og udgjorde på intet tidspunkt efter 1877 mere end
2-3 % af de samlede aktiver - heller ikke efter fornyelsen i 1907. De re
sterende 97 % har frem til 1905 udelukkende bestået i omsætningsformue, og
ca. 90 % af denne repræsenteredes indtil 1898 af debitorer og lagerbehold
ning (se tabel 16). Kassebeholdningen var kun et mindre beløb, som sjælden 1
TABEL 16
P. Wulffs samlede aktiver} lager og debitorer samt årets salg
1872-1914. (1.000 kr.)

Ar

Samlede
aktiver

1872
1874
1875
1877
1882
1884
1885
1888
1891
1894
1896
1897
19OI
1906
1908
19IO
1913
1914

56
IOI
I23
U?
I99
214
168
15 I
184
182
164
185
223
32I
433
421
724
845

Lager

Debitorer

39
60

13
34

80
126

6l
I 19
124
83
8l
113

76
74
81
70
41
57
71
71
79
98
128
172
151
223
240

175
156
161
159
88
144
151
147
162
208
253
357
370
653
765

IOI

87
99
95
149
212
203
300
419

Salg

Lager i
pct. af
salget

49
48

77
77
52
92
79
67
59
61
46
59
55
46

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger, balancekonto.

har oversteget 5.000 kr. Kun i 1888, da både råtobakskøbet og produktionen
var meget lav, har kassen været så ekstraordinær stor som 26.483 kr. (ca.
17 % af aktiverne). Endvidere indgik vekselkonto med et ganske lille beløb
i aktiverne4. Fra 1898 var en del af kapitalen desuden anbragt i bankind-
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skud, hovedsagelig i form af en foliokonto i Landmandsbanken, og fra 1905
yderligere en del i aktier. 1901 var foliobeholdningen på ca. 22.000 kr.,
1906 beløb aktierne sig til 35.000 kr., og 1910 udgjorde den samlede folioog aktiebeholdning med 54.000 kr. ca. 13 % af formuen5. Aktierne må, ef
tersom de ikke ved deres køb 1905 er blevet tilskrevet nogen kapitalkonto,
være udtryk for en anbringelse af en i virksomheden opsparet kapital. Der
imod bestod en ny formueforøgelse i 1913 med aktier på 14.000 kr. og obliga
tioner for 94.000 kr. af kapitalindskud udefra, idet Emma Wulff dette år
indskød den nævnte kapital i forbindelse med hendes udtræden af firmaet
(jf. side 117) 6.
Så godt som hele formuen har altså til stadighed bestået i forholdsvis li
kvide og variable midler, bortset fra aktier og obligationer hørende til om
sætningsformuen. Selv i 1910 og 1913 var lager og debitorer de helt domi
nerende størrelser og udgjorde stadig 1910 82 % og 1913 71 % af akti
verne. Lagerbeholdningerne, som i omsætningsformuen hører til de lidt min
dre likvide anbringelser, har hele tiden været noget større end debitormæng
den og været det største enkelte aktiv 7.
Denne formuesammensætning må have været gunstig i forbindelse med
en konjunkturpræget produktion, og som sagt har formuen også stort set
fulgt virksomhedens konjunkturer. At sammenfaldet dog ikke har været større,
skyldes formentlig til dels lagerforhold. Hvis salget f. eks. har været faldende,
vil lageret ved uforandret produktion blive øget, således som det tydeligt
ses i 1888, da lager-omsætningsrelationen (jf. tabel 16) stiger til 92 %. Mod
sat lå lagrene ved fabrikkens start i 1870’erne og under dens ekspansion efter
1905 relativt lidt lavere end det almindelige i hele den mellemliggende tid.
Men forholdet mellem lager og konjunkturer er yderligere kompliceret, idet
lagerstørrelsen foruden af omsætningen også afhænger af produktionen og
råvarekøbet. Over lidt længere sigt tyder tallene imidlertid på, at lagrene
har fulgt omsætningen, således at relationen f. eks. i 1880’emes første og sidste
halvdel stort set var den samme.
P. Wulffs formue har derfor alt i alt været fleksibel og dertil i høj grad
likvid, og dens sammensætning er ikke blevet grundlæggende ændret i pe
riodens løb.
Virksomhedens finansiering undergik væsentlige forandringer i den her be
handlede periode. Det er af betydning for en afgrænsning mellem egen- og
fremmedkapital kort her at redegøre for ejerforholdene. I starten var P. Wulff
eneindehaver; men fra 1882 får Heinrich Heydom en egen kapitalkonto. Al
lerede fra 1876 har han dog fået en andel på 20 % af selve overskudet og
har haft en privatkonto, hvor en del af disse penge er blevet stående i firmaet.
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Emma Wulff (1846-1926).
Efter Peter Wulffs død i 1898 drev hans
enke, Emma Wulff, cigarfabrikken ind
til 1913. Hun var datter af Peter Wulffs
tidligere chef, I. H. Heydorn, og i sit
ægteskab, der blev indgået i 1873, fik
hun bl. a. to sønner, Oscar og Paul.
Disse to overtog ledelsen af fabrikken,
da Emma Wulff trak sig tilbage. Bil
ledet er privateje.

Før den tid fik han provision som salær for sin stilling som prokurist i P.
Wulff8. Heydorns kapital er fra 1876 regnet med i egenkapitalen. 1888 er
han atter udtrådt og har ikke dette år fået udbetalt nogen gevinstandel. I
løbet af 1889-90 trækker han sin kapital, som, da den nåede sit højeste i 1886
og 1887, var på ca. 31.000 kr., ud af virksomheden. Ved P. Wulffs død
i 1898 indtræder dennes enke, Emma Wulff, i hans sted. 1901 optages søn
nen Oscar Wulff som medindehaver, 1911 endvidere sønnen Poul Wulff,
og 1913 udtræder E. Wulff som medejer. En del af dennes kapital fordeles
med 20.000 kr. til en række af familiens børn, uden at E. Wulffs indestående
kapital mindskes, idet hun samtidig gennem indskud af aktier og obligationer
øger firmaets formue. Disse transaktioner i 1913 har medført, at egenkapitalen
er sunket lidt i forhold til fremmedkapitalen. Både de uddelte kapitalandele
såvel som E. Wulffs kapital tilskrives ikke længere nogen del af overskudet,
men blot 5 % i rente af kapitalen. De har desuden tilsyneladende frit kunnet
hæves og må anses at have hørt til fremmedkapitalen 9.
Mellem 1877-82 sker der den ændring i P. Wulffs kapitalforhold, at egen
kapitalen bliver større end fremmedkapitalen (se tabel 17). Frem til dette
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tidspunkt udgør fremmedkapitalen ca. 60-70 % af den samlede kapital. I
1882 er den nede på ca. 42 % og er herefter stadigt faldende for i 1888
med 9 % at være ekstraordinær lav. Dette sidste må nok ses i sammenhæng
med, at hele formuen er meget lav dette år, ligesom f. eks. råtobakskøbet har
været stærkt begrænset. Det eneste år, hvor egenkapitalen er faldet, er 1891,
og det skyldes sandsynligvis for en del H. Heydoms udtræden af virksomhe
den i løbet af de foregående år, samt det forhold, at P. Wulffs privatforbrug
netop i de sidste år af 1880’erne og i begyndelsen af 1890’eme nogle år har
været større end overskudet 10. Samtidig ser kreditormængden ud til at være
steget, hvorfor fremmedkapitalen atter er øget til 42 % af kapitalen. Men
derpå sætter en ny tendens med faldende fremmedkapital ind. Den fortsætter
til omkring 1906, da fremmedkapitalen kun udgjorde 13 %. I takt med eks
pansionen herefter stiger dens andel igen noget. I 1913 er den oppe på 34 %.
Hertil bidrog dog også de omtalte omposteringer af kapitalen dette år.
TABEL 17
Kapitalens sammensætning hos P. Wulff 1872-1913. (1.000 kr.)

Ar

Fremmed
kapital

Egen
kapital

Fremmedkap. i pct.
af samlede
kapital

1872
1874
1875
1877
1882
1884
1885
1888
1891
1894
1896
1897
19OI
1906
1908
19IO
1913

38
71
76
86
83
85
35
14
77
55
30
36
23
43
95
91
247

18
30
47
61
116
129
133
137
107
127
135
149
201
278
338
330
477

68
70
62
59
42
40
21
9
42
30
18
19
10
13
22
21
34

Levarandørgælden

65
70
19
0
67
17
25

I

H
28
88

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger, balancekonto og journaler.

Med en så stor egenkapital i forhold til en ubetydelig fast formue har fa
brikken til stadighed haft en rigelig langfristet kapital til finanseringen af
omsætningsformuen. Så godt som hele fremmedkapitalen viser sig at være
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kortfristet. Den bestod i 1872 udelukkende af told- og leverandørkreditter,
helt overvejende fra råtobaksleverandører. Den eneste periode, hvor P. Wulff
ses at have benyttet sig af banklån, er 1874-76. Gælden til Industribanken
i København var 1874 på 5.000 kr., 1875 på godt 10.000 kr. og i 1876
6.405 kr., hvorefter mellemværendet bringes ud af verden i begyndelsen af
1877. Der har i de pågældende år været en række træk og indbetalinger
på denne bankkonto, som således mest minder om en kassekredit11. Herpå
er det atter tolden og leverandørkreditterne, som dominerer i gælden. Det
er tilfældet frem til omkring 1901. Der har hele tiden udover told- og leve
randørgælden også været en del mindre poster blandt passiverne. Det drejer
sig om dubiøse debitorer samt forskellige mindre beløb til enkeltpersoner,
bl. a. enkelte i firmaet ansatte. I en længere årrække har J. H. Heydorn, Pin
neberg, stået som kreditor for et beløb på ca. 4.000 kr. Dette trækkes ud
i 1889. I takt med gældens relative fald er disse øvrige kreditorer vokset i be
tydning, idet fremmedkapitalens fald især skyldes, at leverandørkreditteme
udnyttes mindre og mindre. Det har dog først rigtigt gjort sig gældende om
kring 1901, da hele fremmedkapitalen er faldet til ca. 10 % af kapitalen, og
leverandørgælden kun udgjorde 1.000 kr. 12. I de tider, hvor gælden har haft
nogen betydning, er det leverandørerne, der har ydet den største del af kre
ditten, også da fremmedkapitalen efter 1906 atter vokser. Forholdet mellem
told- og leverandørgælden forholdt sig på samme måde som andre kredito
rers gæld til leverandørgælden, hvorved toldkreditten efterhånden bliver li
geså betydelig som - og en overgang større end - leverandørgælden.
P. Wulffs likviditet har i kraft af en stor egenkapital kun været lidet af
hængig af forholdet mellem den ydede og den modtagne kredittid. Som tid
ligere nævnt tyder forholdet mellem debitorer og salg ikke på nogen lang
kreditydelse i 1870’eme (se side 115). Men derefter har P. Wulffs kredit
ydelse ret konstant været af ca. et halvt års varighed. I forhold hertil har
P. Wulff fået kredit for betaling af told ved kreditoplag svarende til råvare
lagertiden 13. Desuden fremgår det, at kreditten fra leverandørerne som regel
har kunnet løbe mindst 6 eller 9 mdr., og det er i hvert fald frem til 1880’erne
ikke ualmindeligt, at kredittiden har været et år 14.
Betragtet under denne synsvinkel har P. Wulffs likviditet også været ret
god. Den samlede vurdering bliver, at virksomheden har haft en virkelig god
likviditet. Den finansieringsform, P. Wulff har benyttet - selvfinansiering
og leverandørkreditter — var ellers på den tid inden for visse dele af den
fremvoksende industri ved at være forældet. Men bl. a. netop i kraft af fa
brikkens lille faste anlæg har den i dette tilfælde været fuldt tilstrækkelig.
I tiden frem til omkring 1905 var der foregået en kraftig konsolidering, som
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har dannet et godt udgangspunkt for den efterfølgende ekspansion. Firma
ets finansiering og likviditet har lettet virkningerne af svingende konjunktu
rer og indebåret en større frihed i forhold til leverandørerne. Det ringe om
fang af gælden til disse sammenholdt med råtobakskøbet efter århundred
skiftet tyder på, at virksomheden fra den tid har været i stand til at købe
en del af sin råtobak kontant og har høstet de fordele, dette har givet over for
mindre kapitalstærke foretagender.
Både formuens og kapitalens sammensætning angiver endvidere en ret
fleksibel omkostningsstruktur, men i lyset af det faste anlægs meget lille om
fang måske også en større sårbarhed over for lønudviklingen, samt i betragt
ning af, at kortfristet kapital som regel er den dyreste, også et lidt højere om
kostningsniveau. Det sidste opvejes dog af gældens ringe størrelse.

O verskudet
Som omtalt i forrige kapitel har P. Wulffs salg stort set fulgt virksomhedens
konjunkturer målt i produktion.
Det på dette salg indvundne overskud er her beregnet på grundlag af de
forskellige kapitalkonti. Disse er tilskrevet saldo af gevinst- og tabskonto som
årets overkud. Fra 1884 tilskrives de desuden en fast årlig kapitalrente. Denne
rente debiteres interessekonto og mindsker derfor gevinsten tilsvarende på ge
vinst- og tabskontoen. Ved den beregning af overskuddet, som her er benyttet,
er kapitalrenten inkluderet i overskudet og omkostningerne tilsvarende reduce
ret. Det er gjort af hensyn til kontinuiteten samt af hensyn til en beregning
af egenkapitalens forrentning og af overskudsgraden 15.
Dette overskud svarer stort set til overskudet af virksomhedens primære
drift. Kun i årene efter 1905 har der været indtægter fra anden side, nem
lig en gevinst på de da indkøbte aktier. Denne gevinst har de følgende år
svinget mellem 1.000 og 3.000 kr. og har i det højeste kunnet forrykke over
skudsgraden med i %. Under den primære drift stammer så godt som alle
indtægter fra salget. Der er kun i årene 1909-11 ud over den fra varekonto
overførte gevinst indgået lidt større beløb i kredit på tabs- og gevinstkonto.
Disse har dels bestået i beløb indkommet på tidligere afskrevne debitorer, dels
i for meget betalt told fra en tolddifferencekonto. Omkostningerne er derfor
på sin vis i disse år beregnet for højt, medens overskudet gennem de udlig
nende posteringer i kredit på tabs- og gevinstkonto må være korrekt. 1909,
hvor tolddifferencen gør sig stærkest gældende, må det navnlig være produk
tionsomkostningerne, som er sat lidt for højt, hvorimod det de to følgende år

P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914

I2I

er salgs-driftsomkostningerne, der er nogle % for høje. Men disse problemer
eksisterer som sagt ikke i de øvrige år 16.
Som nævnt har fabriken aldrig lidt tab gennem årets drift, men overskudet
har naturligvis vekslet noget. 1882 til 1886 har det været temmelig stort og
ligget mellem 27 og 30.000 kr. I perioden 1887 til 96 nåede det aldrig over
20.000 kr. 1897 stiger det til 26.000 kr., og i løbet af tiden fra 1896 til 1905
er det mere end fordoblet, hvorpå det atter fordobles mellem 1905 og 1913
til 1914 (se tabel 18).
Driften har altså til stadighed kunnet yde en vis forrentning af den deri
anbragte kapital. Ved beregningen af overskudet er fremmedkapitalen alle
rede forrentet, og fortjenesten er derfor udelukkende gået til forrentning af
egenkapitalen. Denne forrentning af egenkapitalen viser hos P. Wulff en ten
dens til at falde. Således var forrentningen af den forholdsvis lille egenkapital
i 1872 og 74 så stor som henholdsvis 43 % og 27 %, medens den i de gun
stige år i 1880’erne faldt noget. I 1882 var den ca. 25 %, og 1884 og 85 lå den
på 20 %. Resten af tiden har den i de bedre år bevæget sig omkring 15 %
og har kun i mere udpræget dårlige år som 1888 og 1896 samt i 1910 været
væsentligt under dette niveau. I 1901 og 06, da egenkapitalen var ca. 90 %
af hele kapitalen, kan disse 15-17 % næsten tages som udtryk for hele kapita
lens forrentning. Fabrikken må således have været en ganske god investering,
som f. eks. har afkastet 4-5 gange så meget som de 3,6-3,7 %, der i 1890’erne
var renteniveauet for langfristet kapital17.
En del af overskudet er anvendt til privatforbrug. Den resterende - og
indtil århundredskiftet sædvanligvis mindre - del kan ikke have været in
vesteret i nogen særlig udvidelse af det faste anlæg (se side 98 f). Overskudet
er derfor næsten udelukkende anbragt i omsætningsformuen og har, sålænge
denne ikke udvidedes omfattende, været anvendt til konsolidering i form af
en relativ forøgelse af egenkapitalen. Der har åbenbart ikke været mulighed
for efter et vist punkt at bevare samme kapitalsammensætning og i stedet an
vende overskudet i en udvidelse af driften. Trods væksten i virksomhedens
omfang mellem 1898 og 1905 har overskudet - sammenfaldende med at
egenkapitalen stort set ikke relativt kunne øges yderligere - ikke helt kunnet
finde anvendelse i virksomheden, men er sat i banken eller i værdipapirer.
(Bankindskudet har dog nærmest kunnet sammenlignes med en udvidelse af
kassen, men en sådan udvidelse vil vel være udtryk for samme tendens).
Først efter 1906 og frem til verdenskrigen, da fremmedkapitalen stiger lidt
igen, synes driften at være udvidet så kraftigt, at kapitalophobningen har
kunnet investeres fuldt ud i øget aktivitet. Hertil kommer flytteomkostnin
gerne i 1907.
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TABEL 18

P. Wulffs overskud, overskudsgrad og egenkapitalens
forrentning 1872-^14
Ar

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I9II
1912
1913
1914

Overskud
kr.

7
II
8
24
22
22
30
12
20
23
29
27
26
27
30
20
6
9
10
17
11
16
18
15
17
26
26
28
17
33
36
31
46
43
41
27
49
48
17
65
69
76
102

486
222
075
609
596
596
795
397
098
100
367
700
908
105
861
608
464
494
949
035
108
921
728
401
175
980
947
637
733
894
551
769
673
'99
667
533
394
930
000
697
531
556
756

Overskuds
grad

9,5
11,8
6,4
14,2
13,0

%
%
%
%
%

Egenkapitalens
forrentning

42,8 %

27,3 %
52,0 %

37,2 %
20,7 %
9,8%
'5,0 %
i7,3 %
18,9 %
'7,3 %
'6,7 %
'7,' %
21,8 %
17,8%
7,4 %
8,6 %
7,6%
11,9 %
7,4 %
10,7 %
'2,4 %
11,6 %
11,7 %
'6,7 %
'5,5 %
16,1 %
8,9%
'6,4 %
18,0 %
16,0 %
21,2 %
18,6 %
15,8 %
9,6%
'3,5 %
'5,4 %
5,° %
'5,5 %
'3,6 %
11,6 %
'3,2 %

25,4 %

20,8 %
20,4 %

4,7 %

15,9 %

14,7 %
12,7 %
18,1 %

16,9 %

15,0 %
14,6 %

11,0 %

16,1 %

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger 1872-1914, Kapitalkonti.
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For nærmere at belyse udviklingen i overskudet kan dette sammenholdes
med salget i en beregning af overskudsgraden. Hermed anskueliggøres sam
tidig forholdet mellem salget og omkostningerne (salg 4- overskud = omkost
ninger). Tallene findes i tabel 18. I et forsøg på at finde et mønster i disse,
bl. a. under iagttagelse af fabrikkens og salgets udvikling, synes det berettiget
at anvende følgende inddeling: I årene 1880 til 1887 var overskudsgraden
med et gennemsnit på knap 18 % forholdsvis høj, medens dette gennemsnit
1888 til 1896 kun har ligget på 10 %. Mellem 1897 og 1905 lå overskuds
graden med en enkelt undtagelse aldrig under 15 % og gennemsnittet for
dette tidsrum er 16,4 %. Men 1906 til 1914 er den med et gennemsnit på
ca. 13 % atter faldet. Også under ekspansionen i fabrikkens første år 187274 lå den relativt lavt. Trods en vis lighed er dette mønster ikke i entydig
overensstemmelse med salgets bevægelse (se side 107). Når overensstemmel
sen ikke er større, hænger det uden tvivl bl. a. sammen med, at de faste om
kostninger ikke har spillet nogen rolle hos P. Wulff.
Fluktuationerne i overskudsgraden eller forholdet samlede omkostninger
salget er afhængige af en række faktorer. Overskudsgradens bevægelser er
måske ikke i sig selv så interessante som samspillet mellem disse faktorer og
de indbyrdes ændringer heri. Salgspriserne er naturligvis af afgørende betyd
ning, og det er omkostningerne også. Omkostningerne dækker mere præcist
over forskellige af hinanden uafhængige størrelser som direkte produktions
omkostninger og salgs- og driftsomkostninger. Ændringer i disse faktorer kan
skyldes prisændringer for den enkelte faktor, en forandring af produktionens
kvalitet eller en omlægning af driftens indretning og produktionsmetode. Det
er derfor fundet formålstjenligt først at beskrive disse omkostningsfaktorer
hver for sig og til sidst forsøge at samle et billede af deres indbyrdes udvik
ling sammenholdt med overskudsgraden, priser og kvalitet samt med fabrik
kens generelle udvikling.

Omkostninger

Inddelingen i direkte produktionsomkostninger på den ene side og salgs-drifts
omkostninger på den anden side kan måske forekomme lidt vilkårlig i be
tragtning af, at produktionen er blevet behandlet som en ensartet gennem
snitsstørrelse. Men regnskabet benytter selv denne inddeling, og den indebærer
en rimelig skelnen mellem direkte, variable omkostninger som løn og råvarer,
og indirekte omkostninger som salgs-, administrations- og kapitalomkostnin
ger.
De til salget svarende produktionsomkostninger findes, således som P.
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TABEL i g
P. Wulffs produktionsomkostninger, salgs-driftsomkost
ninger og deres indbyrdes forhold 1872-1913
( i.oookr.)

Ar

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I9II
1912
1913

Produktions
omkostninger

67
73
94
130
140
98
91
95
91
108
115
112
97
81
62
84
111
104
114
109
108
93
104
111
119
123
142
145
141
136
152
160
181
216
231
223
279
300
364
480

Salgs-drifts
omkostninger

Salgs-drifts
omk. i %
af samlede
produktions
omkostninger

5,7
9,9
24
19
2I
20
28
20
2I
19
20
20
15
14
19
17
23
23
25
26
25
26
25
39
30
28
30
22
33
34
44
79
66
74
71
80
100

8
12
21
23
17
19
15
15
15
15
15
24
17
17
18
18
11
22
20
18
22
17
16
18
12
17
16
17
26
23
21
19
18
17

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger 1872-1914, generalkonto,
gevinst og tabskonto (kapitalkonti).
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Wulffs regnskab er indrettet, som summen af primolager og de i årets løb
indtrufne udgifter i generalvarekontos debet minus ultimolager. Ud over de
nævnte løn- og råtobaksomkostninger omfatter dette told og udgifter til kas
ser og udstyr i form af papir, silkebånd, etiketter o. s. v. samt lidt fragt og
lign. Der er kun foregået ubetydelige ændringer i denne regnskabsføring.
F. eks. er forme som regel debiteret varekonto indtil ca. 1909, da de, som
man kunne vente, overføres til inventarkonto. Lønnen har desuden frem til
1909 omfattet alle lønninger bortset fra godtgørelserne til rejsende og proku
rister. Efter 1909 udskilles yderligere nogle få lønninger, men som følge af
deres ubetydelighed kan de lades ude af betragtning. På grund af bivirksomhedeme er som allerede tidligere omtalt årene 1875 til 1878-79 ikke inddra
get i undersøgelserne.
Salgs-driftsomkostningerne kan udledes af debet på gevinst- og tabskonto,
hvortil saldi fra de forskellige omkostningskonti er overført. Disse omfatter
først og fremmest handelsomkostningskonto, interessekonto, dubiøse debitor
rer og et lille beløb for afskrivning på inventaret. Antallet af disse konti ud
vides betydeligt gennem udspecificeringer. Enkelte af dem, f. eks. interesse
konto, har jævnsides med de øvrige været udgiftskonto, men har derudover
også indeholdt visse indtægter, som mindsker debetsaldoens størrelse. Dette
har imidlertid ikke betydet noget nævneværdigt, men skal nærmere omtales
senere.
Forholdet mellem produktionsomkostningerne og salget har været påfal
dende stabilt (se tabel 20). I fabrikens første år har produktionsomkostnin
gerne ligget højt og var i 1872 helt oppe på 84 % af salget, højere end på
noget senere tidspunkt. Hvis der ses bort fra dette år samt 1908, har de i en
periode på ca. 42 år til stadighed bevæget sig indenfor en andel i salget på
68 til 77 %. Nogenlunde jævnt fordelt over hele perioden har ændringerne
i 2/3 af alle årene yderligere været begrænset til fluktuationer inden for 6972 % af salget. Det bliver derfor tvivlsomt om så små forskelle over længere
tid er større end beregningernes usikkerhed. Der kan dog nok skelnes visse
koncentrationer af lavere eller højere relationer i bestemte perioder. 1880
til 1888 lå produktionsomkostningerne omkring 70 %, men i de 6 år 18891894 finder man en række af de højeste procenter, hvorved gennemsnittet
for denne periode går op på ca. 74 %. De næste 11 år lå gennemsnittet
igen på ca. 70 %, medens det beregnede gennemsnit 1906-1913 med 72 %
næsten har ligget 3 % højere. Det drejer sig om fuldt variable omkostninger,
men perioden igennem synes der altså heller ikke over et længere tidsrum at væ
re forekommet væsentlige ændringer i forholdet mellem de her betragtede stør
relser. En sådan ændring kunne f. eks. tyde på gennemgribende ændringer
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TABEL 20
Produktionsomkostninger i % af salget og drifts-salgsomkostninger i % af salget hos P. Wulfj
1872-1913

Ar
1872
1873
1874
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Produktionsomk. i %
af salegt
84
77
75
66
72
71
68
70

Driftssalgsomk. i %
af salget
7
I I

19
16
22
15
16
12
11

71
70
69
70
70
76
77
72
76
72
72

12
13
10
12
22
l6
l6
l6
17
17
l6

Ar

1895
1896
1897
1898
1899
19OO
19OI
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
19IO
1911
1912
1913

Produktionsomk. i %
af salegt
70
71
69
68
69
72
70
70
69
69
69
72
75
65
70
75
71
71
74

Driftssalgsomk. i %
af salget

19
18
15
16
15
19
14
14
15
10
14
13
15
22
15
15
13
l6
15

Kilder: P. Wulffs arkiv: Hovedbøger, generalvarekonto, gevinst- og tabskonto.

i omkostningsstrukturen såsom nye produktionsforhold eller større prisæn
dringer på omkostningerne i forhold til salgspriserne (ændringer på en gang
i begge dele kan dog have ophævet hinanden). Kun med lidt god vilje
kan der anes en mindre stigning under de »hårde konkurrenceår« op til ver
denskrigen. Nogle af de tidligere nævnte udsving i overskudsgraden kan for
klares ved ændringer i produktionsomkostningernes relation til salget. Dette
gælder i første række 1889-94, da de temmelig høje procenttal for produk
tionsomkostningerne modsvares af en noget lavere overskudsgrad. Til andre
tider har den lave overskudsgrad stået i forbindelse med blot en meget svag
stigning i produktionsomkostningen, men et samtidigt højt stade for salgs
driftsomkostningerne.
Salgs-driftsomkostningernes relation til salget og produktionsomkostnin
gerne ser imidlertid også ud til at have været ganske stabil. I 1872 og 1873
var de lave i forhold til salget samtidig med, at produktionsomkostningerne
lå højt. Også 1882 til 1887 prægedes af lave salgs-driftsomkostninger på om-
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kring 11-12 % af salget, og jævnsides med, at salget faldt i 1886 og 1887,
var disse omkostninger fulgt med absolut set, således, at relationen stadig bi
beholdtes uforandret. Samtidig med et yderligere fald i salget 1888 steg driftsog salgsomkostningerne atter i absolutte tal til niveauet fra midten af 1880’er
ne og øgede derved deres andel i salget til 22 %. Herefter holdt denne sig
frem til 1897 omkring 16-18 % for derpå at falde en smule. Resten af tiden
befandt andelen sig omkring 15 %>, dog afbrudt af enkelte større udsving.
Dette svarer meget godt til forløbet i en sammenligning mellem drifts-salgs
omkostningerne og de samlede omkostninger (se tabel 19 side 124). Fra 1882
til 1887 udgjorde salgs-driftsomkostningerne 15 % af de samlede omkost
ninger, men efter 1887 og frem til 1914 17-20 %. Produktionsomkostnin
gerne lå også i forhold til salget lidt højere i en del af 90’erne, men er lige
som salgs-driftsomkostningerne faldet en anelse efter 1897, således at for
holdet mellem disse to udgiftskategorier har været ganske konstant siden 1888.
Set under denne synsvinkel er det derfor begrænset, hvor faste de indi
rekte omkostninger har været. På kort sigt kan dog nemt findes eksempler
på, at de i forhold til salget er steget i år, hvor dette er gået ned. Dette har
bl. a. fundet sted 1894-1895, og omvendt steg salget mellem 1895 og 1897,
medens de indirekte omkostninger faldt i % af dette. Under samme aspekt
findes der imidlertid også eksempler på, at ændringerne har været helt til
fældige som i 1899-1900. Der har, som det senere skal omtales, været en del
variable elementer i disse omkostninger, og dette, tilligemed deres ringe an
del af de samlede omkostninger, har indebåret, at P. Wulff, som det f. eks.
ses 1887 til 89, har kunnet tåle store fald i salget uden af den grund at
lide tab. Men måske mere interessant er det, at der altså ikke i forholdet mel
lem de to hidtil beskrevne udgiftskategorier over længere sigt er foregået
markante ændringer efter 1870’erne.
Fabrikkens to vigtigste enkelte udgiftsposter har hele tiden været lønud
giften og råtobaksforbruget, som hver især det meste af tiden har udgjort mel
lem 20 og 30 % af salget. De kan imidlertid ikke således som de samlede pro
duktionsomkostninger umiddelbart beregnes i forhold til salget. Derimod kan
de direkte sammenlignes med produktionen, hvorved det bliver muligt at be
regne deres gennemsnitsstørrelse pr. 1.000 cigarer. Disse gennemsnitstal kan
derefter sammenlignes med de gennemsnitlige salgspriser pr. 1.000 stk. for
den tid, hvor disse findes, samt i samme tidsrum med de samlede produk
tionsomkostninger beregnet pr. 1.000 stk. af salget (se tabel 21 side 128).
Den løn, der svarer til produktionen, fås direkte af lønningsbøgeme, og
ændringerne deri er tidligere omtalt. Beregningen af lønudgiften pr. 1.000
stk. ses i tabel 21.
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TABEL 2i

Lønnen, råtobaksforbruget, produktionsomkostningerne og salgsprisen
pr. i.ooo stk. hos P. Wulff 1874—1913

Ar

1874
1882
1884
1888
1891
1896
1897
1901
1906
1909
1910
1913

Løn, kr.
pr. 1000
stk.

9,4
12,7
13,6
13,2
13,9
14,3
14,7
15,5
16,9
i7,4
18,4
21

Råtobaks
forbrug
kr. pr.
1000 stk.

12,7
12,8
13,0
13,2
13,2
10,9
10,4
12,9
12,5
11,2
15,5
17,3

Produktions
omkos tn.
kr. pr. 1000
stk.

Salgspris
kr. pr.
1000 stk.

34
38
35

48
53
50

34
33
38
38
40

49
48
55
53
57

Kilde: P. Wulffs arkiv: Journaler 1873-1913 samt tabellerne 13, 15 og 19.

Råtobakforbruget kan beregnes som primo råtobakslager plus årets køb
minus ultimolager. Eftersom tolden sandsynligvis har været indregnet i lag
rene, har det ved beregningen været nødvendigt også at inkludere den i året
påløbne told i tobakskøbets beløb. Når forbruget inch told derpå er beregnet
pr. i .000 stk. cigarer, kan tolden atter fradrages, idet denne i gennemsnit før
1908 har udgjort 3 kr. pr. 1.000 stk. og efter 1908 6,5 kr.18. Det herved
fremkomne tal for P. Wulffs råtobakforbrug pr. 1.000 stk. er imidlertid be
hæftet med ret stor usikkerhed. De indregnede toldbeløb kan 1909 og 1910
muligvis være for store, idet virksomheden i disse år som nævnt er blevet
godtgjort en del påløben told, som imidlertid ikke kan tidsfæstes nærmere.
Men navnlig er der en svag mulighed for, at tolden ikke før 1910 har været
indkalkuleret i råtobakslageret. Fra 1910 ses den eksplicit i journalens
status at være indregnet. Før den tid er dette ikke ganske klart. I konsekvens
af praksis efter 1910 og som et mere dækkende udtryk for lagerets værdi
er det sandsynligt, at den har været indregnet, og da passiverne i status inde
holder en toldgæld, bliver det vanskeligt at forklare, hvor tolden som det til
svarende aktiv ellers skulle være posteret. Endelig føres også før 1910 de
udenlandske lagre for sig, således at de mængdemæssigt nok er grupperet
sammen med de pågældende sorter af tobak, hvorunder de hører, men da
uden prisberegning. Denne foretages i forbindelse med, at de sammenstilles
som en gruppe for sig til slut i lageropgørelsen, således at man har holdt vær-
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dien af disse ufortoldede varer adskilt fra resten af lageret. Disse forhold
sandsynliggør, at der må have været taget hensyn til tolden i lageropgørel
serne 19.
Med udgangspunkt i de således beregnede tal for råtobaksforbruget teg
ner tabel 21 frem til og med 1891 et meget jævnt forløb, men efter midten
af 1890’eme er omkostningerne til råtobak faldet, og selvom den igen er
højere i 1901, når den ikke før 1910 op over niveauet fra 1880’erne. Det
mest bemærkelsesværdige er, at der ikke hos P. Wulff spores noget tegn på
de side 87 omtalte kraftige prisstigninger på råtobak i begyndelsen af dette
århundrede. Mellem 1901 og 1909 udviser fabrikkens tobaksudgifter pr. pro
duceret enhed tværtimod en faldende tendens, som først 1910 afløses af en til
gengæld ret stærk stigning, der i nogen grad har været fortsat frem til 1913.
Over 40 år er P, Wulffs forbrug i værdi pr. 1.000 cigarer kun steget med ca.
27 % og denne stigning er næsten udelukkende faldet på periodens 4 sidste
år. Da tolden helt sikkert har været regnet med i 1913, kan beregningernes
usikkerhed ikke dække over en faktisk større forskel, tværtimod kan den
kun have været mindre 20. Lønudgiften ændrede sig, som det ses af tabel 21,
betydeligt mere. Såfremt periodens to yderpunkter betragtes viser det sig, at
lønnen er steget med ca. 100 % mod tobakkens stigning på omkring 27 %.
Lønnen udgjorde i 1874 kun 74 % af beløbet for tobak pr. 1.000 stk. Allerede
i 1882 stod de to omkostninger nøjagtig lige. Dette forhold holder sig frem
til 1891; men i 1896 er lønnen blevet en hel del større end omkostningerne
til råtobak, som nu udgjorde ca. 76 % af lønudgiften. Ikke før 1910 og 1913
hæves denne andel en smule til lige godt 80 %. I takt med lønstigningerne
midt i 1870’erne og i begyndelsen af 1880’erne er lønnen altså kommet til at
spille en lige så stor rolle som råtobakken i P. Wulffs omkostningsstruktur;
fra midten af 90’erne har lønnen været den største enkelte udgift for fabrik
ken.
Denne ikke ubetydelige forskydning i omkostningernes sammensætning har
imidlertid ikke givet sig udslag i nogen nævneværdig forandring i de samlede
løn- og tobaksudgifters forhold til hverken de samlede produktionsomkost
ninger eller salget. Løn og råtobak har til stadighed 1882 til 1909 udgjort
mellem 70 og 77 % af de samlede produktionsomkostninger og 50-55 %
af salgsprisen. Derfor har disse to meget variable udgifter ikke tilsammen i det
lange løb medvirket til nogen større ændring af virksomhedens indtjenings
evne.
Ved en forøgelse af produktionen gennem mekanisering måtte man for
vente en stigning i salgs-driftsomkostningernes andel af de samlede omkostnin
ger; men ved en udvidelse af driften i en virksomhed af P. Wulffs art, hvor
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Brev fra Gigarsorterernes Understøttelsesforening ved dens formand, Th. Stauning.
Stauning, der var uddannet cigarsorterer og en kort periode i 1893 arbejdede hos P. Wulff, blev i 1896 formand
for sin fagforening, Cigarsorteremes Understøttelsesforening. I sit brev til Wulff rykker Stauning for et svar
på et fremsat ønske om forhøjelse af lønningerne for sortererne. Brevet ligger i P. Wulffs arkiv i Erhvervs
arkivet.
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udvidelsen sker gennem ansættelse af flere arbejdere, vil snarere det modsatte
være tilfældet. Det stabile forhold mellem drifts-salgsomkostninger og salget
hos P. Wulff kunne tyde på, at fabrikkens produktion det meste af tiden har
haft et sådant omfang, at yderligere produktionsudvidelse ikke har betydet
lavere drifts-salgsomkostninger. Man kan således ikke heri finde en forklaring
på fabrikkens ekspansionsevne i begyndelsen af dette århundrede.
Sammensætningen af drifts-salgsomkostningerne er imidlertid undergået
mindre forandringer; men idet det netop er inden for denne del af omkost
ningerne, at de største ændringer i virksomhedens bogføring har fundet sted,
er det vanskeligt at få et præcist overblik over omfanget af disse forskydnin
ger. De to største poster blandt drifts-salgsomkostningerne dækkes frem til
1908 af handelsomkostningskonto og rentekonto (interessekonto) 21. Handels
omkostningskonto indeholdt indtil 1908 både omkostninger ved kontorhold
og salg såvel som en del af fabrikkens driftsomkostninger. Der har, bortset fra
et salær til H. Heydom i 1870’erne, dog ikke heriblandt været lønninger, idet
disse alle indtil 1909 er blevet tilskrevet varekonto 22. Det har drejet sig om
udgifter til husleje, papir og bøger, vognleje, reklame, vedligeholdelse af loka
lerne, brændsel, belysning, forsikringer, rejseudgifter o. s. v. 23. Rejseudgif
terne skilles dog allerede ud i 1879 og i 1901 brændsels- og belysningsud
gifter. Fra 1908 overgår først og fremmest huslejen på fabriksomkostningskon
toen, og herefter viser fabriksomkostningeme sig at have været lidt større end
handelsomkostningerne24. 1909 er der indgået et par lønninger samt andre
mindre poster fra varekonto såsom visse regnskabsbøger, hvoraf en del dog er
ført på fabriksomkostninger. Hertil kommer fra 1911 gagen på 3.000 kr. til den
rejsende, som tidligere har været ført direkte til tabs- og vindingskonto 25.
Rentekonto har omfattet renter til kreditorer samt rabat ydet kunderne og
indtil 1881 af og til nogen provision, som dog lige så ofte føres direkte til
tabs- og vindingskonto 26. Efter 1884 bliver den største udgift på denne konto
rentetilskrivninger til egenkapitalen. Resten kommenteres nogle gange i jour
nalen i december netop som renter og rabat; men 1909 udgår også rabat med
oprettelsen af en speciel konto herfor. Foruden udgifterne er kontoen desuden
krediteret visse renteindtægter. Disse er imidlertid indtil dette århundrede
ganske små - højest på nogle få 100 kr. Herefter vokser de lidt blandt an
det samtidig med oprettelsen af bankkonti. Særlig i 1906 var der tale om
et noget større beløb på ca. 2.500 kr. samt i 1913, da også indtægter på
obligationer overføres hertil, og da er beløbet på 9.000 kr. 27.
På grund af disse ændringer vil det, navnlig for handelsomkostningernes
vedkommende, ikke være muligt at få tilstrækkeligt pålidelige tal til en sam
menligning over længere tid med f. eks. salget. Handelsomkostningerne har
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over mere begrænsede årrækker som regel ligget meget stabilt omkring et be
stemt beløb, f. eks. det meste af 1880’erne, også i de dårlige år, omkring 67.000 kr. og i 1890’erne ca. 9.000 kr. eller i 1880’erne mellem 30 og 50 %
af de samlede salgs-driftsomkostninger og i 90’eme mellem 30 og 40 %. I
tiden 1901 til 07 udgjorde de med undtagelse af 1904 30 til 34 %. Med op
rettelsen af fabriksomkostningskonto faldt deres andel til 14 %, men i
1913 var denne atter øget til 24 % 28. Det har overvejende drejet sig om
faste omkostninger, selv om poster som fragt i forbindelse med salget og lign,
må have indgået som en mere variabel del. Kun i forbindelse med fabrikkens
stærke vækst i de sidste år før verdenskrigen er også handelsomkostningerne
undergået en hastig forøgelse, bestående i en tredobling mellem 1908 og 1913,
fulgt af en tilsvarende vækst i fabriksomkostningerne.
En salgsomkostning som rejseudgifter har haft et noget andet forløb 29.
Denne også overvejende faste omkostning lå i første halvdel af 1880’erne på
omkring 1.000 kr. for i sidste halvdel så godt som helt at forsvinde (30 kr.
i 1886 og 19 kr. i 88). I 1891 er den på 2.000 kr. og 1894 på 4.016 kr. 1913 er
beløbet stadig ca. 4.000 (4.238), og hele den mellemliggende tid har den kon
stant ligget på denne sum, omkring 4.000 kr., hvorved dens andel i de sam
lede salgs-driftsomkostninger mellem 1896 og 1913 er faldet fra 16 % til 4 %.
Udgifterne på rentekonto, som, i modsætning til de to lige omtalte, må
have været temmelig variable i forhold til salget og produktionen, præges som
sagt efter 1884 først og fremmest af renten til egenkapitalen. Fra 1872 til
1882 voksede beløbet til rabatter og renteudgift fra 500 til 4.613 kr. Denne
udvidelse er faldet sammen med den øgede omsætning, men også med det
forhold, at virksomheden i starten af 1870’erne ikke ydede så lang kredit som
i 80’eme, og altså muligvis heller ikke så megen rabat, medens den modtagne
kredittid ikke synes at have været mindsket væsentligt. Fra 1884 har det be
løb, som efter fradrag af kapitalrenten er gået til rabat og rente, været svagt
faldende frem til 1890’eme (1884 4.927 kr., 1897 4.069 kr.). Men i 1906
er det steget til lidt over 7.000 kr., og heraf har rabatterne sandsynligvis ud
gjort størstedelen. Samme år var fremmedkapitalen nemlig kun på 13 % af
hele kapitalen, og i 1909 beløb rabatten sig alene til 9.757 kr.30. I 1897 må
rabatten have været mindre end de ca. 16 %, som denne og renterne tilsam
men udgjorde af de samlede salgs-driftsomkostninger; men i 1913 indgik ra
batten for sig med ca. 23 % heraf, hvilket kunne tyde på en ret kraftig ud
videlse af rabatgivningen i den mellemliggende tid. Heroverfor udgjorde rente
udgifterne 1913, selv efter at kreditormængden var steget, kun omkring 5 %
af salgs-driftsomkostningerne (heri er dog ikke indregnet renterne til E. Wulff,
som jo ellers var udtrådt samme år ).
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Foruden disse udgifter har der siden 1890’eme været lønnen til den rej
sende på ca. 3.000 kr. (+ provision til samme) og f. eks. de fleste af årene
afskrivningerne på inventaret, som i sammenligning med de øvrige ikke har
haft nogen større betydning. Endelig udgjorde huslejen som en fast ud
gift under først handels- og dernæst fabriksomkostningerne, i 1908, hvor det
er fundet oplyst, et større beløb på 8.324 kr. 31.
Der er altså ganske vist foregået visse ændringer indenfor salgs-driftsom
kostningerne, men ingen af dem, udover måske udviklingen i rabatydelsen,
af en art, som antyder væsentlige ændringer i virksomhedens sammensæt
ning.
TABEL 22

Forholdet mellem løn, råtobak, produktionsomkostninger og salgspriser
hos P. Wulff 1882-1909

Ar

1882
1884
1888
1896
1897
19OI
1906
1909

1882
1884
1888
1896
1897
19OI
1906
1909

Løn pr. 1000
i % af
prod.-omk.

Tobaks
forbrug
pr. 1000 i %
af prod.-omk.

37,3
35,7
37,7
42,0
44,5
40,8
44,4
43,5

37,3
34,2
37,7
32,0
3L5
33,9
32,9
28,0

Samme
i % af
salgspris

Samme
i % af
salgspris

26,5
25>7
26,4
29,2
30.6
28,2
31,8
30,5

26,6
24,5
26,4
22,2

2 1,6
23,5
23,6
19,1

Løn + tobak
i % af
prod.-omk.

75
70
75,5
74,o
76,0
74,7
77,3
7i,5
Samme
i % af
salgspris

53
50,2
53
51,4
52,2
51,7
55,4
49,6

Kilde: Se tabel 21.

Strukturer i omkostninger, priser og P. Wulffs udvikling
I de første år af 1870’erne havde produktionsomkostningerne været høje, uden
at salgs-driftsomkostningerne, bortset fra 1872, var udpræget lave. Overskuds
graden lå derfor 1872-1874 på et lavt niveau. Lønnen pr. 1.000 stk. var lidt
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lavere end på noget senere tidspunkt, medens råtobakforbruget var det samme
som i 1880’eme. Da lønnen 1882 er steget, men overskudsgraden parallelt
med et fald i produktionsomkostningernes forhold til salget også er blevet
højere, er det derfor nærliggende at sætte denne forbedrede stilling i forbin
delse med en prisforhøjelse.
En sådan prisstigning er i så fald blevet fortsat i første halvdel af 1880’erne
med de side 108 omtalte forhøjelser 1883 og 1885. Disse prisstigninger har
sandsynligvis ikke i nogen videre udstrækning været en følge af forbedrede
kvaliteter, idet både løn- og råtobakomkostningerne holdt sig stabile. Den
mindre forøgelse i lønudgifterne i 1884 kan sandsynligvis tilskrives lønforhøj
elserne i 1883. I 1884 var lønnens og tobakkens andel i salgsprisen derfor fal
det fra 53 % i 1882 til 50 % (se tabel 22). Alligevel havde produktionsom
kostningerne i overvejende grad fulgt prisstigningen, og det skyldes formentlig
de øvrige omkostninger som kasser, papir o. s. v. Til trods herfor har perioden
under disse høje priser dog resulteret i den højeste overskudsgrad, virksomheden
har kunnet holde over lidt længere tid. Selv da salget kvantitativt falder ca.
33 % i løbet af årene 1885-1887, medvirker prisforhøjelsen og de faldende
salgs-driftsomkostninger til, at indtjeningen holder sig på et højt niveau.
Ved det bratte prisfald i 1888 på ca. 17 % stiger produktionsomkostnin
gerne i forhold til salget ikke øjeblikkelig. Kun den del, løn og råtobak har
udgjort, øges i forhold til de samlede produktionsomkostninger såvel som i for
hold til salget. Men året derpå følger også relationen de samlede produktionsomkostninger/salget efter, hvorved de sænkede priser, men uændrede om
kostninger bidrager til forringelsen af overskudsgraden. De stadig pr. 1.000
stk. cigarer stabile udgifter til løn og tobak og disse udgifters udsving i for
hold til ændrede salgspriser tyder på, at der fortløbende har været forbrugt
ca. det samme mål af disse. Denne udvikling peger helt fra i88o’eme således
heller ikke i retning af forandringer i kvaliteten.
Det er mellem 1889 og 1894, at produktionsomkostningerne ligger særligt
højt i forhold til salget. Det er samtidig mellem opgørelserne 1891 og 1896,
at ændringen i det siden 1880’ernes begyndelse jævnbyrdige forhold mellem
løn- og tobaksudgifter har fundet sted. Det skyldes ikke mindst, at lønnen
i samme tidsrum frem til 1897 har haft en stigende tendens. I sidste halvdel
af i8go’erne er produktionsomkostningerne igen faldet i forhold til salget, og
den heraf følgende forbedring af overskudsgraden må bl. a. ses som et udslag
af faldende udgifter til råtobak. Hertil kommer, at salgs-driftsomkostningerne
også faldt i 1897 (fra 18 til 15 % af salget).
I hele denne tid frem til ca. 1897, hvor både produktionen og salget i antal
cigarer er vekslet med konjunkturforløbet, ser P. Wulffs indtjeningsgrad ud til
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med stærkt variable produktionsomkostninger i første række at have været af
hængig af virksomhedens salgspriser og 1888 til 1897 i et vist omfang af
mere faste salgs-driftsomkostninger med en svagt stigende tendens (se tabel 20,
21 og 22).
Der er i årene 1898 til ca. 1904 foregået en kvalitetsforbedring i P. Wulffs
produktion. På samme tid er salgspriserne steget fra 48 kr. til 56 kr. pr.
i.000 stk. og jævnsides hermed tobaks-, men især lønudgifterne. Produktions
omkostningerne udgjorde dog stadig frem til 1906 kun ca. 70 % af salget,
og forbundet med lavere salgs-driftsomkostninger var overskudsgraden tilsva
rende høj. Kvalitetsstigningen sammenholdt med, at det efterhånden især var
på bedre kvaliteter, der kunne tjenes noget (se side 87), kan ses i sammen
hæng med dette forhold. Desuden har P. Wulff tilsyneladende, modsat den
generelle tendens inden for cigarindustrien her i landet, været i stand til
at holde sit råtobaksforbrug i pris pr. 1.000 cigarer nede. Det er nærlig
gende at antage, at netop dette var en af årsagerne til, at P. Wulff efter 1905
var blandt de virksomheder, der klarede sig bedst (jf. tabel 21 side 128).
Hvis virksomhedens tobaksforbrug 1906 var steget i takt med den i Industri
beretningen i 1907 anslåede prisstigning i løbet af de ca. 4 sidste år på måske
40 %, ville dens overskud med nogen sandsynlighed have været reduceret fra
16 % til omkring 5-6 % af salget 32. Da fabrikkens tobaksforbrug endelig
stiger i 1910, er året forud foregået en forhøjelse af salgsprisen, der som om
talt indtraf i tidsmæssig sammenhæng med prisaftalen i 1908, og dette har
således muligvis afbødet virkningen af de forøgede produktionsomkostninger.
Lønnen steg fortsat frem til 1913, og også tobaksudgifteme pr. 1.000 var ste
get, men eftersom de samlede produktionsomkostninger i % af salget ikke var
højere end i 1910, er også salgsprisen muligvis forhøjet.
Der er kun meget få oplysninger at sammenligne P. Wulffs omkostnings
struktur med. Af tobaksindustriens henvendelse til toldkommissionen i 1891
fremgår det, at P. Wulffs gennemsnitsløn falder ca. midt i den der benyttede
kvalitetsinddeling. Hertil kommer beregningerne i henvendelserne og betænk
ningerne 1896-97. Når tolden fradrages i P. Wulffs samlede produktionsom
kostninger pr. i.000 cigarer for at svare til disse beregninger over produk
tionsomkostninger, ser fabrikkens gennemsnitskvalitet også ud til at have lig
get ca. midt i den anførte kvalitetsfordeling, omkring »standard 2«, som hørte
til formarbejdet 33. Ifølge lønoplysningeme, men ikke med hensyn til tobaks
udgifterne, skulle P. Wulff måske kvalitetsmæssigt placeres en smule højere,
men 1896 ligger endnu før, der i øvrigt kan ses en kvalitetsforøgelse i virksom
hedens produktion. Derimod er det på dette tidspunkt, at sammensætningen
af løn- og tobaksomkostninger hos P. Wulff har ændret sig, og det er på dette
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punkt, at virksomhedens omkostningsstruktur har skilt sig ud fra det tilsyne
ladende almindelige mønster. Allerede ved standard 2 i henvendelsen til told
kommissionen er råtobakken en større udgift end lønnen, medens det mod
satte altså gør sig gældende hos P. Wulff 34.
Som sagt fulgte P. Wulff ikke prisstigningen i tobakspriserne herefter. Ved
sammenligning med en oplysning fra Statistiske Meddelelser 1916 om, at rå
tobaksforbruget 1913 inch told udgjorde 38 % af salgsprisen, bliver forskel
len imidlertid ikke så stor35. Denne oplysning kan dog i første omgang kun
sammenlignes med forholdene hos P. Wulff i 1909. Det år var virksomhedens
råtobaksforbrug i værdi pr. 1.000 cigarer kun ca. 20 % af salgsprisen, men
hertil skal ved sammenligning med de 38 % lægges tolden, og andelen bliver
derpå ca. 31 % (eller 34 %, hvis de alternative tal for tobaksforbruget an
vendes). Samme år var P. Wulffs salgspriser imidlertid netop steget, og der er
grund til at formode, at råtobakken efter stigningen i 1910 og igen 1913,
hvorved også forholdet til lønnen hævedes ca. 5 %, har udgjort en noget større
del af salgsprisen, måske omkring 37 % 36.
Tilbage bliver således navnlig uoverensstemmelsen mellem tallene 1896 og
talen i Dansk Industriberetning om de stigende råtobakspriser. Men 1907
hedder det i henvendelsen til toldkommissionen, at det i højere grad er det
anvendte arbejde end den anvendte råtobak, som bestemmer det færdige
produkts værdi, hvorved der til både en billig og en dyr cigar kan være an
vendt samme kvalitet tobak, medens forskellen udgøres af arbejdet37. Dette
forekommer at være lidt i strid med beregningerne fra 1896, men bedre i over
ensstemmelse med forholdene hos P. Wulff. Endelig kan Industriberetningens
understregning af de stigende tobakspriser være overdrevet. Værdiberegnin
ger over den samlede råtobaksimport er ganske vist ikke særlig relevant i for
bindelse med det særligt ved cigarfremstilling varierende forbrug; men disse
beregninger svarer, idet de ikke viser nogen stigning i dette århundrede før
selve året 1906, bedre til udviklingen hos P. Wulff. Derpå viser de atter lave
priser i 1908, men en stigning i 1909 og 1910 38. I denne sammenhæng kan
forklaringen på, at P. Wulffs tobaksudgifter først er steget i 1910, være, at
lagre af den billige tobak fra 1908 har holdt P. Wulffs udgifter nede.
Sammenfattende kan det nok siges, at P. Wulffs råtobaksforbrug har kun
net holdes relativt lavt og tilsyneladende indtil omkring 1910 ligget lidt un
der branchens gennemsnit. En sådan omkostningsstruktur med en ændring til
højere lønudgifter i forhold til råvareomkostningeme og en bibeholdelse af
dette mønster ville næppe være typisk for en virksomhed, der var inde i en
mekaniseringsproces; men det peger i tilknytning til den kvalitetsforøgelse,
der var foregået, i retning af, at virksomhedens fremgang efter århundrede-
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skiftet har fundet sted på grundlag af en arbejdskrævende og mere kvalitets
betonet produktion.

Afslutning
P. Wulffs cigarfabrik har igennem årene 1872-1914 i store træk fulgt udvik
lingen som et led i den industrielle ekspansion, Danmark undergik frem til 1.
verdenskrig. På en række punkter kan virksomheden og dens struktur umiddel
bart ikke anses for typisk for denne periodes industri. Virksomhedens finan
sieringsform repræsenterede tildels et ældre udviklingstrin, og dens investerin
ger var ikke typiske for industrialiseringen, hvor mekaniseringen spillede en
fremtrædende rolle. Fabrikken oplevede således heller ikke den væsentlige
produktivitetsforøgelse, som ledsagede industriens vækst. P. Wulff har derimod
kunnet udnytte det grundlag, som den generelle, økonomiske udvikling har
dannet for en luksusbetonet vare, og måske bl. a. derfor afspejlet sondrin
gen i periodens udvikling mellem konjunkturbestemt og accellererende vækst.
Herved er udvidelserne under opgangstider også for P. Wulff atter med et
konjunkturbestemt omslag blevet afløst af indskrænkninger, indtil den øko
nomiske vækst sidst i 1890’eme bliver mere udpræget, og P. Wulff i de sidste
år før verdenskrigen bidrager til den stordrift, som gjorde sig gældende i in
dustrien op mod 1914.
Var P. Wulff fra sin grundlæggelse i 1868 ikke typisk for dansk industri i
almindelighed, var virksomheden til gengæld repræsentativ for cigarindu
strien. Fabrikken udviser i begyndelsen af 1870’eme med lille kreditydelse,
mindre lagre, relativt høje produktionsomkostninger og ret stor gæld til le
verandørerne, træk, som netop kan tillægges en nystartet virksomhed. Her
efter udviklede fabrikken sig frem til kort før århundredeskiftet i stærk af
hængighed af de økonomiske konjunkturer og havde tilsyneladende en lidt
langsommere vækst end cigarindustrien i øvrigt. Men den var allerede i løbet
af i87o’erne nået et ret anseligt omfang, og i kraft af dens omkostnings
struktur og formueforhold var den ikke særlig sårbar under de vekslende kon
junkturer, således at perioden resulterede i en væsentlig konsolidering frem
til århundredeskiftet. Med denne konsolidering som baggrund og en tydelig
kvalitetsforbedring, også i tiden omkring århundredeskiftet, var fabrikken for
beredt til at udnytte de gunstige markedsforhold i begyndelsen af århundre
det. Dette gjaldt også for en række af de andre større københavnske cigarfabrik
ker, som i kraft af finere varer, større kapital og billigere råvarer var i stand til
at udvide virksomheden i de vanskelige år umiddelbart før 1. verdenskrig. Eks
port og maskiner spillede derimod ikke nogen rolle for P. Wulffs ekspansion.
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2. Hansen, 18.
3. Wilier, 107 og St. M. 1916, 69.
4. Pedersen, 23 ff., 206 f., 234 ff. og bilag
6. Nørregaard, 335 ff. og Dalgaard,
203 f.
5. Henvendelse 1907, sp. 1457 f.
6. Arbejdstilsynet 1878, 244.
7. TTB 1896, bilag 106.
8. Henvendelse 1907, sp. 1465 f.
9. Industriberetning 1907, 90.
10. Samme 1908, 59 og St. M. 1910, 80.
11. Samme 1907, 94 og St. M. 1910, 74.
12. Glamann, 29.

13. Henvendelse 1907, sp. 1463 h, TTB,
409 og HIT. St. M. 1910, 79 og Indu
striberetning 1907, 88 f. og 91 f., sam
me 1908, 60 f., samme 1909, 67 f. og
70 f. St. M. 1916, 64.
14. St. M. 1916, 63.
15. Industriberetning 1907, 89 h
16. Marstrand, 185 og Sammensi., 249, ta
bel 5.
17. St. T. IV D 30 og V D 34. Omregnet
fra pund efter forholdet: 12 pund =
ca. i.000 cigarer, det forhold man reg
ner med i Henvendelse 1897.
18. Wilier, in og Tabelværk til Kbhvn.’s
Statistik nr. 7, tabel II samt St. T. V,
A, i og 7 samt 12 - for alle tre tabel 1.
19. Henvendelse 1907, sp. 1457 ff.
20. Birck, 186.
21. TTB 1896, 410 og Henvendelse 1907,
sp. 1463 h
22. Se note 26.
23. Industriberetning 1909-10, 70 og 1912,
6924. Henvendelse 1907, sp. 1455 ff.
25. Industriberetning 1907, 89.
26. Samme 1910, 68, 1911, 76 h, 1912, 70
og I9i3> 63 ff27. HIT og TTB, 409 og Industriberetning
1907, 89.
28. Sammensi., 239, tabel 1 og TTB, 409.
29. Glamann, 62 og Stauning, 46 samt
Marstrand, 162.
30. Stauning, 11, 75 og 80 samt Glamann,
29 og 59 f. Sammensi., 43.
31. Industriberetning 1906, 80 og Henven
delse 1907, sp. 1459 f.
32. Industriberetning 1908, 80 og St. M.
1910, 78 h St. M. 1916, 61 ff. samt
Glamann, 27.
33. St. M. 1910, 75 ff. og 1916, 62 f.
34. Willerslev, 247.

P. Wulffs produktion
1. På grund af svingende lagerdannelser
kan enhver inddeling i faser ud fra pro
duktionen indebære en forrykkelse af
billedet med et år eller to i forhold til
virksomhedens udvikling, set f. eks. i ly
set af omsætning. Dette er dog af ringe
betydning i nærværende sammenhæng.
2. Industriberetning 1908, 60.
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3. Vækst, 19 og 23 ff.
4. St. T., V, A, 12, 1914, tekstafsnittet, 71.

Produktionsforhold
1. Wulff, 24 og lønbøger, juli 1879.
2. Industriberetning 1907, 95, 1912, 75 og
1913 7°- Hans Wulff skriver, at man
flyttede 1908. Arkivets materiale tyder
på det samme. Forberedelserne til flyt
ningen var allerede i fuld gang 1907.
»Industriberetningens« redaktion må
have vidst, at P. Wulff skulle flytte og
har bragt meddelelsen allerede 1907, in
den flytningen faktisk havde fundet
sted.
3. Regninger. Her findes en række faktu
raer over reparationer og lign, udført i
de forskellige lokaler, f. eks. 25. april
og 29. april 1908.
4. Regninger, 31. maj 1908, 19. august og
26. september 1907, Gebr. Körting A/S
27. marts 1907, Bohm & Kruse 27.
maj og 26. november 1907.
5. Journal, december 1872, og regninger,
f. eks. 15. april 1908 fra G. T. Fetterleins maskinsnedkeri. Fakturabøger, maj
og juni 1877, januar 1884. Journal, april
1879 °g hovedbøger, inventarkonto.
6. Hovedbøger, inventarkonto.
7. Journal, juni og december 1872.
8. St. M. 1910, 77.
9. Idet der ikke har været tale om sæson
svingninger i produktionen har ingen
særlige kriterier krævet et bestemt ud
valg af tællingstidspunkter. De to tæl
lingstidspunkter er derfor blot valgt ud
fra ønsket om en vis tidsmæssig afstand
imellem dem.
10. Forholdet mellem antal vikler og antal
cigarer viser sig udregnet således at
svare nøje til det samme forhold, som
det efter 1903 fremgår af årlige sam
mentællinger i lønbøgerne.
11. Dette ses tydeligst i 1872 og efterhån
den i årene efter århundredskiftet.
12. St. M. 1910, 77 f.
13. Glamann, 27. Hjemmearbejdet synes at
have været meget udbredt også både i
1890’erne og i begyndelsen af dette år
hundrede. Hvis det særligt i 8o’erne
var meget udbredt, må det virkelig have

14.
15.
16.
17.
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været af stor betydning. Arbejdsgiverne
hævdede 1898 iflg. Stauning, at 2/3 af
produktionen fremstilledes ved hjemme
arbejde (Stauning, 51 f.), og 1906 ud
gjorde hjemmearbejderne ca. 25 % af
alle cigararbejdere i København (St. M.
1910, 74, tabel 17).
Tobak, 48 ff.
St. M. 1916, 62.
Glamann, 61.
Stauning, 72.

Produktionens afsætning
1. Gennemgangen er foretaget i forbin
delse med optællingen af råtobakskøbet.
Kun i 1872 og 1874 er der een gang
hvert år forekommet en faktura over
køb af cigarer, begge gange fra I. H.
Heydorn, Pinneberg: 14. sept. 1872 (57
Rdl.) og 15. april 1874 (I28 Rdl.)
Forbindelsen med P. Wulff, Slagelse ud
gør en undtagelse (se side 113).
2. Specifikation for solgte cigarer, 1881 —
91 og 1894-1905, indeholder opgørelser
over salget månedsvis. Desuden findes
der et løst ark fra regnskabsbog med
årlige sammentællinger af salget mel
lem 1882 og 1909.
3. Efter 1896 indeholder lageropgørelser
ne over salget foruden de kvantitative
optællinger også en månedsvis beregnet
gennemsnitspris for salget. Tages et-årligt gennemsnit (som dog ikke er vejet)
af disse, viser de sig at svare meget
nøje til de her beregnede priser: se ta
bellen side 142.
4. TTB, 409 og HIT.
5. St. M. 1910, 79 og Industriberetning
1907, 88 f. of 91 f.
6. Specifikation for solgte cigarer (nederst
i pakken). Inddelingen er foretaget un
der overskriften »Indenbys og Uden
bys«.
7. Diverse opgørelser 1869-1911. Heri læg
med påskriften 1902, som indeholder
handelsrejsepas og nogle breve hjem til
virksomheden. Oscar Wulff, søn af P.
Wulff, 1901 optaget som medejer af
virksomheden.
8. Journal, december (status) og januar
1904-
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Ar:

Arlige gennemsn. priser
fra lagerbøger,
kr. pr. i.000 stk.:

Arlige gennemsn. priser
bereg. ud fra årets salg i
værdi og antal cigarer,
kr. pr. i.000 stk.:

1896
1897
1899
1905
1906
1907

48,8
48,5
5b3
52,2
52,4 (kun af 9 mdr.)
52,0 (kun af 6 mdr.)

49
48
52
53
53
52

9. Specialkorrespondan.ee, kontrakt
11.
sept. 1889 med købmand Laurits Nye
gaard, Aalborg, og kontrakt 12. marts
1897 med F. H. Jensen & Sønner, Oden
se.
10. Hovedbog, konto for P. Wulff, Frederiksborggade, afdelingen benævnes bu
tik, f. eks. i journal, dec. 1877.
11. Fakturabøger og journaler, juni 1877;
der er tale om ret store mængder ciga
rer. Journal, dec. 1879 og samme dec.
1878.
12. Kreditydelsestid (vekselkonto giver nog
le år en mindre usikkerhed, se side 113 ) :

Ar:

Ca. dage:

Ar:

Ca. dage:

1872
1874
1882
1884
1888

58
97
169
180
180

1894
1897
1906
19IO
1913

169
176
184
149
122

13. Journal, f. eks. 6. marts 1872. Hoved
bøger, reklamekonto 1910 og fremefter.
14. Journal, april 1879 og juli 1883. Rej
sens varighed er angivet ud fra kom
mentaren: »Reisespisen Jutland 20 T.«
idet -T- sandsynligvis står for Tage.
(Regnskabet føres på denne tid på tysk).
15. Journal, juni 1886. Hovedbøger, C.
Moldt’s rejseincassokonto 1886 til juli
1891 og Vilh. Rogers rejseincassokonto
1886 til 1892. 1890 til juli 1892 har des
uden en tredie person, Horwits, haft en
lignende rejseincassokonto.
16. Hovedbøger, G. Kästels privatkonto.
17. Journal (status).

P. Wulffs økonomiske forhold og udvikling
1. Lønbog, Slagelse samt P. Wulff, Slagelse’s konto i hovedbøger og journaler.
F. eks. journal, aug. 1875 debiteres va
rekonto og P. Wulff, Slagelse crediteres
for »Gelieferte Cigaren«.
Ifølge Wulff, 13, blev denne afdeling
drevet i samarbejde med bankdirektør
Malmquist. Han er åbenbart gået kon
kurs i 1877, idet der i journal 1877 og
78 figurerer en konto for »Th.
Malmquist Goncursmasse«. Dette kun
ne være årsag til afdelingens nedlæg
gelse. Ved dens realisering i dec. 1877
indbragte den ca. 3.000 kr. i fortjene
ste. Ligeledes overtog man et lager på
11.425 kr. (journal, dec. 1877).
2. Wulff, 14 og J. H. Heydorn & Co., Ham
burg - konto i hovedbog. Kan følges i
journal og fakturabøger.
3. Årrækken er således: 1872, 74 el. 75
(77), 82, 84, (85), 88, 91, 94, 96, 97
1901, 06, (09), 10, 13.
3. Hovedbøger, balance konto, og journal,
status.
5. 1878-79 har der været en sparekasse
bog, men den har ikke figureret på sta
tus. Derimod har den givet ganske små
beløb i rente, som er ført til interesse
konto.
6. Der er også, navnlig i årene efter år
hundredskiftet over kassen dels truk
ket en del penge ud af kapitalkonto,
dels skudt en række beløb ind, som i det
lange løb ser ud til nogenlunde at op
veje hinanden. Men disse kapitalindskud
drejer sig netop om kapital udefra som
f. eks. i 1898, hvor beløbet som er kre
diteret kapitalkonto og debiteret kas-
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

sen, dækker over udbetaling af P. Wulffs
livsforsikring. (Disse transaktioner har
ikke figureret på tabs- og vindingskon
to. Hovedbog, kapitalkonto og journal
samme tidspunkt.)
Der er tale om det samlede lager af
både råvarer og færdigvarer.
Hovedbog, H. Heydorns konto samt
journal dec. 1875 og 76. Fra 1884 får
H. H. 1/3 del af overskudet. Journal
dec. 1884.
Hovedbog, de pågældende personers
konti og journal, jan. 1913.
Hovedbog, P. Wulffs kapitalkonto 1888,
89 og 90.
Journal, status og hovedbog, Industri
Bank’s konto.
Journal, status.
Falbe, III, 437-38 og hovedbog, Greditoplagskonto.
Fakturabøger, kredittiden er af og til
taget med i fakturaafskrifterne.
Hovedbog, P. Wulffs kapitalkonto og J.
H. Heydorns konto samt journal, dec.
1884.
Hovedbog, gevinst og tabskonto samt
journal, dec. og hovedbog, de pågæl
dende konti.
Hansen, 62.
Norvin, 60. Tolden var før 1908 29,5
øre pr. kg. Derefter 64 øre. Som tid
ligere nævnt er der gået ca. 10 kg rå
tobak til i.000 cigarer.
Da forbruget er beregnet som differen
cen mellem de to lagre (primo og ul
timo) + købet, vil en inddragelse af tol
den i købet ikke forøge prisen med det
fulde toldbeløb, hvorfor forskellen mel
lem de 2 talrækker må blive mindre end
tolden. (3 kr. pr. 1.000 stk. cig.).
Såfremt tolden trods alt ikke har været
indberegnet i lagrene før 1910, bliver
de forudgående tal af den grund lidt for
små, og udviklingen mellem 1874 °g
1913 vil da være mindre end de 27 %
tallene viser - nemlig en forskel mel
lem på den ene side 13,1 kr. i stedet
12,7 kr. og på den anden side 17,3
kr.
Som omtalt side 107 har der ikke væ
ret tale om salg af råtobak. Dette

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
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støttes yderligere af disse tal, idet de
ved sammenligning med f. eks. oplys
ningerne fra »Henvendelser« snarest
overrasker ved at være relativt lave.
Hvis der havde været solgt råtobak, ville
købet af tobak have været større i for
hold til produktionen, således at det her
beregnede, til produktionen svarende,
forbrug skulle være for stort.
Hovedbog, gevinst- og tabskonto og
samme sted de pågældende konti.
F. eks. journal, dec. 1875.
Journal 1872 - det eneste år med dæk
kende kommentarer i denne. Herudover
enkelte kommentarer spredt i journaler
samt regninger.
Fra 1881 til 1908 har handelsomkost
ningskonto særlig store udgifter i april
og oktober, men 1908 forsvinder disse
(medens udgifterne de øvrige måneder
i stedet for at mindskes snarere øges).
Den nye fabriksomkostningskonto har
derimod fra starten tilsvarende større
udgifter i april og oktober. Dette tyder
på, at denne halvårlige udgift er over
ført til denne konto i 1908. Fra 1916
indføres en speciel huslejekonto, hvis
saldo dog stadig overføres til fabriks
omkostningernes debet. Denne husleje
konto har de følgende år netop sine 2
store udgifter placeret i april og oktober.
Fakturabøger, årene omkring 1909.
Disse udspecificeres på denne tid på
de forskellige konti. Hovedbog, Kästels
Privatkonto, samt journal, december.
Journal, december og samme nr. 1 side
283, 358, 464,467, 590.
Hovedbog, interessekonto.
Samme, handelsomkostningskonto.
Samme, reisepiesekonto.
Samme, rabatkonto 1909 ff.
Regninger, kvittering april 1908 for
husleje af lokalerne på Toldbodvej,
hvoraf det fremgår, at huslejen var
4.162 kr. for halvåret.
Industriberetning 1907, 89. Med ud
gangspunkt i prisen 1901: 40 % stig
ning fra 12,9 kr.-i8 kr. Herved ville
produktionsomkostningerne pr. 1.000
stk. cigarer være øget til 43,5 kr. Dette
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ville give 82 % af salget i stedet for
72 %. Sammenligningen indeholder dog
en forskydning på 1 år, idet Industri
beretningens overslag er fra 1907.
33. Henvendelse 1896-97, sp. 2923 f. og
HIT samt TTB 1896, 409 f.
P. Wulff: ca. 31 kr., Henvendelse: stan
dard 2, omkring 30 kr.
34. Som anført hæfter der en vis usikkerhed
ved råtobak tallene. Denne usikkerhed
kan imidlertid ikke ændre de her drag
ne konklusioner, idet højere tal for to
baksforbruget ville komme i modstrid
med tallene for samlede produktions
omkostninger og lønnen, som er bereg
net på et grundlag uafhængigt af det
talmateriale, som har ligget til grund
for råtobaksbeløbene. Selvom man blot
forudsætter, at tobaksforbruget havde
været lige så stort som lønforbruget,
ville der ikke i de samlede produktions
omkostninger i 1896 og 97, efter fra
dragelse af told som har indgået her,
blive mere end henholdsvis 2,4 og 0,7
kr. tilovers til kasse, etikettering, fragt

35.
36.

37.
38.

omkostninger o. s. v. Udgiften pr. 1.000
stk. cigarer til udstyr ansættes hos P.
Wulff i 1908 til 2 kr., Journal, december
1908, status.
Desuden vil forskellen mellem de to
tidligere omtalte beregninger af råto
baksforbruget hos P. Wulff ikke ændre i
det her væsentlige, at tobaksforbruget er
betydeligt lavere end lønomkostninger
ne pr. i .000 i stedet for omvendt.
St. M. 1916, 67.
I Industriberetningen 1910 hedder det,
at priserne dette år endelig er steget
med omkring 5 kr. i forhold til 1908.
Dette vil for P. Wulff give en salgspris
på 59 kr., såfremt firmaet antages efter
stigningen i 1909 på 3 kr. at have fulgt
den fulde stigning i 1910.
Den forhøjede tobaksudgift på 15,5 kr.
pr. i.000 ville give 26 % af 59 kr.,
hvortil skal lægges tolden (6,4 kr.).
Beregningen kan ikke være sikrere end
den formodede salgspris.
Henvendelse 1907, sp. 1455 f.
Henriksen, 96.

Projekt Måløvhøj
En episode under 1930’rnes arbejdsløshed
AF MORTEN WESTRUP

Sagen vedrørende selvforsyningskolonien Måløvhøj var en af 1930’ernes store socialministerielle arbejdsløshedssager. Dens baggrund og
forløb afspejler nogle typiske tendenser i de første kriseårs beskæf
tigelsespolitiske bestræbelser. Privat projektmageri florerede, og
statsmagtens reaktion herpå kunne undertiden virke noget usikker.
Når Måløvprojektet forsøgtes realiseret, skyldtes det bl. a., at man
i Tyskland i vid udstrækning havde iværksat forstadskoloniseringer,
»Stadtrandsiedlungen«, for arbejdsløse.

Baggrund og forudsætninger
en 14. februar 1932 modtog socialminister K. K. Steincke en skrivelse
fra en forening, der kaldte sig »Selskabet til Bekæmpelse af Arbejdsløs
heden i Danmark« h Brevet var udfærdiget og underskrevet af cand, theol.
Hans Lützhöft, som havde været korrespondent, bogtrykker, købmand og op
finder i Berlin og ifølge brevpapirets hoved både var selskabets forretningsfører
og dets bestyrelsesformand 2. Med brevet fulgte selskabets program og vedtæg
ter m. m. Lützhöft skrev, at han i efteråret forgæves havde søgt at få ministe
ren i tale, men siden undladt at ulejlige ham, fordi han fandt det rigtigst
forinden at underbygge sine planer bedst muligt. - Han brugte udtrykket
»mine planer«. Han håbede, at Steincke ville give ham ret i, at intet i sel
skabets program stred imod de bestræbelser, som han - Steincke - under hele
sin »virksomhed som forsørgelsesmand og politiker« havde udfoldet, og at
han bad ministeren have tillid til sine »rene hensigter« og til sin »evne til at
holde den partipolitisk neutrale kurs«, som selskabets repræsentantskab en
stemmigt havde godkendt. Med henvisning til programmet anmodede han
om en samtale 3.
Steincke var hermed blevet præsenteret for et af de mange beskæftigelses-
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projekter, som 1930’rnes krise og arbejdsløshed kaldte frem, og som for en
stor dels vedkommende pegede på nye og uvante former for beskæftigelse
udenfor det almindelige arbejdsmarked.

Selskabets oprettelsefg formål
Det fremgik af det tilsendte, at selskabet var oprettet ved en stiftende gene
ralforsamling den 26. januar. Et repræsentantskab, som formelt udgjorde
ledelsen, udnævnte en »bestyrelse« til at varetage de daglige forretninger. I
denne bestyrelse, der indtil november 1933 alene ledede selskabet, sad — for
uden Lützhöft - blandt andre arbejdsmand og student Louis Daner, Buddinge, og selskabets arkitekt, Erik Fisker. I repræsentantskabet sad en række
fremtrædende folketingspolitikere. Der var Venstres leder, dr. Oluf Kragh
og de radikale M. Rasmussen-Gylling og - for en tid - Oluf Steen. Det kon
servative Folkeparti var repræsenteret af veteranen, dr. Arnold Frænkel og
ingeniør Peder Korsgaard, som gennem mange år var blandt partiets ledende,
og desuden af pastor H. Thyge Jacobsen og værkmester O. Bouet - begge
kendt for deres interesse for socialpolitikken4. Endelig sad der pastor J.
Schmidt fra Den tyske Vælgerforening i Sønderjylland. Der var ingen social
demokrater, skønt det i programmet var hævdet, at alle politiske anskuelser
var repræsenteret. Blandt de øvrige medlemmer var statskonsulenten i have
brug, A. Dalskov og havearkitekterne Emil Bøttiger og V. Termansen. For
mand for repræsentantskabet var i begyndelsen tidligere folketingsmedlem,
professor ved Polyteknisk Læreanstalt, S. Orla-Jensen. Senerehen beklædte dr.
Frænkel denne post.
I tilslutning til selskabet var der - også den 26. januar - oprettet en for
ening, der kaldte sig »De arbejdsløses kooperation til selvhjælp«, hvis formål
det var at forberede sine medlemmer til deltagelse i de virksomheder, selska
bet planlagde. Kooperationens formand var Louis Daner.
Den fremsendte tryksag henvendte sig til »alle kredse i det danske folk«
med indbydelse til at indtræde som medlemmer i selskabet og »efter evne«
bidrage til en »etableringsfond«. »Vejen ud af arbejdsløsheden«, hedder det
i indbydelsen, »fører bort fra uproduktiv arbejdsløshedsunderstøttelse over
til produktiv, rentabel beskæftigelse af al den ledige arbejdskraft, for hvilken
der ikke - ved hjælp af en effektiv arbejdsanvisning for alle befolknings
grupper - kan skaffes plads på det almindelige arbejdsmarked«.
For denne vej ud af arbejdsløsheden - og for filosofien bag - redegøres
der nærmere i det efterfølgende programskrift.
Det hedder her, at de industrialiserede samfund befandt sig i en krise, som
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ikke ville blive afløst af »ny ekspansion af forbrug og produktion. De enkelte
landes produktionskapacitet overskrider nemlig ikke blot de egne, men også
det samlede verdensmarkeds forbrugsmuligheder«. Depression og arbejdsløs
hed opfattedes ikke som en konjunktur, men som en tilstand, der var teknolo
gisk og dermed strukturelt bestemt. Det forklares nøjere, at konkurrencen
tvang erhvervslivet til »vidtdreven økonomi i produktion og varefordeling«
og således fremmede bestræbelserne for at »indskrænke anvendelsen af men
neskelig arbejdskraft«. Overalt trængte maskiner og andre »arbejdssparende« tekniske hjælpemidler ind«; og mekaniseringen fremmedes yderligere af
en »kortsynet og ensidig lønpolitik« fra de beskæftigedes side. Følgen var en
tilstand af »arbejdsløshed og atter arbejdsløshed«, fra hvilken der ingen vej
var tilbage. I England, Tyskland og USA skulle »alle kendere af forholdene«
være enige om, at industrien ikke på ny ville kunne optage den ledige arbejds
kraft. Antallet af permanent arbejdsløse ville stige konstant. Alle samfunds
grupper og alle samfundsklasser ville blive ramt. Unge fik ingen mulighed
for at benytte deres uddannelse. Udlærte svende blev hurtigt arbejdsløse, og
mange af dem »proletariseres og støder til de hjemløses hær«. Af de 1.500
studenter, der hvert år dimitteredes, læste ca. 1.000 videre. Det var et langt
større antal, end landet havde brug for. »Vi har derfor,« hedder det, »et
stadigt voksende antal arbejdsløse polyteknikere, arkitekter, farmaceuter, jour
nalister, musikere osv.«.
Mod alt dette havde man i den industrialiserede del af verden kæmpet
omsonst. Forgæves havde man søgt at »finde på nye behov og nye erhverv«,
forgæves havde man skruet funktionærers og tjenestemænds lønninger i vejret
for at tilvejebringe »en til den voksende produktivitet svarende »købeevne«,
og forgæves havde man ved børsspekulationer og andre inflatoriske forholds
regler søgt at drive et velhavende mindretals forbrug i vejret«. På uforklarlig
vis gøres denne forkerte krisepolitik til krisens årsag. Det »store amerikanske
krak af oktober 1929, der blev indledningen til den almindelige verdens
krise« skulle være »et typisk eksempel på denne »prosperity«-politiks uund
gåelige negative resultat«. Ikke mere havde selskabet til overs for »forsøg med
»nødarbejder««, som altid havde vist sig at være »flere gange så kostbare
som de arbejdsløses hele underhold ved forsikring eller (og) understøttelse«.
Man kunne ikke, hedder det, afhjælpe voksende permanent arbejdsløshed
med midlertidig beskæftigelse.
Hvad angår statens arbejdsløshedspolitik i øvrigt, rettes der i programmet
voldsomme angreb på — hvad der må forstås som — dén nære og efter selska
bets mening eksklusivt virkende forbindelse mellem den statsanerkendte og
-kontrollerede arbejdsanvisning og den statsanerkendte og -understøttede ar-
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bejdsløshedsforsikring - og dermed fagbevægelsen. Den var knyttet med lo
ven om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring af 22. dec. 1921, hvori
det bestemtes, at i tilfælde af lige kvalificerede arbejdssøgende skulle anvis
ningskontorerne til ledige pladser fortrinsvis anvise medlemmer af de aner
kendte arbejdsløshedskasser5. Angrebet gjaldt dog især den officielle arbejds
løshedsstatistik, som alene konstaterede ledigheden blandt de organiserede
arbejdsløse og dé uorganiserede ledige, hvem den første ekstraordinære ar
bejdsløshedslov - loven af 19. okt. 1931 om midlertidig hjælp til arbejdsløse
- gav ret til hjælp, hvis de opfyldte lovens betingelser og meldte sig personligt
på et arbejdsanvisningskontor6. Den officielle statistik forbigik, hævdes det,
»hovedparten af arbejds- og stillingsløsheden indenfor alle øvrige befolknings
klasser«. Angrebet er for så vidt rigtigt, som statistikken tilvejebragtes ved det
af arbejdsløshedskasserne og arbejdsanvisningskontorerne indsendte talmate
riale og kunne derfor ikke - som selskabet ønskede det - give tal for »den
samlede arbejdsløshed« 7. Et billede af den kunne efter selskabets opfattelse
opnås gennem en »effektiv arbejdsanvisning«, som alle arbejdssøgende ville
være motiverede for at opsøge. Uden for fagforeningerne stod, hævdes det,
»over 600.000 arbejdere, tyende og funktionærer foruden ruinerede middel
standsfolk af alle brancher«, som kun havde bladenes annoncer at holde sig
til. Lovgivningens mulighed for personlig tilmeldelse benyttedes kun af en
brøkdel af de uorganiserede arbejdsløse.
Al denne mangelfuldhed ville selskabet råde bod på. Det agtede at etablere
»en effektiv virkende arbejdsanvisning for alle arbejds- og stillingsløse, der
ikke har adgang til fagforeningernes eller anden fyldestgørende arbejdsanvis
ning«. De arbejdssøgende skulle optages i et kartotek, som ville blive »be
arbejdet statistisk« med det formål at bringe en »supplerende arbejdsløsheds
statistik« til veje.
Hvad angik ny beskæftigelse, skulle der være lyspunkter at øjne. Den pro
tektionistiske handelspolitik antoges at ville blive skærpet fra år til år, men
måtte også medføre en voksende efterspørgsel efter indenlandske varer. Fal
dende import og eksport betød, at produktion af »nyttige forbrugsvarer«
til hjemmemarkedet kunne udvides. For en sådan burde der virkes ved en
»national koncentrationspolitik«, til grund for hvilken der lå frugale og til
dels moralsk begrundede forestillinger om økonomisk selvtilstrækkelighed og
selvforsyning inden for mindre økonomiske enheder, hvor »beskæftigelsen af
det størst mulige antal personer« var »vigtigere end den størst mulige produk
tion« og »fremstillingen af nyttige forbrugsvarer vigtigere end produktionen
af luksusvarer«. Alle de arbejdsmuligheder, en sådan politik ville skaffe til
veje, måtte udnyttes. Selskabet påtog sig beredvilligt »at opspore, samle og

Projekt Måløvhøj

149

systematisk ordne« dem alle. Det var en opgave, hedder det videre, som i et
privatkapitalistisk samfund kun kunne løses af en privat institution.
Således kunne dog kun en »brøkdel af de arbejdsløse« finde arbejde. For
nødent var det desuden at slå ind på en helt ny beskæftigelsespolitik, der »ikke
greb forstyrrende ind i det i forvejen tungt nok arbejdende erhvervsliv« og
ikke påførte det nogen form for konkurrence.

Størstedelen af de arbejdsløse skulle bosættes i havelodskolonier i byernes ud
kanter og dér dels ved eget arbejde »forsyne sig med familiens behov i have
sager og en del andre næringsmidler, såsom æg, kyllinger, kaniner og
desl.---- « og dels ved »organiseret samarbejde« — og alene til eget forbrug producere »andre vigtige forbrugsvarer, såsom mælk og mejeriprodukter,
møbler, klæder, trikotage osv.«. Kolonisterne skulle kunne klare sig, hvis de
ved siden heraf fik en smule supplerende beskæftigelse i den nærliggende by
og derved indtjente »en meget beskeden sum«. Udgifterne til de »øvrige ele
mentære livsfornødenheder« forventedes nemlig ikke at blive væsentlig større,
end de havde været »en menneskealder« tidligere.
I disse for en væsentlig del selvforsynende kolonier, som man mente kunne
oprettes overalt i landet, og hvortil der alle steder ville være »kvalificerede
arbejdsløse« nok, skulle beboerne være sikret »et partiel eksistensgrundlag
betinget af og baseret på flid og nøjsomhed«. Realiseredes sådanne planer,
betød det endvidere, at arbejdsløsheden ikke vilde falde samfundet til byrde.
Arbejdsmarkedet blev aflastet, det »normale erhvervslivs byrde« ved de ledi
ges underhold blev mindsket, og yderligere - hævdes det - var det i fagfor
eningernes interesse, at der »ved formindskede tilbud af overflødig arbejds
kraft« blev skabt »en bedre ligevægt mellem tilbud og efterspørgsel på ar
bejdsmarkedet«.
Nærmere erklærede man sig i stand til på et område ca. 15 km fra Kø
benhavns centrum at udstykke haver på 2.500 kvadratalen samt på hver have
lod opføre dels et grundmuret eetetageshus på 52 m2 indeholdende 2 værel
ser, køkken og bryggers og dels et træudhus med »das«, brændsels- og cykel
rum. Når 50 lodder udstykkedes ad gangen, skulle anlægs- og byggearbejde
kunne udføres for 5.000 kr. pr. udstykket lod, i hvilket beløb der var ind
regnet udgifter til vejanlæg, afløb, vand- og el-forsyning. I programmet er
medtaget arkitekt Fiskers tegning til og beskrivelse af de påtænkte huse. Der
er her tale om særdeles skrabet byggeri. Udførelsen skulle være den billigst
mulige. Alle materialer kunne godt være anden klasses, hvis de var »i for
svarlig stand« og alle dimensioner skulle være så små »som byggemyndighe
derne eller stabiliteten tillader det«. I hvert hus skulle der være én kakkelovn
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og ét lampested. Kloakering var tænkt foranstaltet ved et bryggersafløb, som
skulle føres ud til en sivebrønd eller til en grøft i »husets nærhed«. Til 50
huses vandforsyning skulle der graves ca. 5 brønde. Hvor der skulle holdes
høns og kaniner meddeler tegningerne intet om, ligesom der intet anføres
vedrørende haveanlæg m. m.
Planen gik videre ud på at lade en stor del af anlægs- og byggearbejderne
udføre af de fremtidige beboere selv. Finansieringen skulle ske ved alminde
lige første- og andenprioritetslån på tilsammen 3.000 kr. pr. hus, hvortil sta
ten forventedes at ville føje et billigt tredieprioritetslån på 1.500 kr. De re
sterende 500 kr. skulle indskydes af den fremtidige beboer i form af arbejde
under opførelsen. Kolonisten ville under bygge- og anlægsarbejdet, som for
ventedes at vare ca. 3 måneder, få »den nødvendige del« af sin normale løn
for byggearbejdet udbetalt kontant. Efter færdiggørelsen skulle han først som
forpagter forrente og amortisere lånene. Når en del af den investerede kapi
tal var afdraget, ville han erhverve skøde på havelodden. Fuld ejendomsret
fik han dog ikke. For at sikre »loddens anvendelse i overensstemmelse med
formålet« skulle han nemlig være afskåret fra at »sælge eller belaste« den
uden selskabets samtykke.
Bebyggelser af denne art ville være rentable i modsætning til størsteparten
af boligbyggeriet i byerne, hvor »hjælpekassen, ja endog fattigvæsenet, i stor
udstrækning må udrede huslejen«.

Programmet bygger nok på enkelte i og for sig rigtige forudsætninger, men
må alligevel karakteriseres som bombastisk problemforenklende, ulogisk og
uklart og hist og her ganske uforståeligt. Dets formuleringer er typiske udtryk
for den stil, som 30’mes mange »idealister« anvendte, når de publicerede
deres projekter til samfundets forbedring, ligesom planen i det hele taget er
et typisk eksempel på tiårets mange sociale genrejsningsplaner8. Udgangs
punktet var, at ledighedens kroniske karakter gjorde de arbejdsløse til en sær
lig samfundsklasse, som til dels måtte drages ud af det almindelige samfunds
liv, og til hvis underhold der skulle ydes mindst muligt.
Det var overhovedet begrænset, hvad det offentlige kunne og skulle fore
tage sig. Programmet er som anført stærkt kritisk over for statsmagtens kon
junkturpolitiske bestræbelser, der nærmest skildres som humbug. Forlanges
måtte det i hvert fald, at det offentliges bidrag til arbejdsløshedsunderstøttel
serne - ja, overhovedet al arbejdsløshedsunderstøttelse - anvendtes »produk
tivt«. Man var i god overensstemmelse med en udbredt og solid opinion i
1930’mes Danmark, når man skrev, at »produktiv anvendelse af disponible
penge« var »vigtigere end understøttelse af arbejdsdygtige og sunde er-
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hvervsløse«. En produktiv anvendelse af disponible penge ville det blandt an
det være at finansiere den overflødige arbejdskrafts sociale emigration. Denne
løsning af den permanente arbejdsløsheds problem skulle også være i over
ensstemmelse med igßo’rnes »nye tanke: forenkling af tilværelsen«. Den øko
nomiske udvikling havde nået et stadium af »vidtdreven rationalisering« og
»overdrevent luksusforbrug«. Nu var det nødvendigt at vende tilbage til mere
enkle livsformer. »Den sikre udsigt til snart at kunne sætte foden under eget
bord vil let opveje savnet af luksus og »moderne teknik««. Og det var ikke
usandsynligt, at »en fortsat udvikling i den her foreslåede retning vil medføre
dannelsen af en ny og solid og tilfreds middelstand til styrkelse af vor hårdt
kæmpende små næringsdrivendes store befolkningsgruppe« 9.

»Stadtrandsiedlungen« i Tyskland
Lützhöft havde hentet ideerne i Tyskland, hvor arbejdsløsheden netop i
februar 1932 kulminerede med over 6 millioner ledige10. Her havde man
lige siden de første kaotiske efterkrigsår eksperimenteret med småhavekoloniseringer i de større byers yderzoner. Blandt andet havde man i en stor boligog udstykningslovgivning, som gennemførtes i årene 1919-20, ved ekspropria
tionsbestemmelser og på anden vis villet fremme udflytninger til »vorstädt
ischen Kleinsiedlungen« eller »Stadtrandsiedlungen«n. I de første hårde
kriseår 1931 og 1932 var udviklingen imidlertid ved at løbe løbsk. Da var
på en mere eller mindre organiseret måde tusinder af arbejdsløse familier
flyttet fra de store byers trange boligkarreer - deres »Massenmiethäuser« ud i kolonihaver og på ubebyggede arealer i byernes udkanter i den hensigt
dér at indrette sig primitive helårsbeboelser og lade havebrug, smådyrshold
m. m. udgøre deres eksistensgrundlag, indtil beskæftigelsessituationen måtte
ændre sig, og de igen kunne få arbejde. I 1931 havde koloniseringerne af by
ernes nærmeste omgivelser spontant taget et sådant omfang - og behovet
for dem dermed vist sig at være så stort - at rigsregeringen for alvor mente at
måtte regulere, kontrollere - og fremme dem. For at kunne det blev der i re
geringen Brünings tredie nødforordning af 6. okt. 1931 »zur Sicherung von
Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen«
og i senere »Richtlinien« truffet nærmere bestemmelser om, hvorledes be
byggelserne skulle skaffes til veje og administreres12. Den betydning, rigs
magten tillagde sit engagement i denne udstykningspolitik, ses tydeligt af det
regi, hvori den ville udfolde sin virksomhed og af de bemyndigelser, en ny
administration fik. Til at forestå det hele udnævntes direkte under rigskans
leren en »Reichskommissar für die vorstädtische Kleinsiedlung«, med hvem
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landenes og byernes myndigheder forpligtedes til at samvirke, og som til sin
disposition fik både rigslån og en nærmere bestemt ekspropriationsmyndig
hed.
I 1931 var man i socialministeriet bekendt med disse tyske foranstaltnin
ger 13. Foranlediget af, at ret tilsvarende planer nu ønskedes virkeliggjort
herhjemme, gjorde ministeriet meget ud af at indhente yderligere oplys
ning om, hvad der gik for sig i Tyskland. Man korresponderede bl. a. med det
tyske rigsarbejdsministerium, og fra generalkonsulatet i Hamborg fik man
detaljerede indberetninger om, hvad der foregik i Hamborg-Harburg-Altona-området.
I juli 1932 kunne embedsmændene ydermere gøre sig bekendt med en samlet
redegørelse for de tyske koloniseringsplaner og den filosofi, der lå bag. Man
modtog da ordlyden af et foredrag, som den nyudnævnte rigskommissær, dr.
Konrad Saassen, havde holdt i februar, og hvori han havde redegjort for de
opgaver, det var overdraget ham at løse 14.
Dr. Saassen tog her et vældigt vue ud over Tysklands økonomiske og so
ciale situation. Verdenskrigen havde bragt den internationale handel til
standsning og medført nyindustrialisering i ud- og indland. Produktionen
oversteg langt afsætningsmulighederne. For Tysklands vedkommende havde
yderligere udenlandsk låntagning og inflation i efterkrigsårene begunstiget
industrielle nyanlæg, hvis produktion hjemmemarkedet ikke var i stand til at
aftage. Alle lande byggede toldmure og tilstræbte selvforsyning. Krisen var
ikke kun en forbigående konjunkturkrise, men en verdensomspændende er
hvervsstrukturel krise, som for Tyskland var særlig hård på grund af usikker
heden omkring afgørelsen af reparationsspørgsmålet og tilbagetrækningen af
de kortfristede udenlandske kreditter i slutningen af 20’me. Økonomien måtte
nu tilpasses de forandrede vilkår, og Tyskland indstille sig på selvforsyning.
En tilpasning med dette mål kunne bl. a. nås ved indenlandsk kolonisa
tion, »Binnensiedlung«. Vandringen fra land til by måtte vendes, og de ar
bejdsløse fra byerne heltidsbeskæftiges i land- og havebrugskolonier. Derved
kunne der gives dem et eksistensgrundlag, og dermed kunne offentlig arbejds
løshedsforsorg overflødiggøres. Da det imidlertid måtte være ugørligt at boog sysselsætte 6 millioner arbejdsløse på denne måde, og da det ej heller var
muligt at arbejdsløshedsundersøtte disse masser af mennesker, var det i man
gel af andre midler nødvendigt at overgå til korttidsarbejde i byerhvervene
og desuden tildele de kort tidsarbejdende jordstykker i industriområdernes
yderzoner, for at de dér ved havebrug m. m. kunne forsyne sig med en væ
sentlig del af de nødvendige næringsmidler. Ved små og mellemstore byer
skulle man kunne nøjes med ubebyggede lodder. Ved de store og største var
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dette ikke nok. Den spontane og illegale udflytning til primitive boliger eksempelvis omkring Berlin - turde have vist dette. Men netop i storbyområ
derne at tillade og organisere udflytninger af denne art ville være billigt bo
ligbyggeri i et sundt miljø. »Stadtrand«-kolonisteme ville nyde godt af livet
og arbejdet i den frie natur. De var reddet fra storbyelendigheden og fik til
fredsstillet deres længsel efter naturen og efter eget hjem på egen jord. »Så
danne hjem vil danne grundlaget for et sikret familieliv«, udtalte dr. Saassen. En enklere og sundere livsstil ville føre med sig, at udgifterne til mange
af bylivet bestemte behov ville falde bort, og besiddelsen af eget hus med
have ville tilskynde til sparsommelighed.
Bebyggelserne skulle være ensartede. Derved undgik man et vildt byggeri,
der skamskændte byomgivelserne. Husene, der hver skulle rumme et »Wohn
küche«, et til familiens størrelse svarende antal soveværelser og desuden små
dyrsstald, redskabsrum m. m., måtte være af en sådan kvalitet, at de ikke
blev forladt ved den første og mindste forbedring af erhvervssituationen. Al
ligevel skulle anlæg og byggeri skrabes mest muligt. Beboelserne skulle opføres
ved billigt seriebyggeri; og i hensende til deres udstyr måtte der gives afkald
på alt ikke ubetinget nødvendigt, herunder tilslutning til de offentlige for
syningslinier.

»Stadtrandsiedlungen« ved Hamburg-Harburg i sommeren 1932. Foto i Socialministeriets
sag vedrørende Måløvhøj.
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Landskabet rundt om mange byer blev snart præget af disse kolonier. I
april 1932 var der ved Berlin skaffet 2.000 beboelser til veje15, i maj var
der opført 486 ved Hamborg 16 og i juli 27.000 i hele Tyskland 17. Ved
gennem hele tiåret at stille lån og billig jord til rådighed for de »Heimstät
tengesellschaften«, det blev overdraget at organisere forstadskoloniserin
gerne, demonstrerede da også både rigsregeringen og delstatsregeringerne deres
tro på denne specielle produktive arbejdsløshedsforsorg. På trods af oprust
ning, bedre konjunkturer og mindre arbejdsløshed var ved krigsudbruddet
i 1939 i million mennesker bosat i 184.000 havebrug i storbyernes udkan
ter 18. Vanskelighederne var dog mange, og debatten om bebyggelserne og
deres finansiering omfattende. Den forudsatte halvtidsbeskæftigelse var de
fleste steder uopdrivelig19; husene var mange steder overordentlig primi
tive 20 ; deres placering ofte sådan, at supplerende beskæftigelse på det al
mindelige arbejdsmarked alene af den grund var uopnåelig.
»Stadtrandsiedlung« var imidlertid kun én af de mange former for »Sied
lung«, som debatteredes vidt og bredt i Tyskland, og ved hvilke man ville
vende strømmen fra land til by. Byerhvervenes overflødiggjorte arbejdskraft
skulle vende tilbage til jorden, og den opfattelse var vidt udbredt, at Tysk
lands fremtid ikke var knyttet til fortsat industrialisering, men derimod til
agerbruget. At depressionen således var erhvervsstrukturelt bestemt kom til ud
tryk fra alle deltagere på den »Westdeutsche Siedlungstagung«, som afhold
tes i Münster i februar 1932, og på hvilken dr. Saassen havde holdt sit fore
drag. Lederen af »Die Forschungsstelle für Siedlungs- und Wohnungswesen
an Universität Münster«, professor dr. W. F. Bruck havde således i sin ind
ledningsforelæsning på konferencen talt om »die grosse strukturale Umge
staltung der Welt«, som også ville være kommet uden verdenskrig og verdens
krise 21. Den var fremkaldt dels af de oversøiske landes industrialisering og
dels af »die, enorme Menschmassen einsparenden, teknische Rationalisie
rung« 22.
Byflugten i Tyskland var imidlertid ikke alene en miljø videnskabelig og
miljøpolitisk affære, men en realitet. 1920’mes konjunktursvingninger og
1930’rnes depression og massearbejdsløshed førte med sig en udbredt følelse
af afmagt over for den moderne industrialismes problemer og en lede ved den
industrielle storby, hvor det ganske enkelt var umuligt at opretholde tilværel
sen. Der opstod i den tyske bybefolkning romantiske længsler efter nye livs
former, som i 1920’me førte til omfattende flugt fra byerne ud i landdistrik
terne 23. Denne flugt tog form af kolonisationer i mange forskellige former,
blandt hvilke der især er grund til at standse op ved den bekendte »freiwil
lige Arbeitsdienst« 24. Det var en blandt ungarbejdere, unge landmænd og
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studenter opstået bevægelse - med rødder tilbage i den store tyske Jugendbund-tradition - for oprettelse af arbejdslejre, hvor beboerne skulle udføre
nødhjælpsarbejder, ødelandsopdyrkning osv. og derudover modtage under
visning samt deltage i forskellige former for idealiseret samliv og fælleskab.
Den udvikling, som den frivilllige arbejdstjeneste kom til at gennemløbe, er
i øvrigt med til at vise, hvor stor forvirringen var i det kriseramte Tyskland.
Når nationalsocialisterne og andre politiske højregrupper ønskede at gøre be
vægelsen til en tvungen halvmilitær arbejdstjeneste 25, og når de samme poli
tiske grupper ønskede at skabe mere »Lebensraum« 26 ved, at hidtil ubeboede
og uopdyrkede - især østtyske - områder koloniseredes, og når det politiske
centrum, som det repræsenteredes af regeringen Brüning, ville fremme frivil
lig arbejdstjeneste 27, koloniseringer m. m., så var man for alvor inde i et
uoverskueligt væv af på een gang national- og krisepolitiske foranstaltninger,
som viser, hvor stor rådvildheden var umiddelbart inden Hitlers magtover
tagelse. Et fælles træk i det hele er det dog, at verdenskrig, kolonitab, ernæ
ringskatastrofe, 20’mes voldsomme konjunkturbevægelser og 30’rnes depres
sion havde givet autarki- eller selvforsyningsbestræbelseme våben i hænde,
over for hvilke, som Wolfgang Benz skriver, »beweisbare volkswirtschaftliche
Erkenntnisse von der Sinnlosigkeit der Autarkie kein Gewicht besassen« 28.

»Produktiv arbejdsløshedsforsorg« under tredivernes krise
Som nævnt var man i det danske socialministerium bekendt med de tyske
koloniseringer. Ikke desto mindre forårsagede det nogen forbløffelse og usik
kerhed blandt ministeriets embedsmænd, da man i februar 1932 præsentere
des for ønsket om, at noget tilsvarende blev realiseret her i landet. Forbløffel
sen blev formentlig ikke mindre ved nærmere bekendtskab med det vidtløftige
program og de deri udviklede planer om selvforsyning i små, økonomisk auto
nome samfund - planer, som på sin vis gik videre end de tyske forbilleder.
I de overvejelser, ministeriets embedsmænd nu måtte gøre sig, kom kritikken
over for det indsendte projekt stærkt til orde 29. Man havde aldrig set en for
ening, der satte sig så stort et mål. Man måtte mene, at arbejdsløshedsproble
met alene kunne løses gennem fremme og lovmæssig regulering af det nor
male erhvervsliv, at iværksættelser af arbejder af ekstraordinær karakter kun
i ringe grad kunne hjælpe, samt at man vel skulle vogte sig for foranstalt
ninger, der ligesom byggede på de arbejdsløse som en stand for sig. Det var
lige som om, man ikke kunne tage det helt alvorligt.
Når Steincke og hans embedsmænd alligevel ikke ganske afviste sagen, men
langsomt engageredes i den og lod den gå sin lange og indviklede gang for
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til sidst at lade selskabet opføre sin koloni på Måløvgårds jorder i BallerupMåløv kommune, skyldtes det flere forhold. For det første havde syv folke
tingspolitikere ladet sig indvælge i selskabets repræsentantskab og måtte der
med formodes at ønske projektet virkeliggjort. For det andet syntes man i mi
nisteriet fra begyndelsen - og i virkeligheden under hele sagen - først og
fremmest at ville betragte projektet som en boligtilvejebringelse for arbejds
løse, på hvilken man kun kunne se med sympati. Til at kunne eller ville aner
kende selvforsyningsplanerne og dermed betragte projektet som beskæftigel
sesforanstaltning nåede man nemlig aldrig frem. For det tredie gjorde natur
ligvis de mange tyske »Stadtrandsiedlungen« deres indtryk. Man bemær
kede sig det vældige apparat, tyskerne havde stablet på benene og noterede
sig i det hele taget den betydning, man i Tyskland syntes at tillægge disse
koloniseringer. Og for det fjerde var der - som set i Tyskland - alle tidens
almindelige planer og forestillinger om for en del at kunne afhjælpe den
»kroniske« arbejdsløshed - herunder især ungdomsarbejdsløsheden - ved at
vende vandringen fra land til by, udstykke, danne kolonier, oprette lejre etc.
Det var disse ideer, der indgik i bl. a. landbrugsminister Bordings senere om
talte lov af ii. maj 1933 om gartnerier, havebrug, frugtavlskolonier m. m.,
og det var dem, Steincke ville have frem i dagens lys, da han, en uges tid in
den han modtog Lützhöfts brev, apellerede til offentligheden derom (se ne
denfor side 158).
Men afgørende for ministerens og hans embedsmænds stillingtagen i be
gyndelsen må det have været, at den økonomiske udvikling på kort tid havde
taget en afgørende vending til det værre. Det var først henimod slutningen
af 1931, at depressionen for alvor blev følelig i Danmark. Man var da under
pres og fornemmede, at tilstandene ikke tillod, at noget middel, der foregav
at ville råde bod på arbejdsløsheden og mildne de nye, barske kår for tusin
der af borgere, blev fejet af bordet.
Netop i 1932 kulminerede arbejdsløsheden med en ledighed i gennemsnit
for hele året på 31,7 % blandt de organiserede og arbejdsløshedsforsikrede
lønmodtagere 30. Året før havde den samme ledighed andraget 17,9 %. I fe
bruar måned var 35,9 % af de forsikrede lønmodtagere arbejdsløse, hvilket
betød, at henved 109.000 arbejdsløshedskassemedlemmer stod uden arbejde.
Hertil kom for det første de 32.000 uorganiserede og ikke forsikrede, som
havde benyttet sig af den mulighed for personlig tilmeldelse til et arbejdsan
visningskontor, som den føromtalte lov af 19. oktober 1931 gav dem, og for
det andet hele den ikke registrerede arbejdsløshed.
Hvor alvorlig situationen var og føltes i februar 1932 fremgår af Folke
tingets langstrakte førstebehandling af Steinckes lovforslag om forlængelse
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af krisehjælpen til arbejdsløse, som fandt sted den 9. og 10., netop de samme
dage, hvor der var overhængende fare for lock-out og storkonflikt på arbejds
markedet31. Loven var tænkt som en fortsættelse af 19. oktober-loven om
midlertidig arbejdsløshedshjælp og skulle nærmere fastsætte en krisehjælp til
de forsikrede, som havde opbrugt både deres almindelige, vedtægtsmæssige
arbejdsløshedsunderstøttelse og den 70 dages hjælp, som kunne ydes dem ef
ter 19. oktober-loven, ligesom loven også skulle yde de ikke-forsikrede, per
sonligt tilmeldte en tilsvarende krisehjælp. Steincke opgav i sin forelæggelses
tale det nyeste arbejdsløshedstal til at være 138.903 og oplyste, at ca. 20.000
forsikrede ved slutningen af januar måned havde opbrugt deres krisehjælp
i henhold til oktoberloven, samt at alle de 17.000 personligt tilmeldte, som
i december måned havde oppebåret hjælp i overensstemmelse med samme
lov, nu måtte formodes på samme måde at have opbrugt deres krisehjælp.
Således havde henved 40.000 registrerede ledige kun hjælpekasserne og fat
tigvæsenet tilbage.
Debatten blev lang og bitter. Bag den lå usikkerheden over for den nær
meste tids udvikling, fornemmelsen af, at der ikke var lysning at øjne og en
fundamental uenighed om, hvilke midler man skulle tage i anvendelse.
Skarpest over for hinanden stod Steincke og dr. Kragh, Venstres leder og
medlem af repræsentantskabet for Selskabet til Arbejdsløshedens Bekæmpelse.
Kragh angreb overordentligt skarpt og heftigt den sociale arbejdsløshedslov
givning, der var indledt med 19. oktober-loven, udtalte, at der her var åbnet
»en overordentlig vid port til offentlige midlers uddeling«, og rettede især skyt
set mod de lovfortolkende cirkulærer, som var kommet i lovens kølvand 32.
Han ønskede »ordnede forhold med hensyn til fortsat understøttelse til ar
bejdsløse«, og med ordnede forhold mente han »forhold hvilende på forsik
ringsmæssigt grundlag« 33. Et cirkulære af 28. november fortolkede han på
denne måde: »Giv, hvor der ikke er tvivl, og giv også, hvor der er det, så
handler I i lovens ånd. Kun ét skulle man være varsom med at give, én
ting skulle man være forsigtig med at anvise, og det var arbejde« 34. Anvise
arbejde ville man hellere end gerne. På det private arbejdsmarked lod det sig
blot ikke umiddelbart gøre, og på det offentlige var mulighederne selvsagt
begrænsede.
Når bortses fra hele den almindelige konjunkturvendende krisepolitik, og
opmærksomheden alene rettes mod de offentlige indgreb, som havde øjeblik
kelig beskæftigelsesfremme som mål, var der ved sådanne dog mulighed for
at fremskaffe ekstraordinær beskæftigelse af forskellig art 35. Her kunne stats
magten for det første tage initiativet til produktive iværksættelser, som dels
var dele af den almindelige konjunkturvendende politik og dels umiddelbart
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beskæftigelsesgivende, og for det andet - under navn af »produktiv arbejds
løshedsforsorg« - foranstalte beskæftigelse af forskellig utraditionel art, som
nok i en vis forstand var produktiv, men som først og fremmest havde et so
cialt sigte. Behovet for sådan utraditionel beskæftigelse indbød også - sådan
som det kun var at forvente, og sådan som Måløveksperimentet viser det - til
megen projektmageri og udfoldelse af privat idérigdom. De førstnævnte for
anstaltninger var 1930’rnes offentlige anlægs- og byggearbejder, nødhjælps
arbejder af forskellig art, lovgivning om lån, tilskud og skattebegunstigelser
til grundforbedring, privat byggeri, merbeskæftigelse m. m.
Hvad staten desuden planlagde at iværksætte af »produktiv arbejdsløs
hedsforsorg«, forestillede man sig ofte arrangeret inden for rammerne af der
til indrettede kolonier og lejre, finansierede ved offentlige midler, der ellers
ville være udbetalt som arbejdsløshedsunderstøttelse. I sådanne kollektiver
skulle beboerne beskæftiges med have-, land- og skovbrugsarbejder samt med
diverse jordrydnings-, opfyldnings- og beplantningsarbejder, hvor der nu var
behov for dem. Det var ved lovgivning af den art især ungdomsarbejdsløs
heden, man havde i tankerne 36. Såvel i offentligheden som i politiske kredse
blev der i ßo’me taget stærkt til orde for socialpædagogiske indgreb, som
kunne forebygge ledighedens demoraliserende virkninger blandt de nyudlærte
og de 18-22-årige i det hele taget. Tydeligst kommer disse hensigter nok til
udtryk i Steinckes lov af 20. maj 1933 om tilskud i anledning af ungdoms
arbejdsløsheden, det første led i den lovgivning, som sidst i 30’rne og begyn
delsen af 40’rne bragte de berømte statsungdomslejre til verden.
Begyndelsen til alt dette blev, som omtalt, gjort i den dramatiske februar
måned 1932. Da havde Steincke i et langt åbent brev appelleret til offentlig
heden om at fremkomme med ideer til beskæftigelse af de helt unge arbejds
løse 37. Han skrev, at ungdomsledighed betød tab af livs- og arbejdslyst og
tillærte færdigheder, og at den følgelig måtte have en stærk tendens til at blive
»kronisk arbejdsløshed for hele livet« og således medføre dannelsen »af et nyt
proletariat under den egentlige arbejderklasse«. I Steinckes brev var der lagt
op til svarene. Der tales om forskellige former for landbrugskolonier og om fri
villig arbejdstjeneste i den tyske form som mulige løsninger.
Medens forslagene indløb til ministeren, ville »Socialdemokraten« forhøre
sig om ungdomsarbejdsløsheden. Bladet lavede en enquete: »Hvorledes mod
virkes demoralisationen af den arbejdsløse ungdom?« Svarene på spørgsmå
let grupperer sig karakteristisk. Repræsentanter for fagbevægelsens unge ind
tog en særdeles kritisk og advarende holdning til oplægget. Viggo Eigtved 38
fra Arbejdsmændenes Ungdomsafdeling i København og Henry Grünbaum 39
fra Københavns samvirkende faglige Ungdomsafdelingers Sekretariat udtalte
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samstemmende, at hvad enten det kaldtes arbejdskoloni eller frivillig arbejdstjeneste, ville resultatet af arrangementerne blot blive løntryk. Grünbaum øn
skede højskoleophold, udvidet skolepligt o. lign. Andre adspurgte - deriblandt
to så fremtrædende pædagoger som højeskoleforstanderne H. J. Gammelgaard, Roskilde Arbejderhøjskole, og J. Th. Arnfred, Askov, gik ind for
forskellige former for arbejdskolonier 40. Mange af de andre forslag var ud
tryk for den opfindsomhed og fantasifuldhed, som arbejdsløsheden appellerede
til hos mange 41. Ungdommen skulle gennemgrave Frederiksberg bakke, for
binde Møn med Sjælland, redde vore historiske minder, udøve gymnastik
under højskoleforstander Niels Bukhs ledelse osv.42.
Den i. marts 1933 kunne Steincke meddele offentligheden, at der var ind
sendt 140 forslag 43. De fleste gik som ventet ud på at foreslå den ønskede be
skæftigelse tilvejebragt ved arbejde i kollektive landbrug, landbrugskolonier eller
lignende. I denne gruppe var de forslag, der pegede på oprettelse af egentlige
kollektive landbrug, i flertal. I sådanne, ønskedes det, skulle »eleverne« dyrke
jorden i fællesskab, have selvstyre og ved siden af landbrugsdriften deltage
i undervisning af forskellig art. Med henblik på vedligeholdelsen af faglige
færdigheder hos de udlærte skulle der indrettes særlige værksteder. Forsla
gene behandledes af det i december 1932 nedsatte Arbejdsløshedsråd, der
havde fremme af den produktive arbejdsløshedspolitik som arbejdsområde.
Derfra indgik de så i socialministeriets forberedelser til den nye lovgivning.
Nogen betydning fik de vel i denne sammenhæng. I det mindste er der megen
overensstemmelse mellem tendensen i det indsendte forslagsmateriale og det,
Steincke foreslog Rigsdagen at vedtage.
Ministeren fremsatte sit forslag til loven i Folketinget den 4. maj44. Det
gik ud på, at såfremt kommuner, private foreninger eller andre egnede orga
ner måtte ønske at skaffe unge arbejdsløse i 18-22 års alderen beskæftigelse
og derved modvirke den forringelse af arbejdsevnen og arbejdslysten, som
måtte være en følge af langvarig arbejdsløshed, skulle staten kunne yde støtte.
Beskæftigelsen skulle bestå i, at der inden for rammerne af nogle til formålet
oprettede lejre blev iværksat en passende blanding af undervisning, sport og
»nyttigt arbejde«, som måtte formodes ellers ikke ville blive udført. En god
del af forhandlingen om forslaget kom naturligvis til at dreje sig om, i hvilket
omfang forslaget var inspireret af den tyske frivillige arbejdstjeneste i - det
nu nazistiske - Tyskland 45. At den skulle have været forbilledet, afvistes skarpt
af socialdemokraten J. Bornholt46, medens Alfred Bindslev, hvis parti - de
konservative - var med til at gennemføre loven, lige så bestemt mente, at den
tyske arbejdstjeneste i høj grad havde været inspirationskilde. Formålet var,
sagde han, begge steder ganske det samme: »at skaffe arbejde til de unge,
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som er uden arbejde, og samtidig gøre det i en folkeopdragende hensigt« 47.
Pastor Johannes Schmidt tilsluttede sig Bindslevs udtalelser og betonede, at
initiativet til den frivillige arbejdstjeneste i Tyskland ikke var nazistisk48.
Den betydning, man synes at have tillagt sådanne lejre, turde fremgå af,
at regeringen - atter med konservativ støtte - ved lov af 27. marts 1934
fik 1933-loven forlænget, skønt den ikke var udnyttet i det omfang, giverne
havde ønsket og forestillet sig. Når den ikke var det, skyldtes det bl. a. den
modstand, der i arbejderkredse var imod lovens indhold og sigte, og som bl. a.
må ses på baggrund af det i Tyskland passerede 49. Steincke erkendte dette
åbent under forlængelseslovens førstebehandling, men gav kommunistisk agi
tation skylden derfor50. Hvordan det end forholdt sig, spillede den tyske arbejdstjeneste en langt større rolle i debatten denne gang, end den havde
gjort i forhandlingerne om 1933-loven.
I Tyskland, vidste man, var det de nazistiske magthaveres erklærede mål at
erstatte den frivillige arbejdstjeneste med en halvmilitær tvungen arbejds
pligt, der skulle danne en art forbindelse mellem skolepligt og værnepligt51.
Denne arbejdspligt lurede især i kulissen, da Venstre til lovforslaget stillede
et ændringsforslag, gående ud på, at kommunalbestyrelserne på en nærmere
fastsat måde skulle være berettigede til at afvise unge lediges vægring ved at
lade sig anvise arbejde i de ved loven oprettede lejre 52. Bornholt så sig nød
saget til at gå skarpt i rette med Venstre og udtalte om partiets bidrag til lo
ven, at »vi her står over for den tvungne arbejdstjeneste«. Kommunisten
Munch-Petersen sagde, at Venstres idé netop viste, hvad lovforslaget indebar
af fare 53.
Der kom lidt ud af denne lovgivning. I løbet af et års tid etableredes 10
lejre, bl. a. ved Nærum, St. Magleby og på herregården Raunstrup ved
Næstved 54. At resultatet i begyndelsen var magert, førte med sig, at frivil
lighedsprincippet - trods alle gode hensigter - ikke i længden lod sig opret
holde 55. Ved den almindelige beskæftigelseslov af 13. april 1938 skabtes der
hjemmel for at henvise de 18-22-årige langvarigt arbejdsløse til »ungdomsfor
anstaltningerne« på en sådan måde, at henvisningsvægring medførte tab af
al arbejdsløshedsunderstøttelse. Det var på grundlag af denne lov, som for
længedes og fomyedes ved lov af 11. november 1940, at de 35 statsung
domslejre oprettedes i årene omkring 1940 56.
Alle 30’rnes planer om tilbagevandring fra by til land, selvforsyning og
kolonidannelser genfindes også i landbrugsminister Bordings lov af 11. maj
1933 om oprettelse af gartnerier, havebrug, frugtavlskolonier og havelods
kolonier for arbejdsløse 57. Importen af udenlandsk frugt og grønsager måtte
begrænses, og den indenlandske produktion af disse fødevarer fremmes, ud-
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talte landbrugsministeren, da han fremsatte forslag til loven. Den store ind
vandring til byerne kunne ikke fortsætte, mente socialdemokraten Jens Smø
rum under lovens første behandling i Folketinget58. Der måtte fortsat ud
stykkes, sagde han, thi det ville »også nok i fremtiden alle vanskeligheder til
trods blive sådan, at en meget stor procentdel af befolkningen kommer til at
skaffe sig udkomme ved jordbrugsgeming«. Vejen frem var for de helt små
brugs vedkommende »at skabe muligheder for lidt mere alsidighed i produk
tionen«. Alle ordførerne gik ind for oprettelse af havelodskolonier for ar
bejdsløse, i det omfang kommuner eller private selskaber måtte tage initia
tivet dertil. Venstremanden Johannes Hansen håbede, at de arbejdsløse ville
benytte sig af lejligheden til at »få de goder, der sikkert kan flyde deraf«.
Den konservative gartner og havebrugsmand J. G. A. Carlsen-Skiødt syntes,
at dette afsnit af loven var »ganske fortræffeligt«, og især Johs. Schmidt, som
jo også deltog i Måløveksperimentet, gik varmt ind for disse kolonidannel
ser: man mærkede nu for alvor det, »man i begyndelsen frygtede, at menne
skeligt arbejde overflødiggøres i stor stil, og der er kun én udvej, nemlig den,
at der skaffes direkte adgang til jord«. Loven fik næsten ingen praktisk be
tydning, men viser, hvilke forestillinger der under indtryk af situationens al
vor gjorde sig gældende.
Bag alle planerne om selvforsyning og produktiv arbejdsløshedsforsorg hvordan man så ville virkeliggøre dem - lå som nævnt overbevisningen om
krisens permanens eller i hvert fald dens langvarighed. Den var netop ikke
en »krise«, men en erhvervsstrukturelt bestemt »depression«. Overalt kom
pessimismen til udtryk. Da Steincke fremsatte sit forslag til 19. oktober-loven,
talte han om arbejdsløsheden som noget kronisk. Den havde mange årsa
ger, hvoriblandt han blot ville nævne »den overhåndtagende rationalisering,
indskrænkningen af markederne, Østens tiltagende konkurrence, militarismen
og staternes pengepolitik« 59.
Nationaløkonomen Harald Westergaard udgav i 1933 en lille bog, »Hvor
glider vi hen?«, hvori han skrev om »frihandelsdrømmen«, som var slut60.
Den »forstærkede nationalfølelse« tillægges skylden. »Arbejdsløsheden er kro
nisk,« skriver han, og over for en kronisk sygdom »hjælper det ikke at komme
med midlertidig hjælp« 61. Men mange kunne beskæftiges igen, hvis landet
indrettede sig mere på selvforsyning62. De hidtil importerede varer - eller
erstatningsvarer for dem - måtte fremstilles indenlands. Westergaard krævede
planøkonomi og gik så vidt som til at foreslå statsproduktion af hidtil impor
terede produkter i tilfælde, hvor det private initiativ ikke ville påtage sig
fremstillingen 63.
Hvis opmærksomheden dernæst rettes mod en af de mænd, der var
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med til at oprette Selskabet til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, genfindes de
samme betragtninger. Den alderstegne politiker og økonomisk-historiske for
fatter, dr. Arnold Frænkel, der havde været med blandt Det konservative Fol
kepartis stiftere, udgav i 1934 en lille bog med den problemopstillede titel:
Krise eller Tilstand, Konjunktur eller Strukturændring, Mekanisme eller Or
ganisme? 64. På bogens 68 små sider bringes læseren vidt omkring i verden
og verdenshistorien. Forfatterens ærinde var at pege på »ændringer i er
hvervslivet, der opstår af helt andre grunde end de mangfoldige, som kan
føre til et forbigående konjunkturudsving. Ændringer, hvis virkninger rækker
over århundreder . . .«. Man belæres om lensvæsenets opståen, byudviklingen
i renaissancen og til sidst om den europæiske ekspansion i den ikke-europæiske verden, som havde muliggjort »det Europa, vi kender«. Det var forbruget
i disse oversøiske samfund, der havde rejst kravet om en »uniform, billig og
hurtig masseproduktion i Europa« 65. Nu var imidlertid de oversøiske marke
der ved at lukke sig for Europa, og krisen var »for vort vedkommende ikke
nogen krise, men en over slægtled varig tilstand, der beror på, at mægtige
kundekredse, der er uundværlige for opretholdelsen af vor hidtidige levefod,
i vid udstrækning er blevet selvforsynende, ja hårde konkurrenter til os«. Eu
ropa var på vej mod isolation og selvforsyning. »Den økonomiske ekspan
sion er ophævet«, og »afslutningen af en stor periode for Europa er på
march«66. Situationen nødvendiggjorde efter Frænkels mening et økonomisk-magtpolitisk samvirke mellem et forenet Europa og USA til opretholdel
sen af »den hvide races statssamfund«, sådan som den store, men miskendte
imperiepolitiker Joseph Chamberlain allerede ved århundredskiftet havde vil
let det. Det måtte erkendes, at »forudsætningen for kræfternes frie spil er
for Europas vedkommende ophævet for lange tider«, og at statsindgreb i pro
duktionsplanlægningen var nødvendig. Frænkel tilsluttede sig varmt Westergaards planøkonomiske betragtninger i »Hvor glider vi hen?« og sparkede væl
digt ud efter den almindelige, førte krisepolitik med dens »valutamanipula 
tioner« og »anden hokuspokus«. Krisen repræsenterede »en ny tilstand«, som
havde nedfældet »et bundfald af permanent arbejdsløse«, som ikke kunne
absorberes på naturlig måde, men kun ad planøkonomisk vej igen skaffes
arbejde. Som Westergaard foreslog Frænkel indenlandsk produktion af det
hidtil importerede i det omfang, det var gørligt 67.

Koloniens etablering og fallit
På denne bredt skitserede baggrund må Måløveksperimentet ses. I mangt og
meget var det udtryk for tiårets vidtløftighed på den ene side og dets usikker
hed på den anden.
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Det nystartede selskab udfoldede i den første del af sin levetid en vældig
aktivitet og udnyttede den anspændte situation så godt, det formåede. På et
repræsentantskabsmøde, der afholdtes på Christiansborg den 17. februar 1932
- netop som Steinckes omtalte forslag til lov om forlænget krisehjælp var over
gået til udvalgsbehandling i Folketinget - erklærede Lützhöft, at »den politi
ske situation på Rigsdagen« i anledning af forslaget om »fortsat bevilling af
midler til arbejdsløshedsunderstøttelse« havde foranlediget selskabet til at
henvende sig til »enkelte medlemmer« af det nedsatte udvalg 68. Han fore
lagde forsamlingen en skrivelse, som efter mødet tilsendtes udvalget, og hvori
det hedder, at omkostningerne ved de arbejdsløses underhold var »i begreb
med at overstige samfundets økonomiske bæreevne«, og at det derfor var
både »betimeligt og naturligt at anvende nogle af de midler, der ønskes be
villiget til fortsat understøttelse af arbejdsløse, til finansiering af vor beskæf
tigelsesplan«69. På mødet, hvori folketingsmændene Korsgaard og Johs.
Schmidt deltog, blev der lagt store planer. Ved henvendelse til enkelte »per
sonligheder og institutioner« ville man søge at få en etableringsfond indsam
let. Senere ville man foranstalte landsindsamling, og i dette øjemed udfærdige
et »opråb«. Louis Daner fortalte om kooperationen. Det samme gjorde Lütz
höft. Han havde deltaget i dens ugentlige møder, som »samlede en voksende
kreds af arbejdsløse, der vil deltage i produktion af egne livsfornødenheder«.
Man ville endvidere udsende et »velredigeret blad«, der kunne bringe »vir
kelig oplysning om arbejdsløsheden« og »forjage de mange forskellige på ga
der og stræder af arbejdsløse falbudte blade«.
Henvendelsen af 17. februar førte til, at Lützhöft, Bøttiger og Daner den
15. marts fik foretræde for folketingsudvalget og den nærmeste tid derefter
fik møder med forskellige folketingsmænd, møder, der formidledes af de poli
tikere, der havde sæde i selskabets repræsentantskab 70. Sidst i marts skulle
Lützhöft have fået den konservative leder Christmas Møllers tilsagn om støtte
til andragendet om et lån på 300.000 af Arbejdsløshedsfondens midler. Mere
tøvende var socialdemokraten Einer Jensen, med hvem han også forhand
lede. Men i begyndelsen af april fik Lützhöft Kraghs, Korsgaards, Christmas
Møllers og Einer Jensens velsignelse til at gå til Steincke.
Selskabet fik nu lejlighed til ved en række møder i april og maj at frem
lægge sine planer for ministeren og hans embedsmænd71. Her udbad man sig
nærmere oplysninger om selskabet og dets baggrund, men indlod sig tilsyne
ladende ret tidligt i detaildrøftelser af de fremlagte tegninger og kalkula
tioner. I flere af møderne deltog indenrigsministeriets konsulent i byggesa
ger, arkitekt Rolf Schroeder, hvis kritik overfor projektet fra begyndelsen
var stærkt udtalt, idet han syntes at ville forudsætte opførelsen af en alminde-
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lig villabebyggelse. Selskabet blev gang på gang sendt hjem for at revidere
sine sangvinske kalkulationer, som på den anden side forudsatte et byggeri,
til hvilket der ikke skulle stilles alle de almindelige byggemæssige kvalitetskrav.
I sin endelige opstilling ansatte det byggeomkostningerne til 6.510 kr. og de
årlige løbende udgifter til 352 kr. pr. hus 72. Den største del af lånene skulle
ved prioriteringen optages som almindelige kredit- og hypotekforeningslån,
hvortil tænktes føjet et tredieprioritets-statslån på 1.500 kr. pr. hus.

Så tiltalende tog den planlagte bebyggelse for arbejdsløse sig ud på det prospekt af arkitekt
Erik Fisker, der findes gengivet på omslaget af selskabets propagandapjece fra september 1932.

Idet man regnede med, at bebyggelsen til sin tid ville være i stand til at
forrente sådanne lån, bad selskabet i juni ministeriet om at formidle et mid
lertidigt, rentefrit byggelån på 300.000 kr. 73. Herved var Steincke og hans
embedsmænd bragt i en situation, hvor de igen alvorligt måtte overveje hele
projektets berettigelse.
Allerede inden sagen var nået så langt, havde selskabet søgt at gøre andre
interesserede i sine projekter. Man havde skrevet til De samvirkende Fag
forbund og Københavns Kommunalbestyrelse og disse steder foreslået med
virken til oprettelse af »værkstedscentraler«, hvis produktion af fodtøj, kon
fektion m. m. ikke skulle afsættes på det åbne marked, men alene aftages af
arbejdsløse, som så ville kunne få disse og lignende produkter »gennemsnitlig
33 % under gældende detailpris« og derved »forøge deres forbrug af ele
mentære livsfomødenheder med 50 %« 74. Kommunalbestyrelsen blev også
bedt om at medvirke ved oprettelsen af »landkolonier for ugifte arbejdsløse«.

Projekt Måløvhøj

165

Det var med megen optimisme, at bestyrelsen - ved dens formand - på et
repræsentantskabsmøde den 2. juni kunne berette om sine forhandlinger på
Christiansborg og sine dispositioner i øvrigt. Men selskabets og projektets
skæbne lå i socialministerens hånd. Han og hans embedsmænd måtte nu tage
stilling. Ministeriets statsvidenskabelige konsulent, Jørgen S. Dich, var ikke be
gejstret for projektet 75. Han forudså, at staten så at sige ene måtte finan
siere kolonien, påpegede, at de kommunale udgifter til forsørgelses- og skole
væsen, som måtte være en følge af en sådan kolonis tilstedeværelse, ville skabe
problemer i forholdet til den kommune, hvor kolonien blev bygget, men var
i øvrigt især interesseret i den beskæftigelsesmæssige side af sagen. Ved spar
sommelig levevis skulle en families forbrug af fødemidler antagelig kunne
dækkes. Tankerne om selvforsyning derimod interesserede hverken Dich eller
andre i ministeriet. Beskæftigelse uden for kolonien var vel ikke udelukket selskabet havde jo fortalt om »sine mange forbindelser« -, men dermed ville
den samlede beskæftigelse ikke være forøget.
Et afgørende moment i sagen var - som påpeget af Dich — forholdet til
den kommune, hvor kolonien skulle anlægges. Ministeriets udtrykte betænke
ligheder med hensyn til Ballerup-Måløv kommunes forventede reaktion fik
Lützhöft til personligt at henvende sig til kommunen 76. Overfor betænkelig
heder i anledning af en mulig forøgelse af kommunens udgifter til social for
sorg, skolevæsen m. m. mente Lützhöft at kunne henvise til den »almene in
teresse, som sognerådet ville tjene« ved at se bort fra sådanne. Selvforsy
nende kolonier skulle oprettes overalt, og sognerådet ville medvirke ved
»indledningen til en rationel og hensigtsmæssig bekæmpelse af arbejdsløshe
den her i landet«. For at berolige rådet udtalte Lützhöft sig også om kolo
nisternes beskæftigelse. Selskabet ville i tilknytning til bebyggelsen drive en
gård, på hvis marker der skulle dyrkes kartofler, kål, urter m. m. Dér ville
man i otte af årets måneder kunne beskæftige en væsentlig del af de arbejds
løse. Han berettede også om de kooperative virksomheder og om den særlige
arbejdsanvisning, ligesom han lovede »at interessere selskabets forbindelser
imellem erhvervsdrivende for flytning til, henholdsvis etablering af, produk
tionsvirksomheder i Måløv sogn«. Han mente endog, at beskæftigelsesspørgs
målet ville blive løst på en sådan måde, at forsøgets gennemførelse næppe
ville få »uheldige konsekvenser for kommunens budget«. Tværtimod troede
han, at der med kolonien ville »blive tilført kommunen en gruppe, ganske
vist små, men solide skatteydere«.
Socialministeriet var skeptisk. Men det var indtrykket, at der bag selska
bet stod så mange interesserede personer og institutioner, at man måtte gå
ud fra, at det ved disses hjælp og i forbindelse med nogen støtte fra det of-
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fentlige kunne realisere sine planer 77. I overensstemmelse hermed havde mi
nisteriet den 3. oktober sendt selskabet sit svar på låneansøgningen af 16.
juni 78. Man havde nu besluttet at søge Rigsdagens finansudvalg om et lån
på 300.000, hvoraf højst 50.000 skulle indestå i den gård, der agtedes drevet
i forbindelse med havebrugerne. De 250.000 var et midlertidigt byggelån mod
normal rente, som skulle løbe indtil prioriteringen. Det ønskede tredieprioritetslån ville også blive søgt bevilliget. Men der stilledes en række betingelser.
Til dækning af overskridelser og rentetab under opførelsen samt til indkøb
af brugsplanter, hønsehuse, småkreaturer m. m. måtte selskabet være i be
siddelse af en egenkapital - en etableringsfond — på 30.000. Før dette bløb
var til stede, kunne der ikke ydes lån. Yderligere skulle der foreligge sikkerhed
for, at kredit- og hypotekforeningerne ved den endelige prioritering ville yde
de forudsatte lån mod 1. og 2. prioritet. Det betingedes også, at husene skulle
være i overensstemmelse med de - nu - af Rolf Schroeder godkendte planer
og kalkulationer, at »forpagtningsafgiften ikke oversteg 25 kr. månedlig«,
samt at ministeriet fik indseende med en række forhold som forpagtnings
kontraktindgåelse m. m.
At der skulle 30.000 på bordet, var den vigtigste betingelse. Det vidste sel
skabet allerede. I september 1932 havde det igen udsendt sit program med
det særlige formål at få beløbet indsamlet. Trods senere »henvendelser« og
»indbydelser«, hvor der taltes om nødvendigheden af at skabe modvægt mod
»den ansvarsløse kommunistiske agitation«, gik indsamlingen særdeles trægt.
Så sent som den 18. marts 1933 var der kun indkommet lidt over 20.000.
I januar 1933 bevilgede Rigsdagens finansudvalg et byggelån på 250.000
og de ønskede tredieprioritetslån 79. De 50.000 til gårderhvervelsen bevilgedes
ikke. Socialministeriet ønskede imidlertid ikke lånudbetalingen iværksat, før
selskabet havde de 30.000 i etableringsfonden. Først i begyndelsen af april
havde man fået sådanne bidrag fra bl. a. Handelsbanken, Landmandsban
ken, Berlingske Tidende og Arbejdsgiverforeningen, at man kunne melde, at
fonden havde fået den ønskede størrelse, og først i juni ville ministeriet med
dele, at lånet kunne tilstås 80. Byggeriet kunne nu gå i gang straks, for selska
bet havde allerede den 5. februar afsluttet købekontrakt med ejeren af Måløvgård om køb af 10 tdr. land, hvor kolonien skulle opføres, og om for
pagtning af 40 tdr. land, hvor det kollektive gartneri skulle anlægges. Ko
lonisterne, der jo skulle deltage i byggearbejdet, begyndte nu at ankomme.
I månederne juli-december flyttede 28 familier ud på byggepladsen 81.
I juli inviterede man pressen ud i kolonien82. Lützhöft og Daner tog
imod og gav udtryk for stor optimisme. Husopførelsen var i gang. Udhusene
var færdige, og her boede de arbejdsløse, mens arbejdet stod på. Lützhöft
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lovede husene færdige til oktober. Om eksperimentet udtalte Daner til Poli
tiken: »Det er virkelig et stykke planøkonomi. Vi når at få beskæftigelse, og
vi er på forhånd sikret det fulde udbytte af vores arbejde.« Det var ganske
naturligt, erklærede han, at beboerne selv søgte at udnytte deres arbejdskraft,
som ingen ville købe, - »vi bygger et hus, og ved selskabets hjælp får vi jord
til dyrkning, og vi baserer vor produktion på vort eget behov«. Under besø
get blev det oplyst, at selskabet havde mange vidtgående planer. Der forhand
ledes om køb af herregården Raunstrup i Sydsjælland, og hvis dette køb
gik i orden, skulle ejendommen drives kollektivt og kooperativt af 50 land
arbejdere under selskabets ledelse. Man tænkte også på hedeopdyrkning og
oplyste om planerne til »værkstedscentraler« i København.
Men den optimistiske stemning, som Politikens medarbejder havde registre
ret under sit sommerbesøg, har formentlig været af kort varighed. Foretagen
det gik nemlig slet ikke. I så at sige enhver henseende voldte det problemer.
Hvad man under indtryk af massearbejdsløsheden i krisens værste fase havde
givet sig i kast med, endte i total fiasko. Der opstod uro omkring Lützhöfts
person og den hidtidige ledelse; på grund af manglende håndværksmæssig
kunnen hos beboerne skred byggeriet meget langsomt frem 83 ; det midlertidige
lån rakte ikke til; et skarpt modsætningsforhold opstod imellem selskabet og
kooperationen; selskabet mistede indseende med, hvad der foregik i Måløv;
ud- og indflytninger foregik i mange tilfælde ukontrolleret; husleje kunne
ikke opkræves; nye problemer opstod i forholdet til Ballerup-Måløv kom
mune; der kom efterhånden offentligt røre omkring bebyggelsen; og sagen
blev gentagne gange ført frem i Folketinget.
Til alt dette kom, at ministeriet så at sige alene så som sin opgave at
færdiggøre bebyggelsen. Beboernes beskæftigelse - hvordan det så skulle fore
gå - var et problem, som selskabet alene måtte - og skulle tvinges til at - klare.
Men selskabet magtede intet selv og evnede heller ikke at mobilisere støtte
fra de mange »forbindelser«, det havde hævdet at have i ryggen.
Lützhöft blev afskediget af repræsentantskabet med virkning fra 1. nov.
T933 84- Hans uoverensstemmelser med selskabets øvrige ledelse skyldtes, at
han fra begyndelsen havde disponeret på egen hånd. Efter afskedigelsen
fortsatte han alene. Den 15. november arrangerede han et propagandamøde
i Hellerup Klub, hvor han holdt et længere foredrag om sine planer85. Han
synes her at have talt, som om han stadig var med i ledelsen, og tilskrev
koloniens vanskeligheder, at staten kun havde ydet et lån på 250.000, og ikke
- som ønsket - et på 300.000. Efter foredraget blev Lützhöft af tilstede
værende medlemmer af kooperationen krævet til regnskab for den ikke iværk
satte beskæftigelse. Hertil svarede han bl. a., at han havde talt med en dame,
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som havde sagt, at man kunne fremstille hjemmeknyttede tæpper, som ville
være langt billigere i handelen end de persiske. Hvad der blev ført frem af
spørgsmål og forsøgt af angreb, besvarede Lützhöft for størstedelen med at
henvise til, hvor ligegyldige alle disse småting var i forhold til den store plan.
Men også i offentligheden og politiske kredse vakte Måløveksperimentet
og dets forløb megen røre og kritik. Særlig fra kredse placeret til venstre på
den politiske skala kom angrebene rask efter hinanden. Det socialistiske må
nedsskrift »Plan« bragte således allerede i november 1932 en artikel om Må
løvhøj, hvori koloniens initiativtagere placeres blandt de mange »idealister«,
som »i den bedste mening sidder og kvaksalverer med tidens problemer« 86.
Der blev her taget håndfast på selskabets økonomiske filosofi og dets planer
om »at stabilisere de arbejdsløse på et lavere kulturelt niveau end landets
heldigere stillede befolkning« og »gøre middelalderlig elendighed til norm
midt i et moderne samfund«. Statens støtte til kolonidannelsen fortolkes
skarpt marxistisk: »Man forstår nu umiddelbart, at produktionens vækst er
uforenelig med det bestående samfunds fortsatte eksistens, og følgelig går alle
foranstaltninger ud på at hindre denne vækst«.
I Folketinget drøftede man gentagne gange Måløvhøj. I november 1933
angreb kommunisten Aksel Larsen Steincke »for det filantropiske svindel
foretagende, som han for statens regning har ladet sætte i gang ude i Må
løv« 87 ; og under finanslovens trediebehandling i marts 1934 angreb han igen
heftigt statens finansiering af en bebyggelse, hvor arbejdsløse familier nu var
flyttet ind i »halvfærdige huse, der lå ude på en åben mark . .. afskåret fra
at skaffe sig det nødvendige til livets ophold« 88.
Socialdemokraten J. P. Olufson bemærkede mere spagfærdigt, at »det, ifald
man fortsatte, ville blive en ret dyr måde at afhjælpe arbejdsløsheden på« 89.
Venstremanden Jensen-Broby gav Aksel Larsen medhold i, at der var tale
om svindel 90. Socialdemokraten - medlem af Ballerup-Måløv sogneråd Jens Smørum betonede, at dette sociale forsøg var gjort i hele landets inter
esse og ønskede sin kommune holdt skadesløs. Men han forsvarede socialmini
sterens dispositioner i sagen. Steincke blev jo »bombarderet med så mange
forslag«; man lavede tilsvarende forsøg i Tyskland, og ministeren måtte
»have lov at regne med, at de politikere, der var gået med ind i dette sel
skabs repræsentantskab, havde undersøgt planerne«. Som en af disse politi
kere følte Korsgaard sig foranlediget til at fremkomme med en udtalelse.
Han erkendte sit medansvar og mente at kunne henregne »denne kolonis start
til de, om jeg så må sige, gode gerninger, jeg har at kunne falde tilbage på til
sin tid« 91. Ethvert forsøg på at nedbringe arbejdsløsheden, »som indeholder
nogen sund sans«, burde fremmes. Der var begået fejl, men deraf kunne ikke
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sluttes, at den tanke var urigtig »at lade de arbejdsløse arbejde for de ar
bejdsløse, således at de altså på en vis måde levede af at barbere hinanden«
- »det er i virkeligheden stort set det, hele menneskeheden gør -«.
Umiddelbart inden sin opsigelse havde Lützhöft dog nået til ministeriet at
indsende et andragende om forhøjelse af byggelånet med 40.000 til dækning
af overskridelser og yderligere med den sum, det måtte koste at anlægge det
kloaksystem, som kommunen nu krævede anlagt. Der blev skrevet frem og
tilbage om årsagerne til overskridelserne, om etableringsfonden osv.
I december ønskede selskabet et tillægslån på 70.000 til husenes færdig
gørelse, til kloakker og til de - nu også - af kommunen forlangte veje af en
bestemt beskaffenhed og bredde 92. Ministeriet var i sit svar meget tøvende 93.
Overskridelserne ville medføre en stigning i huslejen af en sådan størrelse, at
planen om at bygge arbejderboliger på landet, der var billigere end de køben
havnske, i væsentlig grad var mislykket. Man var dog villig til at bede om et
tillægslån på 35.000, mod at selskabet selv skaffede et lån af samme stør
relse. Det kunne selskabet selvfølgelig ikke. I sit lange svar af 6. april 1934
angreb det ministeriet for at stille sig »rent kapitalistisk til foretagendet som
en privatmand ville gøre det, der havde finansieret et projekt, der var kørt
fast«. De 70.000 ville man have som tilskud »til et forsøg, der må gøres
under nutidens forhold og af hvilket der vil kunne læres meget -«. Men
ydermere ønskede man sig et rentefrit lån på 30.000, som skulle indfries ved
provenuet af den landsindsamling, man først ville iværksætte, når kolonien
for offentligheden kunne præsenteres som færdig.
De 30.000 skulle bruges til beskæftigelse. »Nu er foråret over os,« hedder
det i brevet. »Vi ligger med 40 tdr. land forpagtet jord, men har ganske
utilstrækkeligt at lægge i den. Vi har 50 arbejdsledige mænd, som vi ikke
kan sætte i arbejde uden driftskapital«. Pengene skulle anvendes til »den for
pagtede jord, til haveloddcme og andet produktivt arbejde vi måtte blive
enige med »kooperationen« om«.
Ja, om hvad kunne selskabet blive enig med kooperationen? Dette og i det
hele taget forholdet mellem det initiativtagende selskab og de familier, der
mere eller mindre begejstrede havde begivet sig til Måløv for at finde et nyt
eksistensgrundlag, måtte også være af betydning. De arbejdsløse beboere
havde rørt på sig. Den 14. marts 1934 havde kooperationen skrevet til sel
skabet og krævet det til regnskab for dets løfter - så at sige taget det på
programmet94. Selskabet blev bedt om hurtigst muligt sætte kolonisterne
i stand til at beplante og tilså koloniens haver. Det skulle helst ske hurtigt.
»Den kommende tid vil være kritisk for udsigterne til at få udbytte af ha
verne i år«. Selskabet skulle endvidere snarest muligt levere »de os tilsagte
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høns, hønsehuse, småkreaturer m. v.« og iværksætte det beskæftigelsespro
gram, der var stillet i udsigt: »Kooperativ produktion, arbejdsanvisning og
propaganda for oprettelse af produktionsvirksomheder i koloniens nærhed«.
Man kunne også tænke sig en »kooperativ handelsvirksomhed« indrettet i et
af husene, ligesom man ønskede »maskiner og råmaterialer til mindre indu
stri, såsom børstenbinderi, fabrikation af kunstige blomster, legetøjsindustri,
klædeskofabrikation, papkassefabrikation m. v.«. Det var arbejder, »som for
skellige af vore medlemmer er rutinerede i, og som andre med lethed kan
oplæres i«. I København ønskede man indrettet »et fælles udsalg og agentur
for koloniens frembringelser«. Om alle disse ønsker og forslag udbad man
sig et møde.
Mødet kom der ikke meget ud af. I det brev, kooperationen den 3. april
sendte socialministeriet, oplyses det, at forhandlingen fandt sted den 26. marts.
De arbejdsløse havde søgt »at formå selskabet til at opfylde sine forpligtelser«,
men selskabet havde erklæret sig ude af stand til at imødekomme ønskerne
og henvist til at afvente resultatet af dets forhandlinger med ministeriet og
en »derefter foretaget landsindsamling«. Brevet af 3. april var et nødråb til
ministeriet. Haverne kunne dårligt anlægges senere på foråret, og de nødven
dige planter m. m. måtte skaffes straks. Selskabet måtte fastholdes på sine
forpligtelser. Dets forskellige programmer var bilagt og flittigt citeret. De
fleste af beboerne var uden arbejde, og det var med bekymring, man var
vidne til de langvarige forhandlinger og den deraf følgende usikkerhed. »Vi
har i dette forsøg set en vej ud af tvungen lediggang og et skridt henimod
økonomisk frigørelse, vi har gået til det med glæde og med lyst til arbejdet
og tro på fællesskabets idé«. Men selskabets position svækkedes konstant. Fra
i. april havde det ikke eget kontor, og dets forbindelse med kolonien i Måløv
ophørte næsten 95.
Situationen var så at sige i enhver henseende ynkelig96. Nok stod husene
nogenlunde færdige i det ydre, men en stor del af dem manglede komfurer,
vaskekedler og lignende nødvendige installationer. Meget snedker- og maler
arbejde stod tilbage for beboerne selv at udføre. Haverne var slet ikke anlagt,
og den garantifond, ved hvis midler det skulle ske, eksisterede ikke mere. En
stor del af dens midler var investeret i det »gartneri«, der blev drevet på den
forpagtede jord, og som under finansudvalgets besøg senere på året frem
trådte som »en slet passet kartoffelmark«.
Men hvad skulle man stille op? Til selskabet havde ministeriet ingen til
lid. At sætte det helt ud af spillet ville imidlertid bringe staten i en vanskelig
situation over for dets byggekreditorer. Derfor måtte det føre sit byggeri til
ende. Også for at sikre staten et acceptabelt provenu ved en likvidation måtte
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husene stå færdige, vejene anlægges etc. Til at overvåge byggeriets tilende
bringelse måtte nedsættes et udvalg med repræsentanter for socialministeriet,
indenrigsministeriet, Ballerup-Måløv kommune, selskabet og kooperationen.
Tillægslånet - det beregnedes nu til 80.000 - måtte bevilges. Det var nød
vendiggjort af »begivenhedernes udvikling«. Men man måtte gøre sig - og
finansudvalgene - det klart, at en forrentning gennem huslejen ikke kunne
forventes. Der var ifølge ministeriets opfattelse ikke andet at gøre end at fuld
føre byggeriet og lade kolonisterne blive boende. At anvende bebyggelsen til
andet formål var ikke gørligt.
Socialministeriet søgte og fik tillægslånet bevilget på betingelse af, at bygge
riets afslutning overvågedes af det foreslåede udvalg, hvori dog hverken sel
skabet eller kooperationen fik sæde 97. Bevillingen bragte Folketingets finans
udvalg på en meget direkte måde ind i sagen. Det havde Frænkel til høring,
og det nedsatte et særligt underudvalg, som den 13. juni besøgte kolonien.
I tiden indtil udvalgets nedsættelse i november gjorde ministeriet, hvad det
formåede for at holde selskabet til ilden. Et møde blev afholdt i ministeriet
den 27. juni med deltagelse af såvel selskab som kooperation98. Selskabet
blev her angrebet for at have sat alt over styr. Frænkel erklærede det umuligt
at rejse mere privat kapital og var parat til at kaste tøjlerne og trække sig
tilbage fra ledelsen trods tro på foretagendet. Ledelsen var jo alligevel hos
ministeriet, som den før havde været hos Lützhöft. Mødet blev et selvopgør
for åbent tæppe med kraftige angreb mod Lützhöft for at have ført alle bag
lyset. Et medlem af ledelsen erklærede, at alle - også ministeriet - var gået
ind i noget, man ikke kunne overse. Steincke mente hertil at kunne svare, at
man var gået med på grund af »de ansete navne«. Det samme udtalte han,
da sagen i november endnu en gang blev bragt frem i Folketinget af Aksel
Larsen
Staten og Ballerup-Måløv kommune sad nu tilbage med de sørgelige rester.
Kommunen, der i virkeligheden hele tiden havde forholdt sig negativt, ansøgte
i juni socialministeriet om at få godtgjort sine udgifter til social forsørgelse
af Måløvhøjs beboere 10°. Næsten alle familierne - der var i alt 96 voksne
og 83 børn - havde oppebåret ugentlig kommunehjælp og modtaget brænd
selshjælp, beklædningshjælp, kontingenthjælp, særhjælp m. m. Beboerne var
efter sognerådets opfattelse yderst slet stillede samfundsborgere uden mulig
hed for at bidrage til den offentlige husholdning. Ministeriet imødekom ikke
andragendet101.
I november 1934 nedsattes så det socialministerielle udvalg med Jørgen S.
Dich som formand. Det skulle føre tilsyn med tilendebringelsen af byggeriet,
koloniens fremtidige drift, sørge for prioritering, godkende lejekontrakter, be-

Morten Westrup

På Måløvhøjvej, Nørrevej, Mellemvej m. fl. i boligkvarteret mellem den påbegyndte Måløv
Parkvej og Jonstrupvej ligger endnu Måløvhøjkoloniens huse. Da billedet blev taget i sep
tember 1974, var der blandt kvarterets beboere endnu enkelte, som havde været med til at
opføre deres huse i 1933-34 °S siden har boet på stedet.
(Foto: Morten Westrup).

handle sager vedr. selskabet m. m. Om udvalgets mange og komplicerede for
handlinger med byggekreditorerne, selskabet, beboerne, kommunen m. fl.
skal der ikke berettes her.
Først i maj 1936 gav selskabet definitivt op og ønskede bebyggelsens ad
ministration helt overtaget af ministeriet 102. Udvalget traf aftale med selska
bets byggekreditorer, forestod byggeriets tilendebringelse og betragtede derpå
sin opgave som løst 103. For socialministeriet havde sagen intet mere med
beskæftigelse og arbejdsløshed at gøre. I begyndelsen af april 1936 bad det
finansministeriet overtage ejendommene til brugeligt pant på grundlag af sta
tens panteret104. Det gjorde finansministeriet, og ved en tvangsauktion i de
cember 1936 overtog statskassen som ufyldestgjort panthaver hele Måløvhøj105.
I de nærmeste år derefter overtog de enkelte beboere deres huse som ejen
dom, og noget forsøg på at gøre bebyggelsen til andet end et almindeligt
boligkvarter blev naturligvis aldrig gjort. I juni 1938 havde halvdelen af den
tidligere kolonis forsørgere almindeligt arbejde.
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En af 1930’mes store sager ebbede ud. Meget var der jo ikke kommet ud
af det hele. Såvel »projekt Maløvhøj« som hvad man ellers forsøgte sig med
af produktiv arbejdsløshedsforsorg forblev kun svage reflekser af de tilsvarende
tyske foranstaltninger. Behovet for dem var naturligvis også langt større
i Tyskland. Intet herhjemme svarede til den spontane flugt fra de store tyske
byer og det dermed skabte behov for lejre, koloniseringer o. s. v. Den stærke
tyske kollektivistiske tradition, som indgik i tidens totalitære ideologier og
som genfindes i den frivillige arbejdstjeneste, oplevedes herhjemme også kun
som svage afspejlinger, selvom væsentlige dele af 1930’rnes danske roman
litteratur kredsede om - og beskrev - menneskers forsøg på at løse sociale
problemer ved at søge sammen i kollektiver af den ene eller anden art106.
Måløveksperimentet endte i fiasko. Alligevel kom det i sit lange og kom
plicerede forløb til at reflektere nogle af tidens sociale problemer og en del
af de spontant opståede - og udefra inspirerede - forslag til deres løsning.
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Beretning om virksomheden
i. april 1973 - 31. marts 1974

Afleveringer
Afleveringerne androg i 1973-74 13-754 bind og pakker. Der er modtaget
følgende arkiver:

Organisationer
De forenede Ejendomsselskaber, København. D. f. E. blev stiftet i 1941
med grundlag i flere ældre, tilsvarende selskaber. Det trådte i likvidation
1969. Efter dennes afslutning er afleveret 205 bind og 560 pakker med for
handlingsprotokoller, bogholderi og korrespondance for årene 1924-72.
Foreningen af danske Handelsmøller, København (fortsat aflevering). 25
pakker journalsager 1938-56.
Foreningen af danske Jernstøberier, København. Foreningen blev oprettet
i 1919 af støberier, der i forvejen var medlemmer af »Jernets« to fabrikant
foreninger for henholdsvis København og provinsen. Baggrunden var dels
krigsårenes vanskelige tilførselsforhold, hvor man i mange situationer havde
manglet et organ til varetagelse af støberiernes specielle bedriftsøkonomiske
interesser, dels en fornemmelse af, at også efterkrigsårene ville byde på pro
blemer, til hvis løsning en særlig organisation ville være nyttig. - Af
foreningens arkiv er via Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jernog Metalindustrien afleveret møde- og generalforsamlingsreferater, statistik,
regnskaber, korrespondance og tegninger, i alt 50 pakker for årene 1919-64.
Foreningen af jyske Landboforeninger, Århus (fortsat aflevering). 2 bind
og 10 pakker journalsager, indbydelseslister, sager vedr. bedømmelsesudvalgs
møder, sager fra statskonsulent P. A. Mørkeberg, rejseberetninger, brochurer
og avisudklip, alt for 1878-1957, div. år.
Foreningen af Kolonialgrossister i København (fortsat aflevering). 5 bind
cirkulærer 1965-69.
Foreningen Københavnske Købmænds Samvirke. Foreningen blev opret
tet 1937 af elever fra Københavnske Handelsforeningers Organisationskur-
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sus. Den virkede ved kurser (bl.a. flere talekurser), diskussioner og fore
drag. 1939 blev navnet ændret til Organisationsskolens Elevforening og ca.
1947 til Foreningen af organisationsuddannede Købmænd. Der er afle
veret forhandlingsprotokol, korrespondance og scrapbog 1937-50.
Fourageforhandlerforeningen for København og Omegn. Forhandlingspro
tokol 1896-1932.
Grosserer-Societetets Komité, København (fortsat aflevering). Cirkulæ
rer 1939-71.
Industrirådet, København (fortsat aflevering). 4 pakker spørgeskemaer
1972 vedr. industriens stilling til Danmarks indtræden i EF.
Landbrugsrådet, København (fortsat aflevering). 76 pakker journalsager

1954-59Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien,
København (fortsat aflevering). 3 bind og 167 pakker forhandlingsprotokol
ler, joumalsager, beretninger, cirkulærer og statistik 1923-72.
Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark,
København. Sammenslutningen har, med spændvidde fra sit grundlæggelses
år 1917 og til 1967, afleveret 2 bind og 210 pakker joumalsager og boghol
deri.
De samvirkende danske Husmandsforeninger, København (fortsat afleve
ring). 16 pakker journalsager og korrespondance 1955-73.
Smør- og Margarinehandlerforeningen i København. Grundlagt 1896.
Forhandlingsprotokol 1945-48.
Århus Handelsrejsendeforening (fortsat aflevering). 21 bind og 1 pakke
forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller, bogholderi og korrespondance
1897-1972. Foreningen blev opløst 1973, og medlemmerne indgik derefter
i Danmarks aktive Handelsrejsende.
Århus Repræsentantforening. Foreningen blev stiftet 1932 og virkede pa
rallelt med Århus Handelsrejsendeforening - med hvilken den i 1969 blev
sammensluttet. Der er afleveret 4 bind og 1 pakke med forhandlingsprotokol,
medlemsprotokol, bogholderi og korrespondance 1935-69.

Industri og håndværk
Poul Andersen & Co. A/S, pianofabrik, København. Grundlagt 1910 af Poul
Andersen, 1930 omdannet til aktieselskab med grundlæggeren som direktør,
ophørt 1972. Der er afleveret 31 bind og 64 pakker forhandlingsprotokoller,
statusmateriale, bogholderi, kontrakter og korrespondance 1917-72.
J. L. Binder & Co., uld- og tekstilfabrik, Lyngby. Fabrikken er grundlagt
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1902 og blev 1916 omdannet til et aktieselskab. Den dannede i 1932 grund
lag for det da nystiftede A/S Filtfabrikken Norden. En produktionsbog 1916—
20 er udskilt fra Nordens arkiv.
Tømrermester A. Birkelund, Randlev (fortsat aflevering). Hovedbog 1948^sgBryggeriet Alliance, Frederikssund. Bryggeriet, der var oprettet 1913, trådte

Stabelafløbning på Burmeister & Wain 30. december 1926. I B & W’s kontrakter findes i et
vist omfang billeder af stabelafløbninger og af de færdige skibe. Ovenstående er M/S Minnipa, bygget for The Adelaide Steamship Co.? London.
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i likvidation 1919. Fra La. Sjælland er modtaget en forhandlingsprotokol
1913-20.
Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S, København. Den første
spire til B & W var en af H. H. Baumgarten i 1843 oprettet maskinfabrik der i 1846 som kompagnon optog C. C. Burmeister. 1861 trak Baumgarten sig
tilbage, og Burmeister fortsatte alene til 1865, da han sammen med William
Wain dannede B & W. 1872 blev firmaet aktieselskab med C. F. Tietgen som
formand for den første bestyrelse. Der er afleveret 1.150 bind og 623 pak
ker med aktieprotokoller, årsregnskaber, bogholderi, byggekontrakter og kor
respondance for årene 1852-1967.
Dansk Forsølvnings Anstalt A/S, København. Den nu ophørte virksomhed
var grundlagt 1880 og blev aktieselskab omkring århundredskiftet. Den leve
rede bestik, kaffekander m. v. i elektroplet og rustfrit stål til størsteparten af
Danmarks hoteller og restauranter, men kunne ikke mere klare sig i kon
kurrencen med de billige importvarer. Der er afleveret 175 bind og 35 pakker
for årene 1885-1972.
Det danske Stalvalseværk A/S, Frederiksværk. Værket blev oprettet 1942 og
udvidet 1947-49. Det fremstiller stang- og profiljern samt beholder- og
skibsplader. Hovedparten af råmaterialet er gammelt jern. Der er for årene
1940-65 (værket var planlagt fra førstnævnte år) afleveret bestyrelsesrefe
rater, årsregnskaber og revisionssager samt lønstatistik og korrespondance,
i alt 60 pakker.
Børge Elling & Co, A/S, entreprenørforretning, Fredericia. 3 bind og 1 pak
ke forhandlingsprotokol, revisionsprotokol, hovedbog og div. papirer 19621968.

Expanko Kompagniet A/S, København. Kassejournal 1936-68. Firmaet,
der er grundlagt 1925, er især kendt som producent af korkparketgulve.
Fyns Skaleksport I/S, Odense. Firmaet, der er ophørt, udvandt strandskal
ler til brug i hønserier for at sikre tilstrækkelig kalk til hønsenes æglægning.
Der er afleveret 1 læg kontrakter, overenskomster og korrespondance for
perioden 1947-66.
H. E. Gosch & Co.’s Tændstikfabrikker A/S, København. Fabrikken, der
var grundlag 1876, blev aktieselskab 1898. Den er nu nedlagt, og i forbin
delse hermed er der, formidlet af Svenska Tändsticks AB, foretaget en afle
vering af i. 118 bind og 615 pakker samt et omfattende billed-, film- og re
klamemateriale. Samlingen, der dækker årene 1837-1972, rummer også ar
kivalier fra de danske firmaer i branchen, Gosch i tidens løb havde opkøbt,
samt fra blyantsfabrikken Viking.
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Gosch’s arbejdere forlader fabrikken. I Gosch’s og blyantsfabrikken Vikings arkiver er beva
ret en del gamle film og diapositiver, der belyser virksomhedernes hverdag og produktions
processer. Dette billede, et diapositiv, er fra ca. 1920.

Hads Herreds Bogtrykkeri, Odder. En forhandlingsprotokol 1937-47 er
udtaget af arkivet for Sparekassen Midtjylland, Odder.
A. M, Hirschsprung & Sønner AIS, cigarfabrik, Virum. Firmaet, der var
grundlagt 1826, blev aktieselskab 1899. Det er nu ophørt, og i forbindelse
hermed er afleveret 47 bind og 6 pakker forhandlingsprotokoller, bogholderi
og korrespondance for tidsrummet 1715-1972.
Det Hoffensbergske Etablissement A/S, København (fortsat aflevering).
Forhandlings- og aktieprotokoller, bogholderi og korrespondance, 34 bind og
55 pakker 1874-1973.
A/S Holbæk Sukkervarejabrik. Fabrikken var grundlagt 1900 og blev
aktieselskab 1904. Den ophørte 1906. Fra Landsarkivet for Sjælland er
modtaget sager vedrørende likvidationsbehandlingen 1906-08, 1 pakke.
Højbjerg Vandværk, Århus. 2 bind forhandlingsprotokol og statistik 1932-

I95IBrdr. Jacobsen, autoværksted, Jyderup. Hovedbog og kassebog 1914-16.
Fra Landsarkivet for Sjælland.
Emanuel Jensen & Heinrich Schumacher I/S, murermestre og entrepre-
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nører, København. Firmaet blev grundlagt 1893 som Fmanuel Jensens Mo
nier- og Cementvarefabrik (kommanditaktieselskab). 1897 blev det aim. aktie
selskab, og samtidig optoges Jensens svoger H. Schumachers murer- og entre
prenørforretning i virksomheden (Emanuel Jensen & H. Schumacher A/S).
1934 udskiltes Ejendomsselskabet EJ & HS (fra 1959 Godthåbsvænget I A/S).
1946 oprettedes Ejendomsaktieselskabet Godthåbsvænget II, der likviderede
1969. Fra entreprenørfirmaet, der nu drives af Knud Rasmussen & Palle
Clausen I/S er afleveret 471 bind forhandlingsprotokoller, bogholderi og
korrespondance 1891-1965. Desuden forhandlingsprotokoller og bogholderi
fra firmaets hjælpe- og sygekasser.
Jysk Gødnings Kompagni A/S, Århus. 6 bind forhandlingsprotokol, bog
holderi og kopibog 1913-15. Firmaet, der ejedes af købmand Holger Sørensen,
virkede kun de nævnte to år. Fra Landsarkivet for Sjælland.
Tømrermester Viggo Jørgensen, Barrit. 5 bind og 3 læg årsregnskaber,
status og bogholderi samt private papirer 1919-71.
I/S Midtkrajt, Århus (fortsat aflevering). 3 bind og 52 pakker kvartalsog månedsregnskaber, driftsberetninger og bogholderi 1950-72.
Multa-Konjektion ved Henry Nielsen, Åbyhøj. I forbindelse med ejerskifte
er afleveret 12 bind og 9 pakker bogholderi og korrespondance 1932-72.
Bagermester Jens Peter Nielsen, Jyderup. 5 bind statusbog og bogholderi
1913-15. Fra Landsarkivet for Sjælland.
A/S Filtjabrikken Norden, Lyngby. Virksomheden var grundlagt 1932. Den
likviderede som aktieselskab 1961-62, men fortsatte derefter nogle år som
privat firma under samme navn. Efter dettes ophør er afleveret 20 bind og
124 pakker årsregnskaber, bogholderi og korrespondance 1930-65.
A/S Saltum Teglværk, Nørre Saltum. 19 bind og 4 pakker forhandlings
protokoller, aktieprotokol, revisionsprotokol, statusbog og bogholderi 1908-72
- hele teglværkets virkeperiode. Afleveringen er formidlet ved lærer A. Skjødsholm, Løkken.
A/S Sano, korkvarefabrik, København. 3 bind statusbog og kassejoumaler
1940-62. Firmaet trådte i likvidation sidstnævnte år.
S. M. Byggeindustri A/S, Farsø. 3 bind og 44 pakker forhandlingsprotokol,
aktieprotokol, revisionsprotokol, årsregnskaber, bogholderi og korrespondance
1964-72. Fra skifteretten i Nibe.
A/S Thrige-Titan, elektromekanisk fabrik, Odense (fortsat aflevering). Et
eksemplar af jubilæumsskriftet fra 1947, Mogens Lebech: Titan-smedjen,
der blev verdensfirma 1897-1947 - med tilføjelser.
Th. Thrues Bogtrykkeri, Århus. Trykkeriet var grundlagt 1875 af inde
haveren af Århus ældste boghandel (Den Jessenske Boghandling fra 1817).
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Det er nu overgået til Århus Stiftstidendes Kannike-Tryk, og i forbindelse
hermed er afleveret 38 bind og 1 pakke med statusbog, bogholderi og diverse
papirer 1880-1973.
Tølløse Møbelfabrik A/S, Tølløse. 3 bind bogholderi 1906-09. Fra Lands
arkivet for Sjælland.

Mejerier
Andelsmejeriet Albion, Tamdrup, Århus amt. Forhandlingsprotokoller og
bogholderi 1880-1973, 40 bind og 17 pakker.
Ebeltoft Andelsmejeri (med en særlig grovvareafdeling) (fortsat aflevering).
Bogholderi 1942-73, 15 bind og 17 pakker.
Hemmet Andelsmejeri, Hemmet, Ringkøbing amt (fortsat aflevering). For
handlingsprotokol og bogholderi 1897-1971, 8 bind.
Lunderskov Andelsmejeri, Lunderskov, Ribe amt. Forhandlingsprotokoller
og bogholderi 1895-1973, 10 bind.
Lunderskov og Omegns Andelsmejeri, Lunderskov. Forhandlingsproto
koller, bogholderi og korrespondance 1962-73, 32 bind og 20 pakker. Me
jeriet var en sammenslutning af Lunderskov og Skanderup Andelsmejerier.
Midtlollands Andelsmejeri, Maribo. Bogholderi og kopibøger 1899-1962,
18 bind og 1 pakke.
Skanderup Andelsmejeri, Skanderup, Ribe amt. Forhandlingsprotokoller,
bogholderi og korrespondance, 6 bind og 3 læg, 1888-1973.

Handel

Brdr. Andersen A/S, kul en gros, Århus. 8 bind forhandlingsprotokol, bog
holderi og kopibøger 1909-15. Fra Landsarkivet for Sjælland.
Mejeriudsalgsejer P. A. Edvardsen, København. 2 bind bogholderi 1938Detailhandler Niels W. L. Feifer, Svinninge. 2 bind bogholderi 1897-1904.
Fra Landsarkivet for Sjælland.
Københavns Fondsbørs (fortsat aflevering). 3 bind og 220 pakker kurs
lister 1940-70.
Jacob Holm & Sønner, København (fortsat aflevering). 1 bind og 175
pakker bogholderi og korrespondance 1963-71.
Jyllands Kalkforretning A/S, Århus. 1 hovedbog 1915. Fra Landsarkivet
for Sjælland.
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Købmand Carl Frederik Larsen, Kalundborg. 1 hovedbog 1902-14. Fra
Landsarkivet for Sjælland.
Lund og Omegns Foderstofforening. 3 bind forhandlingsprotokol og
bogholderi 1915-65. Modtaget sammen med arkivet fra A/M Albion, Tamdrup.
Guldsmed Mahl-AIikkelsen, Århus. 6 pakker bogholderi 1938-66.
Købmandsfirmaet Merkur, Ordrup. 2 bind bogholderi 1893-99. Fra Lands
arkivet for Sjælland.
Detailhandler Johan Henrik Otto, Tølløse. 2 bind bogholderi 1912-13.
Fra Landsarkivet for Sjælland.
Plums Handels-Aktie selskab, Assens (fortsat aflevering). 125 bind og
250 pakker bogholderi og korrespondance 1906-72.
Købmand Emil Otto Svendsen, Holbæk. 1 hovedbog 1897-99. Fra Lands
arkivet for Sjælland.
Detailhandler Søren August Sørensen, Holbæk. 2 bind bogholderi 19021914. Fra Landsarkivet for Sjælland.
Brødrene Vorbeck, klæde en gros, Århus (fortsat aflevering). 120 pakker
bogholderi og korrespondance 1962-67.

Pengeinstitutter
Gosmer-Hailing Sparekasse, Århus amt. 9 bind forhandlingsprotokoller og
bogholderi 1876-1958. Udskilt af arkivet for Hads Herreds Spare- og Låne
kasse, Odder.
Gudum og Lillevorde Sognes Spare- og Lånekasse, Nordjyllands amt. 9
bind bogholderi 1922-62. Udskilt af arkivet fra Sparekassen Nordjylland,
Aalborg.
Hads Herreds Spare- og Lånekasse, Odder. 500 bind og 25 pakker for
handlingsprotokoller, årsregnskaber, bogholderi og korrespondance 1862-1967.
Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse, Herning. 135 bind bogholderi
1868-1964.
Hundslund Sparekasse, Århus amt. 50 bind forhandlingsprotokoller og
bogholderi 1872-1967. Udskilt af arkivet fra Hads Herreds Spare- og Låne
kasse, Odder.
Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift, Odense (fortsat aflevering).
445 bind og 127 pakker bogholderi og lånesager 1850-1950.
Landbosparekassen for Thy, kontoret i Vestervig. 3 bind bogholderi 19011905. Fra Landsarkivet for Sjælland.
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»Den rullende Sparekasse« i virksomhed. »Den rullende Sparekasse« var et Ålborginitiativ,
iværksat i 1947. Den indrettedes i en Ghevroletbus med ekspedition, boks, konferencerum
m. v. Da det var en forudsætning, at alle slags forretninger skulle kunne udføres, fik bussen
også en radiotelefon til kontakt med hovedsædet. For ruten blev lagt en køreplan med faste
holdepladser og tider, hvorved det blev muligt at besøge 45.000 kunder mindst én gang om
ugen.
Efter brochure i arkivet for Alborg Bys og Omegns Sparekasse.
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Hotel GI. Royal, Havnegade 55, Esbjerg. Kreditforeningernes vurderingsskemaer indeholder i
de fleste tilfælde billeder af de vurderede bygninger og giver også derved værdifulde bidrag
til byernes og landets fysiognomi. Billedet af Hotel GI. Royal er fra en forretning udført i
1938 for Ny jyske Kjøbstad-Creditforening.

Landbosparekassen, Aalborg (fortsat aflevering fra Sparekassen Nordjyl
land). 125 bind og 3 pakker årsregnskaber, bogholderi og korrespondance
1886-1966.
Ny jyske Kjøbstad-Creditforening, Århus. 1.073 bind og 1.329 pakker
bogholderi, lånesager og korrespondance fra grundlæggelsesåret 1871 til 1972.
Randlev-Bjergager Sparekasse, Århus amt. 52 bind forhandlingsprotokol
ler og bogholderi 1871-1962. Udskilt af arkivet fra Hads Herreds Spare- og
Lånekasse, Odder.
Saxild-Nølev Sparekasse, Århus amt. 43 bind og 1 pakke forhandlingspro
tokoller og bogholderi 1871-1956. Udskilt af arkivet for Hads Herreds Spareog Lånekasse, Odder.
Skæve Sogns Sparekasse (Dybvads Sparekasse) Nordjyllands amt. 147
bind og 5 pakker årsregnskaber og bogholderi 1894-1967. Udskilt af ar
kivet for Sparekassen Nordjylland, Aalborg.
Torrild Sparekasse, Århus amt. 28 bind forhandlingsprotokoller og bog
holderi 1869-1962. Udskilt af arkivet fra Hads Herreds Spare- og Låne
kasse, Odder.
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Ørting-Failing Sparekasse, Århus amt. 25 bind og 1 pakke forhandlings
protokoller og bogholderi 1883-1967. Udskilt af arkivet fra Hads Herreds
Spare- og Lånekasse, Odder.

Advokatvirksomhed

Hrs. N. H. Bache, København. 34 bind og 125 pakker 1910-74.
Lrs. Knud Bjøreng, Århus (fortsat aflevering). 7 bind og 171 pakker

i938-69Advokat René Briand de Crevecoeur, København. 16 pakker 1964-69.
Lrs. Kay Dangaard, Sakskøbing. 11 bind og 75 pakker 1957-73.
Hrs. C. L. David, København (fortsat aflevering). 11 bind og 5 læg
1856-1950.
Lrs. Poul Edlund, Silkeborg. 64 bind 1922-62.
Adv.ne Fonager & Tang Eriksen, Silkeborg. 116 pakker 1961-68.
Lrs. Knud F. Nielsen, Brabrand. 65 pakker 1949-65.
Adv.ne Jæger & Rambusch, Esbjerg (fortsat aflevering). 112 pakker 19621963Adv.ne C hr. Krag & Troels Hoeck, Århus (fortsat aflevering). 16 bind
1941-67.
Lrs. J. H. Møller, Århus. 62 bind og 108 pakker 1937-70.
Adv. Jørgen Møller, Aalborg. 6 bind og 40 pakker 1955-73.
Lrs. Erik Wilhjelm, København. 18 bind og 144 pakker 1952-67.

Andre

Akademiet for de tekniske Videnskaber, København. 20 pakker akademi
rådsreferater, korrespondance og behandlede sager 1945-73.
Arbejdernes Byggeforening, København. Foreningen blev stiftet af Bur
meister & Wains arbejdere i 1865 med det formål at forbedre arbejder
klassens boligstandard. De opførte huse var bestemt til at blive beboernes
ejendom, og da dette nu er ved at være gennemført, er virksomheden afvik
let. Der er afleveret 581 bind og 120 pakker forhandlingsprotokoller, bog
holderi og korrespondance 1865-1969. En del tegninger er tilgået Kunst
akademiets bibliotek.
Arbejdernes Byggeforening, Århus (fortsat aflevering). 4 bind og 3 pak
ker bogholderi og korrespondance 1893-1973.
Arkitekt Arne Jacobsen, Klampenborg (fortsat aflevering). 2 bind og
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192 pakker bogholderi, korrespondance, tegninger og arbejdsbeskrivelser

1933-69Krak, København. 68 pakker med grundmaterialet til Danmarks ældste
Forretninger 1910, 1915, 1940 og 1950.
Odder Dagblad. 3 bind forhandlingsprotokol, aktieprotokol og revisions
protokol 1886-1961. Udskilt af arkivet fra Hads Herreds Spare- og Låne
kasse, Odder.
Revisor C. M. Tortzen, København. Hovedbog og husholdningsregnska
ber 1873-86.
Revisor H. H.Windeløv, Århus. 61 bind og 31 pakker bogholderi og
sager vedr. ejendomsadministration 1930-70.

Ordningsarbejde
Der er udført ordningsarbejder i arkiverne fra konsul A. Abel, Aalborg, Aka
demiet for de tekniske Videnskaber, København, andelsmejeriet Albion, Tamdrup, Lund, Østjylland, læderfirmaet A. H. Andersen, København, piano
fabrikken Poul Andersen & Co. A/S, København, Arbejdernes Byggeforening,
København, Arbejdernes Byggeforening, Århus, Arbejdsgivernes Ulykkesforsik
ring, København, højesteretssagfører N. H. Bache, København, Bogense Andels
slagteri, Burmeister & Wain A/S, København, cykelstelfabrikken Concordia,
København, A/S dampskibsselskabet Heimdal, København, landsretssagfører
Kay Dangård, Sakskøbing, eksportfirmaet Danish Dairies, København, Dansk
Arbejdsgiverforening, København, Dansk Forsølvningsanstalt, København, Det
danske Gaskompagni, Odense, De danske Redningskorps Falck-Zonen, Kø
benhavn, Det danske Stålvalseværk A/S, Frederiksværk, højesteretssagfører
C. L. David, København, A/S rederiet D. F. D. S., København, redaktør
Poul Drachmann, København, landsretssagfører S. Axelsen Drejer, Randers,
Ebeltoft Andelsmejeri, landsretssagfører P. Edlund, Silkeborg, kornfirmaet
Eriksen & Christensen A/S, Esbjerg, FDB, København, Ferslev-Vellerup An
delsmejeri, advokatfirmaet Fonager & Tang Eriksen, Silkeborg, Fondsbørsen,
København, Forenede Ejendomsselskaber, København, De forenede Jern
støberier A/S, København, Foreningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og
Metalindustrien, København, Foreningen af danske Handelsmøller, Køben
havn, Foreningen af danske Jernstøberier, København, Foreningen af jyske
Landboforeninger, Århus, Foreningen af Kolonialgrossister i København,
Foreningen Bedre Byggeskik, København, Fyns Skaleksport A/S, Odense, tænd
stikfabrikken H. E. Gosch & Co. A/S, København, Grosserer-Societetet, Kø
benhavn, Hadsund Kom- og Foderstofforretning A/S, advokatfirmaet Hahn
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H. C. Andersen »egen hånd«. Blandt nogle
familiepapirer i C. L. Davids arkiv findes
dette portræt af H. G. Andersen, der synes at
være en rest af en autografsamling, anlagt af
politikeren og nationaløkonomen G. N. Da
vid (1793-1874). Det brev, hvormed David
har anmodet om autografen, ligger ved bil
ledet. Andersen har sendt det tilbage og alt
så ikke været interesseret i til gengæld at op
bevare Davids egenhændige navnetræk. Por
trættet er på bagsiden forsynet med et citat
fra romanen Improvisatoren. Det er optaget
ca. 17. juni 1865 på Frijsenborg af godsfor
valter H. G. G. Tilemann, hvis værdifulde
pladesamling, som han selv havde fremstillet,
endnu findes på godset.

& Krog, Århus, Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse, Herning, rederiet
og mæglerfirmaet C. K. Hansen, København, HB, København, HB, Århus,
Hemmet Andelsmejeri, C. M. Hess’ Fabrikker A/S, Vejle, cigarfabrikken A. M.
Hirschsprung & Sønner A/S, København, Det Hoffensbergske Etablissement,
København, Jacob Holm & Sønner, København, advokatfirmaet Hvolby &
Varbo, Ålborg, Håndværksrådet, København, bogbinder Knud Ifversen,
Løgstør, Industrirådet, København, arkitekt Arne Jacobsen, København, mu
rermester- og entreprenørfirmaet A/S Jensen & Schumacher, København, vice
borgmester H. P. Jensen, Århus, Jernbanefunktionærernes Brugsforening, År
hus, De jyske Kalkværker A/S, Århus, advokatfirmaet Jæger & Rambusch, Esbjerg, tømrermester Viggo Jørgensen, Barrit, KFK A/S, Århus,
prokurator Andreas C. A. Kierulff, Kolding, advokatfirmaet Krag & Hoeck,
Århus, Kraks Legat, København, Kreditforeningen af Grundejere i Fyns
Stift, Odense, Købmands- og Havnesammenslutningen i Danmark, Køben
havn, Købstædernes almindelige Brandforsikring, København, Landbospare-
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kassen for Fyn, Odense, Landbrugsrådet, København, tårnursfabrikant Ber
tram Larsen, København, Lunderskov Andelsmejeri, Midtkraft I/S, Århus,
overretssagfører Th. Mikkelsen, København, landsretssagfører J. H. Møller, År
hus, advokat Jørgen Møller, Ålborg, Nederholm Andelsmejeri, Torrild, orga
nisationsmanden Anders Nielsen, Svejstrup Østergård, fabrikant H. Nielsen,
Åbyhøj, landsretssagfører K. F. Nielsen, Brabrand, filtfabrikken Norden, Lyng
by, chokoladefabrikken N. Nordfeld & Co.’s Eftf., København, Nordisk An
delsforbund, København, Ny jyske Købstadkreditforening, Århus, Den ny
Lånebank A/S, København, Odder Sparekasse, tobaksfabrikken Petersen &
Sørensen A/S, Horsens, Plums Handelsaktieselskab, Assens, A/S Rådvaddams
Fabrikker, Brede, Saltum Teglværk A/S, De samvirkende danske Husmands
foreninger, København, manufaktur- og konfektionsfirmaet S. Seidelin, Kø
benhavn, købmand Kaj Simonsen, Løgstør, S. M. Byggeindustri, Farsø, Spa
rekassen Hjørring, Sparekassen Nordjylland, Aalborg, advokat Knud Stenov,
Århus, advokatfirmaet Stentsøe & Hermansen, Lemvig, landsretssagfører J. P.
Sundbo, København, landsretssagfører P. Svanholm, Aalborg, Sønderborg dom
merembede (retsbehandlede arkiver), landsretssagfører Johs. Sørensen, Ran
ders, Th. Thrues Bogtrykkeri, Århus, advokatfirmaet Troelsen & Park, Aal
borg, Udvalget for særlige Handelssager, København, Vesterbro Trælasthan
del A/S, Århus, maskinfabrikken Vestjyden A/S, Lemvig, klæde en gros fir
maet Brdr. Vorbeck A/S, Århus, advokatfirmaet Wilhjelm & Crevecoeur,
København, revisor H. H. Windeløv, Århus, tobaksfabrikken P. Wulff A/S,
København, Østifternes Husmandskreditforening, København, Århus Amts
tidende, Århus Handelsrejsendeforening.

Håndbiblioteket
Bogbestanden er forøget med 3.400 bind, således at den nu udgør 61.730 bind.
Et stort antal er gaver, bl. a. fra Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå,
Oslo, Rigsarkivet, landsarkiverne, Statsbiblioteket, Århus kommunes bib
lioteker, Demokraten, Handelshøjskolen i København, Socialforskningsinsti
tuttet, Håndværksrådet, Jyllands samvirkende Smedemesterforeninger, Usis
Library og udenlandske arkiver. Jubilæums- og tidsskrifter er modtaget fra
firmaer, myndigheder og organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Fin
land, Frankrig, Holland, Schweiz, Storbritannien, Forbundsrepublikken Tysk
land, Den tyske demokratiske Republik, Østrig, USSR og USA.
Foruden de egentlige bøger er modtaget 1.780 bind og hæfter i løbende
tidsskriftshold. Af regnskaber og beretninger er der indgået ca. 1.100.
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Anden virksomhed
Overarkivar Vagn Dybdahl har redigeret skriftrækkerne, der udgives af År
hus byhistoriske Udvalg og Jysk Selskab for Historie; endvidere har han
redigeret tidsskriftet »Historie« samt »Nyt fra Historien« og bidraget til disse
tidsskrifter med anmeldelser, ligesom han har holdt en række foredrag i folke
universitetsforeninger m. m. Til det nordiske historikermøde i Uppsala i
1974 medvirkede han i flere seminarer til udarbejdelsen af møderapporten
»Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden«, sammen med Roar
Skovmand og Erik Rasmussen har han udgivet »Geschichte Dänemarks
1830-1939«. Vagn Dybdahl har fortsat været medlem af Statens humanisti
ske Forskningsråd og 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 Århus Universitet har han som undervisningsassistent holdt
kursus i arkivbenyttelse med skriftlæsning og tekstkommentering. I »Scavenius-slægtens stamfader og to af dens mænd« (1973) har Finn H. Laurid
sen skrevet om »Jakob Brønnum Scavenius. En dansk Nabob« og i »Her er
det vi bor« (jubilæumsskrift for Lemvig Bank 1974) om »Da Lemvig fik told
stedsret«. Sammen med arkivar Chr. R. Jansen har han redigeret og illu
streret S. Hjorth Eriksen: Sådan var Århus (udgivet af Århus byhistoriske
udvalg 1973). Endvidere har arkivar Lauridsen holdt flere foredrag om ar
kivtekniske og lokalhistoriske emner.
Arkivar Ib Gejl har sammen med arkivarerne Christian R. Jansen og Erik
Korr Johansen som undervisningsassistenter holdt kursus i økonomi og stati
stik for historiestuderende. Han har fortsat virket som kasserer for Historisk
Samfund for Århus Stift og Øm Kloster Museum samt som medlem af re
ferencegruppen deltaget i møder i »Dansk Data Arkiv«.
Arkivar Chr. R. Jansen har bidraget med et afsnit om erhvervslivet til
»Gyldendals Egnsbeskrivelse Midtjylland«.
Arkivar Erik Korr Johansen er indtrådt i »Udvalget for Indsamling af
Kilder til de folkelige Bevægelsers Historie« og har deltaget i udvalgets
møder.
Finn H. Lauridsen, Christian R. Jansen og Erik Korr Johansen har bi
draget med artikler til »Århus Årbog 1974«, der blev redigeret af Ib Gejl,
samt, Ib Gejl inklusive, anmeldt bøger til »Historie«, »Nyt fra Historien« og
»Fortid og Nutid«.
I forbindelse med de forberedende arbejder til den sjette internationale
kongres over økonomisk historie i København 1974 deltog Christian R. Jan-
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sen og Erik Korr Johansen i september 1973 i et seminar i Bialowieza i Polen.
Emnet for seminaret var »Peasant Economy before and during the First
Stage of Industrialization«. Ib Gejl deltog i samme anledning i et kollokvium
i Bukarest, Rumænien, hvor emnet var »Environment and Urbanization«.
Statens humanistiske forskningsråd har bevilget Erhvervsarkivet et beløb
til ansættelse af en vikar for Christian R. Jansen og Erik Korr Johansen, der
i to år vil have halv tjeneste for at gennemføre et forskningsarbejde over ar
bejdsløsheden i Danmark i det 19. århundrede. Projektets formål er at belyse
omfanget af arbejdsløsheden i en periode, hvor vort kendskab til beskæfti
gelsesforholdene er yderst begrænset, samt undersøge de sociale konsekvenser
af og foranstaltninger mod arbejdsløsheden. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt
i tilvejebringelsen af et statistisk grundlag gennem enkeltundersøgelser i for
skellige typer erhvervsvirksomheder. Hovedstoffet til projektet bliver så
ledes arkivmateriale. Forskningsarbejdet skal ses som led i en række til
trængte undersøgelser inden for Danmarks økonomiske historie. Som vikar er
ansat mag. art. Henrik Fode.
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