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Danske købmandsregnskaber fra
tiden før 1700
AF OLE DEGN

Det er kun begrænset, hvad der er bevaret af dansk købmandsregnskabs
materiale før 1700. Hvad der findes, er imidlertid særdeles værdifuldt til
belysning af vigtige sider af den økonomiske og sociale historie. Cand.mag.
Ole Degn gennemgår her materialet og påviser, at man ikke blot kan hente
oplysninger i regnskaberne om generelle handelsforhold, men også om for
brug, omsætning, levestandard, vareudvalg m.m.1.

Selv om købmandsregnskabsbøger formentlig har været ret almindelige i
Danmark allerede i 1500årene og fra første halvdel af 1600årene forudsæt
tes og påbydes af lovgivningen, er det yderst få købmandsregnskaber, der
er bevaret fra tiden før 17002. Regnskaber fra fire købmænd fra 1500årene
og syv fra 1600årene er, så vidt det kan ses, alt, hvad der er bevaret. I alt
er der tale om 12 bind regnskabsbøger og et brudstykke af endnu en; og
geografisk fordeler de sig på tre købmænd fra Skåne (alle Malmø), én fra
Gotland (Visby), én fra København, fem fra Jylland (to fra Viborg, én fra
Ringkøbing og to fra Ribe) og én fra Slesvig (Flensborg). Mens den ældste
af regnskabsbøgerne, Malmø-købmanden Ditlev Enbecks fra årene 152135, allerede tidligt blev bemærket af forskningen og således har en frem
trædende plads i Erik Arups disputats fra 1907 om kommissionshandelen
i engelsk og tysk handelsliv 1350-1850, så er med et par undtagelser de
øvrige næppe blevet bemærket3.
Med de bevarede elleve købmandsregnskabsarkiver fra 1500-1600årene
synes Danmark at være godt med, om end der fra udlandet fra flere
områder kendes et ikke ubetydeligt antal købmandsbøger, der er væsent
lig ældre.
Fra de nordtyske Hansestæder har man således regnskabsbøger så
langt tilbage som begyndelsen af 1300årene, og adskillige er i de senere
årtier blevet udgivet; fra Hamborg kendes en handelsbog fra begyndelsen
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af 1300årene, og man har herfra det vigtige forretningsarkiv, omfattende
syv bind forretningsboger 1563-93, fra købmanden Mathias Hoeps han
delsvirksomhed; fra Lybeck kendes en regnskabsbog fra 1330-36, men i
øvrigt synes der ikke bevaret mange regnskabsbøger fra 1500årene herfra;
fra Bremen har man mere end en snes købmandsbøger fra årene 155716604.
Fra Amsterdam synes den ældste bevarede købmandsbog at stamme
fra årene 1485-905. Fra England er handelsregnskaber fra 1600årene spar
somt bevaret, mens den ældste bevarede købmandsregnskabsbog fra
Skotland er fra årene 1493-1503; den omtaler alene handelstransaktioner,
mens Dundee-købmanden David Wedderburnes bog fra årene 1587-1630
ligesom flere tyske og én af de ældste danske også indeholder optegnelser
om familie, formue, lokale og nationale begivenheder m.m.6. Fra Østrig er
den ældste kendte købmandsbog fra årene 1516-ca. 15387. Fra Frankrig
og Italien kendes som fra Tyskland købmandsbøger tilbage til begyndel
sen af 1300årene8. Fra Sverige er de ældste tilsyneladende fra 1620erne,
mens de ældste bevarede finske først begynder i 16979.
At regnskabsbøger i 1500-1600årene har været forholdsvis almindelige
også i Danmark, fremgår dels af skifteregistreringer, hvoraf et stort antal
omtaler og henviser til regnskabsbøger, dels af et par af de bevarede
regnskabsbøger, hvoraf det ses, at mere end en snes af de personer, ejeren
havde forretningsforbindelser med, havde deres egne regnskabsbøger10. I
øvrigt havde også en del håndværkere, skippere og skolelærere regnskabs
bøger, således som det fremgår af skifterne og tingbøgerne; men ingen af
disse regnskaber er bevaret, blot nedslagene i skifterne kendes.11.
1500-1600årenes købmandsregnskaber er ikke forretningsbøger, hvis
man dermed forestiller sig systematisk bogholderi12. De er kun et første
trin i en længere udvikling, og datidige betegnelser som regnebøger, ma
nualer, handelsbøger er egentlig ganske dækkende. Købmændenes formål
med bøgerne var alene at holde styr på egne tilgodehavender og på egen
gældsstiftelse og skabe belæg for fordringer og forpligtelser. Når gældspo
ster blev betalt, blev de udstreget i bogen, de blev »udgjort«, som en
købmand formulerede det13. Forsøg på at opstille status og beregne en
virksomheds fortjeneste og rentabilitet, vareprocenter, afsætningshastig
heder osv. lå tilsyneladende datiden fjernt14. Delvis i takt med forretnings
virksomhedernes voksende omfang ser man dog frem til 1500årene en
udvikling fra formløse optegnelser over optegnelser med en vis orden og
med opstilling i debet og kredit til en opstilling i personkontoer. Derefter
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Side af Malmø-købmanden Ditlev Enbecks regnskabsbog fra årene 1521-35.
På siden, der i første linje har dateringen »int jar [15] 17 des dunredaghes na sunte Marten«, dvs
torsdag 12. november, er noteret om opkøb af fire sække humle, der igen blev solgt i samarbejde med
den fremtrædende Malmøborgmester Hans Mikkelsen, som Ditlev Enbeck i årene 1517-22 ifølge
denne side fra regnskabsbogen havde en del forretninger med.
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fik man det dobbelte bogholderi, udviklet på grundlag af den italienske
bogføring fra omkring midten af 1400årene.
I den skitserede udvikling står de sparsomt bevarede danske køb
mandsregnskaber fra 1500årene på et tidligt trin, mens regnskaberne fra
1600årene på flere punkter er mere udviklede. Det fremgår af en gennem
gang af og sammenligninger mellem de ældre og yngre regnskaber.
Malmø-købmanden, rådmand Ditlev Enbeck (-1537) har efterladt sig det
ældste bevarede danske købmandsregnskab. Hans regnskabsbog, der er i
formatet 28 (højde) X 22 cm med pergamentsomslag, omfatter årene
1521-35 og indeholder 200 sider, hvoraf side 3-189 er beskrevet, de sidste
ti sider dog med notitser om forskellige udestående fordringer m.m. af
svigersønnen Henrik Brantun15. Bogen er på tysk og i jeg-form. Posterne
står under hinanden, med tallene inde i teksten, og der har været afsat
åbne mellemrum eller frie pladser på siderne, imellem de forskellige kun
der og imellem salgsposter, til brug for notater om afdrag. På enkelte
kontoer for større handlende (engroshandel) ser man en vis tendens til at
stille kredit- og debetposter op hver for sig på to modstående sider. I
hovedtræk skrider regnskabsbogen kronologisk frem, men da der helt
mangler overskrifter, og da der kun er få dateringer, er det vanskeligt at
se, hvornår indførslerne for de enkelte år begynder. I en del tilfælde går
noteringer på løse notitssedler formentlig forud for indførsel i bogen.
Gennem Ditlev Enbecks regnskabsbog kan man ret nøje iagttage hans
handelsvirksomhed. Hans indenlandske forbindelser omfattede især Malmø-borgere, herunder købmænd, hvoraf to var borgmestre, kræmmer
sker, håndværkere og bryggere, idet han ikke havde megen handel med
bønder og endnu mindre med adel og gejstlighed16. Købmændene aftog
både indenlandske og udenlandske varer som klæde, byg, salt, mumme,
dvs. øl fra Danzig, søm, tagsten, hø, heste; kræmmerskerne ser man note
ret for kramvarer, håndværkerne for forskellige varer og råvarer, hvor de
fik råvarekredit; bønderne aftog en smule salt og humle, som de betalte
med byg og havre, malt, hø og svin. De udenlandske handelsforbindelser
omfattede fortrinsvis købmænd fra Lybeck, desuden enkelte fra Stettin,
Stade og Danzig. Hos de udenlandske købmænd købte Ditlev Enbeck
klæde, lærred, salt, mumme, rhinskvin, tøndebunde og tøndestave, og han
solgte igen sild, kød, smør, korn, heste og skind og fungerede desuden som
krovært. Ditlev Enbeck handlede altså faktisk med næsten alle slags varer.
Han havde vel også detailhandel, men det var ubetydeligt, hvad han
solgte f.eks. afklæde alenvis. Formentlig handlede han i væsentlig grad for
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egen regning, men en del af handelen var kommissionshandel for lybske
købmænd.
Flensborg-købmanden, rådmand Namen Johansen (Jansen) (-1549) har
efterladt sig en stor regnskabsbog i formatet 28 X 20 cm, indbundet i et
ældre pergamentshåndskrift, indeholdende 548 sider og omfattende årene
fra 1528, idet bogen efter hans død fortsat er benyttet indtil ca. 157117.
Den store regnskabsbog omfatter vel årene fra 1528 til ca. 1571, men
den er kun til Namens død i 1549 et egentligt købmandsregnskab. For
denne periode anfører den handelen på kredit i en meget stor købmands
virksomhed, og den oplyser om store tilgodehavender ifølge gælds- og
pantebreve og renteindtægter heraf og om lejeindtægter af jorder og ejen
domme. Bogen, der er skrevet på plattysk, er ordnet topografisk efter
herreder eller landskaber og byer, idet oplysningerne om gælds- og pante
breve og renteindtægter står for sig uden topografisk opdeling, og oplys
ningerne om lejeindtægter står alfabetisk efter fornavne18. Under de en
kelte afsnit står notaterne væsentligst kronologisk og altid med dateringer,
i den middelalderlige form med henvisning til helgendage.
Namen Johansens forretning omfattede køb og salg af varer som humle,
tjære, kabliau, skuller, mursten, tagsten, oblater og landbrugsprodukter
som heste, okser, smør, korn. Hans kundekreds var meget stor, vel væ
sentligst koncentreret i fjorten herreder omkring Flensborg, men med
kunder eller handelsforbindelser også i byer som Ribe, Alborg, Randers,
Wismar, Segeberg og Itzehoe og i Mecklenburg. Ved kongebrev af 3.
november 1520 havde Namen da også faet tilstået fri handel i riget og
frihed for andre afgifter end den årlige skat19.
Efter Namen Johansens død må den store regnskabsbog være blevet
overtaget af den eneste arving, sønnen Lytke Namensen, der også kom til
at bestyre forældrenes efterladte gods og ejendom, idet disse ved testa
mente af 1. oktober 1545 havde bestemt, at deres store formue skulle
anvendes »til Guds ære og de rette fattiges trøst«, og at sønnen skulle have
dispositionsretten. Lytke Namensen, der var en af Flensborgs mere ejen
dommelige og fængslende personligheder, tidligere gråbrødremunk og ef
ter reformationen fortsat en trofast katolik, byggede vel en statelig byg
ning til et fattighus, men lod efter færdiggørelsen huset indrette til brug
for en latinskole, som han tillagde store midler. Byggeregnskabet for det
store byggeri er blevet ført i faderens regnskabsbog, ligesom regnskabet i
forbindelse med forvaltningen af den store formue, herunder indkrævnin
gen af gamle tilgodehavender, som Lytke Namensen endnu i 1560ernes
slutning var optaget af20.
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Malmø-købmanden Morten Brygger (-1558) har efterladt sig to små
regnskabsbøger, i formatet 30 X 20 cm, den ene på fem læg med 70
beskrevne sider, sammenholdt af to smalle læderstrimler omfattende åre
ne fra 1537, den anden på fem læg med 50 beskrevne sider, samlet i et
omslag og omfattende årene 1543-5721. Formentlig er indførslerne i bøger
ne i hovedsagen foretaget kronologisk, men dateringer forekommer sjæl
dent og da mest i forbindelse med opgørelse af tilgodehavender. Noterin
ger synes dog også foretaget på ledige pladser på siderne, og som helhed
er de to regnskabsbøger rodede og uoverskuelige. Der er kun små tilløb til
kontoopstillinger; i almindelighed er de enkelte, oftest ganske fa indførsler
vedrørende en bestemt person spredt gennem bogen.
Morten Bryggers regnskabsbøger vidner om en fleresidet handelsvirk
somhed; ølsalg og salg af humle, korn og malt dominerer; men derudover
ser man et vist sortiment af varer, som han leverede eller sendte til kun
der, borgere, bønder eller adelige; disse varer har han dog formentlig ikke
selv ført på lager, men blot skaffet til kunderne. Et særligt forhold havde
Morten Brygger til den adelige lensmand på Lundegård, hvorfra han i
årene forud for 1557 fik større leverancer af korn fra kirker og sogne i
Sydvestskåne; kornet forarbejdede han til malt, hvorefter det igen afhen
tedes af lensmandens fogeder22.
Malmø-købmanden eller rettere kræmmersken KelufJens Nielsen Skoma
gers (-1559) har efterladt sig en lille regnskabsbog i formatet 29 X 21 cm,
omfattende fire læg med 56 sider, samlet i et omslag, for årene 1555-5923.
De enkelte poster er indført i kronologisk orden, men dateringer forekom
mer sjældent og da altid i den middelalderlige form, byggende på de
kirkelige højtidsdage, »tre dage før Skt. Mikkels dag« osv. En kontoopde
ling forekommer ikke. I en række tilfælde gentages større kreditposter
længere fremme i regnskabet, således at Keluf har kunnet få et lidt lettere
overblik over et regnskab, der ellers er temmelig uoverskueligt og alene
har kunnet fungere, fordi omsætningen ikke har været stor.
Keluf var i sin handelsvirksomhed mellemhandler, kræmmerske, mel
lemled mellem sine kunder og de større købmænd, hos hvem hun købte
salt, humle, smør, brød osv., som hun videresolgte i småpartier. Hendees
kunder var en række mindre borgere i Malmø og en del bønder, der
geografisk var strengt begrænset til området syd for Malmø, de to herre
der Oxie og Skytts. Keluf boede ved Søndergade nær Stortorvet, og dette
kan være forklaringen på kundernes geografiske fordeling: bønderne
handlede i de handelsboder, som lå nærmest det sted, hvor de kørte ind i
byen.
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Det vareudvalg, Keluf havde til rådighed for sine kunder, var ikke stort.
Formentlig har hun ikke haft noget større stående lager. Humle havde
hun dog altid, og det samme gælder formentlig varer som salt, hamp,
tjære, sæbe og lys. Ølsalg udgjorde dog sammen med humlehandelen
hovedparten af Kelufs omsætning.
Ribe-købmanden, rådmand Niels Hansen Grisbeck (ca. 1549-1618) førte i
årene 1602-18 regnskab over flere sider af sin handelsvirksomhed i en lille
regnskabs- og notatbog, i formatet 20 X 16 cm, indbundet i hvidt skind
med dobbelte linjer langs bindets kant og omkring et spejl på bindet,
dekoreret med liljer og blomsterkroner; bogen indeholder 380 sider, hvor
af de 280 er beskrevet, heraf de 85 i hans tid24. Niels Grisbecks notater
omfatter hovedsagelig fire længere serier: 1) om hans egen gæld for mod
tagne leverancer fra købmænd i Hamborg, Lybeck og Amsterdam 160116; 2) om renter af tilgodehavender eller udlånte beløb 1611-18; 3) hans
statusopgørelser 1591-1618; og 4) historiske optegnelser 1278-1565 og
selvbiografiske optegnelser 1580-1606; desuden har han gjort notater om
ansættelses- og lønaftaler med »drenge« og »tjenere« 1597-1605 og 161318 og om køb og forrentning af en skibspart 1610-1825. Hver på deres
måde oplyser de systematisk og kronologisk opstillede notater om vigtige
sider af handelsforholdene i begyndelsen af 1600årene. Gennem notaterne
om Niels Grisbecks gæld for modtagne leverancer kan man følge en køb
mandsvirksomheds kontakt med udenlandske købmænd gennem et par
årtier og vurdere størrelsen, arten og den geografiske oprindelse af impor
ten; gennem notaterne om renter og størrelsen af tilgodehavender kan
man følge en handelsvirksomheds kreditgivning og dennes fordeling; og
gennem statusopgørelserne kan man analysere forholdet mellem kontant
beholdning, varelagerværdi og tilgodehavender, ligesom formuens vækst.
Niels Grisbecks lille regnskabs- og notatbog er allerede på flere punkter
væsentlig mere raffineret end det købmandsregnskabsmateriale, der er
bevaret fra 1500årene. Hans regnskabsarkiv har imidlertid været endnu
mere omfattende. Det har i hvert fald rummet to større kontobøger, den
ene for hans indenbys kunder, den anden for de udenbys, hvor hver enkelt
kunde på én eller en række sider har haft en konto, der eventuelt blev ført
længere frem i bogen, når de afsatte sider var udskrevet26. Systemet skal vi
lidt senere genfinde i de bevarede regnskabsbøger hos sønnen Hans Friis,
der tillige førte notaterne i den lille regnskabs- og notatbog videre.
Visby-købmanden Daniel Jensen har takket være en retssag mod ham
efterladt sig en lille regnskabsbog i formatet 22 X 16 cm, indbundet i et
middelalderligt kirkeligt pergamentshåndskrift; den indeholder 206 sider,
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hvoraf de 196 er beskrevet, og omfatter årene 1611-1827. Bogen anfører
dels i topografisk, dels i kronologisk orden Daniel Jensens tilgodehaven
der for varesalg hos købmænd især i Visby og hos bønder rundt omkring
på Gotland, men indeholder også oplysninger om varer modtaget i beta
ling og om sølvskatter, madskatter m.m., som Daniel lægger ud for, i
penge eller varer. Bønderne er opført under 20 lokaliteter, de såkaldte
ting, som øen er opdelt i, og som udgør overskrifter i rækkefølge efter en
rute rundt på øen28.
Daniel Jensens vareudvalg omfattede væsentligst korn, smør, flæsk,
lam, talg, skind og tjære, og et vigtigt udgangspunkt for hans handel var
hans stilling først - fra 1608 - som underslotsskriver, fra 1613 som slots
skriver på det kongelige slot Visborg. 11611 begyndte han at drive handel
fra en lejet kælder og bod i Visby, i strid med et kongeligt forbud imod, at
slotstjenere drev handel. Efter lensmandens død i 1614 kom slotsskriveren
ud i noget, der i hvert fald tangerede bedrageri, idet han disponerede over
hele høsten af slottets to ladegårde for 1613, ligesom over et stort parti
tjære og over de betydelige skatterestancer, som bønderne havde fra hele
den afdøde lensmands embedsperiode. Da Daniel Jensen hurtigt kom i et
modsætningsforhold til den nye lensmand, var han allerede i 1614 blevet
afskediget som slotsskriver, og i årene 1615-18 udvidede han sin handels
virksomhed betydeligt, med forbindelser til nordtyske og københavnske
handlende, således som det fremgår af hans regnskab. Allerede i 1616
havde den afdøde lensmands søn imidlertid krævet Daniel Jensen for
overskuddet fra tjærehandelen og høsten 1613, og i slutningen af 1617
krævede rentekammerrevisionen, at de udeblevne skatter fra den forrige
lensmands tid skulle betales senest 1. maj 1618. Det lykkedes vel Daniel
Jensen at fa skattepengene betalt, men regeringens mistanke var vakt, og i
august 1618 blev Daniel arresteret, ført til København og anklaget for
underslæb over for kronen og for ulovlig handel i sin embedsperiode.
Underslæbet kunne ikke bevises, men Daniel Jensen blev 14. april 1619
fradømt alt gods og ejendom til kronen for ulovlig handel. Regnskabsop
gørelsen og indkrævningen af de udestående fordringer trak ud til 1625,
mens Daniels »hus, gård og gods, løst og fast« allerede 5. juli 1619 blev
vurderet til brug for konfiskationen.
Ribe-købmanden, borgmester Hans Nielsen Friis (1587-1650) førte i åre
ne 1627-50 to store regnskabsbøger, i formaterne 32 X 20 og 34 X 21 cm,
på henholdsvis 686 og 798 sider, hvoraf ca. 520 og 560 er beskrevet,
omfattende årene 1631-50 og 1627-50, samtidig med, at han skrev videre i
faderen Niels Grisbecks føromtalte lille regnskabs- og notatbog, der var
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påbegyndt i 1602, og som han selv fra 1610 havde ført for faderen som
bestyrer af dennes forretning29.
Hans Friis’ notater i faderens lille bog omfatter hovedsagelig fire længe
re serier, idet han ikke fortsatte traditonen med årlige statusopgørelser:
1) om egen gæld for modtagne leverancer fra købmænd i Hamborg, Lybeck, Amsterdam og Enkhuizen 1620-43; 2) om parter i skibe 1625-47;
3) om renter af gældsbreve og tilgodehavender 1623-50; og 4) selvbiogra
fiske optegnelser 1587-1644; desuden har han gjort notater om gæld til
halvsøskende og svogre ca. 1620, fæste af en gård 1636-49, køb af en ager
1635 og indlæg i Ostindisk Kompagni 1620-3730. Gennem disse mange
notater far man for en længere årrække oplysninger om et handelshus’
opkøb af importvarer hos nordtyske og hollandske købmænd, om rederi
virksomhed og resultaterne heraf og om fordelingen af og væksten i tilgo
dehavender ifølge gælds- og pantebreve for leverede varer og ydede lån.
Af Hans Friis’ to store regnskabsbøger er den ene, omfattende årene
1631-50, rødmalet på det hvidgule skind, mens den anden, omfattende
årene 1627-50, er i hvidgult skind. I Landsarkivets registratur anføres i en
anmærkning, at den ene især indeholder adelige og gejstlige debitorer,
den anden især de borgerlige31. Det er ikke det, der adskiller de to bøger.
En nærmere gennemgang afslører, og det fremgår også af skiftet efter
Hans Friis 1650, at den ene er »den røde indenbys bog«, den anden »den
hvide udenbys bog«. Derfor omfatter den røde bog borgere, præster og to
adelsmænd, nemlig to lensmænd på Riberhus, mens den hvide har adeli
ge, gejstlige og bønder samt enkelte borgere i andre købstæder som
kunder32.
De to bøger har forrest et udklippet tungeregister, med bogstaver, så
man hurtigt kunne slå ned på de enkelte bogstaver fra A-0, en form, der
også træffes i bøger fra denne tid i Ribe rådstuearkiv33. I Hans Friis’ bøger
har registeret dog en lidt særlig indretning: det rummer vel bogstaverne
A-0, men har til sidst igen bogstaverne M og H. M står for »mestre«,
»magistre«, H for »herrer«, og her er henholdsvis magistre og sognepræ
ster og kapellaner placeret; disse grupper er altså set som noget for sig,
derimod ikke andre; borgere, bønder og adelsmænd står i registrene mel
lem hinanden, alfabetisk efter fornavne, under det enkelte bogstav i den
orden, de fik konto i bogen; dog står adelige jomfruer under J, adelige
fruer under F! Og de adelige er altid kendetegnet ved et Velbfyrdig] foran
navnet og betegnet som junkere, fruer eller jomfruer.
Er Hans Friis’ tre bevarede købmandsbøger med adskillelsen mellem
gælds- og gældsbrevsbog (»rentebogen«) og bøger med tilgodehavender
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Side af Ribe-købmanden Hans Nielsen Friis’ store røde indenbys regnskabsbog fra årene 1631-50.
Overskriften fortæller, at der er tale om en kontoside for Hans Pedersen Jels i Puggårdsgade. Det
fremgår, at Hans, der var hjulmand, og hans fæstemø Maren Staflfensdatter åbnede kontoen 8. juni
1636 ved køb afklæde og allehånde kramgods, og man kan følge deres beskedne forbrug indtil 1642,
da Maren lånte 10 sietdaler til mandens jordefærd. Det er købmanden selv, der med sin faste, smukke
håndskrift har foretaget alle noteringerne.
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for salg på konto, igen adskilt i indenbys og udenbys, og med registre og
kundekontosider ganske raffinerede, set på baggrund af tiden, så har hans
regnskabssystem dog været endnu mere omfattende og specialiseret34. Af
de bevarede bøger og skiftet fremgår, at der har været en mindre rød og en
mindre hvid bog forud for de to bevarede - måske arvet efter faderen - og
de har haft mindst henholdsvis 143 og 343 foliosider eller snarere -blade;
der har været en liden ny hvid bog; der har været en kladdebog, en rød
kladdebog, og en hvid, en rød, en sort og en blå kladdeseddel; der har
været en vinseddel, en mjødseddel, en kornseddel; og der har været en
huslejebog, en rejsebog, en brevtaske og en »skuflade« med kopier35.
Hans Friis’ samlede regnskabssystem har altså været ganske omfatten
de og kompliceret. Men som vi skal se af skifterne, har også andre Ribekøbmænd haft større systemer.
Hans Friis’ købmandsbog er for en stor del, især i de tidligere år, ført af
ham selv; hans faste, smukke skrift er let genkendelig, ligesom i rådstuens
aktstykker36. Man træffer herudover flere andre hænder, hvoraf køb
mandstjeneren Laurids Christensen Friis’ fra årene 1640-48 og sønnen Ib
Hansen Friis’ karakteristiske kan identificeres på grundlag af andre kil
der37. Især i de senere år har købmanden vel selv nøjedes med at udføre de
vigtigere noteringer; en novemberdag i 1646 gjorde han selv sammen med
jomfru Margrete Krag til Varho dennes konto op, og derefter fortsætter
en anden hånd samme dag med rutinearbejde, skrivning af nye varer på
kontoen, 13 poster i alt38. Selv når det var købmandens tjener, der skrev i
bøgerne, var der imidlertid tale om formuleringer med »mig« som var det
principalen selv, der skrev; men måske har tjeneren blot indført i bogen
efter et forlæg39.
Førelsen af bøgerne kan Hans Friis have lært i Hamborg, hvor han gik i
skole godt et års tid, da han var 15-16 år gammel; han kan også have lært
det i København, hvor han stod i lære i syv år hos storkøbmanden Tho
mas Lorck. At han begynder hver side med en latinsk sentens, »Laus
deo«, er et træk, der kendes fra tidens øvrige, også udenlandske regnska
ber; »Laus deo«-frasen er karakteristisk for tidens dobbelte bogholderi,
men dette står Hans Friis ret fjernt40. At han i sine bøger bruger adskillige
udenlandske ord, som tysk »durch die Bank« for »under ét«, ved prisfast
sættelse, grøtken som mål (= gros, 12 dusin), klædearten »Norder laken«,
latinske betegnelser som »adverte« for »vend!« osv., er træk, der var
almindelige for tiden; med den nære kontakt til Tyskland og Holland
fulgte ikke blot vareimport, men også kulturimpulser og fremmedord. Det
fremmede sprog kunne ligefrem løbe købmanden i pennen, som da han i
2
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1629 havde noteret en gældspost til Jakob Jakobsen Krudenerer i Ham
borg og senere føjede til: »Betalldt ahn sin dener Jacup Grønuolldt in
Ripen den 23. januarii 1630«41.
I sit regnskabssystem bruger Hans Friis på de enkelte kontosider yderst
til højre tre kolonner, til sietdaler, mk. og sk. På kontoerne noteres kun
dernes køb; men indbetalinger i naturalier og varer anføres også, til tider
også pengeindbetalinger. Siderne fungerer altså til dels som debet og
kredit; indbetalingerne er som regel markeret med en trekant i venstre
margen, således at de let ses på siderne. Da datoen for betaling sjældent
anføres, er det ikke muligt at opgøre regnskabsbøgernes tilgodehavender
for andre tidspunkter end ophørsåret, 1650, der også er opgjort i skiftet.
Er de to store købmandsbøger end smukt skrevet, har det dog af og til
knebet noget med ordenen i indførslerne; notater fra kladdesedler o.a.
kunne blive glemt, opstillingen kan blive noget rodet og er ikke altid helt i
kronologisk orden42. Hans Friis indrømmer det selv et sted på en konto:
efter opgørelsen i september 1636 af adelsdamen Anne Staverskovs konto,
som hun derefter underskrev, har købmanden tilføjet: »Nok her foruden
er fruen mig skyldig, som er forglemt og ikke vedsat eller indregnet udi
ovenskrevne summa 2 halve tønder hollandsk tobak, koster 6 sldr«43.
Trods mangler og trods tabet af det øvrige materiale fra Hans Friis’
arkiv er de to store købmandsregnskabsbøger alligevel af meget betydelig
værdi til belysning af forbrug, vareudvalg, betalingsforhold, priser og
prisudvikling, forholdet mellem en købmand og hans kundekreds osv.
Dette gælder så meget mere, som Hans Friis’ salg var ganske betydeligt og
omfattede de fleste af de varer, man dengang handlede med, fra klædeva
rer og tekstiler over fødevarer - dog ikke krydderier - og kreaturer til
isenkram, metaller, grovvarer og byggematerialer. Den store fordel ved
materialet er dets omfang og dets enhedspræg; det kan give oplysninger,
som et spredt og tilfældigt materiale ikke kan44.
Ved afviklingen af Hans Friis’ bo efter hans død i juni 1650 blev også
hans regnskabsbøger gjort op. Ved at sammenligne skiftet og bøgerne kan
man se, at bøgerne blev bladet igennem bagfra, indtil man var nået så
langt tilbage i tiden, at der ikke længere forekom kontoer med tilgodeha
vender; de enkelte tilgodehavender blev undervejs noteret ned i skifteregi
streringen, og ved fordelingen blev også de enkelte tilgodehavender for
delt mellem arvingerne. I bøgerne selv fortæller tilføjede bemærkninger,
at disse poster er blevet overført i arvingernes egne regnskabsbøger, såle
des i købmændene Ib Hansen Friis’ og Bagge Baggesens45.
Før selve skifteregistreringen fandt sted, fire måneder efter Hans Friis’
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død, har arvingerne søgt at fa indkrævet så mange tilgodehavender som
muligt; dette fremgår f.eks. afen tilføjelse påJep Poulsen Vilslevs konto:
»Afregnet imod Jep Poulsens bog 6. september 1650«46. Et skifte er altså
ikke fuldstændigt til belysning af en købmands kundekreds, og der vil
være en tendens til, at netop de bedst betalende kunder vil mangle. Da et
skifte er en statusopgørelse for blot et enkelt tidspunkt, vil alene af den
grund mange kunder mangle. Fra skiftet efter Hans Friis kendes navnene
på 405 kunder; 213 af disse forekommer også i købmandsbøgerne, men i
disse findes yderligere 243, der ikke kendes fra skiftet. På samme måde er
det med leverandørerne i Hamborg og Amsterdam; skiftet oplyser om syv,
mens den lille regnskabs- og notatbog anfører 60 fra Hamborg, Amster
dam, Lybeck og Enkhuizen.
Den københavnske storkøbmand Steffen Rode (1587-1638) har fra sin
virksomhed som øksnehandler efterladt sig en statelig regnskabsbog, i
formatet 44 X 29 cm, i brunt skindbind, med prægede bladranker langs
kanterne og i midten af bindsiderne et rudemønstret spejl; bogen rummer
125 beskrevne sider og omfatter årene 1637-50, idet forretningen efter
Steffen Rodes død fortsattes af enken Marie Rode (-1650) og hendes
handelsbetjente47.
Bogen, der i de første år er overordentlig smukt skrevet, med kalligrafe
rede overskrifter i forskellige størrelser, anfører på venstresider opkøb af
øksne (debet) og på højresider notater om betalingen af disse (kredit), idet
sidernes overskrifter i de første år lyder henholdsvis »Im Nahmen Gottes
in Schonen [eller Seeland t, Fünen, Jud tland] gekaufft« og »und wiederumb bezahlet«. Hvert års regnskab består af indtil fem blade, og for hvert
år, bortset fra 1637, findes en statusopgørelse, der omfatter et blad. På
debetsiderne opføres navnene på gårde og personer, hvor øksnene er købt,
mens kreditsiderne anfører, hvornår og på hvilken måde salderingerne
har fundet sted. Statusopgørelsernes debetsider angiver, hvilke udgifter
der er påløbet mellem køb og salg, som øksnetold, fragt, foderpenge,
tærepenge m.m., mens kreditsiderne har navnene på de fleste af de køb
mænd, der aftog øksnene ved Elben, nu og da med angivelse af hjemsted,
og opgivelse af tal for øksne, der var gået tabt før salget48.
De gårde, hvor Steffen Rode og senere enken foretog opkøb af øksne,
var for langt størstepartens vedkommende kronens og adelens. Regn
skabsbogen giver her et væsentligt indblik i forholdene omkring studeop
drættet og eksporten. Aftagerne ved Elben var væsentligst købmænd fra
Bremen, Groningen og Utrecht, idet enkelte var fra Oldenburg, Itzehoe,
Hütten, Berg og Elberfeld.
2*
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Steffen Rode var ikke blot studehandler, selv om han med en årlig
omsætning på op til 2.000 stude længe var den største studehandler i
Danmark og tegnede sig for omkring en attendedel af den samlede danske
studeeksport. Hans hovedbranche var silke og klæde, men hans handel
omfattede så godt som alle varer, fra silke- og klædevarer, kniplinger og
brokader til vin, rug, sild og stangjern. Hans fornemme regnskabsbog
over studehandel er da også en lille tilfældigt bevaret rest af et sikkert stort
regnskabssystem, der i hvert fald omfattede også en Hauptbuch fur Edelleute I og II og en Bürgerbuch49.
En ukendt Ringkøbing-købmands lille regnskabsbog i formatet 32 X 10 cm
(knækket folio) er bevaret i et lille brudstykke, med siderne 127a-141b og
omfattende årene 1655-57. De bevarede sider viser, at der i bogen har
været afsat én side til hver kunde, for hvem der for de flestes vedkommen
de er skrevet 1/2-1 side, idet en enkelt dog har P/2 side. I alt kan man
gennem brudstykket følge en lille snes bondekunder. Købmanden har til
disse solgt sild, jern, tobak og lignende, og han har igen opkøbt øksne,
kvier, havre, rug og hø.
Viborg-købmanden Christen Christensen Kjærgård (ca. 1641-95) har efter
ladt sig to store regnskabsbøger, den ene i formatet 36 X 22 cm, indbun
det i gult pergament, med 784 for det meste helt beskrevne sider, omfat
tende årene 1667-84 og benyttet i forbindelse med hans handelsvirksom
hed i kompagniskab med Knud Christensen Ugelriis, vistnok en svoger, den
anden i formatet 35 X 22 cm, indbundet i brunt skind, med 836 for det
meste helt beskrevne sider fra hans egen forretningsvirksomhed og omfat
tende årene 1667-9550.
Begge regnskabsbøgerne har forrest et tungeregister med bogstaverne
A-V og kundernes navne opført efter fornavne, under de enkelte bogstaver
i den orden, de fik konto i bogen. Hver side er afsat til konto for en kunde,
og eventuelt er kontoen ført videre, med sidehenvisning, længere fremme i
bogen efter at være udskrevet; har der ikke været behov for hele siden til
en kunde, er den blevet udfyldt med notater for en anden. Da der ikke er
kontooverskrifter på siderne, far bøgerne herved et noget uoverskueligt
præg. Denne noteringspraksis er dels muliggjort af, dels en følge af, at de
to Viborg-købmænds handel med de enkelte kunder ikke har en så stor
salgsfrekvens og et så stort omfang, som man ser det for den føromtalte
Ribekøbmand Hans Friis, hvis bøger de to Viborg-bøger ellers ligner på
flere punkter. De enkelte poster står derimod overskueligt, idet bøgernes
sider yderst til højre har tre kolonner for (slet)daler, mark og skilling. Som
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helhed er de to bøger dog langtfra ført så smukt og overskueligt som de to
store bøger fra Ribe.
På kundekontoerne opregnes i almindelighed detaljeret de mange for
skellige varer, kunderne fik skrevet; men nogle gange forekommer sum
mariske angivelser og notering blot af det samlede beløb. En del gange er
noteringerne formuleret som gældserklæringer af kunderne og underskre
vet af disse.
Kompagniskabet mellem de to købmænd giver sig for den første af
bøgerne det udslag, at de hver har en konto, hvor det noteres, hvad hver
af dem »udtager af eller indlægger i kompagniet«51. Disse kontoer gøres
op med jævne mellemrum, og de to købmænd kvitterer over for hinanden
på kontoerne. Som følge af kompagniskabet har bogen ofte formuleringer
med »vi«, men også »jeg« forekommer. I slutningen af bogen synes kom
pagnonen Knud Ugelriis at være gledet ud, idet man dog endnu i den
anden bog i hvert fald en enkelt gang ser et spor af kompagniskabet52.
De to købmandsregnskaber rummer et meget stort antal kontoer. Regi
steret i den fælles bog anfører mere end 1.200 navne, hvoraf de fleste vel er
bønder, men dog 14 adelige, 30 gejstlige og en del borgere, herunder
o
borgere i fjernereliggende købstæder som Holstebro, Løgstør, Alborg og
Mariager; registeret i Christen Kjærgårds egen bog anfører henimod
1.000 navne, heraf 17 adelige (hvoraf de tre går igen i den første bog) og
41 gejstlige samt en del borgere i byer som Holstebro, Lemvig, Nykøbing
Mors, Skive, Løgstør, Alborg, Mariager, Hobro og Randers . Denne
geografiske spændvidde i kundekredsen er muligvis et udslag af Viborgs
stilling som en betydelig markedsby og sæde for det nørrejyske landsting.
Christen Kjærgårds og Knud Ugelriis’ vareudvalg var meget stort; det
omfattede, så vidt det kan ses, det meste af, hvad købmænd handlede
med. Klæde og tekstiler dominerede vel, men man ser også en del tilbehør
hertil, som silketråd, garn, bånd, knapper, knappenåle, synåle, og færdige
tekstilvarer som strømper, og råvarer som hør og hamp; man ser endvide
re fødevarer som sukker, salt, safran, rosiner, mandler og øl og humle,
isenkramvarer som knive, drikke- og sylteglas, søm, foruden jern og kob
ber, og forskelligt, som tobak og tobakspiber, papir, kort, ABCer, katekis
mer, sæbe, violiner.
De mange varer afsatte Christen Kjærgård og Knud Ugelriis for det
meste til deres kunders privatforbrug; men flere af deres kunder var køb
mænd, i selve Viborg og i byer som Lemvig, Skive og Hobro, der aftog
større partier varer til brug i deres omsætning. Der var altså tale om både
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detail- og engrossalg, og Viborgs stilling spiller vel igen her en rolle.
De to bevarede regnskabsbøger fra Christen Kjærgårds og kompagnon
ens handelsvirksomhed omfatter alene deres salg, opført på kundekonto
er. Men der må også have været et regnskab over deres egne indkøb hos
leverandører i Nordtyskland (Hamborg og Lybeck) og Amsterdam. Indi
rekte ser man udtryk for deres køb i udlandet i betegnelser som ham
borgsk baj og hamborgsk ry og ved angivelse af, at et parti varer er
hjemkøbt fra Lybeck, og muligvis vil kundekontoerne også på andre må
der kunne afsløre træk af deres importkøb. Således oplyser kontoen for en
Lemvig-købmand indirekte om køb i Hamborg og Amsterdam, idet denne
købmand dels indkøbte større partier af nogle få bestemte varer, dels
optog flere lån, og herfor forpligtede sig til at betale de pågældende beløb
enten til købmændene Johan og Poul Volchmer i Hamborg eller i Amster
dam til Jochum Volchmer. For årene 1677-86 blev der på denne måde
tale om beløb på henholdsvis 982 og 254 rdl.54.
Viborg-købmanden Knud Christensen Ugelriis, der som nævnt muligvis
var en svoger til Christen Kjærgård, har efterladt sig den omtalte regn
skabsbog fra sin handelsvirksomhed i kompagniskab med denne, men der
er herudover ikke bevaret noget materiale fra hans forretning55.
Det danske købmandsregnskabsmateriale fra tiden før 1700 er ikke
stort, men det er næppe tilfældigt, at man synes at kunne skimte en
udvikling fra 1500årenes mere primitive regnskaber til 1600årenes mere
udviklede. Ditlev Enbeck, Morten Brygger og Keluf Jens Nielsens indfør
te alle de regnskabsnotater, de havde brug for, i en enkelt bog, i blandet
forvirring, men dog i en vis kronologisk orden. Hos flere af 1600årenes
købmænd ser man forskellige bøger benyttet til forskellige arter af noterin
ger. Specialbøger for forskellige sider af handelsvirksomheden møder man
også i de hanseatiske regnskabsarkiver fra 1500årene, og en regnskabsbog
som Ditlev Enbecks skal sandsynligvis snarere sammenlignes med hanse
atiske regnskabsbøger fra 1300årene end med samtidige56.
Her må man dog være opmærksom på, at også handelsvirksomheder
nes størrelse kan spille ind, når det gælder regnskabsbøgernes form. Store
virksomheder forudsætter et mere specialiseret bogføringssystem, hvis
overblikket skal kunne opretholdes. Man må derfor forsøge at danne sig
en forestilling om størrelsen af de handelsvirksomheder, der har afsat de
her behandlede regnskaber, og af købmændenes økonomiske og sociale
niveau, hvilket også er nødvendigt for en vurdering af materialets værdi
som kilder til belysning af handelsforhold, omsætning, kundekredse, for
brug m.m. Dette kan vel til en vis grad aflæses af regnskaberne selv. Men
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med det sparsomme materiale savner man naturligvis et sammenlignings
grundlag. Det er derfor værdifuldt, at man ud fra skatteregnskaber og
skifter m.m. for flere af de omtalte købmænd kan danne sig et indtryk af
deres format.
Dette kan gøres ved iagttagelse af en række forhold, der mere eller
mindre fuldstændigt kan iagttages eller oplyses for de forskellige køb
mænd, nemlig regnskabernes omfang, kundekredsens størrelse, sammen
sætning og geografiske spredning, antallet af leverandører, omsætningens
størrelse og kundeforholdets karakter, købmandens skattemæssige og so
ciale placering, herunder beliggenheden af hans bopæl, og boets størrelse.
Et groft mål for en vurdering af købmandsforretningernes størrelse har
man allerede i de bevarede regnskabers omfang. Det springer her i øjnene, at
de tre Malmø-købmænds regnskaber er temmelig små, blot omfatter hen
holdsvis 186, 120 og 56 sider for tidsrum på henholdsvis 14, 20 og fire år.
Heller ikke Daniel Jensens og Steffen Rodes regnskaber er vel omfattende;
men der henvises her til andet regnskabsmateriale, og det samme gælder
Niels Grisbecks lille regnskabs- og notatbog, der er på 85 beskrevne sider
fra hans tid, ganske vist en periode på godt en snes år. Omfattende er
derimod regnskaberne fra de øvrige købmandsforretninger.
I Ditlev Enbecks regnskabsbog optræder navnene på et stort antal
personer, godt 300, men kun henimod halvdelen af disse hører til kunde
kredsen. Fra tallet går en del leverandører, folk, der blot en enkelt gang har
lånt et lille beløb, tjenere hos og hustruer til personer, der var kunder,
skippere, der blot har fragtet varer, og personer, der blot har haft eller faet
bud med, har kautioneret, vidnet eller faet mad og øl, idet Ditlev Enbeck
også drev en del krovirksomhed57. Noget lignende vil formentlig gælde
forholdet mellem de forekommende personer og kundetallet i de to andre
Malmø-købmænds regnskabsbøger, der rummer navnene på henholdsvis
ca. 450 og 250 personer. Derimod møder man navnene på et større antal
kunder i flere af de øvrige købmænds regnskaber. Namen Johansen havde
efter sin død ifølge registeret til regnskabsbogen tilgodehavender hos mere
end 250 personer. Hans Friis havde i årene 1630-50 510 kunder, og regi
steret til Christen Christensen Kjærgårds regnskabsbog anfører navnene
på godt 1.200 personer, hans og kompagnonen Knud Ugelriis’ bog har
henved 1.000 navne, idet en del af navnene her formentlig er gengangere
fra Christen Kjærgårds delvis samtidige regnskabsbog.
Forholdet mellem de enkelte købmænds kundekredse understreges
yderligere ved en iagttagelse af den sociale sammensætning og den geografiske
spredning. Keluf Jens Nielsens har ingen adelige og blot en enkelt gejstlig
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kunde, Morten Brygger har to adelige og otte gejstlige kunder, Ditlev
Enbeck har to adelige og tre gejstlige kunder. Her overfor har Hans Friis
24 adelige og 96 gejstlige kunder, og Christen Kjærgård har 14 adelige og
i hvert fald 30 gejstlige kunder og de to kompagnoner 17 adelige og 41
gejstlige kunder. Netop forbindelser til gejstlige og især adelige er karakte
ristiske for de større købmænd, dels fordi disse grupper talte store kunder,
hvis store køb betingede en betydelig kreditevne hos købmændene, dels
fordi handelsforbindelser til disse grupper gav adgang til den danske
overskudsproduktion af korn, kreaturer o.a. landbrugsprodukter til eks
port og betaling af import af udenlandske råvarer og industriprodukter.
Tilsvarende ser man Keluf Jens Nielsens kundekreds geografisk kon
centreret til Malmø og to herreder syd for byen, Morten Bryggers til de
fire herreder nord for og de to herreder syd for byen, dog med enkelte
kunder spredt ud over yderligere ti herreder i Skåne, Ditlev Enbecks
stedfæstede kunder til herredet nord for og herredet syd for byen, med
enkelte kunder spredt ud over yderligere fem herreder, mens Daniel Jen
sens bog har kunder i Visby og over hele Gotland, idet øen dog har givet
en uovervindelig begrænsning, Namen Johansens bog anfører personer i
14 herreder omkring Flensborg samt i byer som Tønder, Møgeltønder,
Haderslev og endog Ribe og Alborg, Hans Friis’ bøger har kundekredsen
koncentreret i de seks herreder omkring Ribe samt et ikke ubetydeligt
antal, især adelige og gejstlige kunder spredt ud over yderligere godt en
snes herreder, og Christen Kjærgårds bog ifølge det alfabetiske register
har en kundekreds, der når ud til Holstebro, Lemvig, Skive, Løgstør,
Alborg, Mariager og Randers58.
Også leverandørkredsens omfang siger noget om købmandsvirksomheder
nes størrelse. Det bemærkes her, at man i Ditlev Enbecks bog møder blot
16 personer som leverandører, heraf 13 fra Lybeck, en fra Stettin, en fra
Danzig og en uangivet59. Morten Bryggers regnskaber anfører blot én
enkelt leverandør, en købmand fra Lybeck, og skiftet efter ham oplyser
intet om gældsposter60. Keluf Jens Nielsens regnskab har ingen notater
om gældsposter for leverancer fra fremmede købmænd, men af skiftet efter
hende ser man gennem opgørelserne over hendes bortskyldige gæld, at
hun har hentet sine importvarer hos godt en halv snes personer, hvoraf én
var fra Stralsund, og kun enkelte andre efter navnene at dømme kan være
nordtyske, mens de øvrige formentlig er lokale købmænd61. Derimod ser
man i Niels Grisbecks bog forbindelser til 25 hamborgske, fire lybske og
tre amsterdamske købmænd og i Hans Friis’ afsnit af bogen forbindelse til
0
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39 hamborgske, syv lybske, 28 amsterdamske og to enkhuizenske køb
mænd62.
I hovedtræk svarende hertil er beløbstallene for importen, som det for flere
af købmændene er muligt at få et indtryk af, mens det vil være vanskeligt
for flere at opgøre størrelsen af omsætningen. Denne sidste er det især vanske
ligt at opgøre for de tre Malmø-købmænds vedkommende, på grund af
manglende datoangivelser og ofte manglende prisangivelser. En opgørelse
af Ditlev Enbecks indkøb af varer fra hans udenlanske leverandører viser
for det forholdsvis lange tidsrum, hans bog omfatter, et samlet indkøb på
blot 866 daler, eller i årligt gennemsnit 62 daler. Hos Niels Grisbeck og
Hans Friis ser man indkøb af importvarer fra deres udenlandske leveran
dører på henholdsvis 4.075 og 29.175 rdl. eller årligt henholdsvis 255 og
1.216 rdl63. For den sidstnævnte kan man yderligere opgøre kreditsalget
ifølge de to store regnskabsbøger, hvor det for årene 1630-49 var på i alt
39.765 rdl. eller årligt 1.988 rdl. Dette beløb kan igen sammenholdes med
den omsætning, man kan beregne for den københavnske storkøbmand
Steffen Rodes og hans enkes øksnehandel, der for årene 1638-49 omfattede
indkøb af øksne for godt 200.000 rdl., salg af øksne for godt 250.000 rdl.;
endda udgjorde øksnehandelen kun en mindre del af de samlede aktivite
ter; det kan beregnes, at Steffen Rodes forretninger med Christian 4. og
ved øksnehandelen enkelte år alene androg 95.000 rdl.64. Man ser altså i
det bevarede materiale et vidt spektrum af købmandsvirksomheder og får
et udgangspunkt for en vurdering af handelens betydning gennem den
iagttagelse, at for den dog ganske store provinskøbmand Hans Friis var
der for det gode år 1640 tale om, at han gennemsnitligt havde blot henimod tre kunder om dagen i sin bod65.
For en supplerende vurdering af Morten Bryggers format er det af
interesse at opgøre størrelsen af de leverancer af korn, han i årene før 1557
gennem lensmanden på Lundegård modtog fra kirker og sogne i det
sydvestlige Skåne og igen fik afhentet af lensmandens fogeder, efter at han
havde forædlet det til malt. Det har været hævdet, at disse leverancer i
årene 1555-57 var store, men en opgørelse af denne side af Morten Bryg
gers virksomhed i den desværre uangivne årrække forud for 1557 viser, at
der i virkeligheden blot er tale om henimod 1.000 tønder korn, hvilket ikke
er meget, når det drejer sig om flere år66. Der var yderligere tale om korn,
der blev bearbejdet til malt, altså ikke om korn, Morten Brygger fik til sin
omsætning. Tallet kan her igen i nogen grad sættes i relief af tal for Hans
Friis’ oppebørsel af naturalier som betaling for leverede importvarer; han
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modtog i årene 1627-50 i alt 3.400 tønder korn af sine kunder som betaling
for varer, ligeledes 249 øksne, staldfordring af 242 øksne samt betydelige
mængder smør, flæsk, honning og hø, i alt til et beløb af godt 13.000 rdl67.
Nær sammenhæng med omsætningens størrelse har i flere henseender
kundekredsens størrelse; men også kundeforholdets karakter er af afgørende
betydning. Det er her iøjnefaldende, at den kundekontakt, man ser i
Ditlev Enbecks, Morten Bryggers og Keluf Jens Nielsens bøger synes
tilfældig og sporadisk, og handelsforholdets karakter har da heller ikke
givet disse tre købmænd anledning til at føre kundekontoer, kun sporadi
ske tilløb hertil forekommer. Helt anderledes er den handel, man kan
iagttage i Hans Friis’ og Christen Kjærgårds regnskabsbøger, hvor der
afsættes en eller flere sider til hver kunde, med henvisning fra alfabetiske
registre. Man ser ikke mindst hos Hans Friis talrige kontoer med hun
dredvis af noteringer gennem længere årrækker, hvilket klart illustreres af,
at man i hans bøger ser kontoer, der omfatter op til 34 foliosider.
Også købmændenes skattemæssige og sociale placering er oplysende ved en
vurdering af forretningernes størrelse. For de to Ribe-købmænd kan det
her konstateres, at den ældste i 1610 var takseret til det femtehøjeste
skattebeløb ud af 859 takserede i Ribe, og at sønnen i 1640erne var den
højesttakserede i byen. Steffen Rodes bopæl var blandt de højest skatte
takserede i hovedstaden68.
Socialt bemærker man, at Ditlev Enbeck, Namen Johansen og Niels
Grisbeck var rådmænd, Hans Friis borgmester, og de større købmænds
placering fremgår også ved en betragtning af beliggenheden af deres bo
lig, centralt i byen; at Ditlev Enbeck i Malmø boede centralt, på sydsiden
af Adelgade, den senere Vestergade, på det venstre hjørne af Mester
Johannesgade, kan man vel undre sig over, som det vil fremgå; men ikke
at Namen Johansen boede i en gård ved Siidermarkt, Flensborgs fornem
ste torv, eller at Niels Grisbeck og Hans Friis boede i en større købmands
gård i Ribes fornemste gade, Storegade; eller at Christen Kjærgård i
Viborg boede i en gård på hjørnet af Skt. Mogensgade, en af byens
fornemste gader, og Nytorvgyde; eller at Steffen Rode fra 1626 boede på
hjørnet af Højbroplads og Læderstræde, i en gård, som han samme år
havde købt af kongen, og som var en af byens største og fornemste69.
Boets og dermed formuens størrelse kan angives for flere af købmændene, og
man ser her igen et skel mellem de tre Malmø-købmænd og flere af de
øvrige. Efter ganske vist adskillige års enkestand efterlod Ditlev Enbecks
enke Karine sig i 1551 et bo, hvis samlede aktiver opgjordes til nogle få
daler70. Morten Bryggers bo vurderedes 1558 til ca. 24 daler og KelufJens
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Side af den københavnske storkøbmand Stcfien Rodes regnskabsbog fra årene 1637-50.
På siden er noteret opkøb i 1639 af okser fra en halv snes skånske herregårde, herunder Børringc
Kloster, Eriksholm, Gladsakse og Torup. De i alt henved 600 okser, siden redegør for, var kun en
mindre del af Stehen Rodes omsætning, der dette år omfattede 1.444 okser.
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Nielsens 1559 til ca. 39 daler, idet hendes passiver her overfor udgjorde
107 daler, således at der efter fradrag af beløb til de privilegerede fordrin
ger på 17 daler blot blev 22 daler at fordele til kreditorerne, hvis krav altså
indfriedes med 25%71. Her overfor står Namen Johansens bo, der ved
hans død i 1549 omfattede en formue på mindst 9.000 daler72. Og Niels
Grisbecks bo, der i 1618 ifølge hans egen statusopgørelse omfattede varer
og gods for 3.130 rdl., rede penge 1.420 rdl. og tilgodehavender på 6.740
rdl., i alt 11.290 rdl., hvortil kommer indbo og faste ejendomme på for
mentlig et tilsvarende beløb, mens passiverne blot udgjorde 94 rdl73. Og
Daniel Jensens bo, der i 1619 omfattede hus, sølv, rede penge og gods og
indbo for 2.110 rdl. og tilgodehavender på 10.680 rdl. eller i alt 12.790
rdl., hvorfra gik passiver på i alt 4.267 rdl74. Og Hans Friis’ bo, der i 1650
omfattede ejendomme sat til 8.493 rdl., gods og indbo for 7.419 rdl. og
tilgodehavender på 17.771 rdl. eller i alt 33.683 rdl., hvorfra gik passiver
på 3.861 rdl.75.
De regnskaber, vi tilfældigt har bevaret fra elleve købmænd før 1700,
repræsenterer altså vidt forskellige typer af købmandsvirksomheder, om
end man i hovedtræk kan konstatere, at de tre Malmø-købmænd udpræ
get har hørt til de små i købmandsstanden - karakteristisk nok har de to
yngste af dem ikke kunnet skrive - mens syv andre har hørt til blandt de
store og én er ukendt. To må betegnes som kræmmere i landets formentlig
næststørste by, Malmø, en er en mindre købmand fra rådmandskredsen i
samme by, en er en købmand, der stærkt er på vej op i en tidligere
betydningsfuld by, Visby, en er en stor købmand i en af kongedømmets
største byer, Flensborg, to er store købmænd i en af de større byer, Vi
borg, to er storkøbmænd i en af landets største byer, Ribe, en er storkøb
mand i hovedstaden, og endelig er den sidste en ukendt købmand i en af
de små byer, Ringkøbing.
Mange træk viser dette ved sammenligninger af data fra købmands
regnskaberne og andet materiale, og man kan undre sig over, at Erik
Arup om ejeren af den allerede tidligt bemærkede regnskabsbog fra Ditlev
Enbecks handel kunne udtale, at han sikkert var »ret velstående«, at hans
forretning »utvivlsomt [var] af et efter malmøske forhold ikke ringe om
fang«, idet han handlede med alle mulige slags varer, fortrinsvis dog med
sild, salt, humle, heste, tøjer, øl, vin, tømmer og kobber, og at hans
kunder var folk fra Malmø og andre skånske købstæder, heriblandt også
provsten i Dalby og lensmanden på Malmø slot, en opfattelse, der er fulgt
af Aksel E. Christensen, når han udtaler, at regnskabsbogen giver »et
virkeligt indblik i en dansk storkøbmands liv og forretningsførelse«76. Lad
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være, at bogen stammer fra Ditlev Enbecks senere år, og at hans virksom
hed måske er blevet nedtrappet - hvilket man i øvrigt i hvert fald ser ske
på et tidspunkt i regnskabsbogen selv, idet denne for årene 1521-32 omfat
ter 170 sider, for årene 1533-35 blot ni sider. Regnskabsbogen og det
øvrige materiale viser ikke Ditlev Enbeck som nogen større købmand. Så
meget mere værdifuldt er det, at vi også har de senere, temmelig meget
større regnskaber.
Det bevarede danske købmandsregnskabsmateriale fra tiden før 1700
er sparsomt og tilfældigt. Ganske særlige forhold har medført, at de endnu
eksisterende regnskaber er blevet bevaret som rester af et sikkert meget
omfattende materiale. Købmandsregnskaber var private arkiver, og ser
man end ofte ellers sammenblanding af private og kommunale sager, så
skulle der dog særlige omstændigheder til, før arkivmateriale fra privat
personers huse nåede over i byens arkiv. Det kunne ske, når der i et bo var
udestående fordringer, som skulle dokumenteres og indkræves; køb
mandsregnskaber kunne da vedlægges boopgørelser som bilag, hvilket er
baggrunden for, at vi har de to købmandsregnskaber fra Malmø, de to fra
Viborg og brudstykket fra Ringkøbing77. At regnskabet fra Flensborg er
bevaret, skyldes, at arvingens slægtninge efter hans død 1574 gjorde krav
på formuen og førte en proces, som først blev afsluttet i 1598 med afvis
ning af slægtningenes krav og bekræftelse af Flensborg skoles ret til formu
en78. At regnskaberne fra Ribe er bevaret, skyldes formentlig, at den
yngste af købmændene over for kronen havde kautioneret for en kongelig
tolder, der havde efterladt sig en større mangel i toldkassen, således at
kronen formelt havde et krav i boet, om end tolderens aktiver oversteg
passiverne79. At købmandsregnskabet fra Visby er bevaret, skyldes retssa
gen mod købmanden for ulovlig handel. Og endelig er regnskabet fra den
københavnske storkøbmand overleveret på grund af den omstændighed,
at det blev ført i en statelig, meget smukt indbundet protokol, der kun for
en lille del blev beskrevet, således at den nogle årtier senere bagfra kunne
udnyttes til indførsel af en stor Bergens-historie80.
Er det bevarede købmandsregnskabsmateriale end spredt og tilfældigt,
er det alligevel overordentlig værdifuldt for en dybere forståelse af ikke
blot en lang række handelsforhold, men også flere sider af den økonomiske
og sociale historie, ikke mindst når det gælder fortjenstmuligheder og
forbrug. Materialet bidrager også på flere måder til at kaste lys over
forhold i købmandsskifter, idet disse igen i ikke så få tilfælde kan supplere
og uddybe vores viden om regnskabspraksis for datidens købmænd81.
Af et større antal bevarede skifter fra Ribe fra 1650erne ser man såle-
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des, hvordan en række kolleger til den fremtrædende købmand Hans Friis
havde indrettet deres regnskabssystemer.
Laurids Baggesen havde i 1660 en indenbys grøn og sort Riberbog, en
udenbys bog, en fiskerbog og en grøn fiskends-bog. Morten Lassen Hillerup havde i 1646 en grøn indenbys bog, en grøn udenbys bog, en lille lang
tegnebog, en brun uvis bog og en gammel hvid bog, og de fire af bøgerne
indeholdt tilsammen mindst 1400 foliosider. Og Laurids Lassen havde i
1659 en rød Riberbog, en udenbys bog, en lang hvid kladde, en hvid
tegnebog, en rød bog og en hvid udenbys bog. Der var altså for disse tre
købmænd tale om systemer, der minder en del om Hans Friis’. De fleste af
de øvrige købmænds var mindre, svarede vel til deres mindre omsætning.
En havde fire bøger og en kladde; én havde fire bøger, én tre bøger og en
kladde, to havde tre bøger. En havde en bog, tre kladdebøger og en
kladdeseddel; to havde en bog og en kladde; og fem havde en enkelt bog82.
Af et vist omfang var også det arkiv, Hans Friis’ søn, rådmand Ib Friis,
efterlod sig ved sin død i 1668; det omfattede en sort hovedbog, en sort
kladdebog, to lange hvide kladdebøger, en lang sort kladdebog og en
huslejebog83. Men til trods for, at Ib Friis har kendt faderens bøger og selv
har skrevet i dem, var hans regnskabssystem altså anderledes.
Ved vurderingen af det bevarede købmandsregnskabsmateriales værdi,
når det gælder belysning af økonomiske og sociale forhold, er det nødven
digt ikke blot at overveje størrelsen af de enkelte forretninger, der har
skabt materialet, men også at forsøge at danne sig et indtryk af regnskabs
notaternes fuldstændighed og kredithandelens omfang i forhold til den
samlede omsætning. De store, smukt førte kontobøger fra Hans Friis’
forretning er her af særlig værdi på grund af deres omfang og på grund af,
at man har bevaret skiftet og gennem dette og henvisninger i kontobøger
ne kan fa et indtryk af forudgående kladders betydning.
Eksistensen af sådanne kladdesedler, der, som det før fremgik, også har
været benyttet af andre købmænd, understreger problemet omkring
regnskabernes fuldstændighed. Af skiftet efter Hans Friis 1650 ser man, at
hans kladdesedler da rummede en del navne, der ikke kendes fra bøger
ne84. Men det er muligt, at de blot endnu ikke var blevet ført ind, og det
må i hvert fald understreges, at deres betydning at dømme efter tilgodeha
vendernes størrelse ikke synes at have været stor: i kladdesedlerne anfør
tes et beløb på ca. 250 rdl. mod bøgernes ca. 2.500 rdl. Med mindre der
var tale om hurtig betaling, er notaterne blevet ført ind i bøgerne, og der
er noget, der tyder på, at kontant eller hurtig betaling ikke var så alminde
lig; ved notater om køb ser man i flere tilfælde anført løfte om hurtig
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betaling, men i almindelighed svarede evnen ikke til viljen85. Der kunne
dog gå en tid, før kladdesedlernes notater blev indført i bøgerne; i novem
ber 1643 skrev Hans Friis på Søren Andersen skudemands konto: »fing
Søren, han selv udtog, som fandtes udi kladdeseddelen og ikke var ført til
bogs...«, og der var tale om tre poster fra tiden før 2. oktober 164386. At
notaterne i de to store bøger ikke altid er samtidige med salget, men kan
være indført efter længere tid, fremgår helt klart af en formulering på
kontoen for sognepræsten Jens Clausen Emmerlev i Daler: »1634 den 7.
marts fik hr. Jens, den tid hører her udi Ribe Skole, adskilligt slags klæde
og kramgods, som han bekom seddel og udtog på, og findes stykkevis udi
kladdeseddelen...« 87.
Usikkerhed ved fuldstændigheden af regnskabsbøger vil også forekom
me på grund af den mulige eksistens af andre bøger i forretningen, ældre
bøger eller bøger for særlige områder, varemæssigt, socialt/erhvervsmæssigt eller geografisk. For Hans Friis’ vedkommende bemærker man her for
de første år den samtidige eksistens af de ældre røde og hvide bøger og den
gradvise overførsel af disses kundekonti til de nye bøger, efterhånden som
pladsen på de gamle konti slap op. Af bemærkninger i de nye bøger
fremgår, at i årene 1631-34, 1637 og 1640 blev ni kontoer overført til den
røde bog, 1626-32, 1635 og 1637-38 15 konti til den hvide88. Hertil kom
mer, at der synes at ligge ældre regnskaber, måske også de ældre røde og
hvide bøger, forud for 30 kontoer i årene 1631-40 og 1646 i den røde bog
og 35 fra årene 1631-40 og 1646 i den hvide. Tallene er dog ikke store set
på baggrund af helheden, og det er netop de kontoer, hvor der har været
det mindste salg, det senest er blevet nødvendigt at overføre. Det er dog
uden for al tvivl, at en del af omsætningen ikke har fundet vej til de to
regnskabsbøger; flere tilfælde af to opgørelser af en konto, uden at der i
mellemtiden er anført bevægelser, antyder, at ikke alt kom med i bøgerne 89 .
Købmandsregnskabsbøgernes værdi til belysning af datidens forbrug
og omsætning er naturligvis afhængig af, i hvor høj grad der blev købt på
kredit. Her giver Hans Friis’ bøger dog selv indtryk af, at køb på kredit
var overordentlig almindeligt; selv de mindste køb forekommer i bøgerne,
1 dusin stålknapper til 4 sk. osv.; bøgerne viser ligeledes, at når der skete
betalinger på kontoerne, var det i realiteten ældre køb, der blev betalt,
samtidig med, at der blev indskrevet nye. Kontanthandelens usædvanlig
hed synes her også understreget af et særligt forhold, der kan iagttages i de
to store bøger: Når en kunde åbnede en konto, synes han ofte at have
betalt en del af det første køb kontant, næsten som en art indskud, en
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sikkerhed; men for et år som 1640 drejer det sig dog blot om 35 køb, ud af
godt tusinde.
Man må her også understrege betydningen af ældre tiders praksis, når
det gælder køb på kredit. Selv de mest velstående ser man som skyldnere i
købmandsbøger eller i skifternes opgørelser af sådanne bøger, og i be
tragtning af de vanskeligheder, selv de velstående - og »kreditværdige« - i
almindelighed havde med betaling af gældsbeløb, er det meget vanskeligt
at forestille sig, at mindre velstående, ikke-kreditværdige personer har
skullet kunne købe mod kontant betaling.
Trods skævheder og mangler og metodiske vanskeligheder må det spar
somt bevarede danske købmandsregnskabsmateriale fra tiden før 1700
alligevel betegnes som særdeles værdifuldt til belysning ikke blot af han
delsforhold, men også af vigtige sider af den økonomiske og sociale histo
rie i bredere forstand, forbrug, omsætning, levestandard, fortjenstmulig
heder, vareudvalg, selvforsyning og indkøb osv. Med deres ofte detaljere
de notater, med begrundelser for køb og angivelser af biomstændigheder
fortæller købmandsregnskaberne om flere sider af ældre tiders økonomi
ske og sociale forhold på en måde, som næppe andre kilder vil kunne gøre
det.
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fortegnelser over hans udestående fordringer i B 212 VIII.
28. Tingenes rækkefølge i bogen: Dede, Endre, Bro, Lummclunda, Forsa, Rute, Båls, Lina, Halla,
Kråklinge, Garde, Burs, Hemse, Fardhems (bogen har: Ege), Hoburgs, Hablinge, Grötlinge
(bogen har: Tysted), Hejde, Banda og Stenkumla.
29. Om Hans Friis, se Kinch, 1884, 420-26; Degn, 1966; 1971, s. 75-77. Skifte efter Hans Nielsen Friis
1650 22/11, Rigsarkivet, Topografisk samling, Ribe nr. 105. Om hans regnskabsbøger, se Degn,
1969, 658-60; 1973.
30. 1) 55-57, 59, 61-126; 2) 154-58, 160, 164-65; 3) 166-291; 4) 316-22, 355, 370-71, 380; gæld til
halvsøskende og svogre 59-60; fæste af gård 159, 161; køb afager 162; Ostindisk Kompagni 163.
31. Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivregistraturer, 1, Forskellige arkiver (X-arkiver), 1964, 245.
Adskillelsen i de to bøger har medført, at tre kunder står i begge (Store røde bog hhv. 204b, 175a-b
og 282b og Store hvide bog hhv. 257a-b, 1 lb og 105b).
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32. Om de adelige, gejstlige og borgerlige kunder og bondekunderne, deres antal, geografiske forde
ling m.m., se det i note 1 anførte arbejde.
33. Således Skattebog 1609-22. Også en bog med kopier af adkomster af skolens gods, ca. 1650, i Ribe
Katedralskoles arkiv (LAV, C 638-118), har et tungeregister, med bogstaverne A-Z (+ J, Q, U)
samt igen H, M, D, helt som Hans Friis’.
34. Betegnelsen »rentebogen« ses af Store røde bog (Srb) 23a 1637 4/5, og Store hvide bog (Shb) 59b
1638.
35. Mindre røde og mindre hvide bog: Srb 128a; Shb 46a. Liden nye hvide bog: Shb 261b 1646.
Kladdebog: Srb 145a 1640. Rød kladdebog: Srb 137a 1640. Kladdeseddel hvid: Srb 224b 1646;
rød: Srb 199b 1641, 266b 1643; sort: Srb 126b 1638; blå: Srb 1644. Vinseddel: Srb 26a 1633.
Mjødseddel: Srb 278a 1642, 256b 1643. Kornseddel: Shb s. 176b 1640, jfr. et fragment med 7
poster fra 1640-42, indlagt i Shb og bevaret, fordi bagsiden i 1660 har været anvendt til koncept til
et brev. Huslejebog: Lille hvide bog 185, 1631. Rejsebog: Srb 59b 1645; Lille hvide bog 118 1641.
Brevtaske: Srb 244a 1643. Skufiade: Srh 306a 1646.
36. Karakteristiske eksempler: Srb 236b 1643 28/10, 244b 1645 20/6, 316b 1647 18/3; og Pengemeste
rens kvittancebog, dvs. Regnskabsbog for byen 1595-1633.
37. Laurids Christensen Friis: Kæmnerregnskab Nørreporten 1652-53 er skrevet af ham; jfr. f.eks. Srb
264a 1645-49. Ib Friis: Regnskab over skatter 1657-59 i Skatteregnskaber 1627, 1643-70.
38. Shb 290a 1646 30/9.
39. Srb, 226b 1650 2/5.
40. Laus deo-frasen: Pendorff, 1913, 99, 102, 126; Grandeli, 1944, 57-58.
41. Lille hvide bog, 85.
42. Eksempel på rod i Shb 35a. Manglende kronologisk orden: f.eks. Srb 265b 1643-45; 308a 1644-47;
159a 1640 9/8 og 22/4.
43. Shb 86b, 1636 5/9. Andre eksempler: do. 190a 1639 28/5; Srb 5a 1631, 1623, 1627.
44. Jfr. her Aksel E. Christensens betragtninger over Øresundstoldregnskaberne i Hansische Ge
schichtsblätter, 1934, 81; og Fridlev Skrubbeltrangs advarsel i Festskrift til Erik Arup den 22.
november 1946, 1946, 238, mod i flæng at sammenligne tilfældigt forekommende handelspriser og
kapitelstakster.
45. Shb 200a 1652 19/11. Srb 294b 1650 17/8.
46. Srb 287b.
47. Om Steffen Rode og hans regnskabsbog, se Albert Olsen, 1918-20; Arup, 1955, 124-26, 176; Bricka og
Fridericia, 3, 283, 337, 347, 4, 10, 15, 18, 36, 104, 113, 138, 5, 98, 134, 8, 53; Kancelliets brevbøger,
1624-1645, se registrene.
48. Når Arup, 1955, 125, hævder, at Steffen Rode blot købte stude i Skåne, Sjælland og Fyn, Jylland
holdt han sig fra, må der være tale om en uheldig, for hastig læsning af Albert Olsen, 1918-20, 257,
der som belæg for sin identifikation af regnskabsbogen henviser til en ordre til Corfitz Ulfeldt 1640
18/1 om at lade Marie Rode for en rimelig betaling la øksne hos lensmændene og på kronens gårde
»i Skåne, på Sjælland og Fyn.«
49. Hertil refereres i studeregnskabsbogen, jfr. Albert Olsen, 1918-20, 277.
50. Om Christen Kjærgård, se Åkjær (red.), 1940-41, 518, 528. Han var formentlig gift med Kirsten
Christensdatter Ugelriis (ca. 1644-1692 11/8), hvis søskende bl.a. formentlig var Knud C. U.,
Christen C. U. (1629-1713 13/7) og Niels C. U.
51. Christen Kjærgårds konto 1667-73 ses i den fælles bog 8a-b, 58a-b, 134a, 192a, 247b-248a, 279b280a; Knud Ugelriis’ konto 1667-73 7/10 7a-b, 88a, 169a-b, 227a-b, 262 a-b, 304a. Overførsel fra
den fælles til Christen Kjærgårds bog, »den nye bog« eller »den store bog«, ses fra den fælles bogs
154b (1676) til Christen Kjærgårds 208b og 168b (efter 1670 9/11) til 11b. Omvendt henviser
Christen Kjærgårds bog 227 a, 1677 16/9 til »den gamle bog« og stedet, der henvises til, ses i
denne 349b.
52. 66b 1673 4/7.
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53. Christen Kjærgårds og kompagnonernes adelige kunder var: Nørre herred: Kirsten Lykke, Grin
derslev Kloster, fru Helle Gyldenstjerne, Grønninggård, Hans og Sten Bille, Jungetgård; Hind
borg h.: amtmand Henrik Müller, Skive, Karen Reedtz, Krabbesholm; Fjends h.: Tønne Juul,
Tårupgård, Christence Lindenou Rantzau, Sofie Amalie Friis og Johan Rantzau, Ørslevkloster,
landsdommer Jens Rodsteen og oberstløjtnant Volf von Buchwald, Lundgård, Enevold Kås,
Bregendalgård; Rinds h.: fru Kirsten Rosenørn, Bonderup/Lerkenfeld; Nørlyng h.: Hans Lange,
Asmild Kloster, stiftamtmand Ebbe Gyldenstjerne, Sødal; Houlbjerg h.: landsdommer Christoffer
Lindenou, Friisholt; Skodborg h.: Niels Kås, Bækmark; Hillerslev h.: Niels Lange, Kølbygård;
Mors Sønder h.: Tage Høg, Frøslevgård; 0. Han h.: Marie Høg og Hak Vind, Aggersborg; ?V.
Han h.: Ide Dorthe Då; Helium h.: Sofia Amalie og Hans Lindenou, ?Lindenborg; Års h.: Jørgen
Due, Halkær; Rougsø h.: Christian Seefeld, Stenalt; Framlev h.: Hans von Lützow, Sjelle Skov
gård; ubestemt: landsdommer Holger Parsberg, Erik Kruse, kvartermester Rantzau.
54. Købmand Laurids Knudsen i »Hierup«, borger i Lemvig, 213b, 271a, 317a, 329a, 343a 1677-86.
Hjemkøbt fra Lybeck: 238a. Deres regnskabssystem har også omfattet en kladdebog: 309a.
55. Knud Ugelriis synes ikke omtalt i litteraturen. At dømme efter flere notater (169b 1671) og en
konto i den fælles bog (177b 350b, 362a, 369a, 379a-b, 386a, 392a-b) var han søn af bonden
Christen Jensen i Ugeiris, en gård i Vester Tostrup sogn, ca. 17 km nord for Viborg.
56. Jfr. her Emilie Andersen, Emilie Andersen, 1954, 43-45.
57. Af 331 personer i alt var 158 kunder, 16 leverandører af importvarer, 13 af landbrugsvarer, 18
hustruer til kunder, idet de optræder samtidig med disse, 24 tjenere hos leverandører og kunder,
14 skippere, der blot noteredes i forbindelse med fragt, og 88 øvrige, der har bragt bud, kautione
ret, vidnet, været husværter for kunder, faet mad og øl m.v.
58. Morten Brygger: Torna, Bara, Harjagers, Frosta, Oxie og Skytts herreder og spredt Rönneberg,
Onsjö, Luggude, N. Åsbo, Ö. Göinge. Ditlev Enbeck: Bara (3 kunder) og Oxie herred (8 kunder)
og spredt Torna (1 kunde), Frosta (2), Harjagers (1), Rönneberg (1) og Skytts (1). Daniel Jensen,
se note 28. Namen Johansen, se note 18. Hans Friis, se det i note 1 anførte arbejde. Christen
Kjærgård og Knud Ugelriis: registrene fra bøgerne.
59. De mange navne i indledningen til Emilie Andersen, 1954, 70, ses altså ikke alle at være leverandø
rer, jfr. her også note 57.
60. Bager, 1978, 24; indirekte fremgår navnet på endnu en lybsk købmand, jfr. Kroman, 1965, 32, 33 og
225, og Bager, 1978, 33, 35, navnet Henrik Karstens. Morten Bryggers regnskab anfører af
nordtyske lokaliteter overhovedet blot Lybeck og Travemünde.
61. Bager, 1977, \3M2,jfr. Bager, 1964, 17, der dog ikke omtaler Stralsund eller nordtyske byer.
62. Behandles nærmere i det i note 1 anførte arbejde.
63. Ligeledes.
64. Beregnet på grundlag af AIbert Olsen, 1918-20, tabel 272; og samme 258.
65. Det i note 1 anførte arbejde.
66. At leverancerne var store, hævdes af Bager, 1978, 1.
67. Det i note 1 anførte arbejde.
68. Niels Grisbeck og Hans Friis: Det i note 1 anførte arbejde. Steffen Rode: Albert Olsen, 1918-20, 258;
til 1626 havde han boet i Store Færgestræde; gården på det sydlige hjørne af Højbroplads (den
gang Højbrostræde) og Læderstræde var en del af nuværende nr. 4 på Højbroplads: O. Nielsen, 4,
1885, 334.
69. At Ditlev Enbeck var rådmand, synes sikkert, selv om man med Emilie Andersen, 1954, 9, må
konstatere, at det ikke direkte fremgår, at Ditlev Enbeck er identisk med rådmand Ditlev Henriksen.
Bopæle: Ditlev Enbeck: Emilie Andersen, 1954, 18; Namen Johansen: Rohling, 1955, 387-88; Niels
Grisbeck og Hans Friis: Degn, 1966, 144; Christen Kjærgård: Åkjær (red.), 1940-41, 518; Steffen
Rode: se note 68.
70. Bager, 1977, 69-70.
71. Bager, 1977, 146-50, 183-92.
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72. Nemlig de 9.000 mk, som sønnen anvendte til byggeri af det store hus, der oprindelig var tænkt
som fattighus, men blev benyttet til gymnasium, og de 12.000 mk lybsk, som han henlagde til
skolens drift, jfr. Moller, 1774, Brasch, 1861, 8, 18.
73. Det i note 1 anførte arbejde.
74. Da. Kane. B 212, II og VIII.
75. Det i note 1 anførte arbejde.
76. Arup, 1907, 404 (selvmodsigende hævdes det 303, at »Naturligt er der i denne købmandsbog kun
tale om forretninger af et meget beskedent omfang«.). Opfattelsen genfindes Arup, 1933, 76-77.
Aksel E. Christensen, 1934, 410.
77. Jfr. for Malmø Bager, 1964, 11-15.
78. Jfr. Brasch, 1861, 18; Hjelholt, Hvidtfeldt og Kretzschmer, 1953, 179.
79. Jfr. det i note 1 anførte arbejde. Opfattelsen kunne synes bekræftet af, at Hans Friis’ skifte 1650
opbevares i Rigsarkivet, ikke i Landsarkivet i Viborg ved de øvrige skifter fra 1650.
80. Af Edvard Edvardsen; fortalen er dateret Bergen 8/3 1674; jfr. Albert Olsen, 1918-20, 255.
81. Foruden de i det følgende omtalte skifter fra Ribe kan her peges på de skifter fra Odense fra 1638
til 1685, der er benyttet af Svend Larsen i Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de
århundrede, 1-2, 1965, og hvis størrelse for en del angives af samme, 1, 185, samt på skifter i
Malmø Stadsarkiv fra årene omkring 1650.
82. Ribe byfogedarkiv: Laurids Baggesen, Skifter II 148 1660 29/4; Morten Lassen Hillerup, Sk I 1
1646 2/11; Laurids Lassen Sk II 92 1659 7/12; og henholdsvis II 65 1659 5/9, II 119 1660 6/4, I 23
1651 20/8, I 51a 1653 31/3, I 69 1654 31/5; og I 5 1650 18/9, I 2 1650 25/6, II 102 1660 23/1, I 37
1652 26/8, I 62 1653 15/10, II 24 1657 11/6, II 110 1660 14/3 og II 116, 1660 29/3.
83. Ribe byfogedarkiv, Skifte 1668 23/6; kladdebøgerne var påbegyndt 1658, 1657 og 1650.
84. Selv om Hans Friis’ regnskabsbøger sikkert medtager det meste af hans salg, træffer man dog i
tingbøgerne personer der er dømt for gæld, men ikke optræder i de to bøger; en forklaring kan
ligge i de ældre bøger og i kladdesedlerne, der måske ikke altid er blevet indført.
85. Eksémpler Srb 115b 1637 14/8, 188b 1641 30/8.
86. Srb 288a 1643 15/9.
87. Shb 84a 1634 7/3.
88. Srb la, 6a, 13a, 49a, 51a, 46a, 130a, 128a, 220a; Shb la, 5a, 11a, 9a, 12a, 23a, 27a, 36a, 39a, 83a,
50a, 46a, 96a, 162a, 177a.
89. Srb 59a; 80a 1637 11/3 og 12/9.

De danske købstæders økonomiske
udvikling og regeringens erhvervs
politik 1660-1750
AF HENRIK BECKER-CHRISTENSEN

Anden halvdel af det 17. årh. og første halvdel af det 18. årh. var i økono
misk henseende en stagnationsperiode for de danske købstæder. De enkelte
byers vanskeligheder er mere eller mindre indgående blevet behandlet i de
talrige købstadshistorier. Imidlertid er provinskøbstædernes generelle øko
nomiske betingelser i denne periode set i relation til den overordnede er
hvervspolitik, som regeringen søgte at føre, hidtil kun blevet sporadisk
behandlet. Denne artikel søger nærmere at belyse disse forhold.
For at forstå købstædernes økonomiske udvikling i tiden efter 1660 er det
nødvendigt at have kendskab til de begivenheder, der i de foregående år
havde haft en afgørende indflydelse på livsvilkårene i disse. Derfor indledes
der med en kort omtale af den økonomiske nedgang, som fandt sted i årene
mellem 1625-1660. En af forudsætningerne for at regeringen kunne gen
nemføre sin erhvervspolitik i hele landet var tilstedeværelsen af et effektivt
og pålideligt administrationsapparat. Det er derfor nødvendigt i denne
sammenhæng at skildre central- og lokaladministrationens forskellige op
bygning og virkningerne heraf. Herpå følger en gennemgang af købstæder
nes forhold til landbruget, handelspolitikken og manufakturpolitikken samt
købstædernes afhængighed af bymarken.Der afsluttes med en sammenlig
ning mellem udviklingen i købstæderne og København.

Købstadernes økonomiske nedgang 1625-1660
Slutningen af det 16. årh. og begyndelsen af det 17. årh. var i økonomisk
henseende en stor fremgangstid for de danske købstæder. Den gunstige
udvikling skyldtes først og fremmest en voksende efterspørgsel og deraf
følgende stigende priser ude i Europa på købstædernes hovedhandelsva
rer - korn og øksne. Hertil kom, at årene mellem 1570-1625, med undta
gelse af Kalmarkrigen (1611-13), var en fredsperiode i Danmark-Norge,
hvilket gav borgerstanden ro og fred til at udnytte de gode konjunkturer
på det europæiske eksportmarked.
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Danmarks indblanding i 30-årskrigen 1625 kom imidlertid til at betyde
en standsning i den for købstæderne hidtidige gunstige udvikling. De
gentagne krige samt et omslag i konjunkturerne i tiden mellem 1625-1660
kom således til at indvarsle en langvarig nedgangs- og stagnationsperiode
for de danske købstæder, som det kom til at tage dem mere end 100 år at
forvinde.
Den langvarige besættelse af Jylland 1627-1629 gik hårdt ud over flere
af landsdelens købstæder. Således klagede de jyske borgere i august 1629 i
et andragende til kongen over, at de var blevet »...jammerligt udplyndret,
ruineret og deres fattige formue aftvungen, huse og ejendomme afbrændt,
folket pint og mange til døde slagen, så landet af Guds retfærdigheds
hjemsøgelse ser over alt øde og armeligt ud...«1.
De danske købstæder nåede knap at sunde sig oven på disse ødelæggel
ser før Torstensonkrigen 1643-1645 medførte en ny alvorlig prøvelse for
befolkningen. Krigen bevirkede, at købstædernes regelmæssige styrelse
midlertidigt ophørte. Et talende vidnesbyrd herom er, at købstædernes
rådstueprotokoller flere steder stod blanke i disse år2. De materielle tab
var lige som under den forrige krig betydelige og blev af de enkelte køb
stæder opgjort til mange tusinde rdl. Håbet om at fa erstattet de lidte tab
eller i det mindste at få et nedslag i skatterne har nok tilskyndet borgerne i
flere købstæder til at gøre tabstallene vel store. Imidlertid betød tilstede
værelsen af de kongelige kommissarier Mogens Bille og Peter Reedtz, der i
1645 var blevet sendt til Jylland for at taksere den anrettede skade, en
garanti for, at de opgivne tab af formue og fast ejendom ikke var helt
urealistiske.
Danmarks deltagelse i 30-årskrigen i årene 1625-1629 og Torstenson
krigen betød nok en standsning i købstædernes økonomiske vækst, men
ikke noget sammenbrud. Tallene fra skattelisterne giver således indtryk
af, at købstæderne indtil 1657 stort set holdt sig på det samme økonomiske
stade som i 16253. Carl Gustavkrigene 1657-1660 kom imidlertid til at
markere et afgørende vendepunkt i de danske købstæders livsvilkår, et
brud der ifølge P. Munch var større end noget andet fra reformationstiden
op til det 19. årh.4.
Det hårde skattetryk og hærgninger af venner og fjender under Carl
Gustavkrigene tilføjede købstæderne et økonomisk knæk, som det kom til
at tage dem mange år at forvinde. De materielle tab var overordentlig
store. Horsens havde i 1627 haft 123 gårde, 158 huse og 302 boder; i 1661
var der kun henholdsvis 75, 61 og 164 tilbage5. Ribe havde i 1661 ialt 602
huse og gårde, heraf var de 93 øde6. I Kolding lå 71 huse og gårde øde
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hen7, mens en købstad som Fåborg havde mistet 40 huse og gårde8. Værst
var det tilsyneladende gået ud over Vejle, der ifølge et samtidigt klage
skrift umiddelbart efter krigen kun havde 29 beboede gårde og huse tilba
ge. Denne klage var dog en smule overdreven. Af 1662-matriklen fremgår
det, at af Vejles 147 huse, boder og gårde var på det tidspunkt »kun« en
tredjedel af samtlige bygninger ubeboede9. Omregnet i penge havde kri
gene 1657-1660 kostet Ringsted 26.504 rdl.10, Roskilde 108.796 rdl.11,
Nakskov 300.000 rdl., Nykøbing F. 160.000 rdl., Stubbekøbing 31.000 rdl.
og Maribo 30.000 rdl.12. Selv om disse tal i flere tilfælde nok lå i overkan
ten af de rent faktiske udgifter, giver tendensen i dem et indtryk af de
voldsomme tab af formue og fast ejendom, som borgerne led under sven
skekrigene13.
Det kan være vanskeligt kort at anskueliggøre, hvilken indvirkning Carl
Gustavkrigene fik på købstædernes erhvervsliv, men Jørgen H.P. Barfods
skøn, at handelsflåden faldt fra ca. 14.500 læster i 1656 til ca. 6.000 læster
i 1662, giver en ide om, hvor katastrofale årene 1657-1660 må have været
for borgerne14. Den materielle tilbagegang understreges også af et mar
kant fald i skatteydernes antal mellem 1642 og 1672. I Helsingør, Kalund
borg, Køge, Næstved, Vordingborg, Nakskov, Alborg, Ribe, Varde og
Skagen var der omkring 1642 tilsammen 4.347 skatteydere. 30 år senere
var der i de samme købstæder i alt kun 2.939 skatteydere15. Der var altså
tale om et fald på 32%.
En medvirkende årsag til købstædernes svækkelse var den befolknings
mæssige åreladning, der fandt sted mellem 1625-1660 som følge af udvan
dring og pestens fremmarch.
De gentagne besættelser bevirkede, at især Jylland blev opfattet som et
usikkert sted at bo. Resultatet blev en betydelig udvandring fra de jyske
købstæder til købstæderne på øerne og i Norge. Tilsvarende foretrak
udenlandske indvandere at undgå Jylland til fordel for øerne og Norge16.
Imidlertid bevirkede frygten på øerne for indkvarteringen af kongens egne
soldater, at regeringen i 1645 måtte forbyde borgerne på Sjælland at
forlade købstæderne og flytte ud på landet. Det blev forbudt bønderne at
»huse og hæle« sådanne borgere; disse havde derimod tilladelse til at
flytte fra den ene købstad til den anden17. De ulidelige forhold under Carl
Gustavkrigene betød en ny flugt fra købstæderne ud på landet, hvor flere
borgere fæstede ledige bøndergårde. Tilsvarende var der i 1658 og 1659
ingen i Assens, der fik nyt borgerskab, mens der i årene 1655-1660 slet
ikke optoges nogen nye borgere i Odense18.
I krigenes fodspor kom pesten. Den hærgede i 1650’erne gentagne gan-
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ge i store dele af Danmark og gjorde et stort indhug i flere af købstæderne.
Således døde der i 1654-1655 i alt 2.168 indbyggere i Helsingør19, mens
sygdommen i 1659 kostede omkring 900 i Ribe livet og heraf 99 af byens
mest fremtrædende borgere20. Ifølge Aksel Lassens beregninger døde i alt
14-17% af Danmarks befolkning i 1650’erne som følge af pesten21.
Det er givet, at flugten fra købstæderne og pesten i forening i årene
mellem 1625-1660 har bevirket en nedgang i købstædernes befolkningstal.
Det er imidlertid et åbent spørgsmål, hvor stor denne nedgang var, da der
for årene før enevældens indførelse ikke foreligger et tilstrækkeligt sikkert
statistisk materiale til belysning af indbyggertallet i købstæderne. Ganske
vist blev der i 1645 optaget mandtal over indbyggerne i købstæderne på
Sjælland, Lolland-Falster og Møn, men da denne tælling kun medtog
personer over 15 år, giver den ikke noget sikkert udgangspunkt for bereg
ninger over udviklingen frem til 166022. Det er blevet anslået, at Ribe i
1591 havde en befolkning på omkring 4.500, mens den i 1672 var faldet til
1.939 indbyggere - altså mere end en halvering23. Derimod er befolkningstallet i Arhus i tiden mellem 1627-1672 kun anslået til at være faldet
med 6-8%24. Disse tal må målt i absolut størrelse tages med et stort
forbehold; dog antyder de, at den befolkningsmæssige nedgang i købstæ
derne i årene melem 1625-1660 ikke var lige stor overalt.
Krigene og pesten betød i forening en økonomisk og befolkningsmæssig
svækkelse af købstæderne. Hertil kom i 1640’erne og 1650’erne en kon
junkturnedgang inden for landbruget, hvor faldende priser og svigtende
afsætning af Danmarks to vigtigste eksportartikler, korn og øksne, fik
alvorlige konsekvenser for købstædernes erhvervsliv.
Mens købstæderne siden slutningen af det 16. årh. havde nydt godt af
de stigende kornpriser på det europæiske eksportmarked, indtrådte der i
1645 et vendepunkt. Med undtagelse af årene 1649-1652, hvor der som
følge af misvækst var produktionskrise, faldt kornpriserne således i Dan
mark i perioden op til 166025. Udviklingen skyldtes en manglende efterspørgsel på det hollandske marked. Arsagen var dels en voksende selvfor
syning i Sydeuropa, dels at russisk korn i stigende mængder vandt indpas
på markedet i Holland26.
Tilsvarende forhold gjorde sig også gældende inden for kvægeksporten.
Da de danske øksne kun udgjorde et supplement til markederne ved
Elben og i Holland, der primært forsynedes med øksne fra Holland, Nord
tyskland og Hertugdømmerne, faldt svingninger i udbud og efterspørgsel
først og fremmest tilbage på den danske kvægeksport. Således var en
o
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faldende efterspørgsel i tiden efter 1620 særlig til skade for den danske
afsætning, hvilket gav sig udslag i lavere priser og overproduktion27.
De dalende priser og den svigtende afsætning gik naturligvis i første
række ud over landbrugets egne udøvere, men de faldende konjunkturer
ramte også købmændene. Det gik især ud over købstæderne, fordi disses
hovedhandel var kornhandelen28, men mange provinskøbmænd måtte
som følge af de svingende priser og det usikre marked også opgive kvæg
handelen og overlade den til fremmede29.
De store materielle ødelæggelser, forarmelsen og befolkningsnedgangen
som følge af krigene og pesten udgjorde på kort sigt det største problem,
som købstæderne stod overfor i 1660. Imidlertid betød konjunkturudvik
lingen inden for landbruget på længere sigt en alvorlig trussel mod selve
købstædernes økonomiske grundlag. Genrejsningen efter 1660 blev såle
des stærkt afhængig af konjunkturudviklingen samt regeringens evne og
vilje til gennem sin erhvervspolitik at støtte købstæderne.

Centraladministration kontra lokaladministration
For at forstå købstædernes økonomiske udvikling i årene mellem 16601750 er det nødvendigt at have kendskab til såvel centraladministratio
nens som lokaladministrationens opbygning, da det giver et indtryk af
hvilke problemer, der knyttede sig til udformningen af regeringens er
hvervspolitik, dens gennemførelse på lokalt plan og informationskløften
mellem byerne i provinsen og København.
I tiden før 1660 havde den danske centraladministration i alvorlig grad
lidt af manglende sagkundskab og effektivitet. Denne tilstand prægede
tydeligt Danske Kancelli, der var det store, altfavnende ekspeditionskon
tor for hele den dansk-norske indre centralforvaltning, hvorunder også
kongerigets købstæder hørte. Kancelliets langsommelighed og ineffektivi
tet gav sig bl.a. udslag i, at de adelige sekretærer i 1652 var kommet 4 år
bagud med at indføre de udgående breve i brevbøgerne - i 1658 var de
sakket 6 år bagud30.
For at råde bod på den manglende ekspertice i erhvervsspørgsmål
havde regeringen imod skik og brug ladet to borgerlige handelskyndige fa
sæde i det i 1655 oprettede Admiralitetskollegium, der bl.a. fik til opgave
at overveje »...om navigationen commercien i riget, hvordan bedst befor
dres kan...«31. Dog viser et udførligt andragende til kongen 30. november
1657 fra de to borgerlige admiralitetsråder Henrik Müller og Poul Klin-
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genberg, hvor dårligt kollegiet virkede i praksis32. Statsomvæltningen tre
år senere kom imidlertid til at betyde en ændring i disse forhold.
Ved kollegiestyrets gennembrud i 1660 kom staten til at råde over et
administrationsapparat, som gjorde den langt bedre rustet end tidligere
til at føre en aktiv erhvervspolitik. Opsplitningen af centraladministratio
nen efter sagområder bevirkede en effektivisering, samtidig med at rege
ringen ved borgerstandens adgang til styrelsen kom til at råde over en
større ekspertice. Danske og Tyske Kancelli bestod fortsat efter enevæl
dens indførelse, men ved skabelsen af Krigskollegiet, Admiralitetskolle
giet, Skatkammerkollegiet (siden 1680 omdøbt til Rentekammeret), Stats
kollegiet og fra 1668 Kommercekollegiet havde Danske Kancelli mistet
sin altdominerende rolle inden for centraladministrationen.
I årene mellem 1660-1676 blev regeringens erhvervspolitik udformet
ved et samspil mellem Skatkammerkollegiet, Statskollegiet og Kommer
cekollegiet.
Skatkammerkollegiet (Rentekammeret) indtog i hele den her behandle
de periode en central plads i administrationen, idet det med undtagelse af
Øresundstolden havde hele rigets finanser under sig. Det bevirkede, at
kollegiet naturligt blev taget med på råd i sager vedrørende told, skatter
og andre afgifter, som berørte erhvervslivet. Fra starten havde Skatkam
merkollegiet sit eget ekspeditionskontor, og det havde herved helt løsrevet
sig fra sin tidligere afhængighed af Danske Kancelli33.
Mens Admiralitetskollegiet hurtigt gled i baggrunden med hensyn til
udformningen af den økonomiske politik, blev det i 1660 oprettede Stats
kollegium i 1660’erne både forberedende og endelig rådgiver i alle er
hvervsspørgsmål. Med oprettelsen af Kommercekollegiet blev Statskolle
giet fritaget for en stor del af det forberedende arbejde, men det vedblev
indtil sit ophør i 1676 at have det afgørende ord. Specielt i første halvdel af
1670’erne var Statskollegiet meget virksomt, og det kom i sin korte levetid
til at beskæftige sig med talrige sager vedrørende købstæderne og deres
næringsliv34.
Formelt blev Kommercekollegiet oprettet i 1668, men i praksis kom det
først til at fungere efter en reorganisering i 16 7 035. Ifølge sin instruks
skulle kollegiet arbejde for handelens og industriens fremme samt møn
tens forbedring. Dette skulle bl.a. ske til gavn for »...købstædernes flor...«,
og det blev specielt pålagt kollegiet at holde sig i nøje kontakt med køb
stædernes borgmestre og råd og »...af dennem flittig information tage om
al byernes tilstand, hvorved hver sted er kommen udi afgang og hvorved
de igen kan rejses og bringes på fode«36. I første halvdel af 1670’erne
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De to kobberstik af Fredericia set i fugleperspektiv er blevet lavet med næsten 100 års mellemrum.
Det øverste er fra 1677 og viser byen, som regeringen havde tænkt sig, den skulle have set ud. Som det
fremgår af det nederste kobberstik fra 1768 gik det anderledes. Store dele af byområdet inden for
voldene henlå endnu som enge og marker. Det store havne- og kanalanlæg blev aldrig realiseret, og
byen måtte istedet i hele perioden klare sig med en beskedent skibsbro.
Kilde: Erik Lund: Fredericia 1650-1950 (1950). Hugo Matthiessen: Fæstning og fristed (1950).
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udviklede der sig et livligt samarbejde mellem Kommercekollegiet og
Statskollegiet, og i de tilfælde, hvor sagerne lå på grænsen mellem det
kommercielle og det financielle, kunne de endog gennemgå hele tre be
handlinger, idet de fra Kommercekollegiet gik igennem Skatkammerkollegiet til Statskollegiet37.
Krigsårene 1675-1679 levnede hverken centraladministrationen tid el
ler kræfter til større erhvervspolitiske initiativer38. Til gengæld blev der i
1680’erne med Kommercekollegiet som drivende kraft ført en meget aktiv
told-, handels- og manufakturpolitik. Denne politik led imidlertid et afgø
rende nederlag i 1688 ved indgåelsen af en præliminær told- og handels
traktat mellem Danmark og Holland. Dønningerne herfra slog tilbage på
Kommercekollegiet, og det faldt som syndebuk for den fejlslagne økono
miske politik. I april 1691 blev det sidste møde afholdt i kollegiet. Det blev
imidlertid aldrig formelt ophævet39.
I årene mellem 1691-1704 eksisterede der ikke noget egentligt rege
ringskontor, som specielt tog sig af erhvervspolitikken. Imidlertid blev det
hedengangne Kommercekollegiums funktioner stort set overtaget af de
såkaldte kommissioner i rådstuen for slottet, der som en administrativ
nyskabelse blev et fast element i styrelsen mellem 1690-1705. Disse kom
missioner fungerede som rådgivende instanser sideløbende med de bestå
ende faste forvaltningsorganer og tog sig især af handels- og toldspørgs
mål, mens sager vedrørende håndværk og industri spillede en mindre
rolle. De nedsattes som regel fra sag til sag, f.eks. var der mellem 16901705 i alt 53 told- og handelskommissioner; men de var dog ikke enerå
dende i erhvervsspørgsmål. Flere sager gik således i disse år uden om
rådstuekommissionerne og blev ekspederet direkte gennem Danske Kan
celli eller Rentekammeret40.
Ved genoprettelsen af Kommercekollegiet i 1704 var rådstuekommissi
onernes rolle udspillet. Plakaten af 26. januar samme år gjorde »...de
negotierende og de, som vil indrette manufakturer...« opmærksom på det
nye kollegiums eksistens og opfordrede dem til at henvende sig til det.
Samtidig var kollegiet også blevet gjort til øverste dømmende instans i
retssager vedrørende handelsspørgsmål41. Fire år senere blev Køben
havns politiret slået sammen med kollegiet, og det skiftede herefter navn
til Politi- og Kommercekollegiet42. Kommercekollegiet kom i årene 17041731 til at fungere som det samlende midtpunkt i udformningen af rege
ringens erhvervspolitik. Det betød imidlertid ikke, at Rentekammeret gled
i baggrunden. Det blev fortsat spurgt til råds i de sager, der på forskellig
vis berørte statens indtægter43.
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Store nordiske Krig og de pengeknappe efterkrigstidsår i 1720’erne
begrænsede regeringens muligheder for at føre en aktiv erhvervspolitik.
Den 5. januar 1731 blev Politi- og Kommercekollegiet ophævet, men fire
år senere genopstod det i en ny skikkelse under navn af General Landets
Økonomi- og Kommercekollegium. Ifølge instruksen fra den 5. december
1735 skulle det nye kollegium tage sig af inden- og udenrigshandelen,
veksellovgivningen, møntvæsenet, søfarten, manufakturerne, toldvæsenet,
landbruget, skovvæsenet, bjergværkerne, fiskeriet, inddigning og digernes
vedligeholdelse, befolkningens vækst, skatter og afgifter samt politivæse
net i hele landet44. Kommercekollegiet havde hermed faet et meget vidt
spændende virkefelt, som strakte sig langt ind over flere af de andre
kollegiers arbejdsområder. Det var derfor kun naturligt, at det nye kolle
gium fik bemyndigelse til at indhente alle de oplysninger, det ønskede fra
de andre kollegier og kongens embedsmænd45. Imidlertid var der ikke tale
om en overflødiggørelse af Danske Kancelli og Rentekammeret, men en
koordinering af erhvervspolitikken under Kommercekollegiets ledelse46.
Det gik ind i en meget virksom periode og blev i resten af Christian 6.s
regeringstid sjælen i den danske erhvervspolitik.
Ved siden af de egentlige regeringskollegier var der allerede i Frederik
3.s tid opstået en uformel forsamling bestående af nogle fa høje embeds
mænd, som lejlighedsvis rådgav kongen i udenrigspolitiske spørgsmål. I
1670 fik denne forsamling en fastere form, idet der blev oprettet et virke
ligt Geheimekonseil, i hvilket kongen drøftede afgørelsen af de sager, der
blev forelagt ham af de to kancellier. Herved kom Geheimekonseillet
efterhånden i stigende grad til at indtage en mellemstilling mellem kongen
og de øvrige regeringskollegier47.
Selv om Geheimekonseillet i hele den her behandlede periode primært
beskæftigede sig med statens udenrigspolitik, kunne det også tage stilling
til handelsspørgsmål. Hertil kom, at Geheimekonseillet flere gange kom
til at beskæftige sig med købstædernes forhold. Uafhængigt af de øvrige
kollegier stod konseillet ofte i direkte kontakt med de lokale myndigheder i
provinsen og tog selvstændigt initiativ til en lang række skrivelser fra
generalprokurøren, stiftamtmænd, landsdommere, tilforordnede ved poli
tiet og købstædernes øvrigheder48.
Statsomvæltningen i 1660 kom ikke kun til at betyde store forandringer
i centraladministrationen, men medførte også ændringer i statens tilsyn
med købstæderne på lokalt niveau. I modsætning til udviklingen inden for
centraladministrationen kom enevældens indførelse dog i første omgang
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ikke til at betyde en øget centralisering af lokaladministrationen. Tvært
imod gik udviklingen her den modsatte vej.
I tiden før 1660 havde lensmændene bl.a. haft til opgave at føre tilsyn
med købstæderne. Tilsynet var på papiret blevet skærpet ved købstadsfor
ordningen af 7. april 1612, idet lensmændene fra da af fik en meget
vidtgående indflydelse på købstadsstyrelsen49. Selv om tilsynet i reglen
var overfladisk og mangelfuldt, virkede dette mellemled mellem borgerne
og regeringen i København dog generende på købstædernes magistrater. I
1629 klagede borgerne i de jyske købstæder således over, at de ikke havde
»...fri tilgang til eders Majestæt som i fordums tid, synderlig Kong Hans’s
tid har været brugeligt«50. Borgerne fik ikke noget ud af deres klage i
denne omgang, men den hidtidige ordnings dage var talte.
Som tak for sin andel i statsomvæltningen fik borgerstanden ved ene
vældens indførelse i 1660 opfyldt sit ønske om direkte forbindelse til kon
gemagten. I privilegierne for den borgerlige stand i 1661 fik borgerne løfte
om, at når der udgik kongelige befalinger til købstæderne, »...da vil kon
gen dem immediate til borgmester og råd, og ikke til sin ombudsmand
(som tilforn har været brugeligt), lade ekspedere«. Samtidig fik borgerne
ret til i fremtiden at sende deres andragender direkte til kongen uden
indblanding af anden myndighed51.
Som følge af disse bestemmelser blev lensmandens hidtidige kontrol
med købstæderne ikke overtaget af den nye amtmandsinstitution. Her
med bortfaldt det hidtidige administrative mellemled mellem regeringen
og købstæderne52. Det medførte imidlertid uvægerligt en øjeblikkelig
svækkelse af regeringens kontrolmuligheder over for købstæderne. Rege
ringen havde således i årene efter 1660 i væsentlig grad fraskrevet sig
muligheden for at føre et dagligt tilsyn med købstæderne og hermed mu
ligheden for selv gennem en lokal, uvildig instans at danne sig et skøn over
købstædernes tilstand og økonomiske forhold.
I den første tid klarede regeringen sig med særlige, lejlighedsvise kom
missioner53. Hertil kom en speciel embedsmand, generalprokurøren, der
bl.a. fik til opgave på sine rejser rundt om i landet at kontrollere forholde
ne i købstæderne54. I længden var dette imidlertid ikke tilstrækkeligt.
I 1682 fik stiftamtmændene udstedt en ny instruks, som gav dem stor
magt over købstæderne. Stiftamtmanden skulle i fremtiden have »tilbørlig
inspektion« med øvrigheden i købstæderne og sikre sig, at »...enhver sin
bestilling og pligt forsvarligen forretter...«. Han fik ret til at suspendere
magistraten, hvis den viste sig forsømmelig, samt foreslå nye kandidater
til ledige embeder. Mindst én gang om året skulle stiftamtmanden besøge
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hver købstad i sit stift for personligt at orientere sig om, at alt var i
orden55. Dog omtalte Danske Lov 1683 kun stiftamtmandens ret til at
udnævne midlertidige dommere og skrivere i købstæderne samt ret til at
gribe ind i sager vedrørende uenighed borgerne imellem56. Bl.a. på bag
grund heraf mener P. Munch ikke, at der er noget, som tyder på, at 1682instruksen fik nogen virkelig anvendelse57. Imidlertid kan det konstateres,
at ihvertfald Ribes stiftamtmand efterlevede 1682-instruksen; i 1680’erne
besøgte han selv de enkelte købstæder i stiftet og gennemgik deres regn
skaber58.
I 1690 blev der udstedt en ny instruks for stiftamtmændene, som min
dede meget om den tidligere fra 1682. Ifølge 1690-instruksen havde stift
amtmændene pligt til at påse, at kongens »regalier og rettigheder« ikke
led overlast, og at lovene blev overholdt. Mindst én gang om året skulle
han besøge hver købstad i sit stift for personlig at orientere sig om, at alt
var i orden. Ifald dette ikke var tilfældet, skulle han straks underrette
regeringen herom59.
Stiftamtmændenes formelt voksende indflydelse på købstædernes for
hold i slutningen af det 17. årh. må tages som et udtryk for regeringens
erkendelse af nødvendigheden af et fast, lokalt tilsyn. Bestemmelsen i
stiftamtmændenes instruks fra 1690 om, at de hvert år skulle indsende
»...en fuldkommen relation om købstædernes tilstand både til Cancellieog Kammer-Collegier, ligesom enhver af dem vedkommer«, må samtidig
ses som et forsøg på fra regeringens side at slå bro over den informations
kløft, der bestod mellem byerne i provinsen og København60.
Det kneb imidlertid med at gennemføre de nye bestemmelser i praksis.
Med undtagelse af Ribe stift forblev stiftamtmændenes tilsyn med købstæ
derne i slutningen af det 17. årh. lige så ringe, som det tidligere havde
været under lensmændene. Endnu i 1690’erne måtte generalprokurør
Bentzon i en række store indberetninger holde Geheimekonseillet under
rettet om tilstandene i købstæderne61. Først i begyndelsen af det 18. årh.
kunne generalprokurørens rejse- og visitationspligt i købstæderne ophøre,
da stiftamtmændenes kontrolvirksomhed langsomt begyndte at blive me
re effektiv. Det var således først i tiden efter Store nordiske Krigs ophør, at
stiftamtmændene overalt i landet fungerede som et regelmæssigt mellem
led mellem regeringen og købstæderne62.
Ved købstadsforordningen af 1619 var det bl.a. blevet bestemt, at hver
købstad i landet »...efter som byens lejlighed udkræver og hidindtil sæd
vanligt været haver...« skulle have én, to eller flere borgmestre samt fire,
seks eller flere rådmænd63. Disse bestemmelser forblev uforandrede i de
4*
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første årtier efter 1660, men forudsætningerne for denne ordning af køb
stadsstyrelsen var nu blevet radikalt ændrede.
I 1681 fastslog en nedsat kommission til undersøgelse af købstædernes
forhold, at det var »... til største last og tynge, at i de små købstæder er for
mange øvrighedspersoner, som alle af de fa borgere vil leve...«64. Den
materielle tilbagegang i købstæderne som følge af de talrige krige og
konjunkturnedgangen inden for landbruget havde således undergravet
bestemmelserne i 1619-forordningen. En reduktion af øvrighedspersoner
nes antal i købstæderne var uundgåelig. Ved forordningen af 28. januar
1682 bestemtes det derfor, at der i fremtiden i de 9 største købstæder kun
skulle være 2 borgmestre, 3 rådmænd og 1 byfoged. I de 23 mellemste
købstæder skulle der kun være 1 borgmester, 2 rådmænd og 1 byfoged,
mens øvrigheden i de 26 mindste købstæder samt 4 såkaldte flækker blev
reduceret til 1 byfoged65. Der var hermed tale om en halvering af øvrig
hedspersonernes antal i de større købstæder, mens de mindste - ca. halv
delen - måtte klare sig med en enkelt mand. Denne forordning forblev
grundlæggende for købstadsstyrelsen i resten af den her behandlede
periode.
Den kraftige reduktion af antallet af købstædernes øvrighedspersoner
var bl.a. et udtryk for den kvalitative forringelse af købstadsstyrelsen, som
havde fundet sted i årene efter 1660. Tidligere var rådmandsposterne
blevet besat med velstående købmand, der gerne påtog sig de offentlige
hverv for ærens og magtens skyld. Det var ikke længere tilfældet. I 1672
udtalte Statskollegiet, at købstæderne »...med qvalificerte øvrigheds per
soner ere slet bestilte...«66. Tilsvarende nåede en regeringskommission i
1681 frem til det sørgelige resultat, at mens tidligere rådmandsposterne
»... agtedes for en ære, de nu af ingen vederhæftige søges...«67. Den mate
rielle tilbagegang havde således bevirket, at det nu var blevet uhyre van
skeligt at finde egnede øvrighedspersoner i købstæderne. På trods af de
talrige sammenlægninger af embeder forblev købstadsøvrighedens løn i
den behandlede periode så ringe, at den ikke ansporede til større nidkær
hed i tjenesten. Samtidig bevirkede den lave aflønning, at stillingerne som
byfoged etc. ofte kun fristede de dårligst uddannede personer68.
Forholdene satte i årene mellem 1660-1750 sit tydelige præg på køb
stadstyrelsen. Således afslørede en række regeringskommissioner i begyn
delsen af 1680’erne talrige mangler ved købstædernes styrelse i de foregå
ende 20 år69. Generalprokurør Bentzons indberetninger fra 1690’erne teg
nede ikke et lysere billede af forholdene70, og endnu i 1730 klagede Jørgen
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Bilde over, at byfogederne i flere købstæder var »u-lovkyndige«, og at de
styrede købstæderne efter forgodtbefindende71.
Regeringen havde i 1736 søgt at drage de større købstæder aktivt ind i
planlægningen af den økonomiske politik. Et reskript fra den 9. januar
dette år viser, at det var regeringens hensigt at gøre det nye Kommercekollegium i København til en slags overbygning over en række lokale,
rådgivende økonomi- og kommercekollegier i alle rigets amter og »de
fornemste købstæder«. Det var tanken, at der her skulle udnævnes en
række større landmænd og »...visse mænd, som ere kyndige i commerce
sager...«, der hver for sig sammen med henholdsvis den lokale amtmand
og købstadens magistrat undertiden skulle afgive betænkning på de
spørgsmål, som de ville blive forelagt af Kommercekollegiet i København.
Hvert år skulle de tilmed indsende en rapport til det københavnske kolle
gium, i hvilken de gjorde rede for, hvad de »...til commercens eller land
væsenets og økonomiens befordring efter landets og stædernes beskaffen
hed kunne vide at proponere, og måtte tjenligt eragte«72. Det er imidlertid
symptomatisk for befolkningens manglende initiativ og lokaladministra
tionens ringe stade, at disse lokale kommercekollegier kun kom til at
fungere et enkelt sted i landet, og det i Kalø amt73.
Mens købstadstyrelsen endnu i midten af det 18. årh. mange steder var
lige så dårlig, som den havde været det i de første årtier efter enevældens
indførelse, var udviklingen i København gået den modsatte vej74. I mod
sætning til købstæderne voksede her magistratsmedlemmernes sociale an
seelse i tiden efter 1660, og samtidig sikrede regeringen sig et fast greb om
byens styre ved at lade adskillige kommunale anliggender overgå til særli
ge kongelige kommissioner75.
Mens enevældens indførelse i 1660 havde medført opbygningen af en
mere effektiv centraladministration, havde det nye styre med hensyn til
købstæderne ikke været i stand til at skabe tilsvarende forhold inden for
lokaladministrationen. Her var udviklingen tværtimod gået den modsatte
vej. Politiske hensyn havde bevirket, at regeringen i de første årtier efter
statsomvæltningen midlertidigt havde måttet afstå fra et regelmæssigt
tilsyn med købstæderne. Genindførelsen heraf i slutningen af det 17. årh. i
stiftamtmændenes skikkelse gik kun trevent, og det var først i begyndelsen
af det 18. årh., at det kom til at fungere overalt. Tilsvarende bevirkede
den økonomiske tilbagegang, at købstadstyrelsen de fleste steder efter
1660 mere og mere gik i forfald og ikke fungerede tilfredsstillende.
Der var således i årene mellem 1660-1750 tale om en grel modsætning
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mellem central- og lokaladministration med hensyn til effektivitet og dyg
tighed. Denne skævhed kunne let få konsekvenser for regeringens er
hvervspolitik, idet det uvægerligt måtte påvirke regeringens beslutninger,
at den altid måtte regne med, at det rent administrativt kunne volde
betydelig større vanskeligheder at få gennemført de udstedte befalinger i
købstæderne end i København. Det var også forbundet med betydelig
større vanskeligheder at få pålidelige oplysninger om de økonomiske for
hold i købstæderne end om tilstandene i København. Hertil kom, at
manglen på et kvalificeret modspil fra købstædernes magistrater bevirke
de, at de københavnske købmænd fik lettere ved at påvirke regeringens
erhvervspolitik til deres egen fordel på provinsens bekostning.

Købstæderne og landbruget
De danske købstæders økonomiske grundlag havde siden middelalderen
været den mellemhandlerstilling, de indtog mellem det hjemlige landbrug
og udlandet ved at varetage eksporten af korn og øksne til de udenlandske
markeder og importere de varer, som bønderne havde brug for som et
supplement til deres selvforsyning. Det kunne ikke undgås, at købstæder
nes økonomi var meget følsom over for svingningerne inden for land
brugskonjunkturerne, og det var således ingen overdrivelse, når Otto
Thott i 1735 skrev, at købstæderne stort set levede af »...den indenlandske
bonde, hvilken, om han undergik, ville ufejlbarligen købstadmanden i
tiden medfølge...«76. Det blev derfor til stor skade for købstæderne, at den
konjunkturnedgang, som havde fundet sted inden for landbruget i de
sidste årtier før 1660, blev yderligere uddybet i tiden efter enevældens
indførelse og holdt sig, bortset fra kortvarige ændringer, indtil midten af
det 18. årh.
Denne lange periode med vanskeligheder for landbruget var ikke et
specielt dansk fænomen. Der var tale om en generel europæisk depression
især inden for landbrugssektoren. Depressionen var bl.a. forårsaget af de
ved 30-årskrigen fremkaldte store endnu ikke udfyldte befolkningstab i
Midteuropa77. Imidlertid gjorde der sig en række specielle forhold gæl
dende, som bevirkede, at det danske landbrug og hermed de danske
provinskøbmænd blev særlig klemt på de traditionelle afsætningsmarke
der i Holland og Nordtyskland.
I 1674 udtalte Statskollegiet, at kornet var den »...fornemmeste og fast
den eneste af disse landes [Danmark-Norges] afgrøde, som kan gøres i
penge«, men det blev nu stadig vanskeligere at få pengene hjem i fremmed
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valuta78. Den danske korneksport blev ikke kun alvorlig truet af en falden
de efterspørgsel i Midt- og Sydeuropa, men også af voksende konkurrence
fra andre europæiske lande. Allerede før 1660 havde russisk korn i stigen
de mængder fundet indpas på markedet i Holland; nu begyndte det også
sammen med korn fra Polen at gøre sig stærkt gældende i Sachsen og
Brandenburg. Hertil kom, at England fra 1670’erne blev korneksporte
rende og bl.a. begyndte at komme ind på det hollandske marked. Selv om
denne eksport aldrig fik et større omfang, var den dog med til at trykke
kornpriserne på fastlandet og hermed skabe problemer ikke kun for det
franske og det tyske landbrug, men også for det danske. Det blev specielt
tilfældet fra 1689, da den engelske regering indførte eksportpræmier på 5
sh. pr. quarter hvede, når hjemmemarkedsprisen sank hed under en nær
mere fastsat grænse79.
En stærkt medvirkende årsag til det danske korns vanskeligheder på de
udenlandske markeder var dets ringe kvalitet. Herom udtalte etatsråd
Elers sig i en af regeringen nedsat rådstuekommission i 1691. Elers var af
den opfattelse, at mens der ikke fandtes nogen byg, der var så god som
den danske, så »...kommer vores rug ikke i nogen comparachon med den
fremmede, hvorfor den ikke heller søges af nogen nation uden noget lidet
som bruges til brændevin i Holland...«80. Imidlertid var den danske byg
heller ikke altid for god. Alborgs biskop Jens Bircherod noterede således i
sin dagbog 1706, at den byg, som dette år kom fra Thy og Mors som følge
af den dårlige høst, næsten ikke bestod af andet end »avner og skæl
korn«81.
Hertil kom, at regeringen selv ved sine talrige eksportforbud var med til
at lægge hindringer i vejen for afsætningen af korn til udlandet82. Selv om
disse udførselsforbud ofte var velbegrundede af hensynet til landets forsy
ningssituation, kunne det ikke undgås, at de greb forstyrrende ind i pro
vinskøbmændenes kornhandel og virkede svækkende på deres markedsan
del i udlandet. Forholdet kom helt klart til udtryk på et møde, der blev
afholdt den 28. november 1692 i en af regeringen nedsat rådstuekommis
sion, der bl.a. havde faet til opgave at overveje, hvorvidt der skulle udste
des et udførselsforbud mod korn eller ej. Her begrundede Jens Juel sin
modstand mod et udførselsforbud med, at det ville skade handelen, »...så
som korn er det eneste næsten af de vare, som til skibs fra Danmark føres,
hvormed de kan betale noget af det som de [købmændene] udenlands fra
behøver; og når en gang derpå gøres forbud, skulle det ej siden være at
redressere, som kan ses af det eksempel, at før hans kongl. mayts. rege
rings tiltrædelse blev der gjort forbud, hvorpå fulgte hollænderne købte
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kornet i Preussen, lempede det således, at i Cleve og deromkring blev byg
sået, som de før den tid lidet af rejste, dermed har vi siden siddet med
vores egen skade, som aldrig står til at redressere...«. Resultatet afkom
missionens overvejelser blev da også, at den frarådede kongen at indføre
udførselsforbud på korn83.
På trods af den ringe kvalitet havde det i en periode med stor efter
spørgsel i Europa nok været muligt at sælge store mængder dansk korn til
udlandet. Ifølge Gunnar Olsens beregninger blev det således i 1613 eks
porteret o. 463.000 tønder korn til udlandet, mens eksporten i begyndel
sen af 1640’erne lå på mellem 208.000 - 284.000 tønder korn om året84. I
en tid med faldende efterspørgsel og voksende leverancer fra andre lande
blev det imidlertid næsten umuligt at afsætte det dårlige danske korn på
det europæiske eksportmarked. Således blev der f.eks. i årene mellem
1730-1734 i alt kun eksporteret 24.020 tønder korn til udlandet i gennem
snit om året85. Landbruget måtte i stedet koncentrere sig om det dansk
norske hjemmemarked, men også her bevirkede den skarpe konkurrence
fra det billige udenlandske korn, at regeringen blev nødt til at beskytte
producenterne og provinskøbmændene ved hjælp af en stærkt protektioni
stisk toldpolitik.
I 1647 var der blevet indført en moderat toldbeskyttelse på 16 sk. pr. td.
udenlandsk korn svarende til ca. 10% af markedsprisen. I 1654 var tolden
kun blevet forøget med 2 sk., men ved toldrullen af 1672 skete der en
klækkelig forhøjelse, idet importtolden nu steg til 40 sk. pr. td. udenlandsk
rug, hvilket svarede til ca. 25% af markedsprisen. Samtidig blev det
danske korn begunstiget på det norske marked ved, at mellemrigstolden
blev holdt nede på 1 sk. pr. td. I 1691 blev korntolden atter forhøjet, nu til
60 sk. pr. td. rug svarende til 40% af markedsprisen, og i 1730 blev den
yderligere forhøjet til 64 sk. Disse kraftige toldforhøjelser blev kombineret
med lejlighedsvise indførselsforbud på de forskellige kornsorter86. Denne
protektionistiske politik var imidlertid ikke nok til helt at udelukke det
udenlandske korn fra det dansk-norske marked. I perioden 1730-1735
blev der således importeret 23.631 td. korn i gennemsnit om året87. For at
hjælpe det betrængte danske landbrug blev det derfor ved forordning af
16. september 1735 forbudt at indføre udenlandsk korn til Danmark og
det søndenfjeldske Norge. Dette forbud blev først endeligt ophævet i
178888.
Det danske landbrugs afsætningsvanskeligheder smittede uundgåeligt
af på prisdannelsen. Med undtagelse af 1690’erne var der således i 2.
halvdel af det 17. årh. tale om generelt faldende kornpriser i Danmark.
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Efter en stigning i begyndelsen af det 18. årh. faldt kornprisen atter og
nåede bunden i begyndelsen af 1730’erne. Bortset fra visse korttidssving
ninger steg prisen herpå gradvist i resten af 1730’erne og 1740’erne89.
Det var imidlertid ikke kun kornhandelen, som blev ramt af de dårlige
konjunkturer i årene mellem 1660-1750. Også øksneeksporten var i denne
periode gået tilbage. Tabet af de skånske provinser og Carl Gustavkrigene
1657-1660 havde i sig selv betydet en kraftig reduktion af den danske
kvægbestand. Hertil kom i anden halvdel af det 17. årh. og første halvdel
af det 18. årh. en mindsket efterspørgsel i Holland og Tyskland, som
sammen med gentagne danske toldpålæg virkede bremsende på afsætnin
gen90. Ved finpudsningen af 1672-toldrullen gav Rentekammeret selv ud
tryk for, at det specielt var den høje danske eksporttold i 1660’erne, som
havde forårsaget, »...at i steden for 60 a 70 tusinde øxen, som af Danmark
plejede i forrige tider årlig at udføres, nu ikun udsendes næppe 20.000,
hvormed tolden formindskes, og undersåtterne tager stor skade, at de ikke
kunne sælge deres varer og fa penge ind i landet til deres fornødne ud
gifter«91.
Det var rigtigt, at øksneeksporten i 1660’erne var dalet i forhold til
årene før svenskekrigene 1657-1660, men de berømmede »forrige« tiders
høje eksporttal lå dog langt tilbage i tiden. Mens den samlede eksport af
øksne fra Danmark og Slesvig i årene mellem 1600-1620 havde ligget på
55.000-60.000 stk. i gennemsnit om året, var der i årene mellem 16201650 indtrådt et stort fald i eksporten, og i hele perioden mellem 16601750 var den samlede årlige udførsel fra Danmark og Slesvig nede på
mellem 17.000-27.000 øksne. Tilmed var denne eksport nu helt domineret
af udenlandske opkøbere, mens de danske købstæder måtte nøjes med en
meget beskeden andel92. Fra 1630’erne blev den dalende eksport også
ramt af et tilsvarende prisfald på øksne, som fortsatte lige til 1690. På det
tidspunkt var prisen på øksne faldet til det halve af det, den havde været i
begyndelsen af århundredet. Herpå begyndte prisen igen at stige meget
langsomt; men bortset fra nogle mindre, midlertidige prisstigninger i
1740’erne og 1760’erne, var det først i slutningen af det 18. årh., at priser
ne på øksne for alvor igen gik i vejret93.
De svingende priser og den svigtende afsætning på korn og øksne kunne
tydeligt mærkes i købstæderne. Da Rentekammeret i 1680 forhørte sig om
Ribes økonomiske tilstand, var borgerne ikke i tvivl om, at byens store
»decadance« skyldtes de betydelige tab, som de havde lidt »...på øxner
udi Holland og formedelst korn og fede varer haver været af hel ringe
pris...«94 Det var ikke kun tomme ord. Fra gammel tid havde korn og
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øksne været Ribes vigtigste udførselsvarer, men nu havde tiderne ændret
sig. Kornet fandt ikke længere afsætning i udlandet, og som følge af det
usikre marked og købmændenes kapitalmangel, var også stude- og heste
handelen skrumpet alvorligt ind95. Tilsvarende klagede magistraten og
borgerskabet i Ålborg samme år over, at handelen var gået tilbage, og at
»...landet, som den skulle have sin næring af, er forsvækket og endel
øde...«96. Selv om København var meget mindre afhængig af kornhande
len end købstæderne, konstaterede magistraten her i 1692 ligeledes, at rug
og byg,« ... der i tidligere tider bragte penge ind i landet og gav handel og
næring, er nu, på grund af landmandens slette tilstand og uformuenhed til
at holde kvæg og dyrke jorden, ikke af den godhed eller af den overflødig
hed, at de kan søges eller sælges«97. De samme toner lød også fra Randers.
Da landbrugskrisen kulminerede i 1730’erne klagede magistraten i 1735
over, at de lave kornpriser i Norge, hvor byen afsatte det meste af sit korn,
havde bevirket, at købmændene nu ikke engang kunne fa dækket deres
udgifter til indkøb heraf i Danmark98. Lignende klager fremkom også fra
Århus og andre købstæder, om end i mere afdæmpet form99.
Tabel 1. Ålborgs samlede udførsel af korn og fisk til udlandet, Norge og provinserne.

År

td. korn pr. år.

td. fisk pr. år.

stk. fisk pr. år.

1670-1673
1674-1677
1678-1681
1682-1685
1686-1689
1696-1699

46.108
38.410'/2
48.553
68.797
53.454>/2
36.238

12.621
16.477
19.323
22.203
25.104
32.444

219.552
179.777
189.762
270.657
163.335
229.075

Udførselstallene for årene mellem 1690-1695 mangler. Af hensyn til sammenlignelig
heden med de bevarede tal for 1696-1699 er benyttet et 4-årligt gennemsnit.
Kilde: Aa. F. Blomberg: Bidrag til belysning af Ålborgs historie i 2. halvdel af det
17. årh., 131.
Dog må flere af disse klager tages med et vist forbehold. I håb om at fa
hjælp fra regeringen eller i det mindste at fa et nedslag i skatterne undlod
købstæderne ikke at beskrive deres økonomiske situation i de mørkeste
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Ålborg var den af de danske købstæder, som klarede sig bedst i hele den her behandlede periode.
Kombinationen af handel på Norge og Østersøområdet samt eksport af den vigtige Limfjordssild gav
byen et økonomisk rygstød, der gjorde den mindre følsom over for de svingende konjunkturer og de
uheldige følger af regeringens erhvervspolitik. Det her gengivne prospekt er lavet i 1768 og stammer
fra Den danske Atlas.

farver. Således er det næppe rigtigt, at Randerskøbmændene i 1735 fik
mindre for deres korn i Norge, end de havde givet for det i Danmark.
Mens kornprisen i Norge 1711-1720 havde været 4% højere end den
danske, var den i årene mellem 1731-1780 33% højere100. Ifølge Jens
Clausens beregninger var bruttofortjenesten på kornhandelen i Arhus i
1735 da også ca. 50% - den har næppe været meget mindre i Randers101.
Hele den her behandlede periode var da heller ikke lige dårlig for
købmændene. I 1690’erne og begyndelsen af det 18. årh. var kornpriserne
ret gode under den pfalziske og spanske arvefølgekrig, og de holdt sig
endnu under Store nordiske Krig 1709-1720. At kornpriserne i denne
periode var relativ høje, var imidlertid ikke alle steder ensbetydende med,
at købmændene også havde en stor afsætning. Selv om kornpriserne i
1690’erne var de højeste i hele perioden mellem 1660-1750, var Alborgs
samlede kornudførsel netop i disse år stærkt dalende og i 1696-1699 næ
sten kun halvt så stor, som den havde været i første halvdel af 1680’erne
(se tabel 1). Misvækst og eksportforbud virkede her bremsende på omsæt
ningen102. Den midlertidige bedring af kornpriserne o. 1700 varede heller
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ikke ved. Til skade for købstæderne begyndte kornpriserne igen at falde
efter Store nordiske Krigs ophør, og de var i 1730’erne lavere end de
havde været på noget tidspunkt i de foregående 100 år.
Selv om der i årene mellem 1660-1750 stadig i perioder kunne hentes
gode fortjenester hjem på kornhandelen, var den ikke længere den guld
grube, som den havde været i begyndelsen af Christian 4.s regeringstid.
De svigtende afsætningsmuligheder og lave priser på de traditionelle af
sætningsmarkeder i Holland og Nordtyskland var et alvorligt slag. Selv
om købstæderne beholdt en meget omfattende kornhandel på det dansk
norske hjemmemarked, var den med de ustabile priser ikke i stand til at
bringe købstæderne på fode og fremkalde en ny økonomisk vækst. I bedste
fald kunne den indenlandske kornhandel kun bidrage til at forhindre
yderligere tilbagegang103. Tilsvarende betød den svigtende afsætning og
de lave priser på øksne, at købstæderne ikke var i stand til at omsætte
deres privilegier fra 1661 til frit at stalde og handle med øksne til en ny
økonomisk fremgang104.
Imidlertid måtte de danske købstæder i årene mellem 1660-1750 ikke
kun døje med svindende indtægter ved korn- og øksnehandelen, men også
med en dalende afsætning af varer til de omkringboende bønder. De
dårlige tider for landbruget havde bevirket, at bøndernes købekraft var
blevet stærkt reduceret, så de nu kun aftog de allernødvendigste varer i
købstæderne.
I en betænkning til regeringen fra 1692 skrev magistraten i København,
at den handel, som borgerskabet »...i forrige tider har haft med bonden og
landmanden, er nu meget ringe, da de fleste bønder er moxen udarmede,
så de ikke nu formår at købe fisk, sild, salt, klæde, baj, stål, jærn, tin,
kobber eller messing, enten til sig, kone og børn eller til sin avlings fort
sættelse, i modsætning til forrige tider, da både handels- og købmanden
havde stor næring af dem, men nu moxen igen, da mange på landet nu må
lade sig nøje med vand og brød og selv det bare brød tit savnes og
efterledes af mange«105. Selv om denne klage nok var vel pessimistisk, kan
den udmærket stå som fællesnævner for det afsætningsproblem, som
samtlige byer i Danmark stod over for; dog med den væsentlige tilføjelse,
at købstæderne i provinsen var betydeligt mere afhængige af bøndernes
købekraft end hovedstaden, der selv havde en stor og til dels købedygtig
befolkning. Klagerne over bøndernes manglende købeevne hørte i hele
den her behandlede periode da også til det faste omkvæd i købstædernes
skrivelser til regeringen. F.eks. benyttede Vejle i 1735 lejligheden til i sin
indberetning om byens økonomiske tilstand at sukke over, at omegnens
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En af de købstæder, som det gik værst for i det 17. og 18. årh., var Slangerup på Sjælland. Byens
ældste kendte privilegier stammer fra 1302, men den havde allerede da eksisteret i mange år ved den
vigtige færdselsåre/landevej mellem Roskilde og Helsingør. Ved udgangen af middelalderen for
svandt stedets trafikale betydning imidlertid, og allerede i midten af det 16. årh. blev det overvejet at
ophæve byens købstadsrettigheder. Slangerup fik dog lov til at beholde sine privilegier, men de
vanskelige år mellem 1660-1750 gjorde det ikke lettere for borgerne. Da de bedre tider for købstæder
ne meldte sig i anden halvdel af det 18. årh., var det ikke Slangerup, men det nærved liggende
Frederikssund, som kom til at nyde godt heraf. Efter en omfattende ildebrand blev Slangerup ved
reskript af 12. maj 1809 frataget sine købstadsrettigheder og skulle for fremtiden »anses som en
landsby«. Kobberstikket viser Slangerup o. 1660, da den endnu var købstad.
Kilde: Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen: Atlas Danicus 1677. Udgivet med efterskrift og
kommentar af Ib Rønne Kejlbo (1974).

bønder kun købte de varer, der var »...højnødvendig til deres avlings
fortsættelse...« i form afjern, salt, tobak, hør, hamp, blår og tjære samt
undertiden lidt »specerie«, fisk og tobakspiber106.
Problemets alvor var klart erkendt af regeringen. I 1685 udtalte Rente
kammeret, at det ikke var venteligt, at købstæderne skulle kunne rejse sig,
så længe bonden ikke var »ved magt«107. Men det var bonden absolut ikke
i den her behandlede periode.
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De dårlige landbrugskonjunkturer medførte således, at købstæderne
blev ramt dobbelt hårdt ved de forringede afsætningsmuligheder på både
det udenlandske marked og hjemmemarkedet. På den baggrund blev det i
årene mellem 1660-1750 af afgørende betydning for købstæderne, hvor
vidt regeringen ved sin handels- og manufakturpolitik var i stand til at
hjælpe dem og tilbyde dem et økonomisk alternativ til deres hidtidige
ensidige afhængighed af landbruget.

Udenrigs- og indenrigshandel
Ved hjælp af en monopolisering af udenrigshandelen til bestemte købstæ
der (stabelstæder), oprettelse af kompagnier og defensionsskibe, gennem
førelsen af en protektionistisk toldpolitik samt en omfattende regulering af
indenrigshandelen, søgte regeringen i årene mellem 1660-1750 at styrke
den danske handel og skibsfart. Denne handelspolitik fik imidlertid ikke
lige heldige virkninger overalt i landet.
I 1658 havde en gruppe fremtrædende københavnske borgere ansøgt
regeringen om, at København skulle blive gjort til stabelstad for hele
Sjælland og Møen. Med undtagelse af Helsingør ønskede de, at hovedsta
den skulle have eneret til al handel med udlandet, mens de øvrige købstæ
der alene skulle være henvist til at afsætte deres varer til og fra udlandet i
København. Imidlertid fik de københavnske borgere kun delvist opfyldt
deres ønske. Nok slog tanken om at monopolisere den danske udenrigs
handel rod hos regeringen, men for at styrke fæstningsbyerne og centrali
sere toldadministrationen blev ikke kun København, men også Korsør,
Nyborg og Frederiksodde (Fredericia) i 1661 ophøjet til stabelstæder for
henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland. Hertil kom i 1667 Nakskov for det
lollandske område. Kun gennem disse byer måtte der importeres varer
direkte fra udlandet. Tilsvarende skulle al eksport til udlandet foregå over
stabelstæderne108.
Til alt held for de øvrige købstæder kom denne ordning imidlertid ikke
til at fungere i praksis i 1660’erne og 1670’erne. Da de udpegede stabel
stæder, med undtagelse af København, ikke magtede opgaven, vedblev
alle købstæder i realiteten frit at handle med udlandet. I 1670 klagede
Nyborgs præsident over, at byens stabelret »...ikun er ved navn...«, og
samme år stillede hans kollega i Fredericia regeringen det spørgsmål:
»...hvad er en stabelstad, hvor ingen rådhus eller havn er og gaderne i så
megen elendig tilstand?«109. Krigenes ødelæggelser, dårlige eller manglen
de havnefaciliteter samt en helt utilstrækkelig handelsflåde bevirkede så-
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ledes, at de ikke evnede at fungere som sluseporte for handelen mellem
udlandet og de respektive landsdele110. Det var selvfølgelig nedslående for
de pågældende fire købstæder, men ifald stabelstadspolitikken havde fun
geret efter regeringens hensigt, havde den gjort mere skade end gavn. Den
ville da have været en meget ubehagelig spændetrøje for de større købstæder som f.eks. Alborg og Arhus og virket lammende pa disses handel med
udlandet. Det var således set fra de fleste købstæders synspunkt ikke noget
heldigt spor, regeringen var slået ind på i sin handelspolitik i de første år
efter 1660. Denne ændredes dog i begyndelsen af 1680’erne.
Ved forordning af 28. januar 1682 fik de 25 største købstæder i Dan
mark monopol på udenrigshandelen. Foruden Bandholm toldsted og nog
le ladesteder på Bornholm skulle al handel med udlandet fremover foregå
gennem København, Korsør, Køge, Helsingør, Næstved, Holbæk, Kalundborg, Fredericia, Alborg, Arhus, Ribe, Horsens, Ringkøbing, Varde,
Nyborg, Odense, Fåborg, Svendborg, Kerteminde, Assens, Rudkøbing,
Nakskov, Sakskøbing, Nykøbing F. og Rønne. Hertil kom i 1685 Stege og
året efter Randers. De øvrige købstæder, mente regeringen, var for små og
dårligt beliggende til at beskæftige sig med den »uvisse« og kostbare
udenrigshandel. Istedet henvistes de til at ernære sig af indenrigshandel,
agerdyrkning og manufakturer111.
Ved denne ordning af udenrigshandelen søgte regeringen at styrke de
større købstæder på de smås bekostning, samtidig med at der tilstræbtes
en vis centralisering af toldadministrationen. Ordningen fastslog dog stort
set kun, hvad der i forvejen var en kendsgerning: en del af købstæderne
havde for ringe kapital og tonnage til selv at beskæftige sig med udenrigs
handel112. Ved en beregning, som Kommercekollegiet foretog i 1682, viste
det sig da også, at de små købstæder kun eksporterede varer til udlandet
til en værdi af 2.321 rdl., mens importen beløb sig til 1.594 rdl.113. Den nye
stabelstadspolitik havde således nok en betydelig bedre chance for at blive
efterlevet, men dens egnethed til at styrke den økonomiske aktivitet i de
større købstæder var begrænset. Den nye ordning af udenrigshandelen fik
da også kun lov til at bestå i en kort årrække. Ved reskript af 5. marts 1689
blev det igen tilladt de mindre købstæder at sejle og handle »...på hvad
udlændiske steder dennem lyster«114.
I modsætning til den brede ordning af stabelstadspolitikken i 1680’erne
forsøgte regeringen i årene mellem 1726-1730 ensidigt at begunstige den
københavnske handel ved at gøre hovedstaden til stabelplads for de så
kaldte 4 species, dvs. vin, brændevin, salt og tobak.
I første halvdel af 1720’erne havde de københavnske købmænd gentag-
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ne gange ansøgt regeringen om, at de måtte få særlige begunstigelser frem
for købstæderne ved importen af vin, vinbrændevin, salt og tobak. Endelig
i 1726 gik regeringen med hertil. Ved forordning af 1. juni samme år blev
det bestemt, at København alene skulle være oplagsplads for de 4 species,
og at disse kun måtte importeres fra 1. hånd. Dog var det tilladt købstæ
derne at »...rede med Københavns negocianter...«, og hvis de besad en
velegnet havn, som de store Frankrigs- og Spaniensfarere kunne løbe ind
i, måtte de efter nærmere indhentet tilladelse fra Rentekammeret have lov
til at losse disse skibe i deres egne havne. Da det imidlertid kun var de
færreste købstæder, der havde de nødvendige havne- og besejlingsforhold
til at modtage de store skibe, var denne bestemmelse på ingen måde
tilstrækkelig til at forhindre København i at få et faktisk monopol på
importen af de 4 species115.
Ordningen fik dog ikke nogen lang levetid. Da Københavns monopol
ikke havde været byen til »...den forønskte nytte, men derimod hindrer de
andre stæders indvånere i deres handel og næring...«, blev det atter ophæ
vet i december 1730116.
Mens regeringen ved sin stabelstadspolitik i perioder havde søgt at
styrke henholdsvis fæstningsbyerne, de større købstæder og København,
fik dens kompagnipolitik overhovedet ingen betydning for købstæderne.
København besad i årene mellem 1660-1750 et faktisk monopol på
kompagnihandelen. De store oversøiske kompagnier havde hele tiden de
res sæde i hovedstaden, og tilsvarende var alle de såkaldte indenlandske
kompagnier, der med skiftende held varetog handelen på Færøerne, Is
land, Grønland og Finmarken, rent københavnske eller norske foretagen
der117. Det betød i praksis, at det i Danmark i denne periode udelukkende
var københavnske købmænd, som nød godt af den af kongen priviligerede
kompagnihandel og de dermed forbundne toldnedsættelser, eneretsbevil
linger, kontante understøttelser og andre begunstigelser. Først i 1758 duk
kede der et handelskompagni op i provinsen af den ovenfor nævnte type,
da flere fynske købstæder slog sig sammen om at danne et »grønlandsk
kompagni«, der med Nyborg som base skulle drive robbefangst (sæler og
hvalrosser) i det nordlige Ishav118.
Købstædernes lidenhed, kapitalmangel og ofte dårlige besejlingsfor
hold udelukkede dem naturligt fra at tage del i den oversøiske handel.
Imidlertid kunne regeringen i en mere begrænset målestok bevidst have
brugt kompagnipolitikken som et instrument til at styrke den økonomiske
aktivitet i de større købstæder ved at engagere dem i foretagender, som de
havde haft en chance for at magte. Ved f.eks. at inddrage Alborg, Arhus,
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Odense eller Helsingør i den ofte indbringende islandshandel ville tilste
deværelsen af kompagnipersonale, anskaffelsen af de store mængder føde
varer og andet materiel, som brugtes til udredningen af skibene, samt
handelen med de hjembragte varer have gjort sit til at stimulere det
økonomiske liv i disse købstæder. I stedet blev det i den her behandlede
periode udelukkende København, som kom til at nyde godt heraf. Til
gengæld gjorde regeringen i anden halvdel af det 17. årh. et alvorligt
forsøg på at fa så mange købmænd som muligt med i den vigtige salt
handel.
Mens Frederik 3. i 1660’erne forgæves havde forsøgt at gøre salthande
len til et statsmonopol, indledtes der ved Christian 5.s tronbestigelse i
1670 en ny politik. I september og oktober 1670 fik nogle borgere i Ber
gen, Trondhjem og København privilegium på, at de måtte udruste defensionsskibe (armerede handelsskibe), der ved handel på Frankrig og
Spanien skulle nyde godt af en særlig lav importtold på salt og vin m.m.,
mod at de i krigstid skulle gøre tjeneste i orlogsflåden119. I november
samme år udgik der ordre til købstæderne i Danmark om, at de skulle
sende repræsentanter til København, som kunne forhandle om etablerin
gen af en lignende ordning for købstædernes vedkommende120. Ved udste
delsen af forordninger af 24. maj 1671 og 24. januar 1672 blev der imidler
tid indført generelle regler for alle, der ønskede at udruste defensionsskibe121.
Der skulle fremover bestå fire klasser af defensionsskibe på henholdsvis
34, 24, 12 og 6 kanoner, som skulle nyde forskellige begunstigelser i
forhold til deres størrelse. F.eks. skulle de største defensionsskibe kun
betale 5 rdl. i told pr. læst spansk salt mod normalt 36 rdl. pr. læst.
Tilsvarende skulle alle andre skibe betale en tredjedel mere end defensionsskibene i told af brændevin, vineddike, spansk og fransk vin samt
tobak. Til gengæld for denne kraftige toldbegunstigelse var defensionsskibene forpligtede til at hente varerne fra 1. hånd (produktionslandet), og
de skulle i krigstid stå til rådighed for kongen122. Denne ordning blev efter
skånske krig fornyet i 1680 og yderligere udvidet ved toldrullerne af 1683
og 1686. Mens de største defensionsskibe i 1683 havde faet eneret på
import af salt, kom hertil i 1686 eneret på import af fransk vin, brændevin
og eddike samt toldfrihed for den første middelhavsrejse. Tilsvarende blev
de mindste defensionsskibe begunstiget med toldfrihed på hvert 11. okse
hoved vin, som var hentet i Frankrig123.
Den kraftige danske nationale begunstigelse af defensionsskibene havde
længe været en alvorlig torn i øjet på hollænderne. Ved præliminærtrakta5
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Stabelstaden Korsør syner ikke af meget på kobberstikket i Resens »Atlas Danicus« fra 1677. Gennem
denne lille købstad havde regeringen i 1660’erne tænkt sig, at al import og eksport skulle foregå til og
fra den vestlige del af Sjælland. Selv om Korsørs borgere tappert søgte at håndhæve byens monopol,
var stabelstadspolitikken imidlertid fra starten dømt til at mislykkes. Bemærk den lille skibsbro som
Korsør såvel som de fleste andre købstæder måtte klare sig med i det 17. og 18. årh. i stedet for
ordentlige havne.
Kilde: Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen: Atlas Danicus 1677. Udgivet med efterskrift og
kommentar af Ib Rønne Kejlbo (1974).

ten mellem Holland og Danmark i juni/juli 1688 blev den danske regering
derfor tvunget til at gå med til, at defensionsskibene ikke længere måtte
nyde en særlig toldbegunstigelse ved import af varer124. Da præliminær
traktaten imidlertid kun skulle gælde i to år, og der ikke i 1690’erne blev
indgået en endelig traktat med hollænderne, fortsatte regeringen med at
begunstige defensionsskibene, om end i mindre målestok. Ved toldrullen
af 1691 blev der kun opereret med én klasse af defensionsskibe. De havde
ikke længere noget monopol på importen af bestemte varer, men kun visse
toldbegunstigelser på spansk og portugisisk salt125. Hertil kom i 1690’erne
visse hemmelige toldbegunstigelser. Det var imidlertid kun en stakket
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frist. Ved handelstraktaten af 1701 med Holland måtte regeringen endelig
opgive defensionsskibsordningen126.
I årene mellem 1670-1701 søgte den danske regering ved sin defensionsskibspolitik at øge handelsflåden ved en ensidig begunstigelse af den
nationale handel. De forventninger, der var blevet stillet til defensions
skibsordningen, blev da heller ikke gjort til skamme. I tiden mellem 16711698 blev der således i Danmark-Norge i alt registreret 243 defensionsski
be - heraf 107 i Danmark og 136 i Norge127.
Imidlertid fik defensionsskibsordningen ikke lige stor betydning for de
enkelte byer i Danmark. Mens der i 1675 var 24 defensionsskibe i Dan
mark, havde kun de to hjemsted i provinsen, mens resten var hjemmehø
rende i København. Tilsvarende var der i 1680-1688 50 defensionsskibe i
København, men kun 11 i provinsen. I 1692-1698 var tallene henholdsvis
10 og 2. I alt udrustede købstæderne i årene mellem 1671-1698 kun 17
defensionsskibe imod Københavns 90. Tilmed hørte de 15 af de 17 defen
sionsskibe i købstæderne til den mindste slags på kun 12 og 6 kanoner128.
Hertil kom, at det kun var 6 købstæder, som lejlighedsvis formåede at
udruste et defensionsskib. Arhus var mest aktiv og fik i 1680’erne og 1695
°
godkendt henholdsvis 8 og 1 defensionsskib. Alborg havde kun 3 defen
sionsskibe (godkendt L 1674, 1688 og 1695), Køge 2 (1671 og 1676),
Nyborg 1 (1675) og Korsør og Kalundborg hver 1 (begge godkendt i
1685)129.
Disse tal viser, at købstæderne kun i begrænset omfang evnede at ud
nytte de store fordele, som regeringens defensionsskibspolitik bød den
danske handel, og at det i Danmark hovedsageligt var København, der
nød godt heraf. Tværtimod er der meget som tyder på, at defensionsskibs
ordningen undertiden virkede direkte omkostningsforøgende og hæm
mende på købstædernes handel.
Det defensionsskib, som Alborg havde anskaffet sig i 1674, må være
gået til grunde under den skånske krig, for i begyndelsen af 1680 ansøgte
borgerne regeringen om, at »...salthandelen såvelsom andre kommercier
for billig told måtte frigives for alle...« handlende. Dette andragende blev
den 10. marts samme år uddybet i en ny skrivelse fra borgerne i Ålborg.
De klagede her over deres nærings forsvækkelse som følge af mangel på
salt. Til brug for det årlige sildefiskeri havde de villet købe det nødvendige
salt hos defensionsskibsrederne i København. Imidlertid havde de enten
»..lidet eller intet bekommet, men til svar, at der var intet at bekomme...«.
Dog havde de københavnske forretningsfolk solgt dem et mindre kvantum
salt, men det til 5^2 og 6 sletdr. tønden mod de lovbefalede 4 sletdr.
o
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tønden. Ålborgborgerne bad derfor indtrængende om, at de til afhjælp
ning af den opståede mangel frit måtte importere det nødvendige salt fra
udlandet130.
Der er imidlertid intet, der tyder på, at borgerne fik opfyldt deres
ønske. I en ny supplik fra juli 1680 ansøgte ålborggenserne atter om, at
kongen ville tillade, at de indførte nogle læster spansk salt fra udlandet
mod at betale den lavere told, som de mindre defensionsskibe plejede at
erlægge131. Heller ikke denne supplik fik borgerne i Alborg svar på. Endnu
i 1685 klagede magistraten over de skadelige virkninger af defensions
skibsordningen. I en ny indberetning til politimester Rasch i København
skrev den således, at det ville være til byens gavn og bedste, hvis det blev
tilladt borgerskabet »...fra de bekvemmeste steder spansk salt at indhente
imod billig tolds erlæggelse«132. Alborg blev imidlertid i 1688 selv nødt til
at anskaffe sig et defensionsskib for at sikre tilstrækkelige tilførsler af
salt133.
Defensionsskibsordningen viste sig således at være et tveægget sværd.
Den var i anden halvdel af det 17. årh. med til at styrke den københavnske
handel, men den fik kun en beskeden positiv effekt i købstæderne. Kun fa
provinsbyer var i kortere perioder i stand til at tage del i ordningen; de
havde for lidt kapital og for dårlige besejlingsforhold til selv at udruste de
nødvendige skibe. Tværtimod bevirkede den høje importtold og de senere
indførselsforbud, at de fleste købstæder ikke selv kunne skaffe sig salt og
vin m.m. direkte fra udlandet, men blev afhængige af tilførslerne fra
defensionsskibsrederne i København. Det medførte, at en så vigtig varer
som salt ofte blev dyrere og undertiden umulig at fremskaffe på det rette
tidspunkt.
Den protektionistiske toldpolitik, som regeringen førte i 2. halvdel af
det 17. årh. og 1. halvdel af det 18. årh., var heller ikke ubetinget til
købstædernes fordel. Som påvist ovenfor vendte defensionsskibsordningens store toldbegunstigelser den tunge ende nedad og kunne undertiden
virke direkte hæmmende på købstædernes handel. Den samme virkning
fik i denne periode det generelle krav om handel på 1. hånd.
Forordningerne af 16. april 1681 og 2. august 1742 samt toldrullerne af
1683, 1686 og 1691 bestemte, at de købmænd, som hentede en lang række
nærmere angivne varer fra de steder, hvor disse »falder og vokser«, skulle
slippe med den ordinære told, mens der af de varer, som blev importeret
fra 2. hånd, skulle betales en væsentlig højere told. Hertil kom i 1680’erne
og i perioden fra 1742 et krav om, at disse varer tilmed skulle importeres
med indenlandske skibe134. Dette var et forsøg på fra regeringens side at
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tvinge de danske handlende til at hente deres varer i produktionslandet
eller første naturlige udskibninshavn i stedet for f.eks. Holland. Formålet
var at reducere prisen på importvarerne ved at udelukke mellemhandel
samt i perioder at begunstige den danske skibsfart på udlandets bekost
ning.
I modsætning til København evnede de fleste købstæder imidlertid ikke
selv at importere deres varer direkte fra Spanien, Frankrig eller England.
Selv om Arhus netop ved toldrullen af 1686 havde faet ret til handel på
udlandet, hvis det foregik med egne skibe, beklagede borgmesteren og
rådet i byen sig i 1687 således over, at »...den udenlands handel udi nye
toldrulle forbydes...«135. Tilsvarende søgte Ribe både i 1687 og 1688 om
tilladelse til at importere sine varer fra 2. hånd, men det blev begge gange
afslået af Kommercekollegiet136. Den høje ekstratold på varer, der kom fra
2. hånd tvang derfor mange købstæder til at opgive egen import af flere
forskellige former for varer fra udlandet og i stedet forskrive dem fra
hovedstaden. Det blev således igen København, der fik størst fordel af
denne gren af regeringens handelspolitik. Forholdet viste sig også ved
tildelingen af oplagsretten, hvor regeringen bevidst favoriserede hovedsta
den på provinsens bekostning.
I 1655 blev der i Danmark indført oplagsret for alle varer, der var
bestemt til genudførsel, mod at der ved genudførslen blev betalt 1% af
varens værdi i transittold137. Ved udstedelsen af 1672-toldrullen blev Kø
benhavn, Glückstadt og en række norske byer fritaget for denne afgift,
mens købstæderne i Danmark fortsat skulle betale 1% i transittold138.
Dog kom det afgiftsfrie oplag ved toldrullerne af 1683 og 1686 også til at
gælde Korsør, Helsingør, Nyborg, Arhus, Alborg og Fredericia139. Libera
liseringen af oplagsretten blev imidlertid afkort varighed. Ved toldrullen
af 1691 fik kun København en treårig oplagsfrihed, mens Helsingør og
Alborg som de eneste danske købstæder fik en på ét år. Sidstnævnte by
endda kun på salt140.
Denne stramning af toldpolitikken medførte en konkurrenceforvridning
mellem København og provinsens købstæder. Særlig under de store euro
pæiske krige i 1690’erne og begyndelsen af det 18. årh. var det af stor
betydning for byerne at besidde ret til frit oplag. Da et neutralt skib, som
sejlede med varer fra en krigsførende magt til en anden, uvægerligt ville
blive prisedømt, hvis det blev opbragt, var det nødsaget til først at sejle
hjem og omlade sine varer. Det ville her naturligt til dette formål vælge en
havn med oplagsfrihed, da der ellers med det samme skulle betales fuld
told. Derfor betød regeringens oplagspolitik en klar favorisering af Kø-
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benhavn, mens handelen og søfarten, og hermed kapitalakkumulationen,
blev hæmmet i købstæderne141.
Københavns monopol på de 4 species 1726-1730 betød en yderligere
begunstigelse af hovedstaden på provinsens bekostning. Ved toldrullen af
1732 blev Københavns oplagsfrihed udvidet til at gælde på ubestemt tid,
mens Helsingør og Alborg fortsat som de eneste købstæder i Danmark
havde oplagsfrihed, og det kun på ét år. Tilmed søgte regeringen at styrke
hovedstadens stilling ved at bestemme, at provinskøbmændene kun skulle
betale en trediedel af den ordinære told og konsumtion, hvis de købte
deres vin, brændevin, salt og tobak fra oplagene i København142. Hertil
kom, at Helsingørs oplagsfrihed ved reskript af 19. juli 1735 blev ind
skrænket til »...varenes videre befordring udenlands, men... ikke til for
handling her...«143. Efter gentagne klager fik Alborg dog ret til at indføre
det nødvendige salt til sildefiskeriet fra enten Norge eller udlandet mod at
betale halv told og konsumtion. Senere fik byen også bevilget tre års
oplagsfrihed på salt144.
I sin »Anden Samtale imellem tvende Kiøbmænd« fra 1728 forsvarede
Holberg indførelsen af forordningen om de 4 species, der var blevet ud
stedt to år tidligere. Han gjorde sig her til talsmand for, at regeringen af
hensyn til »landets nytte« og »det algemene bedste« koncentrerede
udenrigshandelen i København, for på den måde at styrke landets skibs
fart som helhed. Holberg var af den opfattelse, at det også ville være til
gavn for købstæderne, da deres velfærd afhang af hovedstadens vækst145.
Imidlertid viste regeringens handelspolitik sig i 2. halvdel af det 17. årh.
og 1. halvdel af det 18. årh. ensidigt at være til Københavns fordel. Mens
handelen og skibsfarten voksede i hovedstaden, stagnerede den i provin
sen. I 1685 udtalte Rentekammeret, at ingen anden by i Danmark end
København havde skibe eller kapital til at indføre varer fra 1. hånd146.
Tilsvarende sukkede Otto Thott i 1735 over, at købstæderne ikke købte
deres varer fra 1. hånd, men istedet i vidt omfang var »...høkere af lübekkerne...«. I det hele taget fandtes der ifølge Thott på dette tidspunkt ikke i
de mindre købstæder en eneste købmand, som havde kapital eller skibe til
selv at eksportere korn til udlandet147.
Købstædernes handelsflåde var da heller ikke noget at prale af. I 1677
fandtes der i provinsen 557 skibe med et samlet læstetal på mellem 4.816
og 5.739 læster, mens der knap 90 år senere i 1766 var 436 skibe på
mellem 5.796 og 6.955 læster148. Provinsens handelsflåde var nok vokset
noget i 1690’erne og det første årti af det 18. årh., men Store nordiske Krig
havde betydet så alvorlige tab, at tonnagen i 1766 ikke var væsentlig
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højere end 90 år tidligere. Derimod var Københavns handelsflåde gået
stærkt frem. I 1679 havde hovedstaden haft 116 skibe på i alt 3.914 læster,
men i 1698 var skibenes antal vokset til 278 på i alt 12.362 læster. I 1766
var skibenes antal nok faldet til 183, men læstetallet var steget til
12.654149. Sammenlignet med København besad de enkelte købstæder da
også kun en meget beskeden handelsflåde, hvis små skibe ikke egnede sig
til langfart. Mens København som nævnt i 1698 havde 278 skibe på i alt
12.362 læster, lå Arhus på andenpladsen med 56 skibe med et samlet
læstetal på mellem 724/2 og 870 læster. Tilsvarende havde Ålborg den
tredje største handelsflåde med 57 skibe på mellem 6791/2 og 816 læster.
De øvrige købstæders handelsflåder var betydeligt mindre. F.eks. havde
Horsens 16 skibe på mellem 171 og 205 læster, Randers 12 skibe på
mellem 149 og 179 læster, Nyborg 15 skibe på mellem 78 og 93/2 læster,
mens Skagen måtte nøjes med 18 på mellem 27 og 32/2 læster. Kun Århus
og Ålborg havde i 1698 hver ét skib på mere end 50 læster. Til sammenlig
ning havde København dette år 68 skibe på mere end 50 læster; mange
var over 100 læster150.
Købstædernes udenrigshandel indskrænkede sig da også hovedsagelig
til Holland, Hamborg og Østersølandene, hvortil kom sejlads på Norge,
hertugdømmerne og København151. De bevarede toldregnskaber giver da
heller ikke indtryk af nogen stor udenrigshandel. Ifølge disse betalte alene
København årligt mellem to og tre gange så meget i told som alle provin
sens købstæder tilsammen. F.eks. betalte provinsen i 1700 36.953 rdl. i
told, mens hovedstaden måtte af med 79.369 rdl. Tilsvarende var tallene i
1725 henholdsvis 42.377 rdl. og 69.506 rdl152. Dog har importen til pro
vinsen været noget højere end toldregnskaberne giver indtryk af, da der
må regnes med et omfattende smugleri.
I en promemoria til Christian 7. om statens tilstand skrev den aldrende
grev Frederik Danneskjold-Samsøe i 1766 bl.a. om den hidtidige handels
politik: »Der Handel: Eine der nothwendigsten stützen des Landes: ist in
gewissen Theilen übertrieben: in anderen versaümt. In allen Städten der
er Provintzen ist Er gäntzlig zu grunde gerichtet. Ob er daher in Copen
hagen höher im Flor erfordert genauere undt gründlige Untersuchung« 153 .
Denne hårde dom over regeringens handelspolitik i Frederik 5.s tid bar
tydeligt præg af Danneskjold-Samsøes modstand mod det gamle styre.
Imidlertid kan kærnen i kritikken, at regeringen havde »...der Handel ...
in gewissen Theilen übertrieben: in anderen versaümt...«, udmærket stå
som en fællesnævner for den handelspolitik, som var blevet ført i årene
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mellem 1660-1750. Ved sin ordning af udenrigshandelen formåede rege
ringen ikke at mindske følgerne af de dårlige landbrugskonjunkturer i
købstæderne. Tværtimod bevirkede ønsket om at tilgodese »landets nyt
te« en styrkelse af København på købstædernes bekostning.
Stabelstadspolitikken, defensionsskibsordningen, kompagnipolitikken,
toldpolitikken og tildelingen af oplagsretten kom også til at gribe afgøren
de ind i den danske indenrigshandel ved i vidt omfang at gøre København
til centrum for distribueringen af de udenlandske varer til provinsen. De
uheldige virkninger heraf er allerede blevet omtalt i det foregående. I det
følgende vil de principper, der lå til grund for ordningen af indenrigshan
delen derfor kun kort blive omtalt.
Den ordning af indenrigshandelen, regeringen fulgte i årene efter 1660,
var i det store og hele en videreførelse af tidligere praksis. Den blev
fornyet ved borgerstandens privilegier af 1661, forordningen om commerciens og navigationens befordring 1681, Danske Lov 1683 og forordningen
om commercien fra 1742. Hovedprincippet i lovgivningen var en deling af
arbejdsopgaverne ikke kun mellem land og by, men også mellem købstæ
derne indbyrdes og de enkelte handlende.
Lige som regeringen ved ordningen af udenrigshandelen havde søgt at
binde denne til bestemte byer, blev indenrigshandelen på lignende måde
bundet til landets købstæder. For at »...købstad-næringen kan desbedre
fra land-næringen separeres...«, skulle al handel og håndværk koncentre
res i købstæderne154. Herved søgte regeringen både en styrkelse af købstæ
dernes erhvervsliv og deres beskatningsevne155.
Tilsvarende havde hver købstad sit særlige opland, læbælte, inden for
hvilket der ikke måtte udøves noget håndværk, og hvor det var pålagt
landbefolkningen udelukkende at handle med den respektive købstad.
Disse læbælter kunne variere efter købstadens størrelse. F.eks. havde Ål
borg og Odense et på 4 mil, Randers og Ringkøbing et på 2 mil, mens
Kerteminde måtte nøjes med 1 mil156.
På lignende måde søgte regeringen at regulere handelen i de enkelte
byer, så at de enkelte grupper af erhvervsdrivende ikke kom til at gå
hinanden i bedene ved udøvelsen af deres erhverv. Ud fra det princip, at
»...den som bruger en handel, sig ikke med en anden skal bemænge...«,
skete der i 1681 en regulering af engros- og detailhandelen157. De engroshandlende måtte fremover handle med alle slags varer, men kun sælge
dem i store partier. Dog havde de ret til at drive anden næring, f.eks.
vinsalg, men de måtte ikke have flere boder af forskellig slags. Samtidig
blev der fastlagt en række nærmere regler for detailhandelen. For hånd-
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værkerne gjaldt det, at de kun måtte handle engros og ikke drive køb
mandshandel. De skulle alene ernære sig af deres håndværk, men måtte
dog købe af første hånd, hvad de skulle bruge hertil158. Forbuddet mod at
håndværkerne selv drev handel, lod sig imidlertid ikke praktisere i de
mindre købstæder159. I 1742 blev skellet mellem engroshandel og detail
handel yderligere uddybet. De engroshandlende måtte ikke længere holde
bod, mens detailhandlende til gengæld ikke måtte beskæftige sig med
engroshandel. Dog måtte de handlende i de små købstæder, hvor der ikke
fandtes nogen skarp opdeling mellem engroshandel og detailhandel, fort
sat »...udsælge i småt og stort således, som hidtil med rette brugeligt
været haver«160.
Ved siden af disse bestemmelser kom i årene mellem 1660-1750 en
omfattende regulering af indenrigshandelen i form af en lang række for
ordninger og reskripter om køb og salg, afholdelse af markeder, mål og
vægt etc. Imidlertid bærer de mange genudstedelser tydeligt vidnesbyrd
om, at det kneb med at overholde flere af lovene.
Alvorligst for købstæderne var omgåelsen af deres monopol på handel
og håndværk. Regeringen blev bestormet med klager over de skadelige
virkninger af land- og forprang. F.eks. sukkede borgerne i Ribe i 1680 i en
skrivelse til Rentekammeret over, at det nu var så galt, at »...bonden
bliver borger, og borgeren bonde«161. Ligeledes klagede byfogden i Sæby i
år 1700 over, at selv byens sognepræst gjorde borgerne indpas i næringen
»...med adskilligt ulovligt købmandskab og forprang...«162. Selv om klager
af denne slags hørte til det sædvanlige omkvæd i købstædernes indberet
ninger, viser undersøgelser, som regeringen selv lod foretage, at de ofte
ikke var ubegrundede. Efter nærmere at have undersøgt kornpriserne i de
forskellige dele af landet, samt hvor store mængder korn, der var blevet
udskibet, nåede oversekretær Moth således i 1692 frem til, at der dette år
var blevet opkøbt store mængder korn uden om købstæderne, hvilket
havde bevirket betydelige prisstigninger og mangel på korn i disse163.
Tilsvarende kunne generalprokurør Bentzon samme år berette om, at
konsumtionsforpagterne i flere købstæder gik de handlende i bedene ved
selv at opkøbe bøndernes varer i byporten, inden de blev bragt til
torvet164.
Der er ikke noget som tyder på, at for- og landprang skulle have været
mere udbredt i perioden efter 1660 end før. Imidlertid har virkningerne
heraf nok forekommet værre for købstæderne i en tid med lav økonomisk
aktivitet.
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Håndværk og manufakturer
Lige som for handelens vedkommende tilstræbte regeringen en koncentra
tion af al håndværksvirksomhed i købstæderne. Kun grovsmede, murere,
vadmelsskræddere, skomagere, »...som gøre bøndersko...«, og lignende
grove håndværk måtte praktiseres på landet165. Imidlertid satte de dårlige
landbrugskonjunkturer også her sine tydelige spor. Håndværket i købstæ
derne blev ligesom handelen stærkt trykket af den ringe afsætning, der var
for håndværksartikler i byen så vel som på landet166. I Vejle havde den
økonomiske tilbagegang bevirket en direkte mangel på murere, glarmestre og snedkere167. Selv i så stor en by som Viborg klagede borgerne over,
at håndværkerne »...er den største del her på stedet så forarmede, at de,
udi disse næringsløse tider næppe kan fortjene deres føde...«168. De dårlige
tider for håndværket kom også til at sætte præg på lavene i købstæderne.
Indtil det 18. årh. var det hovedsageligt kun de større købstæder så som
Helsingør, Alborg, Arhus og Odense, som var velforsynede med hånd
værkslav169. I de mindre eller mellemstore købstæder var der kun få eller
ingen lav. I Ribe fandtes der således efter 1660 kun tre lav (skomagere,
skræddere og smede). Dette tal voksede først i begyndelsen af det 18. årh.
til seks170. Tilsvarende fandtes der i Holbæk før 1700 kun tre lav (skoma
gere, smede og skræddere). Hertil kom i 1711 et snedkerlav, 1735 et
handskemagerlav og 1748 et bagerlav171. I Stubbekøbing fandtes der efter
1660 ingen lav. Først i 1690’erne dannede skomagerne ét, hvortil kom i
1746 skrædderne og 1750 bagerne172. Derimod var der i Hjørring for få
håndværkere inden for de enkelte fag til, at der overhovedet kunne dannes
et lav. I stedet oprettedes i 1703 et håndværkslav i byen, som kom til at
bestå af en sammenslutning af alle håndværk173.
Det kunne imidlertid give håndværkerne i de mindre købstæder alvorli
ge problemer, at de ikke havde noget lav. I 1703 ansøgte borgerne i
Skanderborg om, at kongen ville tilstede byen, at der blev oprettet et
samlet håndværkerlav. Andragendet blev begrundet med, at håndværker
ne ikke uden et lav kunne »...subsistere formedelst de ikke kan få nogen
svende at arbejde, ej heller nogen dreng i lære, alt for vi ikke som på andre
Eders Kongelige Majestæts små købstæder kan give en dreng sit fornødne
lærebrev...«174. Dette var ikke noget særsyn. Mange af de mindre købstæ
ders håndværkere var på grund af manglende lavsrettighed ikke i stand til
at uddanne lærlinge. Problemet blev forsøgt løst på forskellig måde.
I nogle købstæder, i reglen de mindste, blev der som nævnt oprettet et
stort lav, som omfattede samtlige håndværkere i byen. I andre købstæder,
o
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f.eks. Viborg, hvor der kun eksisterede nogle få lav, blev der i disse også
optaget medlemmer af andre professioner. En anden mulighed var, at
håndværkerne blev tilknyttet lavene i de større byer så som København,
Odense og Alborg. Således omfattede adskillige af Odenses lav de fleste
fynske byer og enkelte af Alborgs lav alle limfjordsbyerne samt nogle
norske og svenske byer175. For eksempel var hattemagerne og malerne i
lav i Odense, mens rebslagerne var medlemmer af lavet i Flensborg176.
Tilsvarende var enkelte håndværkere i Thisted medlemmer af lavene i
Alborg177. Regeringen søgte selv at fremme denne udvikling. Da der ikke
fandtes håndværksmestre i købstæderne, som var i »...den stand eller så
mange, at de under sig et lav eller lavsartikler kan søge at erholde...«, blev
det ved plakat af 8. november 1747 bestemt, at disse måtte indtræde i de
københavnske lav. Herved blev de i stand til at nyde lavsrettighed i deres
hjemby og give deres lærlinge lærebrev, efter at de var blevet udlært178.
Mens lavene i de første årtier efter enevældens indførelse stort set fik lov
til at passe sig selv, søgte regeringen ved forordning af 23. september 1681
at svække deres magtstilling og lette tilgangen til dem. Enhver, som havde
lært et »ærligt håndværk«, skulle fremover have ret til at ernære sig der
ved, når han først havde taget borgerskab. Indtrædelsen i lavene skulle
lettes, og der skulle kun betales et beskedent beløb i optagelsesgebyr.
Samtidig indførtes der en række kontrolforanstaltninger fra det offentliges
side, og en del hidtidige misbrug blev afskaffet179.
Ifølge Albert Olsen betød indførelsen af denne forordning, at lavenes
stilling som eneste afgørende økonomiske faktor inden for byproduktionen
nu var brudt, og at den nye økonomiske driftsform med manufakturer,
monopoler og privilegier hermed var blevet den anerkendte sejrherre180.
Det gjaldt imidlertid kun på papiret for købstæderne. Den ny politik fik i
den her behandlede periode ikke store konsekvenser for lavene i købstæ
derne, da de, som det vil fremgå af det følgende, i praksis næsten ikke blev
berørt af regeringens manufakturpolitik. Hertil kom, at der i provinsen
kun fandtes relativt få lav af industrielt tilsnit. På den anden side forblev
lavenes stilling i købstæderne heller ikke ganske uforandret. Ligesom de
københavnske lav blev de i slutningen af det 17. årh. og første halvdel af
det 18. årh. udsat for en ubehagelig konkurrence fra andre håndværkere
og forhenværende soldater, som i kraft af frimesterskaber fik ret til at drive
deres håndværk uden om lavene181.
Ligesom andre europæiske lande hyldede den danske regering i det 17.
og 18. årh. den tanke, at »...manufakturer er et af de fornemste midler,

Henrik Becker-Christensen

76

hvorved riger og lande tiltager og i velstand bringes«182. For at hindre
pengene i at »gå ud af landet« søgte regeringen derfor i årene mellem
1660-1750 på alle måder at fremme den indenlandske industri.
Den danske regerings manufakturpolitik i 1660’erne bar tydeligt præg
af efterveerne af svenskekrigene. De store ødelæggelser 1657-1660 bevirke
de, at man måtte begynde helt fra grunden. Genopbygningen af den
danske industri blev alvorligt hæmmet af en kronisk kapitalmangel, som
virkede lammende på både statens og de privates initiativ. Oprettelsen af
Kommercekollegiet i 1670, udstedelsen af privilegierne for fremmede ma
nufakturister 1671 og indførelsen af den beskyttelsesvenlige toldrulle af
1672 var dog med til at skabe en ny fremgang for manufakturerne i
begyndelsen af 1670’erne183. Det var imidlertid kun hovedstaden og dens
nærmeste omgivelser, som kom til at nyde godt af fremgangen. Bortset fra
et sukkerraffinaderi i Alborg og nogle tobaksspinderier indskrænkede man
sig i købstæderne fortsat kun til den lavsorganiserede håndværks
produktionen184. Dog kom den skånske krig 1675-1679 til at virke dræben
de på de fremskridt, som manufakturerne havde gjort i København.
I begyndelsen af 1680’erne indledte den danske regering en meget aktiv
manufakturpolitik, hvormed den for alvor ville sikre landets selvforsyning
med en lang række varer. Rammen om dette fremstød blev privilegier af
18. oktober 1680 og 8. januar 1681 for dem, som »...manufakturer vil
indrette...«, lavsforordning af 23. december 1681 og forordning om hånd
værkerdrenge og svende 28. januar 1682. Hertil kom de stærkt protektio
nistiske toldruller af 1683 og 1686 samt de reformertes privilegier i 1685.
Med disse forordninger var regeringen med til at fremme en kraftig op
blomstring af de københavnske manufakturer i 1680’erne, men den ønske
de også hermed at fremme den industrielle vækst i købstæderne.
Allerede i begyndelsen af 1680 havde Kommercekollegiet forhørt sig i
flere købstæder om, hvilke muligheder de havde for at oprette nye manu
fakturer185. Det, at privilegieforordningen af 18. oktober 1680 blev ud
sendt til de lokale myndigheder med opfordring til efterlevelse, viser da
også klart, at regeringen havde tænkt sig, at den også skulle omfatte
provinsen186. Ved forordningen om købstæderne i Danmark af 28. januar
1682 blev de mindre købstæder direkte formanet af regeringen til istedet
for den usikre udenrigshandel bl.a. at »...beflitte sig på manufakturer...«,
hvorved de bedre og sikrere kunne have deres ophold og næring. I samme
forordning søgte regeringen selv at fremme udviklingen ved at bestemme,
at de personer, som ville oprette manufakturer i købstæderne, i de første
otte år skulle være fritaget for borgerligt ombud187. Ved udfærdigelsen af
o
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Det mest udbredte manufaktur i provinsen i den her behandlede periode var tobaksspinderict, som
bl.a. blev drevet i Århus, Ålborg, Fredericia, Ribe og Roskilde. Det her gengivne billede er taget i
1914 og viser et af de sidste tobakshuse i Fredericia. Det må antages, at tobakshusene i det 17. og 18.
årh. har set tilsvarende ud.
Kilde: Hugo Matthiessen: Fæstning og fristed (1950).

instruksen for den store landmålingskommission af 1682 havde regeringen
også købstæderne i tankerne. Det blev her indskærpet embedsmændene,
at de skulle holde nøje udkig efter egnede steder til anlæggelse af kobber
møller, papirmøller og lignende. Tilsvarende blev det i 1683 påbudt de
jyske kommissærer, at de i deres protokoller skulle notere sig de steder,
»...være sig på landet eller ved købstæderne...«, hvor der var vandkraft
nok til, at der kunne oprettes manufakturer188. Fredericias privilegier
1682 og forordningen om fattigvæsenet peger ligeledes i retning af, at det
lå regeringen på sinde, at fremme manufakturerne i købstæderne189. At
det var tilfældet kom helt klart til udtryk i Christian 5.s testamente fra
1683, i hvilket han formanede sine efterfølgere til at »...manufakturerne
udi købstæderne introduceres og i flor sættes, på det rå og uforarbejdede
varer, som i landet falder, der kunne forarbejdes og forbruges, og penge,
derimod som ellers, en stor del til pragt og overdådighed til fremmede
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udføres, kunne i landet forblive«190. Ønsket om at fremme manufakturer
ne i købstæderne kom også til udtryk i reskript af 16. juni 1687, hvor det
blev påbudt stiftamtmændene i hele landet at afgive beretning om, hvilke
manufakturer der fandtes i samtlige købstæder. Samtidig skulle de under
søge, hvilke muligheder der var for at etablere en lang række angivne
manufakturer på de pågældende steder. Der blev i den forbindelse givet
løfte om forskellige privilegier191.
Resultatet kom imidlertid ikke til at stå mål med anstrengelserne. I
modsætning til København oprettedes der i 1680’erne næsten ingen ma
nufakturer i købstæderne. Kommercekollegiet havde i 1680 som svar på
sin forespørgsel i flere købstæder om mulighederne for oprettelse af manu
fakturer faet det enslydende svar, at borgerne ikke havde »...middel til
nogen sær manufakturer... at indrette...«192. Bedre forholdt det sig ikke i
slutningen af 1680’erne. Af svarene på regeringens reskript af 16. juni
1687 fremgår det, at der i hele Ribe stift ikke fandtes noget egentlig
manufaktur. Tidligere havde der været en båndfabrik i Ribe, men den var
slået fejl på grund af manglende afsætning193.
Indberetningen fra Ribe stift synes at være det eneste svar på regerin
gens reskript af 1687, som er bevaret194. Forholdene var imidlertid ikke
bedre i de øvrige købstæder. På en inspektionsrejse i 1693 besøgte generalprokurør Bentson 23 købstæder i hele landet. Her kom han til det
sørgelige resultat, at der i samtlige købstæder ikke var »...nogen sær ma
nufaktur, uden i Køge, hvor en borger her af staden... har indrettet et
sejldugmageri...«195. Regeringens manufakturpolitik i 1680’erne fik såle
des ikke den store virkning i købstæderne.
Ved indgåelsen af præliminærtraktaten med Holland i 1688 skred
grundlaget for den aktive manufakturpolitik, som regeringen havde ført i
1680’erne. Den danske regering blev tvunget til at opgive alle importfor
bud og i stedet vende tilbage til en almindelig toldbeskyttelse af indu
strien. I praksis kom dette ikke til at betyde alverden for den levedygtige
del af de københavnske manufakturer, men de ændrede vilkår bevirkede,
at regeringen i årene op til Store nordiske Krig ikke var i stand til at
indlede nye fremstød til gunst for udviklingen af en industri i købstæder
ne. Instruksen til en i 1699 nedsat kommission til undersøgelse af manu
fakturernes forhold viser, at regeringen fortsat tænkte velvilligt på købstæ
derne, men Christian 5.s død samme år bevirkede, at det blev derved196.
De svage forsøg, som regeringen gjorde under Frederik 4. i årene mellem
1704-1709 på at fremme den indenlandske industri, fik heller ikke nogen
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betydning for købstæderne. En medvirkende årsag hertil var den religiøse
intolerance i købstæderne.
I 1707 underrettede en fransk manufakturist ved navn Elie Geraud og
nogle andre franske flygtninge Kommercekollegiet om, at de gerne ville
oprette et manufaktur i Alborg, såfremt de kunne fa religionsfrihed dér
sammen med en reformert præst. Kommercekollegiet udbad sig en nærmere betænkning herom af magistraten i Alborg. Det kom imidlertid
Alborgs biskop Jens Bircherod for øre, og han anmodede byens borgme
stre og råd om, at »...de deres besvarelsesbrev til Kommercekollegiet
således ville stille, så det ikke måtte være calvinisterne til nogen behjælpning i deres anslags progrès; når man udi samme skrivelse demonstrerede,
hvad farlige konsekvenser sligt ville føre med sig, om den nye faktion
skulle, ved deres religions frie øvelses tilladelse, få så stor indgang iblandt
os, som de forlangte«. Den gode biskop sendte selv en memorial til Kom
mercekollegiet, i hvilken han gjorde nærmere rede for sine tanker. Til
hans glæde afslog Kommercekollegiet da også de franske manufakturi
sters ansøgning197. Det betød en sejr for statskirken, men Alborg gik glip
af et manufaktur.
Danmarks deltagelse i Store nordiske Krig 1709-1720 medførte en al
vorlig depressionsperiode for manufakturerne med talrige fallitter i Kø
benhavn. Arene umiddelbart efter krigen bragte ingen bedring. Både
staten og private var for svækkede til at tage nye store initiativer til
fremme af den indenlandske produktion198. Da Rentekammeret i 1735
forhørte sig hos de lokale myndigheder om, hvilke manufakturer der fand
tes, lød svaret næsten overalt: »Fabrikker eller manufakturer er her ingen
af eller har været«199. Uden for København fandtes der kun manufakturer
i 4 købstæder og 5 amter. De fleste var endda i dårlig stand. Egentlige
tekstilmanufakturer fandtes kun i Køge og Alborg (begge nyoprettede),
hvortil kom et strømpevæveri i Fredericia og en stivelses- og pudderfabrik
uden for Nysted. Med andre ord var købstæderne i 1735 så godt som
blottet for egentlige manufakturer200.
Med oprettelsen af »General Landets Økonomi- og Kommercekollegium« i 1735 indledte regeringen en ny aktiv manufakturpolitik, som kom
til at præge resten af den her behandlede periode. Grundlaget for det nye
fremstød var foruden den af Kommercekollegiet administrerede Kommercefond oprettelsen af Kurantbanken (1736), Generalmagasinet (1737)
og Klædehallen (1739) samt en effektiv hvervning af udenlandsk arbejds
kraft og en stærkt protektionistisk toldpolitik. Ved et samspil af disse
o

o

o

80

Henrik Becker-Christensen

elementer søgte regeringen for første gang i Danmark at sikre industrien
ikke kun anlægs- og driftskapital, men også afsætning. Resultatet udeblev
da heller ikke. I København skød der i anden halvdel af 1730’erne så
mange nye manufakturer frem, særlig inden for tekstilbranchen, at Kommercekollegiet i begyndelsen af 1740’erne på grund af overproduktion
blev nødt til at holde igen med sin understøttelsespolitik ved anlæggelsen
af nye manufakturer201. Det kneb imidlertid stadig for manufakturerne
med at slå igennem i provinsen.
Otto Thott havde i 1735 erkendt, at købstæderne var økonomisk dårligt
stillede. Dog var han ikke i tvivl om, at »...dersom manufakturen kunne
komme i tilbørlig stand er ikke at påtvivle... de fleste (købstæder) derved
kunne finde arbejde og næring...«. Tilmed mente han, at de mindre køb
stæder havde særlig gode forudsætninger for anlæggelse af manufakturer,
da deres beliggenhed gav gode transportmuligheder for varerne, og husle
jen samt fødevarepriserne var lave202. Ikke desto mindre fik regeringens
manufakturpolitik i 1730’erne og 1740’erne i sammenligning med Køben
havn ikke nogen større virkning i købstæderne. Kurantbanken blev i
realiteten kun en finansieringsinstitution for den københavnske handel og
industri, og hermed uden betydning for købstæderne203. Tilsvarende blev
Klædehallen og Generalmagasinet i kraft af deres beliggenhed også rent
københavnske institutioner. Der blev i denne periode da også kun oprettet
relativt fa manufakturer i provinsen. Således tog den i 1736 oprettede
linneddirektion initiativ til oprettelse af statsstøttede spinderier i Helsing
ør og Roskilde204, mens der i sidstnævnte by i 1737 også blev etableret en
papirfabrik205. Tilsvarende havde dugmageren Bindemann i 1744 et spin
deri i Køge206. Det mest udbredte manufaktur i provinsen var fortsat
tobaksspinderiet, som bl.a. blev drevet i Arhus, Alborg, Fredericia, Ribe
og Roskilde207. Uden for København fandtes der imidlertid i 1738 i hele
Danmark kun 78 tobaksspindere, 16 svende og et halvthundrede drenge,
som tilsammen havde en årsproduktion på ca. 68.000 pund tobak208.
Først i anden halvdel af det 18. årh. begyndte der for alvor at dukke
manufakturer op i provinsen, men de kom fortsat til at stå i skyggen af den
københavnske industri.
Af indberetningerne fra Ribe stift i 1688 fremgik det, at det, som hin
drede en industriel udvikling i købstæderne, først og fremmest var mangel
på kapital, afsætningsmuligheder og mangel på faglært arbejdskraft209.
Det var stort set de samme problemer, som de københavnske manufaktu
rer måtte kæmpe med i den her behandlede periode, men problemerne
viste sig at være større i købstæderne end i hovedstaden.
o
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Regeringen havde ved købstadsforordningen af 28. januar 1682 henvist
de mindre købstæder til i stedet for den kostbare og uvisse udenrigshandel
bl.a. at »...beflitte sig på manufakturer...«, hvorved de bedre og sikre
kunne have deres ophold og næring210. Tilsvarende havde Otto Thott i
1735 opfattet anlæggelsen af manufakturer i de mindre købstæder som et
egnet middel til at styrke deres økonomiske stilling211. Eksemplerne viser,
som Albert Olsen rigtigt påpeger, at regeringen ikke forstod forbindelsen
mellem handels- og industrikapital212. Forudsætningen for fremskaffelsen
af den nødvendige anlægs- og driftskapital til private manufakturer i det
17. og 18. årh. var tilstedeværelsen af en velhavende købmandsstand. En
sådan fandtes imidlertid næsten ikke længere i provinsen. De dårlige
landbrugskonjunkturer havde sin store del af skylden herfor, men regerin
gen havde ved sin handelspolitik med favoriseringen af København gjort
sit til at svække provinskøbmændenes stilling og hermed mulighederne for
anlæg af manufakturer i købstæderne. Kun i København fandtes der en
række velhavende købmænd, som sammen med de større embedsmænd
havde midler og lyst til at investere i manufakturer.
De danske manufakturer var på forhånd så godt som afskåret fra at
afsætte deres varer til o. 80% af landets befolkning. Det skyldtes bønder
nes forarmelse og konkurrencen fra husfliden. De dårlige landbrugskon
junkturer medførte som tidligere nævnt en stærkt forringet købekraft hos
bønderne, men hertil kom, at de var så godt som selvforsynende med alle
varer. I 1759 skrev Erik Pontoppidan i sit værk »Økonomisk Balance«, at
i mange »...ja, vel i de allerfleste, særdeles jyske og fynske bønderhuse,
væves enten uldent eller linnet. Følgelig kan vore købstadsfabrikker ikke
have nogen synderlig debit på sine varer uden for stæderne«213. I indbe
retninger fra købstæderne i Ribe stift 1688 lød da også gentagne gange, at
købstadsmanufakturernes varer ikke kunne fabrikeres »...for den værd
som en hver slags på andre steder bekommes kunne...«214. Et bånd- og
bændelmanufaktur var således blevet opgivet i Ribe, fordi det med stift
amtmandens ord ikke kunne afsætte så meget til landet på et helt år, som
der kunne produceres på otte dage215. Imidlertid betød konkurrencen fra
husfliden også en alvorlig trussel mod manufakturernes afsætning i køb
stæderne. Om Ringkøbing hed det i 1688, at »...nattrøjer og uldenstrøm
per gøres i nærværelsen ude på landet, og indføres i byen at forhand
les«216. Det var ikke kun tilfældet i Ringkøbing. Den overproduktion, som
fandt sted på landet af kniplinger, lærred, uldne stoffer m.m., blev solgt
både i købstæderne, København, Norge og udlandet. Det lærred, som en
bondekone kunne blive nødsaget til at sælge for 6-8 sk. pr. alen, kunne af
6

Erhvervshistorisk Årbog 1979

82

Henrik Becker-Christensen

en fabrik ikke sælges for mindre end 10-12 sk. pr. alen217. Det forklarer, at
tekstilindustrien ikke havde store chancer i købstæderne. Hertil kom, at
de mere velhavende personer og folk af stand, som fandtes i provinsen,
foretrak at købe udenlandske manufakturvarer, der som oftest var af en
bedre kvalitet end de danske. Manufakturerne i København måtte også
kæmpe med konkurrencen fra husfliden og de udenlandske manufakturer,
men her fandtes i modsætning til købstæderne et stort og til dels købedyg
tigt publikum, som sammen med regelmæssige statsleverancer til hæren i
perioder kunne sikre hovedstadens manufakturer en rimelig afsætning.
Kapitalmangelen og de dårlige afsætningsmuligheder bevirkede, at
købstæderne ikke virkede tillokkende på de udenlandske manufakturister.
De foretrak i stedet København med de bedre afsætningsmuligheder, hvor
de også var nærmere kongens kasse og muligheden for tildelingen af
yderligere privilegier.
Sidst, men ikke mindst, bevirkede de gentagne krige og udlandets ind
blanding i den danske toldpolitik, at grunden gentagne gange skred under
den danske manufakturpolitik og vanskeliggjorde de enkelte virksomhe
ders levedygtighed. Både København og provinsen blev selvfølgelig ramt,
men som følge af de ovenfor skildrede særlige problemer i købstæderne
med fremskaffelsen af kapital, afsætningen af de færdige varer og manglen
på faglært arbejdskraft ramte tilbageslagene i regeringens manufakturpo
litik købstæderne relativt hårdere end København. Resultatet blev, at der
i årene mellem 1660-1750 ikke fandtes nogen manufakturer af betydning i
købstæderne; al industriel virksomhed blev koncentreret i København og
dens nærmeste omegn.

Afhængigheden af bymarken og fiskeriet
Siden middelalderen havde købstædernes økonomi ikke kun været baseret
på handel og håndværk, men også på landbrug. Den ofte anseelige by
mark gav købstæderne et betydeligt tilskud af korn til fremstilling afbrød,
øl og brændevin samt foder til kreaturerne. Hermed blev bymarken ikke
kun et vigtigt grundlag for indbyggernes husholdning, men også for den
øksnehandel, som blev drevet fra flere købstæder. I flere af de mindre byer
var afhængigheden af bymarken endda overordentlig stor. I 1633 skrev
kansleren Christian Thomesen Sehested i en betænkning, at der i mange
købstæder ikke fandtes mere end 2-300 borgere, og at disse levede lige som
bønder »...mest af deres avl...«. I 1637 udtalte han, at de fleste købstæder
var »...således beskaffet, at der er ringe borgerskab, snarere fattigdom end
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Bymarken spillede i ældre tid en vigtig rolle for tilværelsen i købstæderne. Særlig i krisetider med
dårlige år for handelen og håndværket voksede borgernes afhængighed af deres egen korn- og kvæg
avl. Billedet viser Nykøbing på Mors i 1768 med byens marker i forgrunden.
Kilde: Den danske Atlas, bd. V mellem pp. 534-535 (1769).

formue til købmandskab og flere avlsfolk eller bønder derudi end køb
mænd og håndværksfolk...«218. De efterfølgende krige og dårlige land
brugskonjunkturer gjorde afhængigheden af bymarken endnu større.
I årene mellem 1660-1750 var flere af de små købstæder ikke stort andet
end landsbyer med ret til at drive handel og håndværk219. Således skrev
borgerne i Løgstør 1701 til Rentekammeret, at byen ikke var »...videre
end en landsby...«, mens byfogden i Hjørring i 1719 udtalte, at byen var
»...ligesom en anden landsby...«220. I 1691 bad borgmesteren i Nykøbing
S. ligefrem kongen om, at han ville gøre byen til en landsby, da der kun
var syv mænd, som drev borgerlig næring, og de fleste indbyggere ikke var
»...så gode som husmænd på landsbygden...«221. Tilsvarende hed det i
1735-indberetningen fra Ringkøbing, at byen tidligere var blevet kaldt en
sø- og handelsstad, men at den nu med hensyn til sin næring ikke kunne
bære navn af en god landsby222.
At disse klager ikke kun var tomme ord understreges bl.a. af en betænk
ning fra Rentekammeret i 1672, i hvilken kollegiet gjorde kongen opmærk
som på, at der til skade for konsumptionen næsten ikke indførtes halm,
6*

84

Henrik Becker-Christensen

hø, mælk og smør i de små købstæder, fordi de selv producerede, hvad de
forbrugte heraf. Rentekammeret foreslog derfor, at der i stedet blev lagt
afgifter på borgernes egen produktion af disse varer. Christian 5. var ikke
glad for forslaget, da det »...ikkun graverer den fattige almue«. Han så
hellere, at afgiften på bryllupper blev forhøjet, men »...kan det ikke ander
ledes være, da må det være«223. Rentekammerets forslag understreger de
mindre købstæders landsbykarakter, hvor korndyrkning og husdyrhold
gjorde dem næsten selvforsynende.
Disse forhold gjaldt imidlertid ikke kun de mindre købstæder. I Frede
ricia, der som stabelstad var forsynet med store privilegier, trivedes han
del og håndværk dårligt. Byen havde i realiteten kun én næringsvej af
betydning, nemlig den store bymark224. Selv i en by som Viborg var
landbrug borgernes hovederhverv225. Det samme var bl.a. tilfældet i Hol
stebro, Horsens og Roskilde226. Otto Thott var da i 1735 heller ikke i tvivl,
at »...ville man tage agerdyrkelsen fra mange af vore købstæder ...ville det
falde dem tungt at leve«227. Landbrug var således i de fleste købstæder fra
at være et supplement til handel og håndværk i stedet blevet et hoveder
hverv.
Bymarkens udstrækning var af vekslende størrelse i de forskellige køb
stæder. Helsingør rådede over ca. 450 tdr. agerjord, hvortil kom 1.0001.200 tdr. land overdrev228. Ringkøbings bymark var på ca. 550 tdr. land,
mens købstæder som Nakskov, Horsens og Hjørring hver havde over
1.000 tdr. land. Sidstnævnte besad dog også 1.300 tdr. land uopdyrket
hede229. Arhus bymark var på i alt 1.730 tdr. land, mens en by som Varde
havde omkring 6.500 tdr. land, hvilket var usædvanlig meget i forhold til
dens størrelse230.
Takket være den betydelige gødningskraft, som byerne rådede over, var
bymarken i stand til at give et anseeligt udbytte. For eksempel kunne
borgerne i Arhus i jævnt gode år høste omkring 2.000 tønder korn231. Ved
siden af kornproduktionen kom et betydeligt husdyrhold. I en by som
Assens var der i 1672 156 heste, 185 køer, 20 stude, 294 svin, 293 far og
245 lam. Tilsvarende havde Århus i 1709 199 heste, 607 køer og 462 far232.
Kvægpesten i 1740’erne gik imidlertid hårdt ud over købstædernes kvæg
avl. Således mistede Nyborg alene i 1745 655 stk. kvæg, mens Vejle året
efter mistede hele sin bestand på 319 stk. hornkvæg233.
Ved siden af landbruget spillede også fiskeriet en betydelig rolle for
flere af de små købstæder. Byer som Skagen og Nibe levede udelukkende
deraf. Således skrev borgerne i sidstnævnte by 1703 malende til Rente
kammeret, at byens næring »...består alene af det bare fiskeri, og når det
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svækkes, må indvånerne krepere, efterdi de intet andet har at leve af...«234.
Det var imidlertid kun fiskeriet i Limfjorden og ved Bornholm, som havde
nogen større betydning i eksportmæssig henseende. Alborg var her i den
heldige stilling, at byen takket være den betydelige sildeeksport fra Lim
fjorden var i stand til at afbøde de værste virkninger af landbrugskrisen og
klare sig relativt bedre end de øvrige købstæder i Danmark235.

Købstæderne og København
I anden halvdel af det 17. årh. og første halvdel af det 18. årh. var der en
markant forskel på den økonomiske udvikling i hovedstaden og provinsen;
mens hovedstaden var i stadig fremgang, var købstæderne i hele perioden
stort set præget af stagnation og tilbagegang. Dette kom tydeligt til udtryk
i den forskellige befolkningsudvikling i købstæderne og København.
Ved folketællingen i 1672 var der i 56 købstæder en samlet befolkning
på i alt ca. 63.000 indbyggere. I 1769 var der i de samme købstæder ca.
66.000 indbyggere, hvilket svarer til en vækst på kun 5,2% over en perio
de på næsten 100 år. Kun enkelte købstæder som Odense, Randers og
Fredericia havde haft en tilvækst af betydning; i flere købstæder var be
folkningstallet næsten uændret, mens omkring halvdelen havde haft en
direkte tilbagegang. Til sammenligning var Københavns indbyggertal i
årene mellem 1672-1769 vokset fra ca. 41.500 til ca. 93.000, hvilket svarer
til en vækst på 126%236.
Hovedstadens vækst og købstædernes stilstand kan også tydeligt aflæ
ses på Københavns voksende andel af de samlede skatter, som hvilede på
bybefolkningen. 1663-70 udgjorde Københavns andel heraf 28%, 1670-75
voksede den til 41%, 1676-79 til 44%, 1680-91 til 50% og 1692-99 udgjor
de den 58%. I resten af den her behandlede periode svingede den mellem
50-60%237. Denne tendens understreges også som tidligere nævnt af forde
lingen af toldindtægterne og handelsflådens ensidige vækst i hovedstaden.
Der var flere årsager til den forskellige økonomiske udvikling i købstæder
ne og København.
Hovedårsagen til købstædernes fattigdom i anden halvdel af det 17.
årh. og første halvdel af det 18. årh. var de dårlige konjunkturer inden for
landbruget. De bevirkede, at købstæderne ikke kun mistede betydelige
eksportindtægter ved den svigtende afsætning og de dalende priser på
korn og øksne, men også at de på hjemmemarkedet kom til at lide under
en mindsket afsætning af varer til de omkringboende bønder. Det var ikke
tilfældet i København. I modsætning til købstæderne var erhverslivet her
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ikke i samme grad afhængig af pris- og afsætningsudviklingen inden for
landbruget. De københavnske handlende havde i stedet en solid basis i
byens vareforsyning og transithandel. Hertil kom, at enevældens indførel
se umiddelbart gav København et mægtigt forspring frem for købstæder
ne, idet tilstedeværelsen af den udvidede centraladministration, hoffet,
den store garnison, flåden og de udenlandske gesandter gav hovedstaden
et stort købedygtigt publikum - noget som helt manglede i købstæderne.
Til skade for de større provinsbyer var København nu mere end nogensin
de tidligere blevet rigets centrum, som virkede dragende på alle stands
personer. Imidlertid bidrog regeringen selv i ikke ringe grad ved sin er
hvervspolitik til, at årene mellem 1660-1750 blev en stagnationsperiode
for de danske købstæder.
I sammenligning med købstæderne havde København i forvejen i kraft
af sin gode havn, geografiske beliggenhed, størrelse og kapitalkoncentra
tion de bedste forudsætninger for udviklingen af handel og industri. I
tiden efter 1660 medførte regeringens told-, handels- og manufakturpoli
tik, at kløften mellem provinsen og hovedstaden blev yderligere uddybet.
Købstæderne manglede ikke kun forudsætningerne for at nyde godt af
bl.a. kompagnipolitikken, defensionsskibsordningen og manufakturpoli
tikken, men regeringens erhvervspolitik var også ofte direkte skadelig for
købstæderne. Således blev de f.eks. som følge af told- og oplagspolitikken i
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lange perioder helt afhængige af hovedstaden ved forsyningen af så vigtige
varer som salt og vin. Herved fik regeringens erhvervspolitik ofte mere
karakter af at være et rent københavnsk anliggende end et landspolitisk.
Erhvervspolitikken blev dog ikke ført i den hensigt specielt at skade
provinsbyerne. Ud fra tidens merkantilistiske forestillinger var den dan
ske regering af den opfattelse, at den af hensyn til »det algemene bedste«
først og fremmest måtte styrke erhvervslivet i København for på den
måde at styrke landets skibsfart og handel som helhed. Regeringen mente,
at en styrkelse af København ville have en afsmittende effekt i provinsen
og være med til at styrke den økonomiske aktivitet i købstæderne. Det
skete imidlertid ikke. Tværtimod medførte konkurrenceforvridningen som
tidligere påvist, at regeringens erhvervspolitik ofte virkede direkte hæm
mende på købstædernes muligheder for økonomisk udvikling og var med
virkende til deres fortsatte stilstand. Købstæderne bidrog dog også selv til
denne udvikling. Informationskløften og den dårlige lokaladministration
bevirkede, at regeringen ikke fik tilstrækkelig føling med udviklingen i
købstæderne. Den klagende tone i disses skrivelser, der oftest malede sort i
sort, kunne heller ikke give regeringen det indtryk, at man kunne overlade
dem større opgaver. Af hensyn til »landets nytte« foretrak den derfor i
stedet en økonomisk styrkelse af København.
Aret 1750 dannede på ingen måde noget afgørende skel i købstædernes
tilstand. Grunden til, at dette år er valgt som skillelinje, er, at der i anden
halvdel af det 18. årh. indtrådte en gradvis økonomisk bedring for købstæ
derne. I starten gik det kun langsomt, men i slutningen af århundredet
var udviklingen ikke til at tage fejl af. Den nye fremgang, som afløste
næsten 100 års stilstand, skyldtes imidlertid ikke nogen ændring af rege
ringens erhvervspolitik, men en bedring af landbrugskonjunkturerne. Den
større afsætning og bedre priser på landbrugsvarer blev atter en kilde til
velstand i købstæderne. Den gav sig bl.a. udslag i et voksende indbygger
tal, livligere handel og samtidig begyndte manufakturerne nu i større tal
at finde indpas i byerne i provinsen.
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Enemark, 38-39.
A. Olsen: Danmark-Norge i det 18. årh., 8.
Århus gennem tiderne I, 348.
1693 og 1699 var misvækstår (Holm: 1660-1720 II, 275). Regeringen udstedte eksportforbud på
korn 2/11 1697, 15/11 1698, 16/6 1699, 19/8 1699, 18/9 1699 og 20/7 1700.
Det var da heller ikke korneksporten, som først og fremmest bevirkede, at Alborg i denne periode
klarede sig relativt bedre end de øvrige danske købstæder, men en betydelig fiskeeksport, især af
saltet sild og tørfisk (se figur 1). (Blomberg: Bidrag til belysning af Ålborgs handel i 2. halvdel af
det 17. årh., 123).
Borgerstandens privilegier 24/6 1661 art. 8, Fogtmans reskriptsamling.
O. Nielsen: Kjøbenhavns historie og beskrivelse V, 144.
C. Petresch Christensen: Vejle købstad og dens indbyggere ved år 1735, 178.
Holm: 1660-1720 II, 349.
Becker-Christensen: Stabelstadspolitikken 1658-1689, 90-93. København måtte på papiret dele
stabelstadsværdigheden med Christianshavn, der først i 1674 blev indlemmet i hovedstaden.
Lindbæk: Statskollegiets historie II, 54, 378.
Becker-Christensen: Stabelstadspolitikken 1658-1689, 94-98.
Kvartudgaven. Vedrørende Steges og Randers ret til udenrigshandel se Becker-Christensen:
Stabelstadspolitikken 1658-1689, 99.
A. Olsen: Bybefolkningen i Danmark på merkantilismens tid, 24-25.
Kommercekollegiets memorialprotokol 1685-88, fol. 228.
Becker-Christensen: Stabelstadspolitikken 1658-1689, 101.
Holm: 1720-1814 I, 443-445.
Forordning 30/12 1730.
Ved siden af København var det først og fremmest Bergen og Trondhjem, som var aktive i
besejlingen af disse områder.
Hahn-Thomsen II, 59-60. Se også privilegium af 25/5 1768, Schous forordninger. Kompagniet
bestod i 20 år.
Privilegium 15/9 1670, Rothes norske reskripter, 46-52. Forordning 10/10 1670, Københavns
diplomatarium VI, 549-551.
Christiansen: Dansk statshusholdnings historie I, 275.
Kvartudgaven.
Samme.
Toldrulle 12/2 1683, instruktion for tolderne art. 18; toldrulle 27/5 1686, instruktion for tolderne
art. 19 og forordning for de trafikerende art. 5 (Det kgl. Biblioteks småtryksafdeling).
Lauersen VIII, 403-404 art. 5.
Toldrulle af 21/3 1691, forordning for de trafikerende s. 36 (Det kgl. Biblioteks småtryksafde
ling). Dog blev der i hemmelighed givet defensionsskibene større begunstigelser end det officielt
blev vedgået (Christiansen: Dansk statshusholdnings historie II, 740-741).
Traktat af 15/6 1701 art. 16, Kvartudgaven.
Barfod, 102-105. Tallene for årene mellem 1689-1691 mangler.
Samme, 95-105.
Samme, 97, 105.
Wulffi, 302-303.
Samme, 305.
Samme, 318.
Barfod, 97.
Forordning 16/4 1681 art. 1 (Kvartudgaven). Forordning 4/8 1742 art. 2 og 3 (Schous forordnin
ger). Toldrulle 1683, forordning for de trafikerende art. 27; toldrulle 1686, forordning for de
trafikerende art. 26; toldrulle 1691, forordning for de trafikerende art. 26 (Det kgl. Biblioteks
småtryksafdeling).
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136. Kommercekollegiets memorialprotokol 1685-1688. 19/5 1687, fol. 274-76 og 2/5 1688, fol. 35556.
137. Secher VI, 247.
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139. Toldrulle 12/2 1683, forordning for de trafikerende art. 24. Toldrulle 27/5 1686, forordning for de
trafikerende art. 24 (Det kgl. Biblioteks småtryksafdeling).
140. Christiansen: Bidrag til dansk statshusholdnings historie II, 734.
141. A. Olsen: Danmark-Norge i det 18. årh., 45.
142. Holm: 1720-1814 II, 479, 488. Betingelsen for at nyde godt af oplagsfriheden var fortsat, at
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landske skibe.
143. Fogtmans reskripter.
144. Holm: 1720-1814 II, 491-492.
145. Holberg VIII, 25-49.
146. Holm: 1660-1720 II, 364.
147. Kristof Glamann: Otto Thotts uforgribelige tanker om kommerciens tilstand, 88, 102-103.
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153. Danske Magazin 5 rk. IV, 375.
154. Borgerstandens privilegier 24/6 1661, forordning 16/4 1681 art. 7 (Schous forordninger). Danske
Lov 3-13-23.
155. Holm: 1660-1720 I, 248-250.
156. G. Olsen: De danske købstæder gennem tiderne, 59. Holm: 1660-1720 I, 250-51.
157. Holm: 1660-1720 I, 258-259.
158. Forordning 16/4 1681, cap. I-II.
159. A. Olsen: Dänische Wirtschaftsgeschichte, 214.
160. Forordning 4/8 1742 art. 13, Schous forordninger.
161. Ribe 17/7 1680, R.K. 2214.52.
162. Uddrag af Biskop Jens Bircherods dagbøger, 373.
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164. Protokol over adskilligt, som er foretaget i og resolveret i Geheimekonseillet 1690-1695, fol. 243244.
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166. Holm: 1660-1720 II, 360.
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168. Viborg 21/7 1680, R.K. 2214.49.
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170. Matthiessen: Ribe bys historie 1660-1730, 195-196.
171. Thomsen, 386-387.
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178. Schous forordninger.
179. Samme.
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184. Samme 95. Klitgaard: Ålborg købmænd gennem 500 år, 68, 97.
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Bedre Byggeskik
AF HANS PETER SVENDLER NIELSEN

Bedre Byggeskik blev stiftet i 1915 og ophævet 50 år senere. Især i de første
tiår gjorde foreningen et stort og vellykket arbejde for at forbedre det
almindelige byggeri, både æstetisk, teknisk og funktionelt. Arkitekt Hans
Peder Svendler Nielsen fortæller her om baggrunden for Bedre Byggeskik
og om foreningens virke gennem dens forskellige institutioner.

Bedre Byggeskiks forhistorie
Stiftelsen af Landsforeningen Bedre Byggeskik i 1915 må ses dels på
baggrund af den udvikling, der siden midten af det 19. århundrede havde
præget det almindelige byggeri, dels på baggrund af de bestræbelser,
der før foreningens stiftelse blev gjort for at ændre denne udvikling.
Det almindelige byggeri havde indtil tiden op mod 1870 i al væsentlig
hed fulgt visse æstetiske og byggetekniske arkitekturtraditioner, hvor skik
og brug lå fast, således at håndværkerne, der projekterede den overvejen
de del af det mindre byggeri, var oplært og indlevet i en æstetisk og
byggeteknisk tradition1. Den traditionelle byggeskiks arkitektur var be
stemt af et begrænset materialeudbud og af disse materialers brugsmulig
heder. Bygningerne var disciplinerede af de fagdelinger, som murstik og
bjælkefag betingede, og tagenes profiler bestemtes af de almindelige tag
materialer, strå og tegl. Det almindelige byggeri blev æstetisk dyrket ud
fra disse begrænsede tekniske muligheder, og kun i de dekorative detaljer,
der i det mindre byggeri var yderst sparsomt anvendt, gjorde en stil- eller
smagsændring sig gældende. Den arkitektoniske fornyelse skete gennem
arkitekternes arbejder, men tempoet var overkommeligt, og alt nyt ned
fældedes langsomt i håndværket, hvor det tilegnedes og tilpassedes efter
håndværkernes mere beskedne byggeopgaver.
Så længe vore hjemlige byggetraditioner holdt, havde bygningshånd
værket del i tidens arkitektur og formåede at beherske den efter de forud
sætninger, håndværkets opgaver stillede. Håndværkets opgaver var det
mindre byggeri; men den omstændighed, at det mindre byggeri var i
stand til dels at videreføre traditionerne og dels indpasse nye materialer
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og formprincipper i traditionerne, gjorde, at arkitekterne i deres arbejde
havde et fundament i det almindelige, accepterede byggeri at arbejde ud
fra. Dette medførte, at der var gensidige påvirkninger mellem det almin
delige og det mere specielle byggeri. Man kan sige, at byggeriet udgjorde
en helhed, hvori de enkelte dele berigede hinanden.
Denne samhørighed inden for byggeriet gik tabt omkring 1870 med det
resultat, at de førhen stærke byggetraditioner gik mere og mere i glemme
bogen. Håndværkerarkitekturen kom ind i en kulturel forfaldsperiode, der
primært skyldtes arkitekternes ændrede idealer. Mens arkitekterne indtil
midten af sidste århundrede havde arbejdet i deres egen tids stil og tradi
tioner, der jo også havde basis i håndværkertraditionerne, valgte de nu at
arbejde med forskellige stilepoker, f.eks. fandt man forbilleder for kirke
bygninger i middelalderens store kirkebygningstid, og rådhuse og offentli
ge bygningers forbilleder fandtes i den sene middelalder eller renæssan
cen, da borgerskabet manifisterede sig i de forskellige samfundsstruk
turer.
De byggende håndværkere, der før fulgte arkitekterne i de traditionelle
spor, kunne ikke med sikkerhed forme ud fra arkitekternes efterligninger
af fortidig arkitektur, hvis varierede formdannelser var dem fremmed, og
hvis motiver var uden forbindelse med håndværkets opgaver. Det forven
tedes, at håndværkerne lavede boliger, gårde osv. i overensstemmelse med
de øjeblikkelige krav, og ikke i overensstemmelse med middelalderens —
eller en hvilket som helst anden stilperiodes - krav.
Samtidig fremkom mange nye materialer: Jernbjælker tillod en mere
vilkårlig variation af de konstruktive fagdelinger, og nye tagmaterialer
tillod andre tagprofiler, end de vante2. Dette - sammenholdt med at det
blev forholdsvis let og billigt at dekorere husene, idet man nu kunne lave
dekorative detaljer afjern og cement og altså ikke var henvist til de dyre
dekorationer, der før i tiden måtte hugges i sten eller skæres i træ bevirkede, at de retningsgivende aspekter i byggeriet blev færre og færre,
og omkring slutningen af sidste århundrede var det almindelige byggeri
uden fastlagte arkitektoniske retningslinier. Da bygmestrene ikke havde
nogen uddannelse, der i arkitektonisk henseende kvalificerede dem til at
formgive uden et ganske fast regelsæt at holde sig til, kan man sige, at de
nye materialer og stileklekticismen, der nedbrød de entydige traditioner,
bevirkede, at det almindelige håndværkerbyggeri kulturelt forfaldt, men
samtidig må man nok erkende, at stileklekticismen, hvor den af arkitek
terne blev kontrolleret og kunstnerisk udnyttet, absolut havde sin beretti
gelse.
7*
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I den årrække, hvor byggetraditionerne mistede deres tag i nybygge
riet, var der på alle andre felter en rig udvikling i samfundet. Levevilkåre
ne forbedredes både i byerne og på landet. Hovedstaden og købstæderne
voksede med uhørt hast, jernbaner anlagdes og stationsbyer opstod. For
holdene tjente til at fremme det almindelige byggeri i en grad, man aldrig
tidligere havde kendt. »Samtidig med at byggeriet kulturelt forringedes,
blev det kvantitativt mangedoblet. Landet mistede det harmoniske, byg
ningsmæssige helhedspræg, der før udmærkede byer og landskab«3.
Omkring århundredeskiftet skete omslaget blandt de førende arkitek
ter. Den rene stileklekticisme »døde« stort set ved opførelsen af Køben
havns Rådhus, hvor arkitekt Martin Nyrop forløste en såkaldt national
romantisk retning inden for arkitekturen. National-romantikken udvikle
de sig over en meget individualistisk periode til nyklassicisme og genop
vækkelsen af dansk tradition4. I arkitekternes arbejder sporedes nu tydeli
ge bestræbelser på at opnå den samme hjemlige og efter opgaverne natur
lige formdannelse, der udmærkede det gamle danske hus. Man søgte igen
en enkel form med høje, kraftige tagprofiler, regelmæssige fagdelinger
med ensartede - efter vægfladerne proportionerede - vinduesforhold, lige
som de for den almindelige byggeskik naturlige og kraftige stof- og farvevirkninger, som kalk, tegl og træ gav, igen blev de foretrukne. Naturlighed
efter opgavens karakter og ægthed i husets materialer blev idealet5.
Det ændrede arkitekturideal sammenholdt med samfundets generelle
demokratisering omkring århundredeskiftet medførte, at flere ledende ar
kitekter og kulturpersonligheder indså deres forpligtigelse over for landets
almindelige byggeri. De ledende kræfter søgte at genknytte traditionens
brudte tråd og vendte sig samtidig mod det stilhistoriske byggeri.
Som et af de første tegn på arkitekternes vågnende interesse for den
hjemlige byggetradition og den gamle håndværkerkultur stiftedes Fore
ningen af 3die December 1892, hvis formål var at gøre de arkitektstude
rende ved Kunstakademiet fortrolige med den hjemlige bygningskunst6. I
samme ånd udgav Martin Nyrop i 1896 bogen Danske Præstegårde, der
var en samling eksempelgivende tegninger, hvis formål var at kalde gamle
danske bygningsformer til live7. Men den første direkte assistance til byg
ningshåndværket blev givet af Akademisk Arkitektforening, der efter for
slag fra et nedsat Udvalg for bedre Byggesæt på Landet i 1908 oprettede
Tegnehjælpen under arkitekt Poul Holsøes ledelse8. Der blev gennem
Tegnehjælpen skabt en institution, der med råd og vejledning tilbød
håndværkere og bygmestre sin hjælp, hvis de ønskede deres byggeprojek
ter underkastet en korrektur. Tegnehjælpens formål og opgave blev af
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Stationsbyen på Landudstillingen i Århus 1909. I baggrunden ses stationsbygningen og over for den
på venstre side af gaden ligger købmandsgården. Derefter følger pottemagerens hus. På den anden
side gaden lå øverst ved stationen kroen, hvis vognport lige kan skimtes. Derefter fulgte smedien og
træskomandens hus.
Foto: Århus kommunes biblioteker, lokalhistorisk samling.

Poul Holsøe omtalt gennem illustrerede artikler i ugeskriftet Frem9. Det
var første gang, at de tanker, der senere på storslået måde realiseredes ved
Stationsbyen på Landsudstillingen i Arhus i 1909, nåede ud til et bredere
befolkningslag.
Opførelsen af Stationsbyen er måske den mest håndgribelige propagan
da, der her i landet har været gjort for en bedre byggeskik i det traditionel
le håndværkerbyggeri. I et programhæfte, som uddeltes i Stationsbyen,
skrev formanden for denne del af Landsudstillingen, Leuning Borch: »Det
har ikke været hensigten at skabe nye, hidtil ukendte former. Tværtimod
har vi villet vise, at der i vor gamle, hjemlige bygningskunst ligger vær
dier, som ikke bør lades upåagtede og som lader sig udmønte til tidens
tarv«
Stationsbyen blev en overvældende succes for de holdninger, der senere
blev videreført af Bedre Byggeskik. Johan Skjoldborg skrev: »Hvilken
virkning vil denne mønsterby ikke fa! Meget mere end 50 bøger og 100
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taler. Den vil komme til at gøre forskel mellem før og nu med hensyn til
arkitekturen ud over landet og blive et vægtigt bidrag til at omstemme
vore landsbyer og stationsbyer i skønhedsretning«10. Også i udlandet var
man begejstret over Stationsbyen, der af den tyske arkitekt E. Högg blev
omtalt som, »et stykke praktisk kulturarbejde, som man ikke kan ønske
sig bedre«11.
Kunsthistorikeren Vilhelm Lorenzen havde som sekretær i den i 1907
stiftede Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse påbegyndt en skriftse
rie, Gammel dansk Bygningskultur, der direkte tog sigte på at skabe en
interesse i befolkningen for at værne om de gamle, værdifulde levn af
fortidens bygningskultur, og ved udgivelsen af bogen Tegninger til Hus
mandsboliger føjede han et led til dette direkte arbejde12. I 1910 afholdt
han i samarbejde med Poul Holsøe på Skårup Landburgssole et kursus i
bygningskultur for lærere ved tekniske skoler. Som gæst ved dette kursus
holdt arkitekt P. V. Jensen Klint et af de foredrag, der senere blev samlet i
bogen Bygmesterskolen13. Gennem disse foredrag, som P. V. Jensen Klint
holdt i tidsrummet 1901-1911, forsøgte han at påkalde de ansvarlige og
interesserede kredse for at forbedre dels bygmesteruddannelsen, som han
tillagde en væsentlig del af skylden for byggeriets forfald, og dels indsatsen
i den folkelige kulturs udvikling14. Han talte igen og igen om det ærlige
hus, ærlige materialer og et ærligt udtryk. Til de studerende sagde han
manende: »Landet er skønt, og menneskene har ingen ret til at gøre det
grimt«. I samme ånd fik Martin Nyrop i 1909 sammen med arkitekt Hack
Kampmann oprettet den »danske klasse« på Kunstakademiets Arkitek
turskole. Den »danske klasse« blev ledet af Poul Holsøe og havde som
formål at løse nye opgaver med den fortidige bygningskultur for øje.
I 1911 fortsatte P.V. Jensen Klint og arkitekt Ivar Bentsen det kursus,
som Vilh. Lorenzen og Poul Holsøe havde startet for lærere ved tekniske
skoler. Kurset optog nu også bygmestre i praktisk virksomhed, samtidig
med at arbejdet udvidedes til rationel opmåling og udgivelse af tegninger,
der viste mønsterværdige bygninger. Kurset førte på Ivar Bentsens initia
tiv til stiftelsen af foreningen Måleren15, der fik P.V. Jensen Klint som
formand og arkitekt Harald Nielsen, der på dette tidspunkt arbejdede hos
Ivar Bentsen, som sekretær16. Som et supplerende led i kursusarbejdet
oprettede P.V. Jensen Klint for egen regning et vinterkursus for bygme
stre. Han åbnede sin tegnestue for de håndværkere, der under vejledning
ønskede at tegne de bygninger, hvis opførelse blev dem overdraget17.
Samtidig med at Klint og Bentsen optog de omtalte lærergerninger, var
Arkitekt Carl Brummer en ivrig talsmand for den sag, hvis realisation han
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senere var med til at fremme ved Bedre Byggeskiks stiftelse18: »Jeg frem
hævede stærkt, at vort mål var at knytte forbindelsen med vor egen gamle
byggeskik, men naturligvis tillempe den efter vor tids krav; thi det er jo
ikke meningen kunstigt at skrue os tilbage til former og indretninger i
bygninger, som til vore dages krav ville være upraktiske, alene fordi det
var smukt«19.
Også Dansk Arkitektforenings tidsskrift tog i årene før Bedre Bygge
skiks stiftelse del i det forberedende arbejde. Gennem billeder og tekst
virkede Harald Nielsen ved dette blad i nøje tilknytning til det allerede
begyndte kursusarbejde. Der var således fra mange sider gjort et solidt
forberedende arbejde, der nok virkede ret spredt, men det fælles og samle
de resultat blev stiftelsen af Landsforeningen Bedre Byggeskik. Fore
ningen fik i direkte arv fra sine pionerer Tegnehjælpen, Bygmesterkursus
og kurset for lærere ved tekniske skoler.
De hjemlige tendenser var ikke internationalt enestående, idet det tyske
Werkbund fra 1907 og det svenske Sløjdforeningen, ligeledes fra 1907, var
eksempler på analoge tendenser i udlandet. Fælles for de fleste bygnings
kulturelle hjemstavnsforeninger omkring århundredeskiftet var deres
større eller mindre gæld til den langt tidligere Morris-bevægelse i Eng
land20.

Landsforeningen Bedre Byggeskik
Den 27. marts 1915 blev der, primært på initiativ af det af Akademisk
Arkitektforening nedsatte Udvlag for bedre Byggesæt på Landet, afholdt
et møde i Odense med det formål at samle de ret spredte kræfter i en
forening21. Ved mødet talte arkitekten Carl Brummer, Ivar Bentsen og
Johan Skjoldborg. Carl Brummer talte først om »Genrejsningen af den
forfaldsperiode, hvori vi lever«22: »Vi har ladet maskinerne gøre et dårligt
arbejde. Ingen har spurgt, om kvaliteten og formen var god eller dårlig.
Alt skulle bare laves hurtigt og billigt. Se bare på vore stationsbyer og
købstædernes arbejderkvarterer, hvor hvert gran af stemning og poesi
mangler«23. Næste taler var Ivar Bentsen, som talte om de to gamle
hustyper: Den cellebyggede længe, der har sin enkleste form i det gamle
husmandshus med bolig og stald i ét bygningsvolumen, og det symetriske
hus med døren i midten og lige mange vinduer til hver side »alle vinduer
og helst alle piller24, men i hvert fald alle ruder i et hus skal være lige store.
Vil man have pynt, skal man begrænse sig til et sted, f.eks. døren, og så
gøre det udmærket«25. Sidste taler var Johan Skjoldborg, der blandt andet
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talte om »en genfødelse af den danske stil i byggesæt og bohave« og
»husmændene og denne nye kulturopgave«26.
Forsamlingen havde svært ved at blive enig om den påtænkte organisa
tions form og virkemåde. Selv fastsættelsen af organisationens navn skab
te vanskeligheder ved mødet. Martin Nyrops forslag: »Bedre Byggesæt«
kritiseredes kraftigt af P.V. Jensen Klint, hvis forslag: »Bedre Byggeskik«
efter en hæftig diskussion blev vedtaget27. Der blev på mødet nedsat et
udvalg, som skulle udarbejde et forslag til den påtænkte organisation,
dens program og dens love.
Udvalget indbød ca. 400 håndværkere, ledere af tekniske skoler og
repræsentanter for udstykningsforeningerne til at deltage i et stiftende
møde i Odense den 27. juni 19 1 528. Ved dette møde, der ledtes af direktør
Vilh. Nielsen, holdt blandt andre P.V. Jensen Klint foredrag. Efter fore
dragene fremlagde Vilh. Nielsen de af udvalget udarbejdede forslag til
love for foreningen. Disse blev »efter nogen diskussion enstemmigt vedta
get«29. Hovedrammerne for foreningens organisation blev et almindeligt
medlemsskab med en bestyrelse, bestående af 15 medlemmer, der sad i 3
år ad gangen, og støttedes af et repræsentantskab for hvert amt i landet.
Foreningen afholdt generalforsamling hvert år i juni måned, hvor blandt
andet regnskaberne skulle godkendes30.
Bedre Byggeskiks formål blev at skabe en ny byggeskik. »De nye huse
skal være enkle, hjemlige og smukke som de gamle var: De skal passe til
den plads, de skal have, til den nytte, de skal gøre. Men de skal tillige
være praktiske og tidssvarende. Til dette mål kræves, at håndværkere,
arkitekter og bygherrer arbejder sammen, så de nye hustyper i det ydre og
det indre kan blive på en gang hensigtsmæssige og smukke uden at blive
dyrere. Er dette mål nået, har foreningen løst sin opgave og kan trygt
overgive den i de hænder, hvor den naturligt hører hjemme: Hos hånd
værkerne, der skal bygge, og hos dem, som skal bo i hjemmene. Det er en
sag, der angår alle, ikke alene den, der skal bygge, men enhver, der holder
af den danske jord og det danske landskab«31.
Det naturlige og almindelige skulle være bestemmende, og de, der
beskæftigede sig med udarbejdelse af tegninger, skulle samtidig med, at
de udnyttede de kunstneriske muligheder, hele tiden have for øje, at
løsningen tillige skulle have sin håndværksmæssige begrænsning. »Dette
er den pædagogiske - og egentlig mest betydende - side af sagen, idet det
lille byggeris kultivering ved håndværkerne er målet«32. Man mente i
Bedre Byggeskik, at de hjemlige gamle byggetraditioner udgjorde den
sikre og naturlige vej til at skabe en bygningskultur, der var i overens-

Bedre Byggeskik

105

Et typisk Bedre Byggeskik hus, der i sin konstruktive opbygning er tilpasset håndværkernes tekniske
kunnen - et hus der havde udgangspunkt i traditionen, men som samtidig var både praktisk og
tidssvarende.

stemmelse med håndværket, befolkningen og tiden33. »Vi vil først og frem
mest bygge det danske land skønnere op. Vi vil gøre vort til, at der bliver
bygget smukkere huse, mere hjemlige og tilforladelige bygninger end til
fældet almindeligvis har været i de senere slægtsled. Og vi mener, at dette
i sig selv er en landsgavnlig opgave, fordi det danske landskab er følsomt
for hæsligt byggeri, og netop nogle af vore smukkeste egne er blevet
skamskændede og forringede af fremmedartet og forloren byggeskik... Det
går ud på at lære folk, at et solidt og samvittighedsfuldt opført hus,
ligesågodt kan blive smukt som grimt for de samme penge... At vor inter
esse ikke alene gælder bygningers ydre følger af sig selv, thi ingen med
virkeligt kendskab til og forståelse af byggeri er uvidende om, at et tilta
lende ydre naturligt er knyttet til et velindrettet indre, til en god grund
plan og - lad det blive sagt så eftertrykkeligt som muligt - til en god
beliggenhedsplan, thi et hus skal, for at være fuldkomment godt, være
sammenvokset med sin byggegrund til en fast helhed«34.
Bedre Byggeskik skulle være en institution, hvor alle kredse af befolk
ningen, der interesserede sig for en god og smuk bebyggelse, kunne samles
om arbejdet for at forbedre den danske bygningskultur.

Bedre Byggeskiks institutioner
Da Bedre Byggeskik stiftedes, var det kun et fatal af landets befolkning,
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der bemærkede foreningens tilblivelse, og kun en lille del af de fagligt
interesserede kredse hilste foreningen med glæde og viste forståelse for
foreningens sag. Der var ikke noget ønske i befolkningen eller i håndvær
kerkredse om en bedring af de bestående forhold; man var tilfreds med
den byggeskik, der herskede, og »havde ikke øje for den ødelæggelse, som
de sidste slægtsleds bebyggelser havde tilføjet såvel landskabet som vore
gamle byers skønhed«35. Man så ikke det almindelige byggeri som en
kulturfaktor, der gav et samlet udtryk for tiden, ligesom de sociale fakto
rer, byggeriet måtte iagttage ved nye bydannelser og ved hele sin økono
mi, langt fra blev opfattet. »Kort sagt, byggeriets opnåede resultat blev
sjældent af den kulturelle værdi, som et lands bebyggelse til enhver tid må
være«36.
Foreningen lagde straks ud i det praktiske arbejde og begyndte at
realisere de vigtigste af de punkter, der ved dens start blev sat på arbejds
programmet. Det var37:
I. Oprettelse af konsulentvirksomhed.
II. Kursus for bygmestre (håndværkere).
III. Udarbejdelse af typetegninger til gårde og huse for land og by.
IV. Reproduktion af sådanne tegninger.
V. Udstilling af eksempelgivende tegninger.
VI. Foredragsvirksomhed.

Enfamiliehus tegnet af arkitekt Harald Peters i 1924, efter at han havde deltaget i Bedre Byggeskiks
Bygmesterkursus. Bygningen er i dens karakter præget af de hjemlige byggetraditioner. De kalkfarve
de vægge og høje tegltage med brede gavlvalme og hvidtede forskællinger er i overensstemmelse med
den gamle skik i Esbjerg, hvor huset er placeret.
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»Det er vor pligt, at vort land for de kommende slægter må bære præg af den kultur, vi besidder. Vore
nye bygninger må opfylde vor tids krav, som de gamle huse opfyldte sin tids fordringer, men de må
også i skønhedsmæssig henseende kunne måle sig med det gamle. Vi må danne os en almen bygge
kunst, der ikke bliver ringere i skønhed end det gamle, men derfor må vi først lære at forstå værdierne
i det gamles skønhed, de love ud fra hvilke bygningerne er skabte«.
Sådan skrev Harald Nielsen i Bedre Byggeskiks Aarsberetning 1920, hvor foreningen forsøgte at
oplyse om projekteringens betydning for byggeriet.
De ovenstående to figurer skulle vise forskellen mellem en vel planlagt bygning, der havde udgangs
punkt i den historiske arkitektur, og en mere tilfældig bygning.
De dyder, Bedre Byggeskik erkendte ved de gamle bygninger, var bestemt af tre faktorer: 1) En fast og
kraftig hovedform, der giver bygninger ro og vægt, 2) En jævn og taktfast inddeling af alle flader,
f.eks. vinduers og døres regelmæssige anbringelse i vægfladerne og rette størrelse i forhold til disse, 3)
Stof og farvevirkningers rette iagttagelse.
Fig. 1 viser et stuehus, der besidder alle disse kvaliteter. Huset har en kraftig og fast hovedform, taget
er proportioneret i forhold til murhøjden, gavlvalmen a todeler - ligesom frontespicens tag - taghøj
den, vinduerne i underetagen er lige store og sidder taktfast i facaden og vinduerne i frontespicen er en
rude lavere - ligesom de var i de gamle huse. Fig. II viser det samme stuehus i en anden, mere
tilfældig udførelse. Dette hus er slapt, taget er ikke proportioneret i forhold til murhøjden, gavlvalmen
og den lille valm på frontespicen relaterer overhovedet ikke til noget, vinduerne er alle lige høje og
varierer kraftigt i bredde.

Disse opgaver samlede arbejdet sig straks om, men foreningen måtte på
grund af den ringe interesse, der ved arbejdets begyndelse var tilstede,
trods Tegnehjælpens og Kursusarbejdets håndgribelige resultater fra før
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stiftelsen, se en vigtig opgave i at skabe en almindelig utilfredshed med
den byggeskik, der herskede, således at kravet om noget bedre måtte rejse
sig. Gennem dagblade og tidsskrifter begyndte en energisk agitation, der
gennem korte illustrerede artikler formede sig som et almindeligt oplys
ningsarbejde, idet man under den mest populære form søgte at vise forskel
på god og dårlig byggeskik. Navnlig søgte man at vise, hvorledes de på
landet almindeligt forekommende opgaver kunne løses på en praktisk og
smuk måde. Hele dette arbejde var lagt til rette således, at læserne uden
vanskelighed var i stand til at drage sammenligninger i deres egen by eller
egn. Samtidig med at dette arbejde gennem pressens velvilje blev sat
igang, blev der gennem lysbilledeforedrag praktiseret en tilsvarende agi
tationsvirksomhed rundt omkring i landet. Dette forberedende arbejde
var en absolut nødvendighed for foreningens egentlige arbejde, der for at
fa nogen mening måtte have opbakning i de kredse, det henvendte sig til.
Efter de første vanskelige år, hvor Bedre Byggeskik måtte kæmpe mod
ligegyldighed og manglende forståelse, var foreningens arbejde ved
1920’ernes start blevet en del af den almindelige befolknings bevidsthed,
men naturligvis specielt en del af bygningshåndværkets sfære. Også for de
tekniske skoler og landets håndværkerskoler var Bedre Byggeskik blevet
en accepteret institution i arbejdet for at udvikle - forbedre - den eksiste
rende byggeskik.
De mest betydende faktorer i foreningens arbejde blev Tegnehjælpen
og kurserne, der trådte i virksomhed i 1916 og hurtigt blev de grene af
arbejdet, der vandt størst opmærksomhed, og som derfor blev bærende for
hele sagens udvikling. Gennem disse institutioner, der hørte ind under
punkterne I og II, blev der gjort et arbejde, som direkte kom et tusindtal
af byggeforetagender til gode, og en stor del af dette direkte arbejde blev i
form af tegninger og beskrivelser udgivet i Bedre Byggeskiks årsberetnin
ger. Man brugte således det direkte arbejde som eksempelgivende mate
riale.
Under punkterne III og IV nævntes udarbejdelse af eksempelgivende
tegninger og reproduktion af disse. Et permanent led heri blev de nævnte
årsberetninger, men allerede ved foreningens start udsendtes et illustreret
hæfte, indeholdende arbejdsprogram, love og forretningsorden. Dette
hæfte var ved sit illustrationsstof lagt således til rette, at det blev det første
led i det oplysningsarbejde, der senere udrettedes gennem dels årsberet
ningerne, dels udgivelsen af flere forskellige bøger.
De punkter, der opstilledes i arbejdsprogrammet ved foreningens stif
telse, blev efterhånden, som tiden gik og erfaringer indvandtes, omformet,
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så de kom i overensstemmelse med det faktiske arbejde; men denne udvik
ling inden for foreningens arbejdsprogram medførte på intet tidspunkt
noget brud med de intentioner, der allerede fra starten var fastlagt. De
vigtigste organer i foreningens arbejde var gennem størstedelen af dens
virksomhedperiode: Tegnehjælpen, bygmesterkursus, sommerkursus, ud
stillings- og foredragsvirksomhed samt udgivelse af årsberetninger og
bøger.

Tegnehjælpen
Tegnehjælpens formål var at yde god og kyndig hjælp til bygherrer, der
ikke kunne afse det almindelige arkitekt- eller bygmesterhonorar, og at
tilbyde bygmestre og håndværkere hjælp, når disse ønskede råd og vejled
ning under projekteringen af konkrete byggesager. Tegnehjælpen kunne
endvidere, hvor der var fare for, at et uheldigt byggeri ville finde sted til
skade for omgivelserne, tilbyde sin assistance.
Tegnehjælpen ydedes som regel mod dækning af de med arbejdet for
bundne direkte omkostninger, f.eks. tegnerens timeløn, reproduktion af

Fra Tegnehjælpen: »Egnsmuseet i
Høve«. Hostående tegning viser det
udkast, som tilsendtes Tegnehjælpen.
Med denne skitse som program for
bygningens indhold udarbejdede
Tegnehjælpen et skitseforslag. Skitse
forslaget blev accepteret af bygher
rerne og Tegnehjælpen udarbejdede
de endelige arbejdstegninger, der re
sulterede i bygningen på næste side.
Bygningen opførtes i 1937 og tog i vid
udstrækning hensyn til, at det skulle
rumme møbler og udstyr fra gamle
hjem.
Bygningen er opført i overensstem
melse med den gamle byggeskik og i
traditionelle materialer.
Ved hovedindgangen anlagdes en
hvileplads, som kunne benyttes af tu
rister, der var på vej til eller fra
»Esterhøj« (et af Sjællands smukke
ste udsigtspunkter).
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tegninger samt sagens påløbne porto; men hvor forholdene talte for det,
kunne tegnehjælpen ydes uden vederlag, hvilket dog krævede en motive
ret ansøgning om gratis hjælp samt en uformuenhedsattest fra de lokale
myndigheder38. Tegnehjælp kunne f.eks. ydes vederlagsfrit, når en gen
nem længere tid arbejdsløs person henvendte sig for at få tegnet en kiosk,
for gennem kioskvirksomhed at give sig selv et arbejde39. Den direkte
rådgivning, der ikke omfattede projekteringsarbejde, ydedes ligeledes
uden vederlag.
Bygherren eller bygmesteren, der ønskede sin sag behandlet af Tegne
hjælpen, måtte udfylde et henvendelsesskema, der blandt andet skulle
sikre, at den pågældende sag ikke lige så godt kunne være blevet behand
let af en arkitekt eller bygmester. Henvendelsesskemaet skulle endvidere
indeholde oplysninger om byggeriets placering, hvornår det tænktes op
ført og om bygherren ville søge statsgaranteret lån til byggeriet. Tegne
hjælpen anmodede yderligere klienten om, at alle ønsker og krav til selve
bygningen blev fremsat så udførligt som muligt, f.eks. gennem skitser.
Endvidere måtte klienten fremsende en beliggenhedsskitse, der viste byg
ningens tænkte plads på grunden, dens forhold til vej og verdenshjørner,
nabohuse, beplantning og mulige udsigtsretninger.
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Når Tegnehjælpen således havde modtaget en byggesag til behandling,
udarbejdedes der et skitseforslag, som blev tilsendt bygherren eller hans
bygmester. Skitseforslaget, der omfattede facade- og plantegninger, men
ikke direkte arbejdstegninger, udgjorde det forhandlingsgrundlag, hvorpå
Tegnehjælpen og bygherren skulle nå til forståelse og gensidig tilfredshed
med opgavens løsning. Når dette var opnået, udarbejdede Tegnehjælpen
de endelige arbejdstegninger, der ledsagedes af nødvendige oplysninger
om farver og materialer.
Den almindelige stilstand i byggeriet under og efter den første verdens
krig prægede Tegnehjælpens arbejde således, at det egentlige tegne
hjælpsarbejde - projektering for ubemidlede - normalt kun androg om
kring 100 byggesager årligt. Tegnehjælpens største arbejdsfelt blev kor
rektursagerne, hvor bygherren eller bygmestren indsendte tegninger til
korrektur. Det er klart, at disse korrektursager, hvor bygningerne ofte
allerede var påbegyndt, måtte indskrænke sig til ændringer, der var muli
ge i forhold til den konkrete situation, men alligevel blev Tegnehjælpen
ofte kritiseret for ikke at lave mønstergyldige projekter40.
Til trods for kritikken viste det sig, at man ved gennem årsberetninger
ne at offentliggøre dels de indsendte tegninger, dels de korrigerede kunne
anskueliggøre foreningens sag på en pædagogisk værdifuld måde. Korrek
tursagerne illustrerede på en overbevisende måde foreningens berettigelse
og beviste, at det almindelige byggeri med hensyn til planlæggelse indretning og arkitektur - langt fra var af samme høje standard som selve
den praktiske udførelse. Bedre Byggeskiks offentliggørelse af projekter før
og efter Tegnehjælpens bearbejdelse af de forelagte byggeplaner blev af
både moralsk og pædagogisk værdi på grund af de fejl, der påvistes, og de
forbedringer, der vistes mulige. Korrekturarbejdet blev en bevisførelse for
projekteringsarbejdets betydning for en god løsning af et planlagt byggen•41 .
Bedre Byggeskik forsøgte gennem alle sine organer, men specielt gen
nem Tegnehjælpen, at oplyse befolkningen om, at en kyndig projektering
er det første og vigtigste led i en bygnings tilblivelse. »Projekteringens
betydning er kun de færreste bygherrer bekendt. Det er forbavsende at se,
hvor letsindigt og uforstående størsteparten af de byggende forbereder
deres byggesag. Mennesker, der ikke vil tænke sig at købe et møbel, et par
sko eller andet, uden først nøje at overveje deres valg, undersøge kvalitet
og pris, går til opførelse af et hus, et hjem, der måske skal være rammen
om deres daglige liv, uden at forstå, at forundersøgelserne - projekterin
gen - ikke alene er det første, men det aller vigtigste af de mange arbejder,
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Ovenstående tegning er et typisk eksempel på en indsendt korrektursag til tegnehjælpen. Bygningens
ydre form er slap og udflydende, dør og vinduesfordene er tilfældige og uharmoniske, og planen er
uøkonomisk, idet entre, baggang, vaskerum og køkken optager en uforholdsvis stor del af stueetagen
således, at bygherrens ønske om en stor spise- og opholdsstue ikke opfyldes.
På næste side vises Tegnehjælpens korrektur af samme sag. Man ser, at huset i sin ydre form er blevet
meget mere harmonisk, samt at planen nu bedre tilfredsstiller bygherrens ønsker. Bygningens omfang
og dens orientering på grunden måtte overholdes, da de ydre fundamenter allerede var støbte, da
korrekturen fandt sted.

der samlet skaber huset«42. »Det ses af de tegninger eller de »oprids«, der
indgår til Tegnehjælpen, hvor utroligt lidt man interesserer sig for selve
planlæggelsen. Man vil i mange tilfælde spare projekteringsomkostninger
ne - de udgifter, der er forbundet med, at lade en kyndig bygmester eller
arkitekt udføre en tegning til huset - man indser ikke, at man netop
derved gør sig skyldig i den største uøkonomi«43.
Bedre Byggeskik gjorde en stor indsats for at fa kommende bygherrer til
at søge assistance ved projekteringen af deres bygninger, og endvidere
henviste Tegnehjælpen gennem årene mange bygherrer til praktiserende
arkitekter og bygmestre. Foreningen følte det derfor som en uberettiget
kritik, når arkitekter og bygmestre påstod, at Tegnehjælpen tog arbejde
fra dem44. Dette skulle som før omtalt ikke være muligt i betragtning af, at
bygherrene skulle underskrive henvendelsesskemaet, hvor der stod:
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»Henvend dem ikke til Tegnehjælpen, hvis de er i stand til at honorere en
arkitekt«45.
Hvert arbejde, der blev udført af Tegnehjælpen, betød en udgift for
foreningen, hvad enten assistancen blev ydet uden vederlag eller mod
dækning af de direkte omkostninger. Under hensyn til dette og under
hensyn til de forholdsvis ringe midler, Tegnehjælpen rådede over, ville
man kun medvirke ved byggesager, der garanteret ville blive realiseret46.
Mange byggeforeninger, haveforeninger, udstykningsforeninger og of
fentlige institutioner benyttede Tegnehjælpen som faglig rådgiver ved
bedømmelse og censur af byggeforetagender - således benyttede Under
visningsministeriet Tegnehjælpen før ministeriet selv fik ansat bygnings
konsulenter47. Statens Jordlovsudvalg samarbejdede i begyndelsen af
1920’erne ligeledes med Tegnehjælpen, som censurerede og korrigerede
indsendte tegninger vedr. nye husmandsbrug, mens amtskommissioner
ne, der var bestemmende myndighed for økonomiske tilskud og lignende,
8
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vejledte i de rent landbrugsmæssige aspekter48. Men dette samarbejde
blev af Bedre Byggeskik ikke opfattet som nogen større succes: »...det
...lykkedes ikke foreningen at få den indflydelse på husmandsbyggeriet,
som den ifølge sin opgaves varetagelse måtte kræve; men i nogen grad har
arbejdet dog sat gode spor«49.
Tegnehjælpens daglige drift blev varetaget af arkitekt Harald Nielsen,
der fra foreningens stiftelse til dens endelige opløsning ledte og udførte
hovedparten af foreningens arbejdsopgaver50. Han blev i Tegnehjælpen
støttet af en eller flere unge arkitekter, alt efter hvad arbejdsbyrden kræve
de og økonomien muliggjode.

Kurserne
P.V. Jensen Klint havde som før omtalt kraftigt slået til lyd for en bedre
bygmesteruddannelse. Således skrev han i bogen Bygmesterskolen om
den art kursusvirksomhed, som senere blev taget op i Bedre Byggeskik:
»Kunne staten i lighed med sine lærerkurser oprette kurser for praktise
rende bygmestre, dem, som allerede bygger, byde dem at komme ind med
deres planer og udkast til nybygninger, give dem lejlighed og understøt
telse til at gennemarbejde disse under kyndig ledelse, så var der gjort et af
de skridt, der lige straks vil gælde for ti«51.
Fra vinteren 1916 kunne enhver håndværker hele året igennem indfin
de sig på Bedre Byggeskiks tegnestue og gratis, under vejledning af fore
ningens arkitekter, tegne sine byggeprojekter. Ud over denne form for
kursusvirksomhed afholdt Bedre Byggeskik hvert år flere veltilrettelagte
kurser.
Bygmesterkurset eller Vinterkurset blev det vigtigste led i foreningens
kursusarbejde52. Kurset henvendte sig primært til bygmestre i praktisk
virksomhed og tilbød disse under kyndig vejledning at optegne de arbej
der, som de i deres praktiske arbejde beskæftigede sig med. Det praktiske
arbejde ved kurset bestod i skitsering, projektering og detaljering af de
konkrete projekter, som bygmestrene havde med hjemmefra. Der arbejde
des således på et realistisk grundlag - en given byggegrund, en stipuleret
byggesum og specielle bygherreønsker - hvilket bevirkede, at Bygmester
kurset var i nøje overensstemmelse med de forhold, som bygmestrene i
deres daglige arbejde var underlagt. Ud over den direkte vejledning om
fattede kurset udstillingsvirksomhed og en række lysbilledeforedrag om
dansk bygningskunst, hvor tekniske og æstetiske emner blev behandlet.
Bygmesterkurset, der af Bedre Byggeskik omtaltes som »Bygningshånd-
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værkets Arkitekturskole«53, afholdtes i København i månederne januar
april, og fra 1924 i forkortet form som vandrekursus 4 til 5 steder rundt i
landet. Undervisningen var gratis og kursusdeltagerne fik en del af deres
rejseudgifter dækket, men de skulle selv forestå forplejning og lignende,
hvortil de dog under særlige omstændigheder kunne fa tilskud af størrel
sesordenen 50 til 75 kr. om måneden54.
Ud over Bygmesterkurset omfattede Bedre Byggeskiks kursusprogram
det såkaldte Sommerkursus, der afholdtes på skiftende steder i landet.
Dette kursus henvendte sig til lærere i bygningsfag ved håndværker- og
tekniske skoler, men kunne dog også optage håndværkere og - hvis plad
sen tillod det - arkitektstuderende. Kurset bestod i opmåling og tegning af
gamle, eksemplariske håndværkerbygninger, samt i diskussioner vedrø
rende kvaliteterne i studieemnerne. Opmålingstegningerne blev indtil
1928 publiceret af foreningen Måleren, hvorved de kom ud til en langt
større kreds end de, der direkte deltog i arbejdet55. Sommerkurset omfat
tede også en instruktiv gennemgang af de mest værdifulde bygninger i
nærheden af kursusstedet, og en forelæsningsrække over bygningskultu
relle emner. Kurset åbnedes som regel med et foredrag, hvortil egnens
håndværkere og andre interesserede havde adgang. Dette foredrag sup
pleredes normalt med en udstilling, omfattende arbejder fra Tegnehjæl
pen og Bygmesterkurset. Sommerkurset, der som regel varede 12 dage og
afholdtes i august eller september, var gratis56.

Bedre Bykkeskiks årsberetninger og bøger
Fra Bedre Byggeskiks første arbejdsår udsendtes der et årsskrift, der i de
første år formede sig som en årsberetning indeholdende næste års arbejds
program. Det var foreningens hensigt, at årsskriftet skulle udvikles til et
kvartalsskrift eller et månedsskrift57, idet man anså skriftet for det vigtig
ste kontaktled mellem foreningen og medlemmerne; men foreningen fik
aldrig hverken tid eller midler til at opfylde intentionerne vedrørende
årsskriftet, der forblev en årsberetning, som endda, på grund af fore
ningens dårlige økonomi efter 1932, jævnligt udkom med stor forsinkelse.
I 1918 udsendtes den første årsberetning med gengivelser af arbejder fra
Tegnehjælpen. Fra 1919 indeholdt årsberetningerne også korte, illustrere
de faglige afhandlinger, og fra 1920 begyndte offentliggørelsen af arbejder
fra Bygmesterkurset.
Arsberetningerne blev meget populære i vide kredse, men fik speciel
betydning for bygningshåndværkerne og som undervisningsmateriale ved
8*
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En gartnerbolig opført i 1933, projekteret af en bygmester. Husets ydre viser tydeligt at være påvirket
af de i Bedre Byggeskiks Årsberetninger offentliggjorte arbejder fra Tegnehjælp og Bygmesterkursus.
Hoveddørens dekorative udformning har således sit motiv fra årsberetningen 1924.

håndværkerskolerne. Årsberetningen 1929 formedes som et specielt »Byg
mesterhæfte«, indeholdende tegninger og fotografier af huse, som var
selvstændigt projekteret af bygmestre rundt om i landet, og som tydeligt
viste, at Bedre Byggeskiks årsberetninger havde dannet skole blandt bygmestrene 58 .
Efterbestillinger af ældre årsberetninger foranledigede, at de med støtte
af Tuborgfondet og Fællesrepræsentationen for Industri og Håndværk
optryktes i Bygmesterbogen, der udsendtes i 1932. Efter 1933 udgav Bed
re Byggeskik to rækker årsberetninger indeholdende hver 5 hæfter, som
afsluttede foreningens udsendelse af disse populære skrifter.
Bedre Byggeskik udgav gennem sin virksomhedsperiode også flere bø
ger om forskellige bygningskulturelle emner. Bøgerne virkede gennem
deres indhold af tegninger og beskrivelser ofte som udgangspunkt for
håndværkerne i deres projekteringsarbejde. Foreningens populæreste bog
blev Boligbogen, der indeholdt fuldstændige arbejdstegninger med detal
jer, arbejdsbeskrivelser, materialefortegnelser, beskrivende og forklarende
tekst til enfamiliehuse med bebyggede arealer fra ca. 60 til 75 m2. Fore
ningen udgav blandt andet også Danske Landbrugsbygninger, Bebyggel
sesplaner for Landkommuner og Parcelhuse.

Udstillinger og foredrag
Bedre Byggeskik henvendte sig først og fremmest til håndværkerkredse,
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men gennem udstillinger og foredrag forsøgte foreningen tillige at komme
i kontakt med den almindelige befolkning.
Så tidligt som i maj 1916 afholdt Bedre Byggeskik en udstilling i Kunst
industrimuseet59. Udstillingen viste eksempler på den nyligt stiftede Teg
nehjælps arbejder, og blev starten på foreningens ret omfattende udstil
lings- og foredragsvirksomhed. Udstillingerne omfattede normalt tegnin
ger udarbejdet af dels Tegnehjælpen, dels bygmestre på Bygmesterkurser
ne. Tegningerne viste eksempler på det almindelige land- og boligbyggeri,
sådan som foreningen ønskede at præge det60. Udstillingsmaterialet blev
sidst i 1920’erne udviddet med et stort antal bygningsmodeller, der var
fremstillet af indsatte ved Nyborg Statsfængsel, og som havde det formål
at formidle foreningens bygningsintentioner på en mere pædagogisk må
de, end det var muligt gennem bygningstegninger, der ofte forekommer
lægfolk ret uforståelige61. Udstillingerne afholdtes almindeligvis i forbin
delse med håndværker-, husmands-, kunst-, foredrags-, bygge- eller par
celforeninger, men kunne også bestilles af store udenlandske institutioner.
Bedre Byggeskik afholdt således udstillinger i Brüssel 1920, Stockholm
1926, Berlin 1930, Amsterdam 1933 og Marseille 193462. Som regel af
holdtes der sammen med udstillingerne et eller flere lysbilledeforedrag om
bygningskulturelle emner. Disse foredrag kunne også bestilles af fore
ninger, skoler eller andre interesserede kredse uden afholdelse af nogen
udstilling.

Medlemmer og bestyrelse
Bedre Byggeskik støttedes af et bredt udsnit af befolkningen, men opnåe
de, selv om medierne i foreningens første år gjorde et stort arbejde for
oplysning om foreningen, aldrig den tilslutning, man havde håbet. Fore
ningen fandt naturligt størst tilslutning blandt håndværkere og bygme
stre, men også mange af samtidiens kendte personligheder - specielt arki
tekter og kulturpersonligheder - støttede foreningen.63
Bedre Byggeskiks medlemskontigent var sat meget lavt, så alle kredse
af befolkningen kunne være med. Ved stiftelsen i 1915 blev kontingentet
fastsat til 1 kr. årligt, mens det i 1930’erne udgjorde 3 kr64. Medlemsantal
let nåede i det første år på på ca. 3.00065 og steg jævnt i de kommende år,
men i slutningen af 1920’erne stagnerede tilgangen, og i midten af 30’erne fulgte en direkte tilbagegang, samtidig med at medlemsklientellet i
stadig større grad udgjordes af håndværkere og bygmestre, som i 1940
udgjorde ca. 80% af medlemmerne66.
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Det var specielt amtsrepræsentanterne, der fungerede som foreningens
tillidsmænd ude i landet, som skulle sørge for medlemstilgang; men sam
arbejdet mellem amtsrepræsentanterne og foreningens ledelse var man
gelfuldt og blev ofte kritiseret. Amtsrepræsentanternes manglende kon
takt med ledelsen bevirkede, at deres indsats for at skaffe nye medlemmer
ofte var lige så mangelfuld som kontakten med ledelsen. Der var dog
positive eksempler. Murermester Peder Nikolajsen fra Lemvig var således
i stand til på 14 dage at indtegne 100 nye medlemmer67. Et tilsvarende
arbejde gjorde den fynske landmand Søren Lolk fra Tåsinge, hvis ener
giske agitation satte sine tydelige spor i Bedre Byggeskiks sydfynske med
lemsliste. Søren Lolk var en ivrig foredragsholder, men da han ikke men
te, at det talte ord var tilstrækkeligt, opførte han et eksempelgivende hus
til sig selv68. Huset var ikke kun udtryk for en æstetisk holdning - de nye
huse skulle være hjemlige og smukke, som de gamle var - men også for en
funktionel, idet huset ikke indeholdt en stadsstue, men til gengæld en
opholdsstue, der var beregnet til dagligt brug, og som samtidigt fungerede
som køkken; endvidere havde bryggerset den dobbeltfunktion samtidig at
være entré. Søren Lolk afholdt som et led i agitationsarbejdet desuden et
tre dages kursus i Svendborg 192469.
Bedre Byggeskiks bestyrelse var foreningens vigtigste diskussionsfo
rum, og det var herfra hele foreningens arbejde blev ledet. Foreningens
første formand, brandforsikringsdirektør Vilh. Nielsen, fik gennem sine
organisatoriske evner afgørende betydning for foreningens start og organi
sation70. I 1925 trådte han tilbage som formand og afløstes af arkitekt Carl
Brummer, der sad som midlertidig formand indtil sommeren 192671. Han
afløstes af kunsthistorikeren Vilh. Lorenzen, der siden Bedre Byggeskiks
stiftelse havde været et af foreningens mest aktive medlemmer, og blandt
andet i Stationsby-udvalget72 og Udstillings- og Foredragsudvalget gjort
en uvurderlig indsats, men med foreningens svindende statstilskud sidst i
1920’erne nedlagde Vilh. Lorenzen sit formandsskab og efterfulgtes af
arkitekt Helge B. Møller, der på trods af sit job som konsulent for Statens
Tilsyn med Håndværkerundervisningen ikke kunne forhindre statstil
skuddets bortfald i 193373. Helge B. Møller afløstes i 1934 som formand af
arkitekt Harald Nielsen, der siden stiftelsen havde fungeret som fore
ningens arbejdsleder. Harald Nielsen fungerede efter 1934 stadig som
arbejdsleder og blev i foreningens sidste virksomme år op til sidst i
1940’erne faktisk identisk med foreningen, der på dette tidspunkt havde
mistet sin opbakning i de ledende bygningskulturelle kredse. Harald
Nielsen fortsatte som formand for Bedre Byggeskik helt op til foreningens
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endelige opløsning ved 50 års jubilæet i 1965. Gennem de sidste 15 år
bestod foreningens arbejde i hovedsagen kun af korrektur til forskellige
udstykningsforeninger, med hvem foreningen tidligere havde indledt et
samarbejde.
Nogle af de mest markante personligheder i foreningens bestyrelse var:
P. V. Jensen Klint, Martin Nyrop, Harald Nielsen, Vilh. Lorenzen, Carl
Brummer, Ivar Bentsen, murermester H. Ehlers fra Brædstrup, arkitekt
K.F. Seest, tømrermester P.G. Frandsen fra Marslev på Fyn og tømrer
mester R. Briiel fra Haslev.

Økonomi
Bedre Byggeskik arbejdede i forhold til sin opgaves omfang med relativt
små midler. Foreningens indtægter blev tilvejebragt gennem medlems
kontingenter, private og offentlige tilskud og gennem honorarer fra Teg
nehjælpsarbejde. Honorarene dækkede som omtalt kun de direkte udgif
ter ved projekteringen, mens kontingenterne dækkede årsberetningernes
udgivelse. Foreningen var derfor i sit arbejde totalt afhængig af de private
og offentlige tilskud. Det lykkedes i foreningens første år for formanden,
Vilh. Nielsen, at skaffe de nødvendige midler, dels ved lån, dels som
tilskud fra private og institutioner; blandt andet var Akademisk Arkitekt
forening, Det Classenske Fideicommis og Landbrugslotteriet mellem de
største bidragsydere74.
Fra 1917 opnåede Bedre Byggeskik en fast årlig bevilling fra staten på
10.000 kr.. Bevillingen forhøjedes i 1920 til 18.000 kr. og yderligere i 1921
til 20.000 kr., men fra 1926 gik statstilskuddet jævnt tilbage. Det udgjorde
i 1926: 18.000 kr., i 1932: 6.000 kr. for i 1933 helt at bortfalde. Fra 1939 og
til sidst i 1940’erne opnåede foreningen et statstilskud på 2.000 kr75. Den
katastrofale nedgang i statstilskuddet i 1932 bevirkede, at man i bestyrel
sen overvejde at standse virksomheden; men et tilbud fra foreningens
lønnede personale om indtil videre at arbejde for halveret gage mod en
ringe afkortning af arbejdstiden muliggjorde Bedre Byggeskiks fortsatte
virksomhed76. Statstilskuddene var af største betydning for foreningens
drift og udgjorde f.eks. i 1925 over 55% af de samlede indtægter. Man var
i Bedre Byggeskik meget utilfredse med statstilskuddenes størrelse, idet
foreningen årligt var med til at projektere bygninger for omkring
1.000.000 kr. og indirekte gennem kurserne og årsberetningerne var med
til at bestemme bygningers udformning, som repræsenterede værdier for
mange millioner kroner77. Endvidere må det fremhæves, at Tegnehjælpen

120

Hans Peter Svendler Nielsen

- både mens den hørte under Akademisk Arkitektforening og mens den
hørte under Bedre Byggeskik - var med til at nedsætte byggeudgifterne i
mange af de byggesager, som den behandlede. Dette var specielt signifi
kant i de sager, hvor bygherren troede, at han var økonomisk ved at spare
projekteringsudgifterne. En bygherre, der var af denne opfattelse, blev af
myndighederne i Kalundborg henvist til Tegnehjælpen, som korrigerede
bygherrens eget oprids og derved sparede ham for 1.600 kr., hvilket var
mere end 50% af de samlede byggeudgifter78.

Bedre Byggeskiks betydning i samtiden
Bedre Byggeskik fik afgørende betydning for byggeriet på landet og i de
mindre provinsbyer, mens betydningen i de større byer normalt begræn
sede sig til arbejderkvarterernes enfamilieshuse. Ud over foreningens kon
krete bygningsmæssige betydning opnåede den at øge befolkningens for
ståelse af byggeriets betydning som almindeligt samfundsaktiv og som
kulturfaktor - den fik succes i sin agitation vedrørende projekteringens
betydning for byggeriet og dermed for den danske kultur. »Byg danske
huse i Danmark« skrev Harald Nielsen, da landet var ved at blive over
svømmet af en international stil - funktionalismen79.
Bedre Byggeskik fik også betydning for byplanlægningen i Danmark.
Allerede i 1916 blev der nedsat et Udvalg for Bebyggelsesplaner for Land
kommuner med bymæssig Bebyggelse. Dette udvalg omfattede også re
præsentanter fra blandt andet Justitsministeriet, Landinspektørforeningen, stats- og privatbanerne og Selskabet for Sundhedspleje. Udvalget
udarbejdede et forslag til lov om tilvejebringelse af bebyggelsesplaner for
landkommuner, som senere fik grundlæggende betydning for lovgivnin
gen på dette område80. I januar 1921 tog udvalget, specielt gennem Vilh.
Lorenzen, initiativ til oprettelsen af Dansk Byplanlaboratorium, der i
starten fik økonomisk støtte af Bedre Byggeskik81.
Bedre Byggeskik fik betydning for de enkelte håndværkere, bygmestre
såvel som for hele samfundet. Mange bygmestre viste deres taknemmelig
hed ved at skrive til foreningen; f.eks. skrev en bygmester i 1937: »Det har
ofte ligget mig på sinde at sende Bedre Byggeskik en hjertelig tak for råd
og dåd gennem en lang årrække, da det mere og mere står mig klar, at min
bedste uddannelse i bygningskultur har jeg faet gennem Dem, og jeg er
bevidst om, at jeg for længst ville være gået i stå og blevet stereotyp som
bygnings tegner, dersom jeg ikke gennem Deres kursus og ved korte op
hold på Deres tegnestue, stadig havde faet de små skub fremad, der
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betinger arbejdsglæden. Tillige har Deres årsskrift givet mig mange nye
og gode impulser til mit daglige arbejde«82.
I tidsskriftet Architekten omtaltes i 1923 Tegnehjælpens virksomhed:
»Arbejdet er præget af fasthed og sikkerhed i udformningen, og Tegne
hjælpen kan sikkert overhovedet ikke på det eksisterende grundlag opnå
bedre resultater, alt set i forhold til den kæmpeopgave, en reform i det
almindelige byggeri i virkeligheden er«. I samme tidsskrift skrev havear
kitekt C. Th. Sørensen: »For enhver, der holder af sin hjemstavns skøn
hed, har stiftelsen af Bedre Byggeskik været en både glædelig og betyd
ningsfuld begivenhed. Bedre Byggeskiks arbejde er så godt og værdifuldt,
at alle må ønske foreningen evne og kraft til at tage sig langt mere på, så
den hurtigt kan nå sit mål - det utopiske at gøre sig selv overflødig«83. C.
Th. Sørensen anmodede endvidere foreningen om at inddrage haverne i
projekteringen. Det bevirkede, at man i Architekten senere kunne skrive:
»Tegnehjælpens hovedformål, at være de ubemidledes arkitekt, er på
fortræffelig måde blevet opfyldt i det forløbne år. Foreningens tegnehjælp
omfatter nu også anlæg af haver«84.
Det kan uden overdrivelse siges, at det lykkedes for Bedre Byggeskik at
give bygningshåndværket en tabt og glemt kulturarv tilbage. Foreningen
satte sine spor overalt, og man kunne »næsten ikke komme noget sted i
landet uden at støde på de nette og velproportionerede huse, som fore
ningen havde været med til at planlægge«85.
Bedre Byggeskiks arkitekturopfattelse var i nøje overensstemmelse med
nyklassicismen, der indtil midten af 1920’erne formåede at overdøve de
mere progressive stemmer udefra, men presset var for stort, og nyklassi
cismen »døde« stort set i 1924, da Københavns Politigård blev indviet86.
Bedre Byggeskik forsøgte i de første år at præge det almindelige byggeri i
samme retning, som arkitekterne prægede det mere specielle byggeri,
nemlig i nyklassicistisk retning. Foreningen bidrog til, at de gensidige
påvirkninger, der før 1870 havde eksisteret mellem det almindelige og det
mere specielle byggeri — de påvirkninger der medførte, at byggeriet ud
gjorde en helhed, hvori de enkelte dele berigede hinanden - igen blev
etableret. Dette fik måske størst betydning for det større boligbyggeri,
hvor det almindelige byggeris erfaringer kunne kombineres med arkitek
ternes intentioner inden for en fælles stilopfattelse. Nyklassicismen fort
satte således med at være den dominerende stilretning inden for række- og
karréhusbebyggelser til langt efter, at den som generelt accepteret stilart
var »død«87.
Bedre Byggeskik mødtes af kritik fra mange sider. I de første år gik
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kritikken på, at foreningens traditionelle byggeskik ikke var klassisk ren
dyrket i tilstrækkeligt omfang, mens anken senere blev, at den var for
rendyrket - for stilistisk betonet88. Dette skift i kritikken hang mere
med tendenserne i samtiden end med nogen ændring i Bedre Byggeskiks
arkitekturopfattelse.
I 1930’erne var funktionalismen brudt afgørende igennem som accepte
ret »stilretning«. Det bevirkede, at Bedre Byggeskik, der før reagerede
mod stileklekticismen, nu fik en ny »modstander«, funkisstilen, hvis »ud
skejelser påny sænkede småbyggeriets standard«89. Foreningens agitation
vendtes mod den nye stil, og sidst i 40’erne skrev Harald Nielsen: »Fun
kisperioden har sat sine skæmmende spor overalt i landet og gør sig endnu
i høj grad gældende blandt de byggende håndværkere, derfor er Landsfor
eningen Bedre Byggeskiks kulturarbejde i dag lige så påkrævet, som da
foreningen blev stiftet«90. Bedre Byggeskik mente, at arkitekterne ved
deres skift til funktionalismen var flyttet fra kunstens tempel til teknike
rens laboratorium, og at »funkis opstod og blev i overvejende grad, hvad
det ikke skulle være: »ny form for faconens skyld«91. Harald Nielsen skrev
i 1936: »Den moderne arkitektur - uden fastlagt formlære - kræver en
kunstners instinktive skaberevne, den er ikke håndværkerkunst«92. P.V.
Jensen Klint sagde som omtalt allerede i 1909: »Gentagelsens kunst er af
lige så stor værdi som nyskabelsen, den hører håndværket til«93. Det var
altså ikke funkisstilen som sådan foreningen frygtede, men stilens indvirk
ning på det almindelige byggeri, der jo traditionelt opførtes uden bistand
fra kunstnere med instinktive skaberevner94.
Bedre Byggeskik fik - i det mindste efter egen mening - ny berettigelse i
1930’erne; men blandt andet det svindende statstilskud bevirkede, at ar
bejdet svandt ind. Det er dog også et spørgsmål, om ikke foreningen i
1930’erne tenderede mod at arbejde for det, som den tidligere angreb,
nemlig splittelsen mellem det almindelige og det mere specielle byggeri. I
30’erne var funktionalismen som omtalt brudt afgørende igennem i arki
tekternes arbejde, men Bedre Byggeskik fortsatte med at håndhævde ny
klassicismens idealer, dog i mindre og mindre grad. Bruddet mellem
Bedre Byggeskiks arkitekturopfattelse og arkitekternes var formentlig en
vægtig årsag til, at Bedre Byggeskik gennem 1930’erne mistede mere og
mere af sin opbakning blandt de ledende arkitekter, der før - gennem
deres aktive indsats og indirekte støtte - havde været en forudsætning for
foreningens arbejde.
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Hvad kan vi lære af Bedre Byggeskik
Landsforeningen Bedre Byggeskik var en institution, hvis enorme virk
somhed absolut kan lære os noget, endda så meget at det i denne sammen
hæng er umuligt at fa mere end en brøkdel med. Når man beskæftiger sig
med Bedre Byggeskik forundres man ofte over, hvor relevante mange af
foreningens meninger og udtalelser stadig er. Harald Nielsen udtalte
f.eks. allerede i 1936: »I alle arkitektoniske spørgsmål står arkitekten i dag
svagere end på noget tidligere tidspunkt, fordi den almindelige opfattelse
er nået dertil, at alt er tilladt, at alt kan gøres, når bare huset er hult
indvendigt og indeholder de normerede rum, har »stålkøkken« og »porce
lænsbad«95.
Hvad enten man kan være enig i foreningens arkitekturopfattelse eller
ej, så er det et faktum, at Landsforeningen Bedre Byggeskik udøvede en
samfundsgavnlig virksomhed, som ingen anden institution siden har taget
op. Foreningen arbejdede for at forbedre det almindelige byggeri, både
æstetisk, teknisk og funktionelt, ud fra den holdning, at »de mange små
hjem skaber helhedspræget af landets bebyggelse og giver et billede af vor
gennemsnitskultur«96. I 1964 udtalte arkitekt Kaj Fisker97: »Jeg tror, at vi
også i nutiden må prøve at komme frem ad tilsvarende veje. Det er det
almindelige byggeri, kampen gælder. Det hjælper ikke, at vi far rådhuse,
kirker og gymnasier, som er fremragende arkitektur, hvis det miljø, de
placeres i, er så uskønt og afskrækkende, at det kvæler disse arkitektur
værker. Baggrundsarkitekturen må først og fremmest være i orden«98. Ud
fra tingenes øjeblikkelige tilstand må man sige, at både Bedre Byggeskiks
og Kaj Fiskers holdninger - i den omtalte sammenhæng - er yderst rele
vante.
Også Bedre Byggeskiks intention om at bygge danske huse i Danmark
har relevans i vores tid, hvor meget af byggeriet lige så godt kunne flyttes
til et hvilket som helst andet land og der falde lige så godt (eller dårligt)
ind i miljøet som her. Bedre Byggeskiks arbejde for at videreføre en bygge
tradition, der havde udgangspunkt i lokale byggetekniske-, klima- og livs
forhold medførte, at de nye huse ikke virkede fremmede, men var naturli
ge i forhold til deres placering.
Foreningen havde den holdning, at historien bør danne basis for samti
digt byggeri, en holdning, der kom til at stå i skarp kontrast til funktionalisternes fornægtelse af historien, men som i de senere år, primært gennem
den amerikanske arkitekt Robert Venturis indsats, igen er ved at blive
internationalt accepteret.
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Bedre Byggeskiks største indsats - set gennem arkitektbriller - var
formentlig kampen for projekteringens betydning og for videreførelsen af
æstetiske normer, så som proportionerings-, harmoni- og farveregler,
mens foreningens største indsats rent moralskt formentlig findes i med
lemmernes villighed til at arbejde på filantropisk basis for den sag, som de
troede på.
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Den danske ungdomsarbejdsløs
hedslovgivning 1933-1938
AF HANS SODE-MADSEN

Den særlige lovgivning vedrørende ungdomsarbejdsløsheden fra og med
1933 adskiller sig fra den øvrige del af krisetidens beskæftigelsesforanstalt
ninger ved at være rettet mod et fænomen, der i den offentlige debat frem
stod som værende af entydig moralsk karakter. Lovene tog altså ikke sigte
på at skabe nyt arbejde (beskæftigelses- og nødhjælpsarbejder) eller at
fordele den forhåndenværende beskæftigelse på flere hænder (nedsættelse af
pensionsalderen, forbud mod overarbejde), men derimod at forhindre eller
genoprette et moralsk forfald blandt de 18-22 årige.

Optakten til 1933-loven
Ved Rigsdagens åbning den 4. oktober 1932 indgik i statsminister
Staunings trontale følgende erklæring: »Virkningerne af en forbigående
krise kan og bør mildnes ved understøttelse, og Rigsdagen har i den
henseende vedtaget love for den nærmeste tid. Det vil imidlertid på grund
af arbejdsløshedens varighed og store omfang nu være nødvendigt at
skride til effektive foranstaltninger sigtende til direkte modvirkning og
indskrænkning. Og det er ganske særlig fornødent at afværge den ned
brydning af ungdommens arbejdskraft og arbejdsvilje, som følger af åre
lang arbejdsløshed«1.
Udtalelsen var, når der ses bort fra dens naturlige sammenhæng med
de stærkt accelererende arbejdsløshedsprocenter, bemærkelsesværdig der
ved, at der for første gang lagdes op til en arbejdsløshedslovgivning spe
cielt rettet mod ungdommen, eller - med andre ord - at ungdomsledighe
den betragtedes som et i sig selv så alvorligt problem, at en særskilt lov
måtte iværksættes. Nøgleordene var her fysisk og psykisk nedbrydning af
den generation, der stod overfor at skulle etablere sig på arbejdsmarkedet
og i familiemæssig sammenhæng2.
Inden overgangen til det annoncerede lovinitiativs videre skæbne vil
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det imidlertid være på sin plads, så kort som det nu er gørligt, at se på de
muligheder, der - i henseende til understøttelse og anden hjælp - bød sig
for unge arbejdsløse under den eksisterende lovgivning. Dels indgik dette
spørgsmål i partiet Venstres opposition under rigsdagsdebatten i maj
1933, dels er en omtale heraf nødvendig for at forstå ungdomsarbejdsløs
hedslovenes egenartede karakter og udspring. Da sidstnævnte tog sin
begyndelse fra og med samme tidspunkt som den store socialreform, nem
lig den 20. maj 1933, vil det være reformens afsnit om arbejdsløshedsfor
sikring og offentlig forsorg, der her er af relevans3.
For at blive nydende medlem af en arbejdsløshedskasse skulle man være
fyldt 18 år og på optagelsestidspunktet enten være beskæftiget inden for
vedkommende fag, eller i det mindste tilhøre den kreds af regelmæssigt
arbejdende, for hvilken kassen var bestemt. Understøttelse kunne ikke
udbetales, med mindre medlemsbidraget var erlagt 12 måneder forud for
påbegyndt udbetaling. Dog kunne socialministeren give en arbejdsløs
hedskasse lov til i sine vedtægter at optage en bestemmelse om, at en
lærling, som ved læretidens ophør blev medlem, inden for de første 12
måneder skulle kunne modtage en begrænset understøttelse efter en korte
re medlemstid, minimum en måned. 18-års grænsen var dog stadig en
forudsætning herfor.
Var således de alders- og kontingentmæssige skranker overvundet, del
te den unge lønarbejder fælles vilkår med sine ældre kolleger, hvad angik
længden af den forudgående arbejdsperiode som kriterium for at modtage
støtte. Dagpengene faldt bort, når vedkommende ikke havde været be
skæftiget i mindst 10 måneder i løbet af de sidste to år. Led A-kassen
under ekstraordinær stor arbejdsløshed, hvilket på denne tid nærmest var
hovedreglen, kunne ministeren dispensere herfra, men under alle omstæn
digheder var mulighederne opbrugt, såfremt medlemmet ikke havde væ
ret i arbejde i henholdsvis 26-39 uger, afhængig af den i A-kassevedtægterne fastsatte grænse på 3 eller 4 år. Nydelsesretten genindtrådte da først,
når den pågældende havde haft mindst 26 ugers arbejde i 12 på hinanden
følgende måneder.
Dagpengenes størrelse og ydelsesperiodens længde varierede efter fag,
anciennitet og ægteskabelig stilling. Som hovedregel kunne der gives un
derstøttelse i mindst 70 dage inden for en 12 måneders periode i maksi
malt 4 år. Beløbet kunne højst andrage 2/3 af den gennemsnitlige arbejds
fortjeneste i pågældende fag, dog med en øvre grænse på 4 kr. for forsørge
re og 3 kr. for ikke-forsørgere. Den laveste sats var på 1 kr. En tredjedel af
beløbet pristalsreguleredes hver den 1. april. For samtlige A-kassers ved-
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kommende lå den gennemsnitlige understøttelsesperiode på 100 dage.
Almindeligvis blev dagpengene udbetalt for alle ugens 7 dage, men de
løn- og beskæftigelsesmæssigt hårdt ramte arbejdsmænd måtte nøjes med
6 dage.
Det må i denne forbindelse nævnes, at den mulighed, som arbejdsløs
hedsloven af 1927 åbnede for oprettelsen af fortsættelseskasser (»krisekas
ser«), fra og med 1932-33 forbedredes så væsentligt, at samtlige 70 Akasser herefter etablerede denne ekstra støtte til de medlemmer, der hav
de opbrugt den ordinære hjælp. Fortsættelseskasserne trådte til med fulde
dagpenge i maksimalt 70 dage inden for 12 måneder, hvorved den samle
de støtteperiode kunne komme op på omkring et halvt år.
Arbejdsløse, der havde udnyttet de omtalte kasseordninger fuldt, eller
som ikke var medlem af en A-kasse, var henvist til kommunehjælp, i
daglig tale kaldet socialhjælp. Mens imidlertid arbejdsløshedsunderstøt
telsen blev udbetalt efter faste dagpengesatser, var kommunehjælpen
skønsmæssig. Socialminister Steincke forklarer denne fravigelse fra forsik
ringsprincippet, en af socialreformens hovedpiller, ved umuligheden af at
udtømme livet i paragraffer og at give almindelige regler for hvert enkelt
trangstilfælde. Kommunehjælpen var bestemt til at opfange den nød, der
brød alle love, ikke mindst hvor der var tale om sammenstød af sygdom,
arbejdsløshed og anden elendighed4. Ved afgørelsen af, hvor meget der
individuelt kunne ydes i kontanter eller naturalier, var invalide- eller
aldersrenten normgivende, dvs. et årligt beløb på mellem 700 og 400 kr.
som maksimum, alt efter bosted (hovedstad - købstad - provins). Fik
kommunehjælpen karakter af egentlig forsorg, således at forstå at perso
nen altså over et længere tidsrum havde hjælpen som eneste indtægt,
skulle den betragtes som fattighjælp, hvormed fulgte bortfald af valgret og
valgbarhed til offentlige forsamlinger eller råd. Kommunalbestyrelsen
havde dog ret til at dispensere fra denne degraderende virkning5.
Selv under de gunstigste betingelser, dvs. hvor hjælpen udbetaltes mere
efter socialreformens ånd end efter dens bogstav, var den enkeltes over
gang fra forsikringsmæssige dagpenge til trangsvurderende socialydelse
meget lidt misundelsesværdig. Som forsvar for kommunehjælpen kan det
føres i marken, at loven var udtænkt og konciperet på et tidspunkt, hvor
den økonomiske krise rumlede uden for landets grænser, og således var
beregnet på personer i uforskyldt trang. Under alle omstændigheder var
hjælpen dog beskeden; stillet over for en ugeløn for henholdsvis faglærte
og ufaglærte mænd på i gennemsnit 75-62 kr.6, var den størst mulige
arbejdsløshedsunderstøttelse på kr. 28 en alvorlig økonomisk øretæve,
9
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men langt at foretrække for en kommunehjælp på under det halve heraf.
At minimumsbeløbet på kr. 1 pr. dag var ganske normalt for unge ugifte,
kom frem under rigsdagsdebatten i maj 1933.
Under omtalen af den for samtlige arbejdsløse gældende forsikrings- og
bistandslovgivning skal her til sidst nævnes arbejdsløshedslovens bestem
melser om nødhjælpsarbejder og tilskud til kursusophold, den første fordi
lovteksten klart illustrerer datidens hjælp-til-selvhjælp-holdning over for
de arbejdsløse, den sidste på grund af den form for alternativ, kursus- og
højskoleophold indtog i diskussionen omkring ungdomsarbejdsløshedsfor
anstaltningerne.
Såfremt staten, kommunerne eller offentligt støttede private institutio
ner iværksatte nødhjælpsarbejder, måtte udbetaling af arbejdsløshedsun
derstøttelse kun finde sted, hvis pågældende arbejdsløse ikke kunne fa
beskæftigelse ved nødhjælpsarbejdet. Vilkårene skulle i øvrigt være sådan,
at flest muligt kunne beskæftiges, at det var mere fordelagtigt at være
tilknyttet et sådant projekt fremfor at modtage understøttelse, men at det
dog stadig skulle være mest fordelagtigt at finde andet arbejde. Den sidste
forudsætning klaredes ved at nedsætte arbejdstiden ved nødhjælpsarbej
der - og dermed lønnen - med 25%.
I områder, hvor der herskede betydelig arbejdsløshed, skulle arbejdsdirektøren (Arbejdsdirektoratets chef) virke for oprettelsen af uddannelses
kursus for ledige, for 2/3 vedkommende finansieret af Arbejdsløshedsfon
den7. Fonden kunne endvidere give tilskud til arbejdsløse, der ønskede at
deltage i et længerevarende kursus på f.eks. folkehøjskole, fagskole eller
handelsskole. I undervisningsperioden modtog den arbejdsløshedsforsik
rede som hovedregel normal dagpengesats, mens ikke-forsikrede tildeltes
kr. 1 pr. dag. Højskoleophold skulle helst foregå i tiden oktober - april,
hvorimod kurser specielt tilrettelagt for arbejdsløse skulle lægges i tiden
januar - marts, i begge tilfælde de måneder, hvor arbejdsløsheden var
størst. Valgfriheden mellem de nævnte uddannelsesmuligheder indskræn
kedes gennem en bestemmelse om, at arbejdsløshedskurser var bestemt
for de i området bosiddende familieforsørgere mellem 18-55 år, mens unge
ugifte såvidt muligt skulle tilbydes ophold på folkehøjskoler, fagskoler
etc.8
Det er allerede antydet, at socialreformen var udarbejdet, før den øko
nomiske krise nåede til Danmark, ja, i sit ideindhold rakte tilbage til 1920,
hvor K. K. Steincke som chef for Frederiksberg fattigvæsen udgav Fremti
dens Forsørgelsesvæsen. De ovenfor omtalte love var kort sagt ikke bereg
net på massearbejdsløshed eller økonomiske trængsler i det omfang, som
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tiden efter 1931 stillede til skue. På sin vis kan man sige, at bestemmelser
ne hverken favoriserde eller diskriminerede den arbejdsløse ungdom, et
forhold er dog mere gjaldt ordlyden end praktiseringen.
Ser vi nemlig bort fra den aldersmæssige bom for optagelse i en A-kasse
(18 år) og dermed kriteriet for at fa udbetalt dagpenge, og ser vi ligeledes
bort fra bestemmelsen om generelt 12 måneders forudgående arbejde, før
understøttelsen kunne fa virkning, faldt en stor del af de unge igennem
systemet, fordi de var ugifte9. I praksis gik familieforsørgere frem for
enlige ved anvisning af ledigt arbejde, hvorved dette menneskeligt forståe
lige hensyn fik til følge, at unge enlige skubbedes over i rækken af langva
rigt arbejdsløse, altså til den socialt og økonomisk set allerhårdest ramte
kategori, generelt henvist til kommunehjælp10.

I oktober 1932 præsenteredes Rigsdagen som sagt for regeringens hensigt
omkring ungdomsledighedsproblemet.
Det vil næppe være uretfærdigt over for initiativets åndelige og mate
rielle fader, K. K. Steincke, at betragte såvel hensigtserklæringen som det
senere lovarbejde som en »flis« af den store arbejdsløshedslov fra juni
1932. Da man i Socialministeriet i samme tidsrum arbejdede med en
revision af lærlingeloven samt en mindre hærskare af sociale foranstalt
ninger beregnet på både en kortvarig og en langsigtet beskæftigelsespoli
tik, må arbejdsløshedslovens utilstrækkelighed i relation til ungdommen
være dukket op under sagsovervejelserne. Dog må det erkendes, at mini
steriets journalsager før slutningen af november 1932 kun antydningsvis
støtter en sådan gisning11. Mere sikre kriterier på, at ungdomsarbejdsløs
heden nu konstituerer sig som selvstændigt problem her i landet er, at
ministeriets statsvidenskabelige konsulent, Jørgen S. Dich, fra begyndel
sen af 1931 i Socialt Tidsskrift registrerer især den tyske frivillige arbejdstjeneste, og at Danmarks socialdemokratiske Ungdom på Socialistisk
Ungdoms Internationales kongres i Prag oktober 1932 hentede inspira
tion til at gå aktivt ind i denne del af arbejdsløshedsdebatten og påvirke
moderpartiet indefra12.
Resten af året lå sagen så godt som stille. Regeringen var som bekendt
optaget af så presserende gøremål som Valutacentralens videreførsel, de
forestående handelsforhandlinger med England og det truende sammen
brud på arbejdsmarkedet. Selv om folketingsvalget den 16. oktober havde
markeret styrkeforholdet til oppositionen, vidner Kanslergadeforliget om
de meget slidsomme forhold, hvorunder kriselovgivningen måtte hales i
land13.
9*
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Spontant var til Socialministeriet i november 1932 og januar 1933
indsendt enkelte forslag om kolonilignende, selvforsynende og selvstyren
de ungdomsbeboelser14, og i samme tidsrum »saksede« Jørgen S. Dich i
danske tidsskrifter og aviser materiale vedrørende udenlandske foranstalt
ninger15. Udklippene oversendtes til Steinckes orientering. Nogen syste
matisk litteratur- eller oplysningssøgning synes der ikke at have været tale
om, men det må retfærdigvis medgives Dich, at det udenlandske erfa
ringsmateriale hovedsagelig var af tysk proveniens, men her var til gen
gæld rigelig at øse af.
Denne trods alt noget spæde begyndelse afløstes fra omkring midten af
januar 1933 af en mere målrettet aktivitet. I et notat af 11. januar kom
menterede Dich de indsendte forslag og opridsede nogle hovedsynspunk
ter for det videre arbejde16. Indledningsvis påpeger Dich faren for, at en
periodisk arbejdsløshed fører over i en permanent ledighed, idet de fær
digheder, der gennem læretiden er opøvet, hurtigt kan gå til grunde.
Problemet har ikke blot en økonomisk og rent menneskelig side, men vil
også kunne fa vigtige politiske konsekvenser, »idet alle yderliggående
politiske bevægelser i fascistisk eller kommunistisk retning vil fa tilslut
ning i disse lag, hvilket til fulde bekræftes af erfaringerne fra Tyskland«.
Den bedste løsning ville naturligvis være at skaffe de unge normalt arbej
de i erhvervslivet, men af finansielle, praktiske og politiske årsager må
denne foranstaltning lægges på hylden17. Dich forudser, »at man derfor
må stille målet mindre højt, hvis noget skal opnås, og nøjes med at lægge
vægt på den rent psykologiske side af sagen: at skaffe pågældende noget at
bestille, muligvis i forbindelse med at skaffe ham undervisning. Det er
dette mål, man søger ved den frivillige arbejdstjeneste i Tyskland, men
formentlig kan det samme mål nås ved andre midler.« Når hertil lægges,
at de samme statsudgifter med større udbytte kan anvendes på målrettede
foranstaltninger, fremfor som ren understøttelse, ville det blot være et
spørgsmål om at udfinde den rette metode til at organisere de unge, for at
målet kunne nås, og midlerne strække til.
Hvad Dich konkret havde i tankerne, var en eller anden form for arbejdskoloni ved landbruget. Arsagen til, at sådanne planer tidligere havde
været skrinlagt, havde forbindelse med ambitionen om ordinær beskæfti
gelse med normal indtægtsafkast. Da der imidlertid fra Dichs side gås ud
fra den moralske og psykologiske side af komplekset, træder såvel planer
ne som de økonomiske implikationer frem i et andet lys. Man kunne
nemlig regne med, at de unge under koloniopholdet ville have en indtægt
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udefra, dvs. i form af arbejdsløshedsunderstøttelse, hjælpekassehjælp etc.
Med andre ord skulle man af kolonien ikke kræve det dobbelte formål løst,
at den skulle være en spareforanstaltning for det offentlige og samtidig
betyde hjælp af ikke-materiel art til de arbejdsløse. »Et sådant dobbelt
krav overbelaster planerne og gør, at hverken den ene eller den anden af
de to sider af sagen bliver gennemført«.
Fra denne platform og med referencer til de indsendte forslag udbygger
Dich sin arbejdskoloni-idé med forslag om at lade undervisning og uddan
nelse indgå som et også timemæssigt vigtigt moment, ligesom selvforsy
ningstanken og den tyske frivillige arbejdstjeneste berøres. Sidstnævntes
muligheder i Danmark stiller Dich sig henholdende overfor, thi »det er jo
ikke givet, at de danske arbejdsløse har samme mentalitet som i Tysk
land...«. I tilslutning hertil anbefales nedsættelsen af en særlig kommis
sion til at kulegrave problemerne, ikke mindst fordi en heldigt gennemført
løsning baserede sig på kendskabet til de unge arbejdsløses holdning.
I ministeriet så kontorchef Jonquières med nogen betænkelighed på
arbejdsløshedskolonierne; etableringsudgifterne var for høje og nyttevær
dien for lav. Derimod kunne departementschef Lassen godt tænke sig, at
kommunerne forsøgsmæssigt etablerede et par kolonier, uagtet at han
mere helhjertet gik ind for udvidet undervisning under en eller anden
form. Ved et møde med ministeren ugen efter drøftede man først og
fremmest den personkreds, de påtænkte - men altså ikke gennemtænkte foranstaltninger skulle rette sig mod, og Steincke besluttede at skrive en
artikel om emnet for at påkalde offentlighedens interesse.
På Steinckes foranledning og under dennes navn konciperede Dich
herefter en pressemeddelelse om den demoraliserende ungdomsarbejds
løshed, indeholdende en appel til læserne om at indsende forslag til fæno
menets bekæmpelse, en fremgangsmåde Steincke med held havde benyt
tet to år tidligere for at skaffe hjemløse mad og bolig18. Efter at være
tilpasset mediets krav om slagkraft, stod socialministerens henvendelse at
læse i aviserne lørdag den 4. februar 1933. I regeringspressen var som
ventelig overskrifterne iøjnefaldende og placeringen god, mens opposi
tionsbladene mildt sagt var mere tilbageholdende i begge henseender19.
Målgruppen var de 18-22 årige arbejdsløshedsunderstøttede, men også
de, der havde været så længe ledige, at de var overgået til krisehjælp eller
hjælpekassehjælp, var endnu i besiddelse af så tilpas megen energi og
arbejdslyst, at det normalt lønnede sig at give dem en håndsrækning. Det
samme gjaldt for en del af dem, der var på fattighjælp, især hvis grunden
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hertil var manglende evne til at betale alimentationsbidrag^). Sidstnævn
te gruppe var dog afhængig af pågældende kommunalbestyrelses blå
stempel20.
Hovedsynspunktet var opretholdelse af arbejdsmod og -evne, og kunne
dette ikke ske inden for det normale erhvervslivs rammer, måtte der findes
på andre former. På baggrund af de spontant indsendte forslag skitseredes
fire hovedgrupper af foranstaltninger. For det første oprettelsen af kollekti
ve landbrug, der - for at styrke den »kammeratskabets ånd, der må herske
på en sådan koloni, for at den overhovedet skal kunne lykkes« - så vidt
muligt skulle være selvstyrende. Ved siden af landbrugsarbejdet kunne
der gives plads for undervisning og uddannelse ved arbejdsløse lærere
knyttet til projektet. For det andet ventileredes ideen om særlige kursus.
Den umiddelbare ulempe bestod i manglen på legemligt arbejde, men til
gengæld lettedes problemerne med indkvartering og afgrænsning til det
private arbejdsmarked. Løsningen var tillige billig og kunne således kom
me et stort antal til gode. For det tredje omtaltes forslaget om at lade de
unge indkvartere i »en for dem særlig indrettet kaserne i byerne«, hvor de
under egen ledelse underkastede sig en vis disciplin, drev sport og fik
undervisning. Bortset fra rengøring og bygningsvedligeholdelse ville der
heller ikke efter denne plan være tale om legemligt arbejde, hvorimod der
var skabt fysiske betingelser for kammeratligt samvær, bedre kost og logi,
og frem for alt et regelmæssigt liv. Og endelig til slut forslaget om en
frivillig arbejdstjeneste, der baserede sig på grupper af indbyrdes sympatise
rende arbejdsløse, der udførte et for det offentlige betydende arbejde, dog
ikke i konkurrence med nødhjælpsarbejderne. Indkvartering kunne finde
sted hos private eller i selvstyrende lejre, og »aflønningen« skulle bestå i
en noget højere understøttelse end den normalt udbetalte.
Det var altså ad disse tankebaner socialministeren ledte avislæserne,
om end det påpegedes, at det ikke var sikkert, at de antydede forslag gav
den endelige løsning. Dog burde man holde sig for øje, at eventuelle
planer skulle komme flest muligt til gode, være statsfinansielt acceptable,
være fri for konkurrence med normal beskæftigelse, og sidst men ikke
mindst falde i tråd med de unge arbejdsløses mentalitet. Som følge af den
sidste præmis rettedes appellen især til skole- og ungdomsledere, lærere og
de berørte unge.
En lille uges tid senere, torsdag den 9. februar, indledte Social-Demokraten under den manende overskrift »Hvorledes modvirkes demoralisati
onen af den arbejdsløse ungdom?« en enquete, der så godt som daglig løb
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måneden ud. Af de indkomne svar bragtes et udvalg på 31. Bortset fra de
mere fantasifulde forslag, så som ved en opfyldning af Ulvsund at gøre
Møn landfast med Sjælland, eller at gennemgrave Frederiksberg Bakke til
glæde for stakåndede cyklister, samlede indsenderne sig hovedsagelig om
arbejdskolonier og kollektive landbrug, begge former i en kombination af
legemligt arbejde, sport og undervisning i elementære færdigheder21. Men
undervejs blev der også plads til understregning af nogle fundamentale
årsager til, at de unge følte sig sat uden for det gode selskab, således bl.a.
den tabte forbindelse til fagforeningerne på grund af manglende kontin
gentbetaling samt det store spring mellem lærlinge- og svendeløn. Og
endelig var der et par advarende røster fremme om, at kun almindeligt,
nødvendigt arbejde på det ordinære arbejdsmarked havde værdi - alt
andet var blot et frustrerende surrogat. Mandag den 13. marts kunne
Steincke gennem Ritzaus Bureau meddele, at hans pressehenvendelse
havde fremkaldt 145 forslag22.
I det store og hele gentager mønstret fra Social-Demokratens enquete
sig. Af de forslag, som man i ministeriet anså det for at være ulejligheden
værd at beskæftige sig med, faldt de fleste inden for kategorien arbejde på
landet ved kollektive landbrug samt i landbrugs- eller havebrugskolonier.
Forslagsstillerne tænkte sig, at de unge under selvstyre på de til formålet
indrettede gårde dyrkede jorden i fællesskab og lagde avlen an på let
sælgelige og uddannelsesmæssigt fordringsløse produkter. Navnlig ville
sådanne »andelsbrug« henvende sig til den landboungdom, der var ind
vandret til byerne, mens faglærte arbejdere på specielt etablerede værk
steder i tilknytning til gårdene kunne bevare eller videreudvikle deres
færdigheder. Til bedrifterne skulle være knyttet undervisning af forskellig
art, og endelig var opholdet her tænkt at være af midlertidig karakter. I
lidt mindre målestok kunne ideen anvendes i kolonihavebrug anlagt i
byernes nærhed23. Som variant af kolonitanken optrådte forslag om popu
lært sagt kollektive husholdninger eller klubber, hvor tiden foruden at gå
til madlavning, vask, rengøring o.s.v. skulle udfyldes med undervisning,
sport og gymnastik. Ideen minder i mangt og meget om Kofoeds skoles
system24.
Det næststørste antal af tilkendegivelser drejede sig om frivillig eller
tvungen arbejdstjeneste. I ministeriet valgte man at henlægge projekterne
om tvungen tjeneste, »idet det ikke er hensigten under nogen form at
etablere »tvangsarbejde« for de arbejdsløse«25. I den frivillige form, hvor
indsenderne havde taget klar afstand fra den militaristiske og nazificerede
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udførelse, taltes der svævende om at danne selvstyrende grupper af poli
tisk og socialt set ensartede unge, i realiteten en tro kopi af den tyske
ordning fra 1931 (jfr. nedenfor).
Endelig beskæftigede en del forslag sig med udvidet adgang til under
visning, f.eks. gennem et års ekstra skolegang, øgede muligheder for høj
skoleophold, eller som almendannende kursusvirksomhed. Mere specifikt
rettet mod ungdomsarbejdsløsheden, og her især mod den udbredte afske
digelse ved læretids ophør, anbefalede enkelte, at man søgte etableret
fortsat faglig uddannelse af unge svende på dertil indrettede værksteder.
De pågældende ville ikke blot kunne holde deres viden à jour, men endog
fa mulighed for at videreuddanne sig i takt med den tekniske udvikling.
Til sidst skal nævnes, at Børnesagens Fællesråd, på ministeriets foran
ledning og ud fra erfaringerne med unge fra pleje- og opdragelseshjem,
indgav sit syn på sagen, der ikke adskilte sig meget fra det allerede sete26.
Denne katalog af nærmere beset ikke alt for klare eller gennemarbejde
de forslag oversendtes den 15. marts til Arbejdsløshedsrådet27. Dette or
gan var i begyndelsen af december 1932 blevet nedsat for at bistå regerin
gen med overvejelser om arbejdsløshedsbekæmpelse i bred almindelig
hed. Rådet bestod af personer, »der i kraft af deres uddannelse eller
virksomhed har betydelig indsigt i de herhenhørende spørgsmål, og som
formentlig ikke vil blive betragtet som bundne af organisationsmæssige
eller partimæssige hensyn...«. Foruden de nationaløkonomiske professo
rer L.V. Birck og Fr. Zeuthen omfattede kredsen Michael Koefoed (gene
raldirektør for skattevæsenet), direktør Chr. H. Olesen (repræsentant for
industrien), kommunalrevisor Chr. Sørensen (fagbevægelsen), forsøgsle
der L.P. Jacobsen (landbruget) og husmand Carl Petersen (husmandsbe
vægelsen). Til trods for de mildnende ord om organisations- og partimæs
sig ubundenhed var begge dele dog forsvarligt repræsenteret. Som sekre
tærer fungerede kontorchef Jonquières, Socialministeriet, og fuldmægtig i
Statistisk Departement, K.E.P. Korst28.
Steincke havde i sin pressemeddelelse af 4. februar konkret fremdraget
fire muligheder for foranstaltninger, som den tænksomme læser kunne
anvende som udgangspunkt for videre overvejelser: kollektive landbrugs
kolonier, særlig kursusvirksomhed, kaserner i byerne og endelig arbejdstjeneste. Det vil også være fremgået, at såvel læserbrevene i Social-Demokratens enquete som de til ministeriet indsendte forslag i ganske bety
deligt omfang havde fulgt ministerens retningsangivelser. Man kan imid
lertid dårligt bebrejde læserne deres mangel på opfindsomhed. Der var,
bortset fra de siden 1921 gennem Arbejdsløshedsfonden åbnede mulighe-
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der for højskoleophold og kursusvirksomhed, ingen hjemlige erfaringer at
bygge på, og den udenlandske inspiration begrænsede sig til den tyske
arbejdstjeneste og de såkaldte Stadtrandsiedlungen. Da imidlertid så godt
som alle forslagene idemæssigt, implicit eller explicit, står i gæld til arbejdstjenesten, skal der levnes plads til en kort omtale heraf29.
Arbejdstjenestetanken er i sin moderne form knyttet til det krigshærge
de Europa efter 1918 og blev i utallige pjecer og småskrifter lanceret som
universalmidlet til national genopbygning, materielt som kulturelt. Sin
mest markante udførelse fik ideen i Tyskland og Bulgarien. Udgangs
punktet var, at staten i en krisesituation var berettiget til af borgerne at
kræve arbejdspligt på linje med værnepligt. De erhvervsmæssige fordele
bestod i én reetablering af minedriften, opdyrkning af uudnyttede land
brugsarealer, kanalbyggeri, flodreguleringer og andre former for genop
bygning af infrastrukturen, kort sagt manuelt (jord)arbejde, der ikke kræ
vede specielle forudsætninger - hævdedes det. Under udførelsen af opga
verne ville det folkeopdragende moment blive tilgodeset, idet arbejdstjenesten skulle være for alle. Når håndens og åndens arbejdere mødtes i
fælles opbygning af staten, ville de sociale modsætninger svinde ind, sam
tidig med at forståelsen for værdien af den enkeltes indsats for helheden
ville blive vakt. Som væsentlige biprodukter af denne let fattelige teori
fremstod beskæftigelsen af arbejdsløse og - i Tyskland - erstatning for den
forbudte værnepligt. Men ikke mindst den i mellemkrigstiden herskende
og af verdenskrisen forstærkede autarki-forestilling, altså nødvendigheden
af en så høj grad af selvforsyning inden for landets grænser som muligt,
gennemsyrede tankegodset og gjorde arbejdstjenesten endnu mere tillok
kende som Heilmittel. Tankens forkæmpere kunne endvidere henvise
skeptikerne til det bulgarske eksempel30.
I Bulgarien havde man siden sommeren 1920 haft arbejdspligt for alle
indbyggere, mændene fra det 20. år, kvinderne fra det 16. år31, i et tids
rum af mellem 4 og 8 måneder. Hvert år indkaldtes omkring 20.000 til
først og fremmest vej- og jernbaneanlæg. Resultaterne var betragtelige,
men forudsætningerne så forskellige fra Tyskland og andre højt industria
liserede lande, at en henvisning til den bulgarske succes stort set var
meningsløs. Således hindrede erhvervssammensætningen (80% beskæfti
get ved landbrug) reelt faren for konkurrence med industriarbejdere eller
håndværkere, ligesom det folkeopdragende moment her spillede en under
ordnet rolle. Formålet var kort og klart at fa etableret et rimeligt vej- og
jernbanenet.
Den form, hvorunder arbejdstjenesten som idé nåede Danmark, var
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den tyske frivillige version fra sommeren 1931. Rigspræsident Brünings
nødforordning af 5. juni til sikring af erhverv og økonomi indføjede som en
ny paragraf i arbejdsformidlings- og arbejdsløshedsloven en bestemmelse
om arbejdstjenestens indførelse, hvilket skete den 23. juni s.å. De arbej
der, der kunne blive tale om, jordforbedringer, oprettelse af landbrugsko
lonier og havebrug, lokale trafikforbedringer m.m., skulle alle være ek
straordinære. Ud over offentlige myndigheder kunne private stiftelser og
almennyttige foreninger være initiativtagere, derimod hverken enkeltper
soner eller virksomheder. Foranstaltningen løb over 20 uger, og deltager
ne skulle være forsikringsmæssigt understøttede arbejdsløse. Arbejdsret
ligt var foranstaltningen ikke at betragte som et arbejdsforhold, hvorfor
understøttelsen udbetaltes under opholdet. For at hindre politisk uro ind
skærpedes pligten til at afholde sig fra partipolitisk eller statsfjendtlig
propaganda. Ordningerne fik statstilskud, der yderligere forhøjedes, så
fremt der an toges unge under 21 år.
Indtil nazisterne i 1935 fundamentalt omformede den frivillige arbejdstjeneste til en arbejdstjenestepligt, en transformation, der reelt satte ind
fra 1933, var den frivillige ordning ikke så lidt af en succes med et delta
gerantal i begyndelsen af 1932 på 20.-30.000, heraf halvdelen under 21 år.
Tallet voksede størkt i løbet af året og nåede sit maksimum ved slutningen
af november, hvor der var ikke færre end 285.000 tilmeldte. Mens det
offentlige hovedsagelig koncentrerede indsatsen omkring jordarbejder,
trafikforbedringer samt oprettelse af landbrugs- og havebrugskolonier,
påtog ungdoms-, veteran- og konfessionelle organisationer sig anlæg af
sportspladser, badeanstalter, ungdomsherberger og andre fritidsfacili
teter32.
I den store sammenhæng - 6 millioner arbejdsløse - var arbejdstjenesten en dråbe i havet, men resultaterne fængede så meget, at regeringen
Brüning omgikkes med planer om en storstilet kolonisering af de østlige
landbrugsområder samt en forøgelse af kolonihavebrugene i byernes om
egne. Brünings efterfølger, von Papen, realiserede ikke tankerne, men
byggede videre på 1931-forordningen33.
Man vil kunne se, at den tyske ordning ideelt set ikke kunne virke
særlig skræmmende på danske avislæsere. Formen var for disciplineretmilitærisk til at falde i alles smag, men det, at de unge fra byernes stenbro
kom ud at røre sig i frisk luft under landlige forhold, virkede umiddelbart
tiltalende34. I sidstnævnte henseende gav Hitlers magtovertagelse ingen
grund til anfægtelser, dertil var tilbage-til-naturen filosofien allerede for
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indarbejdet, ligesom det retfærdigvis må medgives, at nazisterne, hvad
angik arbejdstjenesten, holdt en lav profil frem til midten af 1935.

1933-loven
Den 28. april modtog man i Socialministeriet Arbejdsløshedsrådets re
sponsum, der som bilag havde et færdigudarbejdet lovforslag. Rigdagens
sommerferie lå snart forude, så skulle den bebudede lov gennemføres i
denne samling, hastede det med forelæggelse, udvalgsbehandling o.s.v.
Der var kort og godt 14 dage at give af, da Steincke den 4. maj besteg
Folketingets talerstol og præsenterede sit - og Arbejdsløshedsrådets lovforslag35.
Efter at have gjort skyldig reverens over for forslag om alle former for
undervisning og videreuddannelse, herunder ikke mindst værksteds- og
højskoler, var Rådet gået over til sit egentlige ærinde, nemlig en beskrivel
se af »Beskæftigelse under særlige former af de unge arbejdsløse i kolonier,
lejrskoler, arbejdshold eller lignende«. D.s.U. og Arbejdernes Oplysnings
Forbund havde deltaget i enkelte af Rådets møder og havde samstemmen
de været mest indstillet på netop undervisningsløsningen, men da en
udvidelse heraf var knyttet til henholdsvis finans- og arbejdsløshedsloven,
foretrak Rådet blot at markere sit positive syn herpå.
Med henvisning til, at den bedste udførelse af planen sikredes via social
interesse på lokalt niveau, hvorved man i parentes bemærket tillige und
gik at skulle stille et større centralt-administrativt apparat på benene, hed
det, at initiativet til oprettelsen af »de særlige former« skulle udgå fra
kommuner, foreninger, herunder fagforeninger, eller andre egnede orga
ner. For at kunne opnå det foreslåede statstilskud på kr. 2 pr. dag pr.
deltager, var det en forudsætning, at beskæftigelsen bestod i en passende
blanding af legemligt arbejde, undervisning og sport. Undervisningen
kunne rimeligt varetages af arbejdsløse lærere, mens delingsførere fra
Niels Bukhs gymnastikhøjskole var egnede til at forestå sportsudøvelsen.
Arbejdet burde være nyttigt, men af en sådan art, at det under normale
omstændigheder ikke var blevet udført. Som relevante opgaver anvistes
skov-, landbrugs- og havearbejder, kyst- og naturfredning, trafikforbed
ringer samt anlæg af sportspladser, lejrpladser og lignende. Under ophol
det, der var afsat til at skulle strække sig mellem 2-4 måneder og beregnet
for 18-22 årige, skulle deltageren modtage kost, logi og lommepenge til
småfornødenheder. Der kunne ikke blive tale om nogen egentlig afløn-
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ning, idet den arbejdsløse ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet, så
længe foranstaltningen varede. Indkvarteringen tænktes løst ved, at der
fra offentlige myndigheder (militæret) udlåntes barakker, tæpper m.m. I
det omfang, det viste sig hensigtsmæssigt, skulle deltagerne medvirke i
ledelsen af den daglige drift. Endelig var opholdet helt frivilligt; interes
serede kunne blot melde sig ved pågældende arbejdsanvisningskontor.
Som rådgivende for socialministeren og til at bedømme de indkomne
ansøgningers tilskudsberettigelse foreslog Arbejdsløshedsrådet et udvalg
bestående af en af ministeren udpeget formand samt to repræsentanter,
valgt af Dansk Arbejdsgiverforening og to af De samvirkende Fagforbund.
Steincke supplerede den til lovforslag ophøjede indstilling med at bede
om 3 millioner kr. finansåret ud, fordelt med 2 millioner fra staten og 1
million fra kommunerne. Beløbet skønnedes at være stort nok til at kunne
komme 15.-18.000 unge til gavn. Med al respekt for det forberedende
arbejde i ministerium og arbejdsløshedsråd forekommer det fremlagte
forslag mere at være en ramme til erfaringsbaseret udfyldning, end en
gennemarbejdet lov. Steincke erkendte det i forelæggelsestalen, og i for
bindelse med omtalen af lovrevisionen 1934 vil der blive lejlighed til at
uddybe denne anke. Men allerede her skal kort berøres en af de mere
afgørende svagheder i fundamentet, nemlig de mange forbehold omkring
den foreslåede placering af arbejdet inden for helheden: arbejde, under
visning, sport.
Arbejdsløshedsrådet havde flere gange i sit responsum peget på, at det
arbejde, der skulle udføres, ikke - eller i hvert fald i mindst mulig omfang
- måtte tages fra det almindelige arbejdsmarked, idet der herved kun
skete en omfordeling af arbejdsløsheden eller en indblanding i gældende
lønvilkår. For at gardere sig effektivt herimod foreslog man, at dagens
virksomme 8 timer deltes mellem 3 timer til legemligt arbejde, 3 timer til
undervisning og 2 timer til sport. Når så hertil lægges bestemmelsen om
arbejdets ekstraordinære karakter, og som eksempler nævnes en række
konkrete jord- og skovarbejder, ja, så tegner der sig et billede af hurtigt
indtrædende rådvildhed. Hvordan kan 3 timer bruges fornuftigt på de
betingelser?
Bortset fra at afklaringen af dette spørgsmål ikke kom til at indtage
nogen fremtrædende plads under denne rigsdagsdebat, manglede der svar
på et andet nærliggende problem: hvor mange unge arbejdsløse i alderen
18-22 år var der i det hele taget? Rådet havde i mangel af statistisk
materiale - det eksisterede ikke - »aldeles skønsmæssigt« anslået en pro
centdel på mellem 25-40 af det samlede antal arbejdsløse. Da ledigheden

Den danske ungdomsarbejdsløshedslovgivning

141

blandt de organiserede arbejdere i april 1933 var på 95.692, lå skønnet
således på 24.-38.000 ungdomsledige36. En tælling, som Arbejdsdirektora
tet efter Socialministeriets anmodning afholdt den 5. maj 1933, gav imid
lertid følgende resultat:

Mænd

Kvinder

I alt

Gruppe I: 18-22 år
Arbejdsløshedskassemedlemmer
Personligt tilmeldte
I alt

11.344
5.156
16.500

1.458
1.276
2.734

12.802
6.432
19.234

Gruppe II: 23-25 år
Arbejdsløshedskassemedlemmer
Personligt tilmeldte
I alt

11.873
3.549
15.422

1.047
569
1.616

12.920
4.118
17.038

Gruppe III: 26 år og derover
Arbejdsløshedskassemedlemmer
Personligt tilmeldte
I alt

64.806
17.817
82.623

6.615
3.797
10.412

71.421
21.614
93.035

Tilsammen gruppe I-III
Arbejdsløshedskassemedlemmer
Personligt tilmeldte
I alt

88.023
26.522
114.545

9.120
5.642
14.762

97.143
32.164
129.307

Af samtlige arbejdsløse var altså ca. 15% i alderen 18-22 år, ca. 13% 2325 år og ca. 72% 26 år og derover37.
Det førstnævnte skøn og et lokalt øjebliksbillede fra Esbjerg, fremdraget af
esbjergenseren Julius Bornholt under Folketingets 1. behandling den 5.
maj, var det talmateriale, Rigsdagens medlemmer havde at tage bestik
efter, idet opgørelsen pr. 5. maj ikke nåede tids nok frem til at kunne indgå
i overvejelserne. Først året efter gennemførte Statistisk Departement en
særdeles omfattende arbejdsløshedstælling, hvoraf fordelingen på bl.a.
køn, alder og beskæftigelse kunne udledes. Men som tidligere antydet var
det ganske tydeligt den demoraliserende effekt af ledigheden fremfor et
mere eller mindre stort antal berørte unge, der var fermentet i lovgiv
ningen.
Om ikke andet efterlod Julius Bornholt i sin følelsesmættede ordførerta
le ingen tvivl om dette udgangspunkt, lige såvel som han i forlængelse
heraf tilkendegav, at forslaget ikke havde til formål at afskaffe ungdomsar-
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bejdsløsheden. Hvad det kom an på var et frivilligt tilbud beregnet på i en
overgangsperiode at støtte moralsk. Med henvisning til de grundtvigske
folkehøjskolers fædreland affærdigedes enhver form for arbejdstjenestepligt eller lejrdisciplin efter sydligt forbillede. Tværtimod tilsagde erfarin
gerne fra Arbejderhøjskolens elevråd Bornholt det gavnlige i, at de unge
på demokratisk vis deltog i foranstaltningernes ledelse, og at man i leder
spørgsmålet burde være påpasselig.
Set i lyset af at de konservative, med Alfred Bindslev som ordfører, som
det eneste oppositonsparti støttede forslaget og således reelt sikrede dets
vedtagelse i begge ting, var Bornholts kraftige langen ud mod dette partis
flirt med fascismens og nazismens ideer, in casu den tyske arbejdstjeneste,
oprigtigt provokerende. En nærliggende forklaring kunne være, hvad
Bindslev ikke var sen til at påvise, »at hvad man end vil mene om udform
ningen i Tyskland, så har den alligevel for en meget væsentlig del i sit
skema været forbillede for det forslag, som i dag foreligger til behandling
her i dette høje ting«. Det kunne Bornholt ikke være uvidende om, og det
var derfor nødvendigt at understrege lovforslagets overensstemmelse med
dansk mentalitet. Med sin nære forbindelse til de unge socialdemokrater
vidste han desuden, at hvad han lige havde fremlagt, ikke just var D.s.U.s
kop the38.
På sit partis vegne støtte Bindslev forslaget helhjertet; blot ønskede han
under udvalgsarbejdet at se nærmere på elevernes medvirken ved den
daglige drift, arbejdstidens længde, samt - i overensstemmelse med Ar
bejdsløshedsrådets forsigtige bemærkninger herom - arbejdsløshedskas
sernes eventuelle bidrag til ordningen. De var jo, så længe den unge var
knyttet til projektet, fritaget fra at udbetale understøttelse. For Det kon
servative Folkeparti var der i øvrigt tale om en »sindelagslovgivning«,
hvor principperne gik forud for detaljerne.
Hverken Venstre (Søren P. Larsen) eller kommunisterne (Aksel Lar
sen) kunne tiltræde loven. Venstre anså arbejdsløshedslovens bestemmel
ser om nødhjælpsarbejder og højskoleophold for tilstrækkelige, men brød
sig desuden hverken om ministerens forsøg på med dette forslag at bane
vejen for nye mål og nye tanker, eller om udgiften på 3 millioner. Ved
behandlingen i Landstinget konkretiseredes den kryptiske bemærkning
om nye mål og tanker: »...længe vil det ikke vare, før kolonierne får besøg,
og stille, men måske stærkt vil de unge blive belært om, at skal de vente en
bedre fremtid, må blikket og forventningerne rettes mod andre himmelle
gemer, f.eks. mod Øst«. Tillige berørte Søren P. Larsen det fænomen, der
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i vore dage er døbt paradoksproblemet, nemlig at der på en og samme tid
søgtes efter yngre arbejdskraft i avisernes annoncer og var høj arbejdsløs
hed i samme aldersklasse. En del af forklaringen gav han selv ved at
gentage påstanden om, at de unges færdigheder ikke stod i forhold til den
tarifmæssige løn. Søren P. Larsens ærinde var dog nok så meget et angreb
på Steinckes forsøg på gennem en revison af lærlingeloven at fa læretiden
nedbragt, hvor Venstre tværtom ønskede den forlænget, samt at slå et slag
for løntilpasningsfilosofien.
Venstres anden taler, industrimanden Rudolf Christiani, var imidlertid
positiv over for tendenserne i retning af frivillig arbejdstjeneste, hvilket
eksakt var Aksel Larsens angrebspunkt. Uden mindste gran af finfølelse
svang sidstnævnte pisken over, hvad han betragtede som begyndelsen til
folkeopdragende pligtarbejde af militaristisk, kapitalistisk og nationalt
tilsnit. Aksel Larsen var med sine bange anelser fem år forud for sin tid,
hvorimod markeringen af, hvor vanskeligt det ville være at finde egnede
arbejdsopgaver, der ikke konkurrerede med normal beskæftigelse, var
mindre visionær. I modsætning til sine ordførerkolleger ønskede han at
omgå problemet ved at sætte omfattende statsarbejder til tarifløn i værk.
Udvalgsarbejdet justerede kun ubetydeligt på det fremlagte forslag.
Den radikale regeringspartner havde, sin mæglerrolle tro, satset på enig
hed blandt de fire gamle partier, men selv om Venstre gentagne gange
blev belært om, at der knapt nok ville blive tale om en udgiftsforøgelse,
idet arbejdsløshedsunderstøttelsen som nævnt ville falde bort under lejr
eller koloniopholdet, rokkede det ikke ved partiets betænkeligheder ved
nye udgiftskrævende love så tæt på socialreformen. For at tilfredsstille de
konservative slettedes sætningen om deltagernes medvirken ved foran
staltningernes ledelse, mens det samtidig tilkendegaves, at man ikke ville
modsætte sig, at den rent faktisk fandt sted! Hovedsagen var tilsyneladen
de at undgå en kodificering af en beskeden begyndelse til elevdemokrati.
En ny folkeskolelov var jo i anmarch.
For at sikre sig imod den hyppigt omtalte sammenblanding af lejr- og
erhvervsarbejde og til at bistå socialministeren med administrationen
nedsattes et udvalg på 8 mand, 2 fra De samvirkende Fagforbund, 2 fra
Dansk Arbejdsgiverforening og 4 fra Rigsdagen. I forhold til det oprinde
lige forslag var rigsdagsmedlemmerne kommet til, hvilket skete under
henvisning til lovens forsøgsmæssige karakter - den var som nævnt stipu
leret til at vare til 31. marts 1934 - og lovgivernes berettigede interesse i at
følge udviklingen på nærmeste hold39.
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Med støtte fra Det konservative Folkeparti vedtoges loven den 19. maj
193340, hvorpå Rigsdagen efter en af de mest begivenhedsmættede samlin
ger i nyere historie kunne tage på sommerferie.

Revision og forlængelse 1934-35
Allerede i midten af oktober 1933 var Ungdomsarbejdsløshedsudvalget
på det rene med, at noget haltede. I et brev til socialministeren fremførte
det, at det under drøftelserne omkring bevilling af statstilskud flere gange
var blevet nævnt, at den knappe gyldighedsperiode kunne indskrænke
lysten til at sætte beskæftigelsesforanstaltninger i værk. Den standardskri
velse, der sendtes ansøgerne, var da heller ikke egnet til at vække optimis
me. Sagligt korrekt opridsedes rettigheder og pligter, hvortil hørte at sikre
projekternes afslutning pr. 31. marts. Udgifter, der påløb regnskabet efter
denne dato, måtte ansøgerne selv betale. Udvalget foreslog derfor, at
loven snarest forlængedes, således at kommuner og foreninger kunne be
nytte vinteren til at forberede og planlægge arbejder til påbegyndelse
straks i foråret 193441. Som støtte for begæringen påpegede udvalget, at
kommunernes interesse for loven syntes at være i stigen42.
Den delvis optimistiske henvendelse dækkede imidlertid over en indtil
da meget begrænset interesse ude omkring. Interessen kunne stort set ikke
være andet end i stigen! Udvalget havde modtaget en halv snes fore
spørgsler, hvoraf kommunerne tegnede sig for de 543. Med et par enkelte
undtagelser var ansøgningerne indløbet fra og med begyndelsen af okto
ber, dvs. så snært på den tilstundende vinter, at arbejdet først ville kunne
blive udført om foråret, og da - som nævnt - med en løbetid til ultimo
marts.
Da man i ministeriet, som forberedelse til forlængelseslovens forelæg
gelse pr. 20. oktober, opgjorde antallet af etablerede eller snarligt påtænk
te foranstaltninger, blev facit 17, hvilket gav en udgift på kr. 157.000,
svarende til 78.500 »beskæftigelsesdage«. Ved finansårets slutning nåede
de bevilgede beløb dog op på i alt kr. 225.000, dvs. 112.500 »beskæftigel
sesdage«44. På grund af en forskelligartet opgørelsesmetode er det vanske
ligt at gennemskue, hvor mange unge, der indeholdtes i »beskæftigelses
dagene«, men et skøn på omkring 700 vil ikke være helt ved siden af, altså
godt og vel 0,5% af de ledige 18-22 årige. Dog måtte tvivlen komme loven
til gode. Af de forløbne 5 måneder havde de 3 ligget i den for alle parter
stille sommertid, og en vis modningsperiode var vel nødvendig. Steincke
fulgte altså udvalgets indstilling og bad den 15. november i sin fremlæg-
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gelsestale, der ganske kort holdt sig til de ikke alt for opmuntrende kends
gerninger, om en forlængelse frem til 31. marts 193545.
Undervejs i rigsdagsdebatten blev der givet en del bud på årsagerne til
det mistrøstige resultat. Regeringspartierne kunne ikke se rettere, end at
Venstres afvisende holdning bar en væsentlig del af skylden. Hvor dette
parti havde det politiske flertal i sogne- og købstadskommuner - for sog
nekommunernes vedkommende var det den altovervejende del - havde
man dér formodentlig indtaget samme tilbageholdende attitude. Julius
Bornholt beklagede, at der ikke i den kommunale forvaltning fandtes
særlige arbejdsløshedsudvalg og mente i øvrigt, at tilskuddet på kr. 2 var
for ringe til at dække udgifterne til kost, logi og pædagogisk medhjælp.
Hvad angik de mindre kommuners indkvarteringsproblemer mente han,
at dette spørgsmål var blevet løst gennem den stedfundne praksis, nemlig
at deltagerne fik udbetalt et beløb som kompensation for at blive boende
hjemme. Derimod måtte der sættes ind med tilskud til startomkostninger,
anskaffelse af arbejdsredskaber og rejse- og beklædningshjælp. De unges
påklædning havde hverken svaret til arbejdets eller årstidens krav.
Heller ikke den konservative Bindslev var i tvivl om Venstres rolle som
prügelknabe, men fremførte herudover den nærliggende undskyldning, at
socialreformens indkøring havde tæret hårdt på kommunernes personale.
Små kommuner med f.eks. 10-15 unge arbejdsløse gad ifølge Bindslev ikke
tage noget initiativ, men holdt sig »inden for socialreformens rammer«,
hvilket var en diplomatisk omskrivning for at udbetale kommunehjælp i
stedet. På denne baggrund slog han til lyd for, at staten måtte træde til
som foretager. Sluttelig var han skuffet over, at Konservativ Ungdom i
modsætning til D.s.U. ikke havde vist sagen interesse.
Venstre, som under 1. behandling havde anlagt en imødekommende
holdning, valgte efter udvalgsarbejdet at gå i opposition endnu engang, et
forhold, der sammen med et forslag om at nærme sig en tvungen ordning i
nogen grad afsporede debatten og camouflerede, at partiet satte fingeren
på flere af lovens ømme punkter. Søren P. Larsen var ikke fri for at
ironisere over de igangsatte arbejder - »anlæg af soppepladser, anlæg af
kælkebakker, som der for resten ikke har været megen brug for i denne
vinter, og sligt« — og anså det i tilknytning hertil nødvendigt at indskærpe
arbejdets produktive art. I samme åndedrag mente han, at det efter lo
vens ånd havde været rimeligere først at finde velegnede opgaver, arbejde
i skove, moser, tørvegrave etc., og derpå samle de unge i arbejdslejre på
lokaliteten, i stedet for at udtænke beskæftigelsesforanstaltninger i umid
delbar nærhed af pågældende by, hvorefter deltagerne kunne blive boende
10
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mod det omtalte vederlag til kost og logi. Efter Venstres mening kunne
vederlag plus lommepenge snige sig op i nærheden af en ugeløn, der var så
stor, at interessen for at finde »ægte« arbejde kølnedes. Partiet ville følge
lig ikke gå med til at lade tilskuddet stige til kr. 2,50 pr. dag pr. deltager,
således som det var foreslået af regeringen. At ikke en eneste landkommu
ne havde meldt sig som initiativtager, kunne forklares ved, at man her
havde vanskeligheder ved at stille med såvel lærerkræfter som lokaler til
undervisning og sport.
Venstres kritik førte frem til forslag om, at beskæftigelsen normalt skulle
bestå i en passende blanding af legemligt arbejde, undervisning og sport,
således at der levnedes plads til at lade arbejdsandelen ekspandere i
forhold til de to andre elementer. Regeringspartierne og de konservative
godtog under udvalgsforhandlingerne denne ændring, bl.a. for at imøde
komme den omtalte besværlighed med lærerkræfter og lokaler. Også sti
puleringen af arbejdets produktive karakter vandt almen tilslutning og
førte til en udvidelse af lovens opgaveforslag med plantning af læbælter og
plantager samt vandløbsreguleringer. Tilføjelserne tyder stærkt på, at
man har haft Hedeselskabet i tankerne.
Hvad der derimod bragte enigheden til øjeblikkelig ophør, var Venstres
ønske om i loven at indføje følgende bestemmelse: »Når en kommune
anviser unge arbejdsløse beskæftigelse ved et arbejde, der er igangsat efter
denne lov, og vedkommende vægrer sig ved at efterkomme anvisningen,
er kommunalbestyrelsen berettiget til at sidestille en sådan vægring med
de tilfælde, som loven om offentlig forsorg § 306 omfatter«. Efter denne
paragraf havde pågældende ved uordentlig livsførelse, uforsvarlig økono
mi eller ved uden rimelig årsag at have nægtet at tage arbejde, bragt sig i
selvforskyldt trang46. Den modtagne kommunehjælp blev herefter ydet
med retsvirkning (fattighjælp), altså bortfald af valgret og valgbarhed til
offentlige forsamlinger og råd, indtil hjælpen enten var tilbagebetalt, eller
der var forløbet 2 år efter, at vedkommende var ophørt med at modtage
hjælpen. Det er den sidste passus, der giver svaret på, hvorfor den unge
ikke kunne være ligeglad med retsvirkningen, når valgretsalderen dog var
25 år. Venstres argument for at indføre en sådan sanktionsregel var, at
når kommunerne ofrede tid og økonomi på arbejdsforanstaltningerne,
måtte man af de unge kunne forlange, at »de anerkender rigtigheden af, at
der skal ydes noget arbejde for at få den hjælp, der her er tale om.« Noget
for noget, når venskab skal holdes. At Venstres ønske så blev imødekom
met ved lovrevisionen i 1938 hører til historiens ironi.
Det samlede resultat blev, at Venstres ændringsforslag omkring arbej-
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dets art og omfang blev taget til følge, at tilskuddet sattes op til kr. 2,50,
og at der afsattes beløb til dækning af etableringsudgifter, rejseomkostnin
ger, arbejdsredskaber og indkøb af arbejdstøj. Desuden lovfæstedes den
omtalte praksis med at betale for kost og logi hjemme. Imod loven, der fik
gyldighed til 31. marts 1935, stemte Venstre og kommunisterne, de sidste
med uændret argumentation, nemlig at problemet måtte løses ved almin
deligt (stats)arbejde til tarifmæssig betaling.
Da den store omkalfatring af ungdomsarbejdsløshedsloven i 1938 basere
de sig på erfaringerne i forbindelse med den lige omtalte justering og en
treårig forlængelse fra og med 1935, vil det være mest hensigtsmæssigt at
opsummere resultaterne 1933-38 efter en kort omtale af 1935-diskussionen. Der vil i denne forbindelse blive lejlighed til at se på udviklingen i
arbejdsløsheden blandt unge, hvorledes de politiske ungdomsorganisatio
ner stillede sig, indførelsen af den tvungne arbejdspligt i Tyskland samt
lignende, frivillige foranstaltninger i bl.a. Sverige, England og U.S.A.
Rigsdagsforhandlingerne i februar-marts 1935 var jævnthen en genta
gelse af standpunkter og ordvekslinger fra året forud47. Regeringen bad
om en treårig forlængelse frem til 31. marts 1938, dels under indtryk af
den mangedoblede udnyttelse af 1934-loven, dels for mere effektivt at
kunne imødegå kritikken af planlægningsproblemer forbundet med den
hidtidige år-for-år-lovgivning.
Ved udgangen af januar 1935 havde 36 initiativtagere faet bevilget
tilskud på i alt 725.000 kr. Antallet af beskæftigede var bragt op på 171800, altså en tredobling i forhold til finansåret 1933-34, men stadigvæk
beskedne 10% af samtlige unge arbejdsløse. Resultatet var utilfredsstil
lende og nedslående, og at socialministeren havde sine tvivl med hensyn
til at vende udviklingen fundamentalt fremgår af, at der til de kommende
år kun ansøgtes om 4 millioner kr., mens 1933-loven som bekendt var
beregnet til en udgift på 3 millioner. Med andre ord gik det anslåede skøn
ud på, at omkring en fjerdedel af de ungdomsledige fremtidigt ville benyt
te sig af ordningen.
Venstre nød igen den tvivlsomme ære at måtte agere syndebuk. Rege
ringen og de konservative tilskrev venstrekommunernes negative indstil
ling de mangelfulde resultater og henviste til, at faktisk ingen »rene«
Venstre-sognekommuner var at finde på listen over igangsættere, kort og
godt ren sabotage. Over for Venstres svar, at arbejdsløsheden i mindre
kommuner var så beskeden, at etablering af foranstaltninger var illuso
risk, og at arbejdets art under alle omstændigheder var unyttigt og upro
duktivt, erkendte støttepartierne blankt, at der lovgivningsmæssigt var
10*
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tale om et surrogat. Hvad man end mente herom, var det dog langt at
foretrække for den understøttede lediggang.
Mere interessant end den nævnte gentagelse af argumenter og modar
gumenter var den af Venstre med stigende styrke fremhævede foreteelse,
at landbruget manglede ung arbejdskraft. Det var således meningsløst at
sætte de 18-22 årige i gang med at bygge kælkebakker og anlægge soppe
bassiner - partiets foretrukne eksempler - når de unge let ville kunne
finde fornuftigt og produktivt arbejde på landets gårde. For at kigge
påstanden nærmere efter i sømmene bad socialministeren i slutningen af
september 1935 Statistisk Departement om at foretage en undersøgelse
over landbrugets utilfredsstillede behov for fremmed arbejdskraft i første
halvår af dette år, ligesom der i juli 1936 nedsattes en kommission til at
kulegrave spørgsmålet48. Til syvende og sidst var der jo her tale om et
substantielt angreb på den samlede arbejdsløshedslovgivning.
Departementet nåede frem til, at der i den omtalte periode havde været
et udækket behov på næsten 25.000 personer: karle, piger og daglejere.
Heraf faldt over 7.000 på karle i alderen 17-21 år. Interessen for netop
denne aldersklasse syntes i øvrigt at være i stigen i takt med landbrugets
økonomiske problemer - overgang til billigere arbejdskraft samt udbre
delsen af muskelerstattende maskiner. Til dette overraskende tal stillede
udvalget det mere end akademiske spørgsmål, om det i statistikken opfør
te behov for arbejdskraft nu også faldt sammen med manglen på arbejds
kraft: »De allerfleste landbrugere ... vil altid have en række arbejder af
forskellig art, som de nok kunne tænke sig udført, såfremt de kunne skaffe
sig den dertil fornødne arbejdskraft til en løn, der kunne dække arbejdets
værdi. Der findes derfor altid et vist latent behov efter arbejdskraft, som
ikke bliver effektivt til de gældende lønninger og kun far betydning, hvis
lønningerne var noget lavere, eller hvis pågældende landbruger er så
heldig at skaffe sig en karl, der er villig til at arbejde for den tilbudte (lave)
løn, eller som er særlig effektiv i forhold til sin løn, f.eks. en ung dygtig
karl.« Afdækningen kompliceredes yderligere af, at departementet havde
spurgt, om landmanden havde »haft brug for flere folk«. Efter at have
undersøgt, om manglen var udtryk for et betalingsdygtigt behov - om
kring halvdelen havde undladt at opgive, hvilken løn de havde tilbudt og om den var ekstraordinær stor i forhold til tidligere, konkluderede
udvalget, at på baggrund af det mangelfulde materiale kunne der kun
udledes en periodisk, ubestemmelig arbejdskraftmangel49.
Noget ganske andet var, om landbruget i det hele taget havde haft
mulighed for at fa det påståede behov på ung arbejdskraft dækket. I
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Arbejdsløshedsrådets betænkning af 22. februar 1935 om arbejdsløshe
dens karakter og omfang på grundlag af arbejdsløshedstællingen af 30.
juni 1934 blev det med alle forbehold anført, at omkring 20.000 personer
havde forladt landbruget i de 3 første kriseår (jfr. s. 140). Ikke mindst de
bedre løn-, arbejds-, bolig- og fritidsvilkår i byer og købstæder havde
bidraget til denne afvandring. Når der samtidig var stor arbejdsløshed i
byerhvervene, kunne det umiddelbart se ud, som om den tilflyttede ar
bejdskraft drog direkte ind til ledigheden. Den store arbejdsløshedstælling
fra 30. juni 193450 tegner imidlertid et billede, der snarere tyder på, at
landarbejdskraften fandt beskæftigelse, men på byarbejdskraftens bekost
ning. Blandt 17.930 ledige arbejdsmænd - og det var i denne arbejdsløs
hedskasse, de tilvandrede, ufaglærte landbrugsmedhjælpere fandt opta
gelse - var kun 516 i alderen 18-24 år med oprindelig beskæftigelse i
landbruget. Tallet reduceres til ca. 250 ved at fratrække antallet af fami
lieforsørgere (de var ikke efterspurgte) samt den del, der kun havde været
kortvarig arbejdsløs inden for de sidste 2 år51. Skulle landbruget have
dækket det opgivne behov på over 7.000 unge, måtte det således appellere
til andre arbejdsløshedsplagede erhvervsgrupper. Det socialministerielle
udvalg foreslog da også i relation til ungdomsarbejdsløshedsloven, at den
kunne ændres, »således at loven ikke blot kommer til at tjene det formål
ved beskæftigelse at opretholde de unge arbejdsløses arbejdsvilje og -evne,
men også det formål i videst muligt omfang at give en uddannelse i eller
tilknytning til et bestemt fag, herunder også landbrug.« Konkret tænkte
man sig, at der i forbindelse med arbejdslejrene skulle være landbrug for
herigennem at stimulere interessen for det friere og sundere liv på lan
det52. Men udvalget pointerede, at uden en forbedring afløn-, arbejds- og
boligforhold var ønsket om at vende strømmen fra land til by ikke meget
bevendt.
Ved at foretage en sammenligning af § 1 i henholdsvis 1933- og 1934loven - 1935-behandlingen medførte som lige omtalt blot en uændret
forlængelse i tre år - får man umiddelbart belæg for, at arbejdsandelen
var ekspanderet: »Det er en forudsætning, at beskæftigelsen normalt består
i en passende blanding af legemligt arbejde, undervisning og sport, og at
det fortrinsvis sker ved produktivt arbejde, der ellers ikke kan antages at ville være
bragt til udførelse«, I den kursiverede tekst, der typografisk markerer æn
dringer og tilføjelser, skal man bemærke adjektiverne »fortrinsvis« og
»normalt«. Disse småord legitimerede reelt en udvidelse af det legemli
ge arbejde. I omkring halvdelen af tilfældene er arbejdet forøget med 1/2-1
time pr. dag, nemlig fra 1933-lovens bestemmelse om 3 timer til nu
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372-4 timer. Endvidere var det offentlige tilskud forbedret væsentligt,
knap så meget ved personbidragets regulering fra kr. 2 til kr. 2,50 som ved
beløbene til etableringsomkostninger, anskaffelse af arbejdstøj og -redska
ber samt til dækning af rejseudgifter mellem hjem og arbejdslejr. Sidst
nævnte udgift blev imidlertid lidet tyngende på budgettet, idet den alt
overvejende del af initiativtagerne benyttede sig af muligheden for at ud
betale »hjemmetillæg« fremfor at oprette lejre. Tanken om stationære
beskæftigelseslejre var ikke slået an, hvorved en væsentlig del af det oprin
delige idegrundlag var gået fløjten. Set med iværksætternes øjne kunne
rækken af praktiske forhold, der skulle løses forud for etableringen af en
foranstaltning, være så lang og tidkrævende, at den gode vilje ikke blev
omsat i praksis, for så vidt den i det hele taget eksisterede. Første forud
sætning var naturligvis, at der på stedet var et tilstrækkelig stort antal
ledige ugifte mænd i alderen 18-22 år, som frivilligt havde tilkendegivet
deres interesse. Fortegnelserne over beskæftigelsesforanstaltninger 193335 giver indtryk af, at besværingerne over manglende tilslutning ikke
sådan lader sig feje af bordet. Der er jo samlet og hver for sig tale om ret
beskedne tal. Indtrykket bekræftes og udbygges, når man går til de delta
gerlister, der som forudsætning for statsrefusion indsendtes til Socialmini
steriet53. Ikke blot er personkredsen lille, men måned for måned, ja, uge
for uge, sker der ret betydelige udskiftninger blandt deltagerne. Et hold på
f.eks. 40 mand i 4 måneder kan således meget vel have omfattet det
dobbelte antal eller mere. Det siger sig selv, at spørgsmålet om, hvor
mange personer, der i en given periode var omfattet af lovgivningen, af
denne grund var lettere stillet end besvaret, og at det i foranstaltnings
oversigterne benyttede udtryk »beskæftigelsesdage« i al sin uldenhed af
spejler situationen temmelig præcist.
Et større overblik giver den store arbejdsløshedstælling af 30. juni
193454. Som bekendt var det statistiske grundlag, politikerne i 1933 havde
som basis for arbejdet med loven af 20. maj s.å., nærmest ikke-eksisteren
de. Arbejdsløshedsrådet havde »aldeles skønsmæssigt« regnet med, at
mellem 25-40% af de arbejdsløse var i alderen 18-22 år, mens Arbejdsdi
rektoratets tælling af 5. maj 1933 bragte procenten ned på 15. Resultatet
blev desværre først offentliggjort efter lovarbejdets afslutning. 1934-tællingen var langt mere nuanceret end Arbejdsdirektoratets undersøgelse. Ar
bejdsløshedskassemedlemmerne opdeltes efter alder, køn, beskæftigelse,
bopæl og antal tabte arbejdsdage i tiden juli 1932 - juni 1934, jfr. tabeller
ne s. 151-152. Af særlig interesse i denne artikels sammenhæng er de om-
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Fordeling efter tabte arbejdsdage (0-451-) juli 1932 -juni 1934, mænd 1824 år pr. 1. juli 1934, nydende medlemmer.
Bygnings- og møbelindustri:

Dage

0
1-6
7-25
26-75
76-150
151-300
301-450
451-

Anden industri:
0
1-6
7-25
26-75
76-150
151-300
301-450
451-

Handel:
0
1-6
7-25
26-75
76-150
151-300
301-450
451-

Arbejdsmand:
0
1-6
7-25
26-75
76-150
151-300
301-450
451-

Hovedstad
+ forst.

Provinsbyer
4- forst.

Landdistr.

353
39
98
247
301
556
319
140

574
42
140
275
474
856
618
235

402
17
73
200
299
552
273
47

1329
98
311
722
1074
1964
1210
422

1921
60
325
734
856
1251
721
676

2438
65
437
929
1037
1744
1150
961

1466
37
190
393
419
515
248
122

5825
162
952
2056
2312
3510
2119
1759

711
5
43
103
112
126
63
24

2104
7
82
236
272
338
160
88

508
2
22
71
86
73
25
14

3323
14
147
410
470
537
248
126

1337
24
112
253
391
519
340
274

988
14
124
323
601
984
535
246

2280
38
227
634
1000
876
146
22

4605
76
463
1210
1992
2379
1021
542

Hele landet
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Samtlige arbejdsløshedskasser:
0
4322
128
1-6
578
7-25
1337
26-75
1660
76-150
151-300
2452
301-450
1443
1114
451-
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6104
128
783
1763
2384
3922
2463
1530

4656
94
512
1298
1804
2016
692
205

15082
350
1873
4398
5848
8390
4598
2849

(35)*
(181)
(369)
(318)
(422)
(180)
(407)

Kilde: Statistiske Meddelelser 4. rk., 98 bd., 2. hft., Arbejdsløshedstællingen 30. juni 1934, Kbh.
1935, s. 98-101, 197-200, 213-216, 229-232, 238-241, 269.
*) De i parentes anførte tal vedrører de ved arbejdsløshedskasserne personligt tilmeldte arbejdssøgende. Til tallene skal lægges 329 personer, der ikke har oplyst ledighedens varighed.

kring 7.500 mænd, der i de pågældende to år havde været ledige i over 300
dage og derfor balancerede på den grænse, der gik mellem medlemskab
af en arbejdsløshedskasse og kommunehjælp. Efter lovens ånd var det netop
sammenfaldet af langvarig arbejdsløshed og ungdomsledigehd, der først
og fremmest måtte tages vare på. Vender vi med dette in mente tilbage til
de krasse angreb på sognekommunernes passivitet og disses henvisning til
det lokalt set lille antal unge ledige, kommer tællingen sognekommunerne
et skridt i møde, nemlig når arbejdsløshedstallet spredes ud på Danmarks
omkring 1300 sognekommuner. Da Statistisk Departements grundmate
riale ikke er bevaret, vil det imidlertid ikke være muligt at komme ned i
geografiske detaljer, men tabellen over arbejdsmændenes ledighed kan
dog fungere som en beskeden substitut. Med alle forbehold synes tallene
at vise, at beklagelserne over for de Venstre-dominerede sognekommuner
nok så meget var politisk dikteret, hvilket selvfølgelig ikke bortforklarer en
ganske reel modvilje fra denne kant, styrket af rigsdagsgruppen og næret
af den ovenfor omtalte »mangel« på unge karle ved landbruget.
Dernæst kan man ikke se bort fra, at de arbejdsopgaver, lovgivningen
anbefalede, kunne forekomme alt andet end perspektivrige, mens igen det
lille antal frivillige, sammenholdt med kravet om undervisning, lokalefor
hold og forplejning, virkede blokerende på lysten til at foretage sig noget.
Indtil den 3-årige forlængelse i 1935 fungerede pålægget om foranstaltnin
gernes afslutning ved finansårets udløb i samme retning, og sidst men ikke
mindst viser de indsendte regnskaber, at kommunernes udgifter kun for
omkring 50% vedkommende blev dækket af tilskuddet på kr. 2,50 pr. dag
pr. mand.
Set fra de unges side stillede sagen sig ikke meget anderledes. Man kan
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selvsagt ikke efterkontrollere, hvorvidt de politiske ungdomsorganisatio
ners holdning har haft nogen definitiv indflydelse på dette forhold, men
helt at se bort fra den vil næppe være rimeligt. Venstres Ungdom, Dan
marks socialdemokratiske Ungdom og Konservativ Ungdom havde i 1933
et medlemstal på ca. 85.000, hvoraf alene Venstres Ungdom (V.U.) teg
nede sig for halvdelen, mens Danmarks socialdemokratiske Ungdom
(D.s.U.) og Konservativ Ungdom (K.U.) hver lå på omkring 20.000
tilsluttede. Lidt maliciøst er det blevet hævdet, at V.U. havde så stor
søgning på grund af sine foreningsballer, men hvorom alting er, lå aktivi
tetsniveauet notorisk højt i de tre store foreninger. Medlemsbladene
»Dansk Folkestyre« (V.U.), »Rød Ungdom« (D.s.U.) og »Konservativ
Ungdom« kan følgelig give et kvalificeret fingerpeg om synet på ungdoms
arbejdsløsheden. Mens »Konservativ Ungdom« ikke beskæftigede sig
med fænomenet, og »Dansk Folkestyre« holdt en partitro linje, indtog
»Rød Ungdom« en holdning, der kun med god vilje kan siges at have
noget at gøre med den lovgivning, som moderpartiet stod for. På D.s.U.’s
hovedbestyrelsesmøde medio april 1933, altså på et tidspunkt, hvor loven
var så godt som ferdigskrevet, diskuteredes ungdomsledigheden indgåen
de. Den udsendte resolution var så diplomatisk udformet, at lovinitiativet
rostes, mens indholdet reelt forkastedes55. Indledningsvis havde det været
under overvejelse ikke at støtte eller medvirke til forslag, der ikke sigtede
mod arbejdsløshedens direkte afskaffelse. Bestyrelsen havde imidlertid
fundet det mere opportunt at påpege, at det økonomiske og »sjælelige
pres, som følelsen af at være uanvendelig og udelukket fra retten til arbej
de« påførte de unge, og som let kastede dem i armene på reaktionære eller
skinradikale bevægelser, under de øjeblikkelige forhold kun kunne løses
ad følgende veje: 1. En effektiv arbejdstidsforkortelse. 2. Forhøjelse af den
skolepligtige alder. 3. Iværksættelse af omfattende offentlige arbejder.
4. Skabelse af mulighed for erhvervelse afjord til den arbejdsløse ungdom
på landet. Og endelig fremhævedes generelt betydningen af et forbud mod
overarbejde samt problemet med dobbeltbeskæftigelse. D.s.U. anså gen
nemførelsen af disse krav for uomgængelige, såfremt ungdomsledigheden
skulle kunne lettes effektivt. Som praktiske hjælpeforanstaltninger - og i
overensstemmelse med de på Socialistisk Ungdoms Internationale i okto
ber 1932 i Prag vedtagne retningslinjer - fremholdtes: 1. En sikring af
lovmæssig understøttelse for arbejdsløse unge. 2. Befordring af ungdoms
skolen og udvidelse af videreuddannelsesmulighederne. 3. Oprettelse af
værksteder for de unge, der ikke kunne finde en læreplads. 4. Beskæftigel
se af udlærte unge et år efter endt læretid. 5. Oprettelse af hjem, hvor man
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kunne spise, finde hensigtsmæssig beskæftigelse og drive sport. De unge
skulle have medbestemmelse ved forvaltning og programlægning. 6. Kol
lektiv selvhjælp for arbejdsløse unge. Som udvidelse af pkt. 2. henvistes til
en bedre udnyttelse af bestående skoler, dvs. folkehøjskoler, landbrugs-,
fag- og eksamensskoler, også i sommermånederne, hvor Arbejdsløsheds
fonden som omtalt ikke ville yde tilskud. Den frivillige arbejdstjeneste
efter tysk mønster anså man for en ufarbar vej at betræde. »For det første
viser erfaringerne andetsteds fra, at det er et i forhold til det samlede
arbejdsløshedstal ringe antal arbejdere, der bliver beskæftigede ved den
frivillige arbejdstjeneste, for det andet kan derved den almindelige leve
standard for arbejderklassen blive udsat for svære forringelser, og for det
tredje viser erfaringerne, at den frivillige arbejdstjeneste i vide kredse
betragtes som den første etape på vejen mod den tvungne arbejdstjeneste,
arbejdstjenestepligten«56. Derimod opfordrede man sluttelig myndighe
derne til at vise den størst mulige interesse for de bestræbelser, der måtte
udgå fra arbejderungdommen selv, f.eks. at tilvejebringe og indrette lejr
pladser, ferie- og ungdomshjem, samt lokaler, der kunne stå til disposition
for de ledige i dagtimerne.
At D.s.U. havde været repræsenteret under Arbejdsløshedsrådets for
handlinger, gjorde det ikke lettere at »sælge« loven til medlemmerne,
hvoraf 37% eller ca. 7.500 var i alderen 18-22 år57. En hovedbestyrelsesre
solution fra påsken 1936, Ungdommen og samfundet, indskrænker sig da
også til at konstatere, at indplacering i det normale erhvervsliv er hoved
sagen, at hjælpeforanstaltninger kun er hjælpeforanstaltninger, og at ungdomsarbejsløshedsloven er blevet beklagelig lidt udnyttet. Hermed var
der i hvert fald ikke sagt for meget58.
Ved bedømmelsen af de unges uvilje mod at tilslutte sig en foranstaltning
indgår endvidere det moment, at så længe vedkommende var medlem af
en A-kasse og altså mødte til kontrol, så længe var der håb om anvisning
af arbejde. Arbejdsløshedstællingen fra 1934 bestyrker denne formodning.
Det vil kunne ses, at antallet af tabte arbejdsdage stiger markant i områ
det 7-300, dvs. den periode hvor 26 (39) ugers- eller 10 måneders-reglen
endnu ikke havde virkning. Fra den nutidige »paradoksproblem«-diskussion ved man, at det netop er i yderenderne af ledighedstiden, hvor den
største jobsøgningsaktivitet udvises, nemlig i starten, hvor håbløsheden
ikke er blokerende, og i slutningen, hvor udsigten til at måtte gå på
bistandskontoret og lade sig underkaste en individuel støtte-bedømmelse
virker ansporende. Den mellemliggende periode er - og navnlig var præget af tilfældige småarbejder, der lige akkurat kunne give nok til, at
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skindet holdtes på næsen. Og når det drejede sig om småjobs, gav købstæ
derne og de større byer en bedre overlevelseschance. Incitamentet til at
melde sig til en foranstaltning kunne givetvis være øget betydeligt, om
opholdet havde talt med som arbejde i arbejdsretlig forstand og således
havde medvirket til at bryde barrieren for udbetaling af dagpenge på 26
(39) uger eller 10 måneder. Bedst havde det naturligvis været, hvis lejrar
bejdet tillige havde taget sig fornuftigt eller nyttigt ud og var blevet betalt
efter tariffen.
Der krævedes alt i alt en kraftig energiindsats i såvel kommuner som fra
de unges egen side, hvis loven skulle udnyttes. Når Alfred Bindslev i 1934
beklagede, at kommunerne i stedet »holdt sig indenfor socialreformens
rammer«, var det ikke uden forbindelse med virkeligheden, mens på den
anden side deltagerantallet taler sit tydelige sprog.
I dette perspektiv kan det ikke overraske, at tankerne om en mere
håndfast og effektiv indgriben med tiden vandt større indpas. Det vil
erindres, at regeringspartierne fra starten valgte det lokale initiativ, udgå
et fra kommuner og foreninger, mens de konservative fra 1934 slog til lyd
for en statsstyring. Fra samme tidspunkt ønskede Venstre at få foranstalt
ningerne bakket op af en sanktionsregel om tab af understøttelsesret i
kombination med mulighed for at henvise unge til en foranstaltning. Ikke
blot den hjemlige lovs svage effektivitet, det faldende arbejdsløshedstals
basis for at overskue problemet, der mere og mere samlede sig om de
langtidsledige, men også udviklingen i Europa skubbede i retning af stats
overtagelse. Under fmanslovsdebatten 1936 rykkede den konservative
Carsten Raft ud med et advokatorisk forsvar for arbejdstjenesten, eller
rettere arbejdspligten59, i pjeceform senere udgivet under titlen »Arbejds
pligten«. Raft forestillede sig, at den militærfri del af ungdommen - på
dette tidspunkt indkaldtes kun 1/3 af en årgang - i stedet for værnepligt
skulle aftjene arbejdspligt60. Godt nok ville arbejdspligten ikke kunne
afskaffe arbejdsløsheden, men på ungdomsledigheden ville den kunne fa
afgørende betydning, idet presset på arbejdsmarkedet ville lettes med 15.20.000 stillinger/personer. En del arbejdsløshedsunderstøttede ville kun
ne komme i arbejde, mens en anden del kommuneunderstøttede ville fa
tilstrækkelig beskæftigelse til atter at kunne indtræde i de A-kasseunderstøttedes rækker. »Styrken« forventedes indkaldt med halvdelen pr. halv
år, således at der ville blive et sommerhold og et vinterhold, sidstnævnte
især beregnet for landboungdommen. En sådan hold-ordning ville des
værre medføre, at arbejdspligtens vigtigste moment, bibringelse af forstå
else mellem klasserne »af det nationale fællesskab«, ikke kom til fuld
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udfoldelse, men så længe landbruget manglede arbejdskraft - hvad Raft
altså tog for fuld pålydende - kunne det ikke være anderledes. Til gengæld
ville systemet bremse landboungdommens tendens til at flytte til byerne i
vinterhalvåret. Ligeledes kunne man i lejrene propagandere for landbru
get som arbejdsplads.
Den psykisk stimulerende, nationale og klassekampsnedbrydende un
dervisning ville være samfundets og de unges mere immaterielle udbytte
af et lejrophold, hvorimod opdyrkning af nye landbrugsarealer, plantning
af skove, anlæggelse af branddamme, flyvepladser, feltbefæstningsanlæg
ved grænsen, cykleveje og idrætspladser ville komme til at stå som monu
menter over arbejdsindsatsen. Spektret omfattede, som det vil ses, kilder
ne til økonomisk genrejsning, sikkerhed og sundhed på nationalt grund
lag, men det vil også være fremgået, at Raft i det store og hele kopierede
den tyske arbejdstjeneste, der fra sommeren 1935 var blevet gjort obliga
torisk for alle mænd og kvinder i alderen 18-19 år, jfr. ovenfor s. 137 ff.
Det er i denne forbindelse bemærkelsesværdigt, at den tyske arbejdstje
neste stadig dominerede den offentlige debat, ikke mindst når den politi
ske udvikling sydpå tages med i overvejelserne omkring en eller anden
form for pligtarbejdes formålstjenlighed i et demokratisk folkestyre. For
holdet er imidlertid rimelig enkelt. Hvad angår den tyske nazisme, hører
fordømmelsen heraf i bred almindelighed efterkrigstiden til. Opmærk
somheden på, hvad der var ved at ske i nabolandet, nåede ikke langt ud
over den snævre kreds af politisk og humanitært aktive, som formidlede
deres iagttagelser. Og med hensyn til ungdomsarbejdsløshedens bekæm
pelse fremstod det tyske eksempel i sin tilsyneladende radikalitet som et
alternativ, der ikke let kunne overses61. Der var noget umiddelbart tilta
lende og appellerende i, hvad Carsten Raft beskrev som »overalt glade,
sunde, solbrændte ansigter«62. I forhold hertil kunne foranstaltningerne i
Sverige (fra sommeren 1933) og i England (fra foråret 1929) godt tage sig
noget blegsotige ud, og som idegrundlag for vor egen lovgivning var der
ikke meget at hente. I begge lande arbejdede man med et »dansk« frivil
ligt system aflejre på den ene side og en meget udbygget kursusvirksom
hed på den anden side. Den væsentligste forskel lå i, at ungdommen her
kunne pålægges deltagelse. Ved vægring eller bortvisning på grund af
dårlig opførsel faldt understøttelsesretten bort63. Også det amerikanske
Civilian Conservation Corps af unge arbejdsløse mænd, iværksat i foråret
1933 og en af New Deal’s mest populære projekter, var baseret på frivillig
hed og som kombination af manuelt arbejde (især skovarbejde) og under•
•
64
visning
.
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Groft set kan de udenlandske foranstaltninger således rubriceres i to
kategorier: en germansk og en skandinavisk-angelsaksisk model, men
ganske meget tyder på, at selv om den danske lovgivning, som det skal ses
nedenfor, fra og med 1938 indførte et sanktionsfunderet henvisningssy
stem efter svensk mønster, tog man i mindre grad ved lære af dette lands
udbyggede kursusvirksomhed. Eksempelvis kunne man have ladet fagun
dervisningen foregå hele året og ikke kun i månederne januar - marts,
ligesom man kunne have ændret bestemmelsen om, at ugifte unge specielt
skulle anvises plads på høj- eller fagskole. På papiret ser det sidstnævnte
pålæg rimeligt ud, nemlig et forsøg på at lade de unge komme over i et
kundskabsmæssigt og pædagogisk set stimulerende miljø blandt andre
unge, hvoraf hovedparten ikke var arbejdsløse65. Men det er nok et
spørgsmål, om ikke omskoling eller videreuddannelse i større målestok og
på steder, hvor den ugifte 18-22 årige traf sammen med ligestillede kam
merater, havde virket som et mere jordnært alternativ til ungdomsar
bejdsløshedsloven, ja, måske helt havde kunnet erstatte den66.
Da sekretær i Socialministeriet, Poul Stockholm, i 1936 tog et vue over de
sidste tre års udvikling inden for ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelsen,
konstaterede han, at det af Arbejdsløshedsfonden støttede undervisnings
arbejde under de givne vilkår sikkert havde nået sit maksimum, dvs. et
elevtal i 1934-35 på 5000. Som uddannelsestilbud betragtet sattes græn
sen af elevmaterialets motivation. Pressede man på den del af de unge
ledige, der ikke besad de nødvendige personlige forudsætninger, ville un
dervisningslokalet let blive omdannet til »en slags varmestue for deltager
ne og et samlingssted for udbredelse af lediggangens nedbrydende psyko
se«67. I mangfoldige tilfælde ville det derfor kun være muligt at opretholde
»de sjælelige og legemlige arbejdsforudsætninger« gennem manuelt
arbejde.
Efter Stockholms beregninger havde ungdomsarbejdsløshedslovens ud
nyttelsesgrad toppet i finansåret 1934-35, hvor 233.000 »beskæftigelsesda
ge« svarede til ca. 1900 mand i 4 måneder. Resultatets magerhed kunne
ikke blot tillægges den faldende arbejdsløshed, men også loven af 15.
december 1934 om mellemkommunal refusion for visse arbejdsløshedsud
gifter. Kommunerne kunne efter denne lov på en administrativ bekvem
måde iværksætte mindre betydelige arbejder for langtidsledige i alle aldre.
Ganske vist var refusionsbeløbet mindre end efter ungdomsarbejdsløs
hedsloven, men det var problemerne med indkvartering, lærerkræfter
o.s.v. også. Poul Stockholm var ikke i tvivl om, at lovgivningsmagtens
forudsætninger om, at kommunerne skulle og ville tage et væsentligt ini-
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tiativ på grundlag af ungdomsarbejdsløshedsloven, stort set var slået fejl.
Han stillede derfor spørgsmålet, om det ikke nu var på tide, at staten
trådte til. Et statsligt organ skulle ikke på samme måde tage hensyn til
lokale forhold, kunne bedre koncentrere sig om opgavernes løsning, ud
dannelsen afledere, og hvad der ellers hørte til at effektivisere ordningen.
Endelig påpegede han, at den del af »beskæftigelsesdagene«, der var fore
gået i regulære lejre, i modsætning til de mere løst organiserede foranstalt
ninger, fra slutningen af 1935 viste fremgang, nemlig fra godt 4000 til godt
6000 i marts 1936. Stockholm tog dette som et tegn på den oprindelige
ides bæredygtighed. Statsungdomslejre kunne være fremtiden.

1938-loven: Frivillighedsprincippet forlades
Fremtiden lå imidlertid lige om hjørnet, nærmere bestemt april 1938,
udtrykt gennem lov om beskæftigelse af arbejdsløse. Den ovenfor omtalte
lov om mellemkommunal refusion havde på sin vis udvisket skellet mel
lem særlige ungdomsforanstaltninger og øvrige beskæftigelsesforanstalt
ninger for specielt langvarigt arbejdsløse. I langt større målestok fortsat
tes denne linie ved beskæftigelsesloven af 1. maj 193768. Inden for de to
kategorier, nødhjælpsarbejder og særlige arbejder, faldt der en præmie for
at beskæftige unge under 22 år. Iværksatte kommuner eller private insti
tutioner nødhjælpsarbejder, ydede Arbejdsløshedsfonden et tilskud på
indtil 40% af lønudgiften, men blev der antaget arbejdere, som ikke havde
haft beskæftigelse i 10 måneder i de foregående to år, eller som var under
22 år, øgedes tilskuddet til 50%. De særlige arbejder, hvortil loven afsatte
30 millioner kr., måtte derimod kun udføres aflangvarigt eller unge ar
bejdsløse. Statslige organer, kommuner eller private institutioner, der nød
offentlig støtte (f.eks. Hedeselskabet), kunne komme i betragtning som
ansøgere, og som konkrete arbejdsopgaver nævntes anlæg af gang- og
cyklestier samt vejarbejder. Betalingen var tarifmæssig, men for at over
holde bestemmelsen om, at det stadig skulle være mere attraktivt at finde
beskæftigelse i det normale erhvervsliv, afkortedes arbejdstiden og der
med lønnen med 25%.
Med udgangen af marts 1938 udløb såvel ungdomsarbejdsløshedsloven
som ovennævnte beskæftigelseslov. Til afløsning af begge fremsatte so
cialminister Ludvig Christensen den 10. marts s.å. et samlet forslag om
beskæftigelse af arbejdsløse69. Ud fra bemærkningerne til lovforslaget af
sløres det hurtigt, at mens det første initiativ i sin 5-årige levetid ikke
havde været nogen oplagt succes, forholdt det sig diametralt modsat for
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den sidste lovs vedkommende, idet så godt som alle 30 millioner kr. var
udnyttet. Ungdomsarbejdsløshedsloven havde alt i alt udløst et statstil
skud på 2 millioner kr.; »beskæftigelsesdagene« fordelte sig således: 193334: 112.000, 1934-35: 233.000, 1935-36: 199.000, 1936-38: 160.000 og fra
1. april til 31. december 1937: 98.000. Som tidligere nævnt lader det sig
dårligt gøre at omregne »beskæftigelsesdage« til personer, men en meget
grov opfattelse kan udledes ved at gå ud fra, at en enkelt foranstaltning
maksimalt kunne vare 120 dage (4 måneder) og så dividere »beskæftigel
sesdagene« med 120. Efter denne tommelfingermetode bliver den anslåe
de udnyttelse i 1933-34: 930 personer, 1934-35: 1950, 1935-36: 1650, 193637: 1400, og i de 9 måneder i 1937: 800. Til sammenligning med det sidste
tal kan tjene Arbejdsdirektoratets tælling pr. 29. oktober 1937, ifølge
hvilken mængden af ledige, mandlige A-kassemedlemmer i alderen 18-21
år, der havde haft arbejde i mindre end 10 måneder i de foregående to år,
var 967, mens det totale antal unge ledige var 6.5OO70.
Socialministerens forklaring på den faldende udnyttelse var, at ordnin
gen havde været for lidt arbejdspræget, at refusionssystemet virkede for
stift, og at det ikke kunne afvises, at det under det hidtidige system havde
været muligt »for enkelte arbejdsuvillige og urolige at nedbryde den dis
ciplin, der må forefindes ved enhver foranstaltning«. Imidlertid førte er
kendelsen til, at regeringen snarere end at opgive loven ønskede den
styrket; tilsvarende skulle det i medfør af 1934- og 1937-lovene udviskede
skel mellem langvarigt- og unge arbejdsløse føres tilbage til den oprindeli
ge sondring. Det samlede lovforslag gik følgelig ud på at honorere de
særlige krav, som grupperne af henholdsvis kortvarigt-, langvarigt- og
unge arbejdsløse hver for sig stillede til en samlet beskæftigelsesplan.
Nødhjælpsarbejder tænktes anvendt, hvor det i en kommune drejede sig om
at beskæftige et mindre antal ikke-langvarigt arbejdsløse. Beskæftigelsesfor
anstaltninger var derimod kun beregnet for langvarigt arbejdsløse. Stat,
kommune eller private institutioner kunne være initiativtagere, og ar
bejdsopgaverne skulle være rimeligt store og samfundsnyttige, f.eks. vej
og jernbaneanlæg. Som tredie del opererede forslaget endelig med ung
domsforanstaltninger, der nedenfor vil blive nærmere omtalt.
Sekretær i Socialministeriet Poul Stockholm havde i 1936 argumenteret
for, at arbejdsløshedsbekæmpelsen overgik til et statsligt organ. I So
cialministeriet havde han samme år udarbejdet et større forslag til en
beskæftigelseslov, administreret og overvåget af en central ledelse, Statens
arbejdsudvalg71: »Under den nuværende ordning skal socialministeriets
arbejdsudvalg godkende vilkårene for nødhjælpsarbejder, amtsnævn skal
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godkende arbejder, der iværksættes i henhold til loven af 15. december
1934 (om mellemkommunal refusion), et særligt udvalg skal godkende
ungdomsarbejdsforanstaltninger, og Arbejdsløshedsfonden administrerer
kursusunderstøttelserne. At en sådan af historiske forhold bestemt tilfæl
dig administration må give resultater, der ikke alene er uberegnelige, men
endog direkte uønskværdige, behøver formentlig ingen nærmere påvis
ning.«
I nøje overensstemmelse med Stockholms plan om Statens arbejdsud
valg72 bestemte den ny lov i § 1., at der til lovens administration oprette
des en Beskæftigelsescentral73. Til at bistå ved sagsafgørelser nedsattes
Beskæftigelsesudvalget, der, når det drejede sig om ungdomsforanstalt
ninger, supplerede sig med det ligeledes nytilkomne Ungdomsudvalg.
Bruddet med fortiden var dog ikke større, end at man i Beskæftigelsesud
valget genfinder Arbejdsløshedsrådet (repræsentanter for administration
og erhvervsliv), og i Ungdomsudvalget det tidligere rådgivende rigsdags
udvalg af samme navn. Det nye bestod i centraliseringen og selvstændig
gørelsen, der også rent fysisk manifesterede sig ved, at Beskæftigelsescen
tralen flyttede over på den anden side af Holmens Kanal til egne lokaler i
Laksegade74.
Mens det var de mere subtile ændringer, der adskilte ungdomsarbejds
løshedslovene 1933 og 1934, tog beskæftigelseslovens afsnit om ungdoms
foranstaltninger fat på en anderledes håndfast måde. Ved siden af initia
tivtagende kommuner, foreninger eller »andre egnede organer« kunne
Ungdomsudvalget for statskassens regning fremsætte forslag om beskæfti
gelsesforanstaltninger (ikke at forveksle med lovens afsnit af samme
navn). Hensigten var klart nok at træde ind, hvor lokale forhold gjorde
det vanskeligt for en kommune at foretage sig noget, f.eks. hvor antallet af
ledige unge var for lille, eller hvis det ville være mest hensigtsmæssigt at
iværksætte særforanstaltninger for faglærte arbejdsløse i pågældende al
der. Tilsvarende hvor der var tale om en, eventuelt kostbar, forsøgsord
ning i større målestok. Hvad angik den økonomiske side af sagen ydede
Socialministeriet et skønsmæssigt tilskud, afhængigt af i hvilket omfang
arbejdsindsatsen kom den iværksættende institution til gode. Kommuner
ne skulle til staten refundere 30% af udgiften.
Af en arbejdsuge på 48 timer afsattes mindst 28 til legemlig beskæftigel
se. Til dækning af udgifter til kost og logi samt småfornødenheder udbe
taltes et fast beløb på ikke over 14 kr., hvortil kom et arbejdsvederlag på
13-16 kr. Differencen på 3 kr. var bestemt til at blive anvendt som hen
holdsvis straf og belønning i forbindelse med arbejdsindsats, opførsel,
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vilje til dygtiggørelse o.s.v. Hvis arbejdet var velegnet til at blive udført
som akkord, erstattedes det faste beløb og arbejdsvederlaget med et ak
kordvederlag på maksimalt 36 kr. for 30 timers arbejde. En trediedel af
arbejds- eller akkordvederlaget kom imidlertid ikke direkte til udbetaling,
men skulle af ledelsen for pågældende foranstaltning hensættes i en spare
kasse, således at deltageren ved opholdets afslutning sendtes hjem med en
lille kapital på rundt regnet 100-150 kr. Arbejdet måtte være af opdragen
de og produktiv art, men i modsætning til tidligere anbefaledes ingen
specielle opgaver. Man kunne således godt forestille sig, at projektet ind
ledtes med opførelsen af indkvarteringslokaler (træbarak), fremstilling af
møblement, dyrkning af grønsager til eget brug eller anden form for selv
forsyning (grise, høns), en model der havde stået sin prøve ved Køben
havns Kommunes arbejdslejr i Asserbo i 193675. Undervisningen måtte
anlægges efter praktiske krav og ske på neutralt grundlag, altså en genta
gelse af de oprindelige krav, hvorved der i første række tænktes på fag som
dansk, regning, skrivning og samfundslære. Normalt var et ophold afsat
til at vare 6-12 måneder.
Den mest interessante nydannelse bestod dog i, at deltagelse i en ung
domsforanstaltning kun ved egen tilmelding var en frivillig sag. I be
mærkningerne til lovforslaget siges det ganske tydeligt, at »da der ved
ungdomsforanstaltningerne fremtidig i højere grad end hidtil vil blive
krævet en arbejdsindsats fra deltagernes side, og da deltagelsen ikke frem
tidig kan betragtes som frivillig, ... har man i konsekvens heraf fastsat, at
der skal ydes et egentligt vederlag for deltagelse i foranstaltningen.« Den
18-22 årige kunne som nævnt melde sig som interesseret, men havde han
været uafbrudt ledig i over 4 måneder eller ikke haft arbejde i 10 måneder
i løbet af de sidste to år, trådte det for hele beskæftigelsesloven gældende
henvisningssystem i kraft, d.v.s. at han fra den offentlige arbejdsanvisning
blev henvist til en foranstaltning76. For unge arbejdsløse, der var faldet for
10-måneders reglen, fastsattes dog en karenstid på 3 uger, inden for hvil
ken de kunne prøve lykken på det private arbejdsmarked. Nægtede den
pågældende at lade sig henvise, var der i lovens forstand tale om arbejds
vægring, hvilket betød bortfald af såvel arbejdsløshedsunderstøttelse som
hjælp efter loven om offentlig forsorg. Lidt kuriøst virker det derfor, at det
i så henseende var mere fordelagtigt at møde op og efter en tid lade sig
bortvise på grund af dårlig opførsel, idet der herefter, om ikke andet,
kunne udbetales støtte med fattighjælps virkning.
Den efter 1937-loven fastsatte »præmie« på at beskæftige unge under 22
år (se ovenfor s. 158) havde nu fået en anden udformning. Hvis en deltager
II
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i en ungdomsforanstaltning havde klaret sig tilfredsstillende perioden
igennem, men herefter stod uden arbejde, skulle arbejdsanvisningskonto
ret se til, at vedkommende kom forrest ved tildeling af såvel ordinært
arbejde som henvisning til nødhjælpsarbejder eller beskæftigelsesforan
staltninger. Målet var en sikring af i hvert fald 6 måneders arbejde efter
ungdomsforanstaltningens afslutning. Som en væsentlig følgevirkning be
rettigede den anviste beskæftigelse til (gen)optagelse i en arbejdsløsheds
kasse, en ordning der, med al respekt for dens positive sider, dog besad et
vist mål af pression.
Endelig skal nævnes bestemmelsen om, at Beskæftigelsescentralen kun
ne kræve et arbejde fremskyndet eller udsat og i det hele taget skulle sørge
for, at de ledige om muligt kunne fa anvist normalt arbejde. Den ikke
umiddelbart indlysende hensigt var at imødekomme landbrugets sæson
betonede arbejdskraftbehov - høst, sukkerroekampagne og lignende. Ja,
faktisk kunne en foranstaltning afbrydes, og deltagerne overføres til så
danne normale arbejder.
Når mam betænker, hvilken udvikling arbejdsløshedsloven havde gen
nemløbet, eller rettere hvorledes båndet til 1933-loven nu effektivt var
klippet over, var rigsdagsdebatten i marts-april 1938 forbløffende mat og
afideologiseret. Socialdemokratiets ordfører gennem alle årene, Julius
Bornholt, kunne i anledning af frivillighedsprincippets bortfald slippe hel
skindet fra den mentale kovending ved at spørge, om det ikke var rimeligt
at afløse den »umoralske tvang, som disse mennesker er udsat for i de
elendige omgivelser, hvori de lever, med en moralsk tvang« under fuld og
åben demokratisk kontrol. Ordningen omfattede jo ikke alle unge arbejds
løse - nemlig ikke den del, der oppebar almindelig arbejdsløshedsunder
støttelse - der var ikke tale om nogen social værnepligt, men om arbejdsforanstaltninger som gennemgangsled til almindelig tarifmæssig beskæfti
gelse. Ligheden med arbejdstjenestepligten var således stadig fjern.
Den konservative Boeck-Hansen så med sympati på lovforslaget og
beklagede kun, at partifællen Carsten Rafts synspunkter fra finanslovsde
batten 1936 ikke den gang havde ført til realitetsdrøftelser. Dog fandt han
det uheldigt, at de gode intentioner skæmmedes af et for højt arbejdsve
derlag. Især landbruget kunne føle sig lønmæssigt presset. På Venstres
vegne undsagde Erik Eriksen beskæftigelsesloven en bloc. Den var for
partiet et yderligt udtryk for socialistisk planøkonomi og uden udsigt til at
skabe arbejde. Samfundet, inklusive de unge arbejdsløse, var bedre tjent
med løntilpasning, »retten til at arbejde for, hvad vi er værd«. I øvrigt på
linie med kommunisten Alfred Jensen frygtede han, at loven snarere end
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at skaffe nyt arbejde omfordelte den eksisterende mængde, og at ældre
familieforsørgere af arbejdsformidlingen skubbedes til side af unge med
overstået beskæftigelsestjeneste bag sig.
Med en gyldighed på 3 år vedtoges loven den 13. april 1938. De politi
ske fronter var omtrent som fra begyndelsen, idet de konservative stemte
for, Venstre imod, mens kommunisterne undlod at stemme - dertil var
der alligevel for meget godt i beskæftigelsesforanstaltningerne, hvorimod
ungdomsafsnittet for Alfred Jensen var lige så meget anatema, som det
fem år tidligere havde været for Aksel Larsen.

Sammenfatning og vurdering
Ved en tilbageskuende vurdering kunne det være fristende at lade Alfred
Jensen få det sidste ord, sagt om 1938-loven: »Det vil være en opdragelses
lov, ud fra den anskuelse, at arbejdsløsheden er et moralsk spørgsmål.«
Utvivlsomt ville man have kunnet få samtlige politiske partier til at skrive
under på en sådan vurdering, ganske vist på vidt forskellige præmisser
med hensyn til samfundets nutidige og fremtidige indretning.
Under rigsdagsdebatten forud for 1934-loven blev socialminister Steincke af Vens tre-manden Søren P. Larsen drillet med, at ministerens initia
tiv året forinden sandsynligvis bundede i den ærgrelse, han følte, når han
på sin daglige spadseretur fra villaen på Frederiksberg ind til Christians
borg observerede et stort antal unge, der formålsløst hang på gadehjør
nerne - ikke mindst fordi flere af disse unge mænd ved deres landlige
udseende afslørede deres herkomst. Drilleriet var naturligvis dobbeltbun
det, fordi Søren P. Larsen ønskede de unge tilbage til landet og i det hele
taget anså loven for overflødig og løn tilpasning for nødvendig. Men Venstre-politikeren vurderede ganske korrekt Steincke til at være et moralsk
menneske, for hvem lediggang var roden til alt ondt. Sat på spidsen var
det i realiteten omkring disse to poler - løntilpasning og moralsk forfald ungdomsarbejdsløshedsproblemet bevægede sig.
Regeringspartierne, socialdemokrater og radikale, samt det for denne
lovgivning faste støtteparti, de konservative, var enige om, at det var
samfundets moralske pligt at holde arbejdsevnen og -viljen vedlige i den
overgangsperiode, som den økonomiske krise i begyndelsen forkom dem
at være. Arbejderpartiet var ikke indstillet på, at faglig viden og dygtiggø
relse efter afsluttet læretid skulle gå til grunde på stenbroen. Ikke blot ville
en fremtidig arbejdsgiver kunne udnytte en sådan tilstand til at trykke
lønnen generelt, men også samfundsøkonomisk var der tale om et kolos11*
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salt ressourcespild, der ville hævne sig mange år frem i tiden. Da den
keynesianske underbudgetteringsteori med store offentlige arbejder i kri
setider ikke for alvor blev efterprøvet i 1930’erne, og da der ikke på anden
måde kunne skaffes normalt arbejde til de une arbejdsløse, fremstod tan
ken om et »reservoir«, hvor kombinationen af arbejde, undervisning og
sport kunne styrke den tilbageværende arbejdsvilje og genoprette den
forfaldne lærdom. Regeringen erkendte fuldt ud, at der var tale om en
nødløsning, men inspirationskilden - den tyske frivillige arbejdstjeneste gav grund til optimisme. Det må derfor have været lidt af et koldt styrte
bad at måtte opleve, at tilslutningen var så behersket, som den viste sig at
blive. I begyndelsen kunne regeringen henholde sig til, at den frivillige
ordning var et eksperiment, men i længden lod det sig ikke skjule, at gode
forklaringer, som f.eks. kommunernes ringe iver og sagens tilsvarende
ringe indarbejdethed i de kredse, den var beregnet på at hjælpe, ikke slog
til. For at tage det sidste først, viser D.s.U.’s holdning hen til en del af
forklaringen. Det var undervisning, lærlingehjem og kollegier for unge
ledige, der ønskedes, og ikke hvad der - noget forhastet i øvrigt - opfatte
des som en slags deportation til et påstået sundt, arbejdsomt liv på landet.
Nøjagtig de samme tanker genfindes i den radikale K. Helveg Petersens
artikel Arbejdsløshed og ungdomsskole i tidsskriftet »Tidens Stemme«,
juli 1935, og her på baggrund af to års erfaring. Men på en eller anden
måde virker det, som om en vis politisk træghed var indtrådt. Med andre
ord ændredes lovens hovedindhold, dvs. idegrundlag, ikke på noget tids
punkt afgørende. Der var stadig en i hvert fald tilsyneladende usvækket
tillid til den form for naturromantik, som det tyske forbillede så rigeligt
flød over med, og som Det konservative Folkeparti var så begejstret for.
De konservative spillede dog på et noget større følelsesregister. Bortset
fra en angivelig social forståelse, om end af en noget anden karakter end
socialdemokraternes, mente man, at ungdomsforanstaltningerne tjente et
folkeopdragende formål. Der var, som fremført af Alfred Bindslev, tale om
en sindelagslov, hvormed han sigtede til den følelse af nationalt sammen
hold, der ville opstå, når unge fra forskellige samfundsgrupper mødtes på
lige fod i fælles arbejde. Partifællen Carsten Raft supplerede med at gå ind
for den arbejdspligt, der for den militærfri del af ungdommen kunne træde
i stedet for værnepligten. Formålet var i og for sig den samme ungdoms
opdragende funktion, her blot udøvet i arbejdslejre. Men der var en ideo
logisk afgrund mellem Alfred Bindslevs socialliberalisme og Carsten Rafts
flirt med nazismen.
Frygten for ledighedens demoraliserende virkninger omfattede imidler-
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tid tillige de unges påvirkning fra de politiske fløje. For regeringspartierne
kunne det komme ud på et, om det var kommunister eller fascister/nazister, der fik tag i de ubefæstede sjæle, hvorimod de konservative så lidt
mere alvorligt på den førstnævnte faldgrube. Kom de unge på en foran
staltning, ville de ikke fa tid til at lægge øre til politiske »opviglere«, og
som garanti mod partipolitiske udflugter skulle den daglige undervisning
foregå på et strengt neutralt grundlag. Fagene dansk, regning og skriv
ning kom, ud fra samtidens opfattelse af deres værdifrihed, til at indtage
en dominerende plads på skemaet, et forhold den borgerlige presse vogte
de skinsygt over77.
For oppositionspartiet Venstre var ungdomsarbejdsløshedsbekæmpel
sen mindre kompliceret. I 1933 hævdede dets ordfører, at den eksisteren
de lovgivning med hensyn til Arbejdsløshedsfondens tilvejebringelse af
kurser og nødhjælpsarbejder kunne udnyttes bedre, mens argumentatio
nen i 1934-35 og fremefter først og fremmest støttede sig til landbrugets
klager over manglen på ung arbejdskraft. Partiet lagde i og for sig ikke
skjul på, at den liberalistiske løntilpasningsfilosofi var bedst egnet til at
skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, og at dette
især gjaldt for de helt unge og nyudlærte. Det gamle nag mellem land og
by dukkede op i form af angreb på arbejdslønnens og understøttelsernes
højere niveau i byerne, den københavnske centraladministrations vækst Beskæftigelsesmz/ra/^ sammenlignedes med Va\\it&centralen og Filmeentra
ient - ligesom byernes lokkende forlystelsesliv modstilledes den roligere
og sundere landtilværelse. Det ubehagelige i disse langt fra nye synspunk
ter lå at læse mellem linjerne: der var arbejde nok, hvis man blot gad gøre
en indsats — og til den tilbudte løn.
På den anden angrebsfront havde Venstre retfærdigvis mere grund
under fødderne, nemlig problemerne omkring indkvartering, fremskaffel
se af lærerkræfter og undervisnings- og sportsfaciliteter (gymnastiksale i
den kolde tid) for et lokalt set måske lille antal ungdomsledige, samt sidst,
men ikke mindst det næsten paradoksale krav om arbejdets art: Det skulle
være produktivt, men af en sådan karakter, at det normalt ikke var blevet
udført. Der måtte kort sagt ikke kunne blive tale om nogen konkurrence
med det private erhvervsliv. For at dirigere de initiativtagendes fantasi
opremsede loven som bekendt en række jordarbejder, hvortil der hverken
krævedes forudgående kundskaber fra deltagernes side eller anskaffelse af
kostbare arbejdsredskaber, dvs. at et stort antal personer kunne beskæfti
ges for en rimelig lille udgift. Det var derimod så som så med projekternes
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inspirationsappel, især for faglærte håndværkere og handels- eller kontor
uddannede. Problemerne med indkvartering fandt sin, efter lovgivningens
ånd, utilfredsstillende løsning gennem udbetaling af et kompensations
beløb.
Når Poul Stockholm gjorde opmærksom på, at de beskæftigelsesforan
staltninger, der foregik i de fa lejre fra slutningen af 1935, viste stigende
deltagerantal, har han - betragtet ud fra lovgivningens præmisser utvivlsomt fat i noget centralt. Når loven hverken var eller blev populær,
var det, fordi dens virkeliggørelse frem til 1938 savnede de faste, fysiske
rammer, som de senere forkætrede lejre dog kunne tilbyde, og som også
havde nogle positive sider af social art. Administration og udførelse måtte
forekomme ad hoc-præget og som alternativ til den ørkesløse lediggang
uden virkelig slagkraft.
Når 1938-loven så fordomsfrit slog en streg over frivillighedsprincippet
og den ineffektive udnyttelse af de tidligere ordninger, indførte pligttjene
ste og åbnede op for statslejre, må en del af forklaringen søges i en ændret
opfattelse af den økonomiske krises varighed. Stauning havde under tron
talen i efteråret 1932 dels talt om at mildne følgerne af en forbigående krise,
dels om at skride til effektive foranstaltninger mod den store og langvarige
arbejdsløshed. Ganske vist forbedredes konjunkturerne efter 1933, men ar
bejdsløshedsprocenten stagnerede 1 O-året ud og lå i gennemsnit på 21.
Med årene grundfæstnedes derfor den tanke, at krisen var en langvarig,
strukturelt betinget depression, der »afskallede« en permanent hær af
langvarigt og unge arbejdsløse. Udviklingen havde vist, at disse restgrup
per ikke kunne bringes ud af stilstanden, med mindre staten i bogstavelig
ste forstand tog dem i hånden og satte dem i gang.
For en nutidig betragtning kan holdningen forekomme noget formyn
derisk, men for samtiden var det en naturlig konsekvens af frivilligheds
princippets fallit. Som en følge heraf og i erkendelse af sin pædagogiske
mission forestod Beskæftigelsescentralen frem til slutningen af 1940 opret
telsen af 8 faste ungdomslejre, enten ved at overtage bestående kommuna
le- eller forenings-lejre, eller som egen entreprenør78. Lejrene var hovedsa
gelig beliggende i jyske plantage- eller hede-egne, og beskæftigelsen be
stod afjord- og skovarbçjde, dvs. almindeligt landbrug, dræning, anlæg af
cykle- og gangstier, planeringsarbejde, plantning af læbælter, stødoptag
ning (= opgravning og -hugning af træstubbe) m.m. Faglærte tømrere,
snedkere, elektrikere o.s.v. havde imidlertid mulighed for at fa arbejde
med fremstilling af træbarakker til lejrbrug, gymnastiksale, inventar, in-
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stallationsarbejder og remedier til den daglige drift, hvilket var en positiv
nydannelse, der øgede lejligheden til at tilpasse beskæftigelsen efter den
enkelte deltagers uddannelsesmæssige baggrund.
Ikke blot bidrog 1938-lovens ordlyd til en centraliseret og effektiviseret
administration, men også det potentielle deltagerantal gjorde gennemfø
relsen mere overskuelig. 1938-40 var det gennemsnitlige antal unge, der
kunne henvises til en foranstaltning, omkring 1200. Af disse deltog ca. 600
i en ungdomslejr, hvorved der kan udledes en vægringsprocent på 5079.
Halvdelen foretrak altså ikke at møde op, trods de meget hårde økonomi
ske konsekvenser, der fulgte på en sådan handling. Der kan gisnes om en
lang række forklaringer på denne uvilje, men mon ikke den mest enkle
kommer sandheden nærmest: Lejrtanken var omgærdet af nogle psykolo
giske barrierer, der næsten ikke var til at nedbryde; den tyske arbejdstjeneste med sine kadaverdisciplinerede spademarcher lå skræmmende nær,
og kunne den unge sætte sig ud over denne trods alt urimelige sammenlig
ning, stod fornemmelsen af at være deporteret til overflødigt arbejde i en
afkrog af landet tilbage. Det bedste er som bekendt det godes fjende, og
for de unge arbejdsløse var almindeligt arbejde det bedste.
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Dansk Arkivselskab
AF O. GRAN-JACOBSEN

Dansk Arkivselskab er en sammenslutning af arkivarer og arkivpersonale i
virksomheder, organisationer og institutioner. Om selskabets tilblivelse,
funktion og fremtidige opgaver skriver sekretæren, O. Gran-Jacobsen,
KTAS.

Dansk Arkivselskab blev - efter et grundigt forarbejde som vil blive om
talt senere - etableret ved en stiftende generalforsamling den 18. marts
1976 og er således en meget ung organisation i arkivernes gamle verden.
Selskabets formål og virke beskrives bedst ved her at gengive vedtæg
ternes § 2, »Formål og Virke«, hvor stk. 1 siger:
»Dansk Arkivselskab har til formål at fremme rationel arkivorganisation, især inden
for dansk erhvervsliv« og stk. 2: »Til opfyldelse af dette formål skal Dansk Arkivsel
skab bl.a. virke for:
- uddannelse af arkivpersonale i danske virksomheder, organisationer og instituti
oner
- udbygning af forbindelse dels mellem arkivpersonalet i erhvervslivet, dels mellem
dette og arkivpersonalet i offentlige institutioner
- varetagelse af forbindelse med tilsvarende inden- og udenlandske arkivfore
ninger.«

I øvrigt henvises til Dansk Arkivselskab’s vedtægter, der er aftrykt i sin
fulde ordlyd sidst i denne artikel.

Sådan startede det i Danmark
I september måned 1974 blev der i Helsingfors i Finland afholdt en
konference kaldet »Samnordisk Arkivkonferens for Näringslivet«, hvor
det var tanken at samle så mange arkivinteresserede fra erhvervslivet i de
nordiske lande som muligt, dels for at udveksle erfaringer, dels for at høre
en række velvalgte indlæg og deltage i den efterfølgende debat om disse.
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Endelig var der for de deltagere, der måtte ønske det, arrangeret en række
interessante virksomhedsbesøg.
Konferencen var lagt godt til rette, og personligt følte jeg, at udbyttet
var stort, bl.a. erfarede jeg i Helsingfors, at man i Danmark havde et
Erhvervsarkiv (det havde jeg indtil da ikke hørt om hjemme, skønt jeg
dengang siden 1971 var ansvarlig leder af centralarkivet i en større kon
cessioneret virksomhed).
Hertil kom naturligvis et fagligt udbytte og en række personlige kontak
ter, som jeg siden har haft stor glæde af.
Det undrede mig imidlertid, at Danmark var så ringe repræsenteret på
en sådan konference, idet kun 6 ud af ca. 185 deltagere var danske, men
det viste sig, at årsagen hertil kunne være, at man i de andre nordiske
lande havde distribueret indbydelsen gennem de derværende arkivfore
ninger for erhvervslivet, hvorimod man i mangel af en sådan forening i
Danmark havde haft svært ved at finde frem til den rette kreds af modta
gere. Jeg benyttede derfor lejligheden til at drøfte spørgsmålet om behovet
for en eventuel dansk arkivforening for erhvervslivet med nogle af de fa
danske deltagere, ligesom jeg meldte mig ind i den svenske »Näringslivets
Arkivråd« og deltog i denne forenings grundkursus i Norrköping i novem
ber 1974.
Forinden var det dog lykkedes at samle de i københavnsområdet bosid
dende konferencedeltagere til et par møder i hovedarkivet hos KTAS, og
den 18. oktober 1974 var vi 3 (underdirektør, civilingeniør Leif Kruse,
Danmarks Rederiforening, arkivar Kai Roding, A/S De Danske Spritfa
brikker, O. Gran-Jacobsen, KTAS), der var enige om at rette henvendel
se til Industrirådet med henblik på at fa denne organisations støtte til at
oprette en dansk arkivforening. Den 24. oktober modtog vi fra Industrirå
det ved direktør Ove Munck en positiv skrivelse, hvori man oplyste, at
Industrirådet gerne støttede en undersøgelse af behov og interesse for en
sådan forening og foreslog, at man til en begyndelse kunne invitere et
antal arkivledere fra erhvervslivet og offentlige institutioner til et møde i
Industrirådet, hvor vi kunne forelægge vore tanker og ideer. Den 4. no
vember 1974 mødtes initiativgruppen igen og sammensatte en svarskri
velse til Industrirådet, hvori vi tilbød at være behjælpelig med det prakti
ske arrangement af det foreslåede møde. Den 24. februar 1975 modtog vi
en indbydelse fra Industrirådet til nævnte møde, der var fastlagt til ons
dag den 19. marts 1975 kl. 14.00 i Industrirådets lokaler. Som bilag fulgte
en liste over 26 indbudte personer. Fra initiativgruppens side søgte vi at fa
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deltagerkredsen udvidet, dels med personer vi i den forløbne tid havde
været i kontakt med, dels med repræsentanter fra en række større virk
somheder, som vi forventede ville være interesserede.
Resultatet af mødet blev, at direktør Ove Munck konstaterede, at der
var en ganske tydelig opfattelse i forsamlingen i retning af, at man burde
forsøge etableret en dansk arkivforening, hvorfor han foreslog, at der nu
blev nedsat en arbejdsudvalg, som skulle beskæftige sig med muligheder
ne for oprettelse af en forening til forbedring af dansk arkivtjeneste. Dette
udvalg skulle drøfte en eventuel forenings medlemsgrundlag, dens ar
bejdsopgaver, dens struktur, dens navn, kontingentspørgsmål og i det
hele taget udforme dens vedtægter.
Udvalget skulle endvidere komme med forslag til den første bestyrelse,
herunder sikre tilsagn fra den første formand. Det måtte desuden være
naturligt for udvalget at planlægge foreningens aktiviteter nøje i hvert
tilfælde i det første leveår.
Udvalget måtte herefter have til opgave at vende tilbage til den kreds,
som var samlet på dette orienterende møde samt evt. andre interesserede
personer og forelægge sine resultater.
På forslag fra Ove Munck blev gruppens sammensætning følgende:
Vagn Dybdahl, Erhvervsarkivet, Århus
Egart Andersson, De forenede Bryggerier A/S, Carlsberg
O. Gran-Jacobsen, Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab
Michael Hertz, Rigsarkivet
Birthe Klæbel, Industrirådet
Leif Kruse, Danmarks Rederiforening
Kai Roding, A/S De Danske Spritfabrikker.

Udvalgets sammensætning betød, at det bredest mulige spekter blev dæk
ket. Vagn Dybdahl var på daværende tidspunkt leder af Erhvervsarkivet
(Statens erhvervshistoriske Arkiv) og som sådan et naturligt formandsem
ne, Michael Hertz var fra Rigsarkivet og desuden formand for »Arkivfore
ningen«, der omfatter en række offentligt ansatte arkivarer, som vi natur
ligvis gerne ville samarbejde med, og resten — inklusive initiativgruppens
3 medlemmer - repræsenterede en vifte af private virksomheder og orga
nisationer.
Der var mange opgaver at tage fat på, bl.a. udarbejdelse af forslag til
vedtægter, aktiviteter m.m. samt lister over personer og firmaer, der kun
ne tænkes at have interesse i de aktiviteter, som udvalget fandt naturlige
for en eventuel forening. Det blev derfor besluttet at lodde stemningen i en
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større kreds, inden der blev tale om en egentlig foreningsdannelse, og det
første egentlige arkivarrangement blev et optaktsmøde i De danske Spritfabikkers mødelokale onsdag den 8. oktober 1975 kl. 19.30.
Nok havde vi sendt mange invitationer ud, men det oversteg alle for
ventninger, at ca. 90 personer - heraf flere fra Jylland - meldte sig.
Arrangementet blev indledt af Vagn Dybdahl, der omtalte vore planer om
at etablere en dansk arkivforening, hvorefter direktør Knud Beyer, Spritfabikkerne, fortalte om en brugers syn på arkiverne. Dernæst blev princip
perne for tre helt forskellige arkivtyper gennemgået, idet Egart Andersson
fortalte om det (svenske) system, der anvendes ved De forenede Brygge
rier, O. Gran-Jacobsen om det numerisk opdelte system, der anvendes i
KTAS, og endelig fortalte edb-chef Jørn Neising, Politiken, om fremti
dens edb-styrede arkiv, planer for dagbladet Politikens redaktionsarkiv,
som i dag er en realitet. Som repræsentant for et af udvalget nedsat
kursusudvalg orienterede Michael Hertz forsamlingen om, at man i dage
ne 17. og 18. november 1975 ville søge at gennemføre et arkivkursus på
Hotel Marienlyst i Helsingør. Til slut var Spritfabrikkerne vært ved et let
traktement, hvor der hurtigt kom gang i arkivsnakken deltagerne
imellem.
Det var ikke uden betænkelighed, vi i udvalget så frem til det næste
arrangement, det nævnte 2-dages kursus i Helsingør i november 1975. Vi
havde intet økonomisk rygstød, kurset skulle hvile i sig selv - men ville der
komme deltagere nok? Også denne gang blev vi glædelig overrasket, idet
ca. 45 personer meldte sig til kurset. Det var dog ikke uden problemer at
gennemføre et sådant kursus uden en basisorganisation. Foredragsholder
ne havde velvilligt stillet sig til rådighed, og de fleste leverede et manu
skript, som kunne udleveres til kursusdeltagerne. Men uden penge voldte
det problemer at få dette materiale mangfoldiggjort. Det lykkedes dog, og
den sidste week-end inden kurset flød mit hjem med stabler af duplikerede
ark, der skulle samles i sæt til en kursusmappe, der blev på i alt 79 sider
plus diverse bilag.
Kursusdeltagerne var for en dels vedkommende deltagere i optaktsmø
det, men også en del nye interesserede havde meldt sig, og ved de mere
uformelle sammentræf under kurset var der bred opbakning til en fore
ningsdannelse, så medlemsmøder og kurser kunne blive en tilbagevenden
de begivenhed. Alle følte et stort behov for at kunne kommunikere med
ligesindede og med andre, der arbejdede med forskellige former for ar
kivproblemer. Ved planlægning af kurset var det aftalt, at kursusafgiften
kunne indbetales til Industrirådet. Men da regningerne efter kurset skulle
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betales, viste det sig, at Industrirådets kasse ikke var indstillet på at
administrere det indbetalte beløb for os, hvorfor Michael Hertz og jeg, der
begge havde arbejdet med at tilrettelægge kurset, måtte hente en check på
det samlede kursusafgiftsbeløb og oprette en bankkonto - siden har jeg
varetaget udvalgets og senere foreningens sekretariatsfunktion.

Dansk Arkivselskab stiftes
Udvalget fandt nu tiden moden til at forberede stiftende generalforsam
ling i »Dansk Arkivselskab«, som var det navn, man havde valgt til den
forventede kommende forening. Industrirådet stillede endnu engang be
redvilligt lokale til rådighed, og indbydelser blev sendt ud til de virksom
heder, organisationer og enkeltpersoner, som vi under forberedelserne
havde haft kontakt med.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 18. marts 1976, og ca.
105 personer mødte op. Heraf tegnede 76 sig som medlem (såvel firmaer
som enkeltpersoner) ved selve generalforsamlingen, og mange er kommet
til siden, således at Dansk Arkivselskab pr. 31/12 1979 tæller ca. 200
arktive medlemmer. De på generalforsamlingen vedtagne vedtægter, der
fortsat er gældende, findes aftrykt som bilag.
Som bestyrelse valgtes udvalget, der havde forberedt foreningens stiftelse.
Bestyrelsen konstituerede sig med Vagn Dybdahl som formand og O.
Gran-Jacobsen som sekretær. Ved generalforsamlingen den 15. marts
1979 - der blev holdt hos Jydsk Telefon-Aktieselskab i Århus - indtrådte
arkivleder Doris Refsager, Industrirådet, i stedet for Birthe Klæbel, der
havde ønsket at udtræde af foreningens bestyrelse, og ved generalforsam
lingen den 27. marts 1980 indtrådte arkivar Henrik Fode, Erhvervsarki
vet, i stedet for Egart Andersson; derudover er der til dato ikke sket
ændringer i bestyrelsens sammensætning. Vagn Dybdahl er i mellemtiden
blevet udnævnt til rigsarkivar.

Medlemsmøder
Sådan kom Dansk Arkivselskab i gang, men hvordan er det så gået siden?
Medlemstallet er som nævnt steget jævnt fra de 76, der indmeldte sig ved
foreningens stiftelse, til ca. 200 medlemmer ved årsskiftet 1979/80, og vi
mærker en fortsat stigende interesse for foreningen og dens aktiviteter.
Den årlige generalforsamling kombineres gerne med et medlemsmøde,
men herudover holdes 2-3 medlemsmøder pr. år. Indholdet af sådanne
12
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møder kan være meget forskelligt, ofte har det formet sig som besøg i en
medlemsvirksomhed, hvor vi har faet forevist arkivlokalerne og gennem
gået de der anvendte arkiveringssystemer, set på hjælpemidler etc. Med
andre ord, demonstration af igangværende systemer og erfaringsudveks
ling medlemmerne imellem, det sidste ofte over en bid brød eller en kop
kaffe. Ved andre lejligheder har der været tale om foredrag, ofte med en
indbudt foredragsholder og efterfølgende diskussion om emnet. Også de
monstration og gennemgang af nye værktøjer, f.eks. mikrofilm til brug for
arkivområdet, samt krav til indretning af arkivlokaler har været på pro
grammet.
Private virksomheder og offentlige institutioner har beredvilligt stillet
lokaler til rådighed og forevist sine arkiver. Som eksempler kan nævnes
BP Olie-Kompagniet A/S, Superfos A/S, A/S Privatbanken, SID, Roskil
de Amtskommune, Jydsk Telefon-Aktieselskab, Industrirådet, Ervervsarkivet, Københavns Stadsarkiv, Rigsarkivet m.fl. Ud over disse arkivbe
søg har der som nævnt været holdt møder med foredrag og diskussion,
bl.a. om forskellige arkivsystemer samt om uddannelsesmulighederne in
den for arkivområdet. Interessen for medlemsmøderne er stor, idet der
som regel melder sig mellem 60 og 110 deltagere til arrangementerne,
hvilket af og til kan give problemer, men »hvor der er hjerterum, er der
husrum« som man siger, og takket være stor forståelse fra såvel medlem
mernes som »værterne«s side er det hidtil gået godt.
En gang om året, ofte i maj måned, har vi gennemført en studietur af
lidt længere varighed end de ovenfor nævnte aftenmøder. Disse ture har
almindeligvis taget en eftermiddag og en aften. Blandt de steder, vi på
sådanne ture har besøgt, er Kockums Værft i Malmø, Landsarkivet i
Lund og Kastrup-Holmegaards Glasværk i Fensmark. På Kastrup-Holmegaards Glasværk-turen blev der lejlighed til dels at se produktionen af
de kendte glas, dels at se virksomhedens arkiver og høre noget om de
særlige problemer, der knytter sig til glasproduktion i Danmark. Også et
historisk tilbageblik blev der tid til. På vejen hjem standsede bussen ved
en hyggelig landevejskro, hvor aftensmaden stod klar.

Kursusaktiviteter.
Som nævnt blev der i november 1975 afholdt et 2-dages kursus med ca. 45
deltagere bl.a. for at prøve, om der var behov for sådanne kurser, hvilket
tilmeldingen og deltagernes udtalelser tydede på. Siden da har der hvert
år i november måned været afholdt kurser af 3 dages varighed på forskelli-
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ge steder i landet med op til 4 samtidige kursushold - et grundkursus, 2
videregående hold og et specielt redaktionsarkivkursus, tilrettelagt af et
meget aktivt redaktionsarkivudvalg, der - i foreningens regie - tager sig af
de specielle problemer, der findes omkring arbejdet ved redaktionsarki
ver. Ca. 25 personer fra dagspressen har gennem et par år deltaget i disse
specialkurser. I alt har de største kurser omfattet ca. 100 deltagere, som
nævnt fordelt på op til 4 hold. Belært af erfaringerne fra de første kurser
opdeles deltagerne nu altid i hold på maximalt 25 deltagere, der igen
opdeles i mindre grupper i løbet af kursusforløbet, f.eks. med henblik på
løsning af gruppeopgaver. Også for kursusvirksomheden har interessen
været god, idet ca. 60-100 deltagere hvert år har frekventeret Dansk Arkivselskab’s kurser; selv et forsøg med et specialkursus i 1979 for personer
med en bred arkiverfaring, omhandlende juridiske aspekter på arkivet og
arkivets mulighed for publikationsvirksomhed samt for at virke som se
kretariat for en virksomheds ledelse samlede 25 deltagere.

Gruppedannelser
I forbindelse med kurserne nævnte jeg redaktionsarkivgruppen, der be
står af medlemmer fra en række af landets dag- og ugeblade samt radio/TV m.v. Også andre »brancher« overvejer at etablere erfa-grupper i
foreningens regie, formentlig i løbet af 1980. Det er bl.a. pengeinstitutter
ne og de, der sidder med ansvaret for tekniske arkiver, som f.eks. tegnings
arkiver etc., grupper med specifikke opgaver, der i nogen grad adskiller
sig fra de almindelige sagsarkiver. Sådanne erfa-grupper og studiekredse
omkring bestemte emner kan høste stor gavn af den gensidige erfarings
udveksling, fællesstudier af relevant materiale og eventuelt møder med en
fremmed foredragsholder som indleder. En virkelig aktiv gruppe kan som redaktionsarkivgruppen har gjort det - tilrettelægge et helt kursus
eller et indlæg til et generelt kursus omhandlende det emne, gruppen har
fordybet sig i, hvis det kan tænkes at have interesse for en bredere kreds af
deltagerne. Derved bliver gruppens arbejde ikke blot til gavn for gruppens
medlemmer, men kommunikeres videre til andre interesserede, og det er
også en hensigtsmæssig måde at hverve nye medlemmer til gruppen på.

Samarbejde om uddannelse, standardisering m.v.
Dansk Arkivselskab samarbejder også udadtil såvel nationalt som inter
nationalt. F.eks. er selskabet repræsenteret i et arbejdsudvalg nedsat af
12*
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Undervisningsministeriet, der har til opgave at stille forslag om en kortere
videregående uddannelse inden for dokumentations-, journal- og arkiv
området samt i et standardiseringsudvalg for kontorteknik under Dansk
Standardiseringsråd. Endelig samarbejder Dansk Arkivselskab med til
svarende foreninger i andre lande, specielt finder der på nordisk plan et
frugtbart samarbejde sted, og 2. nordiske arkivkonference forventes af
holdt i Norge i sidste halvdel af 1980 - den første blev som før nævnt
afholdt i Finland i september 1974.

Publikationsvirksomhed
Dansk Arkivselskab udgiver lejlighedsvis et medlemsskrift »Arkivnyt«,
men da dette som alle foreningens andre aktiviteter hviler på frivillig,
ulønnet arbejdskraft, kan der desværre ind imellem være langt mellem
numrene. Et terminologiudvalg har udarbejdet en terminologiordbog Arkivets fagudtryk. For at vi kan »tale samme sprog« har alle medlemmer
faet et eksemplar af Arkivordbogen, ligesom medlemmerne i sin tid fik et
eksemplar af den i 1976 udarbejdede arkivanalyse omhandlende arkivfor
holdene i en række medlemsvirksomheder. Såvel i som uden for fore
ningens rammer har det vist sig, at der mangler en god arkivhåndbog på
dansk, der kan anvendes såvel ved undervisning/kurser som til selvstudi
um. Dansk Arkivselskab er derfor i samarbejde med Erhvervsarkivet og
med støtte fra bl.a. undervisningsministeriet og Tuborgfondet gået i gang
med udarbejdelsen af en dansk arkivhåndbog for erhvervslivets, organisa
tionernes og institutionernes arkivarer. Det er en stor opgave, vi her er
gået i gang med, men takket være den nævnte støtte har det været muligt
til denne specielle opgave indtil videre at ansætte en akademisk uddannet
medarbejder, der indsamler og bearbejder materialet til bogen.

Fremtiden
Skønt en ung forening, dækkende et hidtil ofte ret upåagtet område, har
det vist sig, at der var et behov for en udvikling af dokumentations-,
journal- og arkivområdet specielt inden for erhvervslivet. Medlemmernes
interesse for at mødes og snakke med ligesindede for at drøfte ideer og
lytte til andres erfaringer har vist, at der ikke er tale om »støvede arkiva
rer«, men medarbejdere - som på andre poster i organisationen - med et
behov for faglig udvikling og kommunikation med andre personer med
indsigt i arkivarbejdets mange funktioner. De kommende års udvikling
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må forventes også at påvirke arkivets arbejdsopgaver og arbejdsform.
F.eks. betyder den om sig gribende brug af datamaskiner, mikrofilm og
andre hjælpemidler i virksomheden, at nye medier som magnettape, film
og lignende skal opbevares - og opbevares rigtigt - for ikke at tage skade
inden eventuel genanvendelse. Men hertil kommer, at vi i firserne må
forvente, at også arkiverne i større og mellemstore virksomheder og insti
tutioner med fordel vil kunne benytte sig af edb-teknikken som værktøj til
registrering og genfinding, på lidt længere sigt eventuelt også kombineret
med moderne tekstbehandlingsudstyr, der i stadig stigende grad bliver
edb-orienterede systemer med indbyggede ordnings- og informationssøge
faciliteter og med mulighed for kommunikation med større centrale edbanlæg.
Det vil blive en af Dansk Arkivselskab’s store opgaver i de kommende
år at følge denne udvikling og gennem medlemsmøder, erfa-grupper, stu
diekredse og kurser at forberede medlemmerne, så de står bedst muligt
rustet til at vælge og arbejde med sådanne nye værktøjer og til at påtage
sig de nye opgaver, der vil følge med udviklingen i 1980’erne. Det er
derfor vigtigt, at så mange som muligt slutter op om foreningens arbejde
med at fremme rationel arkivorganisation inden for erhversliv, institutio
ner og organisationer til gavn for de implicerede medarbejdere såvel som
for virksomhederne, der i dag ofte har betydelige mængder uudnyttet
viden liggende i sine arkiver i mere eller mindre tilgængelig form. Nærme
re oplysninger kan fas hos: Dansk Arkivselskab, Rosenvej 14, 3200 Hel
singe.
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Vedtægter for Dansk Arkivselskab
§ 1
Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er: DANSK ARKIVSELSKAB.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er København.
§2

Formål og virke
Stk. 1: Dansk Arkivselskab har til formål at fremme rationel arkivorgani
sation især inden for dansk erhvervsliv.

Stk. 2: Til opfyldelse af dette formål skal Dansk Arkivselskab bl.a. virke
for:
- uddannelse af arkivpersonale i danske virksomheder, organisa
tioner og institutioner.
- udbygning af forbindelse dels mellem arkivpersonalet i er
hvervslivet, dels mellem dette og arkivpersonalet i offentlige
institutioner
- varetagelse af forbindelse med tilsvarende inden- og udenland
ske arkivforeninger.
Stk. 3: Foreningen varetager ikke erhvervspolitiske eller arbejdsretslige
interesser.
§3
Medlemsoptagelse
Stk. 1: Som medlem kan optages virksomheder, organisationer, institu
tioner og enkeltpersoner.
Stk. 2: Henvendelse om optagelse sker til foreningens sekretær, der i
tvivlstilfælde skal forelægge spørgsmålet om optagelse for besty
relsen.

§4
Kontingent og regnskab
Stk. 1: Medlemskontingentet for det kommende regnskabsår fastsættes
af generalforsamlingen, hvorefter det er gældende, indtil forslag
om ændringer er vedtaget på en ny generalforsamling.
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Stk. 2: De samme regler som ovenfor nævnt gælder ved eventuel fastsæt
telse af varierende kontingentsatser for forskellige medlems
grupper.
Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet tilstilles foreningens
revisor senest en måned før generalforsamlingen. Det af revisor
reviderede og undertegnede regnskab forelægges bestyrelsen til
underskrift inden generalforsamlingen.

§5
Udmeldelse og slettelse
Stk. 1: Udmeldelse af Dansk Arkivselskab kan kun ske til en 1. januar,
og efter at vedkommende medlem har indsendt skriftlig udmel
delsesbegæring mindst 1 måned for inden.

Stk. 2: Er et forfaldent kontingent trods gentagne påkrav ikke betalt, kan
vedkommende slettes som medlem.
Stk. 3: Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på fore
ningens formue.

§6
Eksklusion
Stk. 1: Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion ved simpelt stem
meflertal.
Stk. 2: Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af det pågældende
medlem indbringes for den nærmest påfølgende ordinære general
forsamling, der træffer endelig afgørelse i sagen ved simpelt stem
meflertal.

§ 7
Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
maj måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
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2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. ' Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer fra foreningens medlemskreds
(jvf. dog § 8 stk. 3)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Stk. 3: Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalfor
samling være formanden i hænde senest 15 dage før den ordinære
generalforsamling.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foran
ledning eller efter skriftlig anmodning til formanden fra mindst Vi
af samtlige medlemmer.

Stk. 5: På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de(t)
forslag, der har foranlediget dens indkaldelse.
Stk. 6: Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 3
ugers varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og skal sendes
skriftlig til hvert medlem.
Stk. 7: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stem
meflertal. Dog kræves til vedtagelse af ændringer af vedtægterne
2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. 8: Hvert medlem har 1 stemme, som skal afgives ved personligt
fremmøde. (Ved »personligt fremmøde« forstås for så vidt angår
medlemsvirksomheder, -organisationer og -institutioner, at en af
virksomheden, organisationen eller institutionen udpeget peron
giver møde).
Stk. 9: Skriftlig afstemning foretages, såfremt det begæres af dirigenten
eller mindst fem medlemmer.

§8
Bestyrelsen
Stk. 1 : Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på
generalforsamlingen.
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Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år; men genvalg kan
finde sted.
Stk. 3: I bestyrelsen kan ikke indvælges personer med tilknytning til
virksomheder, der arbejder inden for kontororganisation eller
sælger/fremstiller udstyr til arkivformål.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, se
kretær og kasserer.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmed
lemmer er til stede, herunder formand og/eller næstformand.
Stk. 6: Formanden eller i hans forfald næstformanden leder bestyrelses
møderne.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal; dog er i tilfælde af
stemmelighed mødelederens stemme afgørende.
Stk. 8: Referat af bestyrelsesbeslutninger indføres i bestyrelsesprotokol.

§9
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i
forening. For så vidt angår foreningens løbende forretninger kan
bestyrelsen ved skriftlig fuldmagt delegere tegningsbeføjelsen til
et enkelt bestyrelsesmedlem eller en anden navngiven person.
§ 10
Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt forslag herom vedtages efter
de for vedtægtsændringer gældende regler jvf. § 7 stk. 7. Forslag
om opløsning kan kun behandles på en til dette formål indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning skal den
generalforsamling, der har besluttet opløsningen, træffe afgørelse
om overladelse af foreningens formue til et eller flere formål, der
ligger nærmest ved foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. marts 1976.

Beretning om virksomheden
1. januar — 31. december 1979.

A/leveringer
Afleveringerne androg i kalenderåret 1979 10.430 bind og pakker. Der er
modtaget følgende arkiver:

Organisationer

O

Centralforeningen af Støbegodsforhandlere i Provinsen, Arhus. 10 bind og 11
pakker. I tilknytning til dette arkiv er indgået Jysk-fynsk Støbegodsforhandlerforening, samt Foreningen af Støbegodsforhandlere øst for Storebælt. I alt 9 bind
og 10 pakker. Arkivet dækker årene 1934-1979. Det er forhandlingsproto
koller, love, medlemslister, korrespondance samt regnskabsmateriale.
Erhvervenes Oplysningsråd, København (fortsat aflevering). Herfra er
modtaget 2 forhandlingsprotokoller fra perioden 1952-74. Erhvervenes
Oplysningsråd blev oprettet i 1945 som erhvervslivets modtræk til det
socialdemokratiske partiprogram »Fremtidens Danmark«. Man informe
rede om det frie næringsliv i videste forstand, og samtlige erhvervslivets
hovedorganisationer tilsluttede sig Erhvervenes Oplysningsråd, der blev
ophævet i 1974.
Industrirådet, København (fortsat aflevering). Der er indgået 1.080 bind
og pakker fra årene 1920-76.
Københavns Bogtrykkerforening (fortsat aflevering). 82 bind og 56 pakker
med svendeprøver 1972-74 og sygeattester 1966-74.
Landbrugsrådet, København (fortsat aflevering). 151 bind og pakker
journaler og journalsager fra tiden 1955-75.
Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Dan
mark, København (fortsat aflevering). 374 bind og pakker, 1968-74, vedr.
Sammenslutningens ulykkesforsikring.
De Samvirkende danske Husmandsforeninger, København (fortsat afleve
ring). Der er indgået 5 pakker med cirkulærer fra FAO, EEC og OECD.
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De Samvirkende sjællandske Landboforeninger, København (fortsat afleve
ring). Fra årene 1880-1973 er modtaget 115 bind og 500 pakker. Forhand
lingsprotokoller, mødereferater, medlemslister er blandt det modtagne.

Industri og håndværk
Alfa-Laval, malkemaskinefabrik, København. Der er indgået brochurer og
kataloger 1930-50, 1 pakke.
Andr. Andersen, bygmester, Vejen. Fra Landsarkivet for Fyn er indgået 1
kassebog 1911-40.
F. Bertram-Larsen, tårnurfabrikant, København, (fortsat aflevering). 2
bind og 10 pakker, 1889-1954. Tegninger, korrespondance samt private
papirer er modtaget fra Nationalmuseet.
Bjerringbro Ligkistefabrik ved Kristian Villadsen og Søn, Bjerringbro.
Afleveringen dækker 1905-79 og består af 63 bind og 55 pakker. Det er
årsregnskaber, hovedbøger, kassejournaler, arbejdsbøger, lønningsbøger
samt kataloger og tegninger.
F. Borch, fotograf, Arhus. Der er modtaget 1 pakke med regnskaber
1901-54.
Burmeister & Wain A/S, København (fortsat aflevering). 1.075 pakker
fra 1954-77 er indgået med byggesager og korrespondance.
De danske Mejeriers Maskinfabrik, Kolding. Der er modtaget 500 bind og
5 pakker med regnskabsmateriale, korrespondance, lønninger samt ordre
bøger fra årene 1896-1965. Fabrikken er nu sammensluttet med Paasch &
Silkeborg Maskinfabrik under navnet Pasilac A/S.
De forenede Bryggerier, København (fortsat aflevering). 82 bind og 88
pakker med lønningsbøger og korrespondance. Afleveringen er fra tiden
1968-74.
Jacob Holm & Sønner A/S, Varde (fortsat aflevering). 44 bind fakturarer
og korrespondance fra årene 1970-73.
C. Hougård, snedkermester, Arhus. 3 bind, hovedbog og kladder, 18971932.
Itkin, barnevognsfabrik, København. Der er indgået en kopibog, 192527, fra den nu nedlagte virksomhed.
Erik Jensen A/S, ingeniør- og entreprenørfirma, Arhus (fortsat levering).
16 bind, 1967-76, med kontrakter, tegninger samt beskrivelser af bygge
sager.
J, Chr. Jensens Galvaniseringsetablissement, København. Der er indgået 459
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J. Chr. Jensens Galvaniserings-Etablissement blev grundlagt i 1870 af brødrene Johan Chr. og Niels
Jensen på Christianshavn. Virksomheden blev snart udvidet, og udviklede sig under de følgende
generationers ledelse til en af landets største inden for branchen. Der var indrettet anlæg til en lang
række overfladebehandlinger af metal: forkromning, sprøjtegalvanisering, elektrisk galvanisering
m.m. På grund af voksende miljøproblemer måtte virksomheden flytte ud og forlade Christianshavn
sidst i 1970’erne. Billedet viser varmeforzinkningshallerne i Holmbladsgade.

bind og pakker med regnskabsmateriale og korrespondance, 1870-1953.
Materialet går tilbage til virksomhedens start.
Jens R. Jeppesen, tømrermester, Arhus. 1 pakke med årsregnskaber 19361968.
Hans Kjærs Sæbefabrik, Arhus. 70 bind og 5 pakker fra perioden 1933-70.
Det er regnskabsmateriale, købs- og salgsbøger samt produktionsbøger.
Fabrikken er grundlagt i 1866 og var en tid særlig kendt for sin fine, bløde
sæbe.
Klostermølle & Vilholt, pap- og træmassefabrik, Skanderborg. Der er
indgået 10 bind og 90 pakker med købs- og salgsfakturaer, produktionsbø
ger, lønningsspecifikationer samt korrespondance.
Hans Leth, entreprenør, Skovby/Arhus. 2 pakker årsregnskaber og ma
terialeudleveringer fra 1959-68.
Vilh. Nellemann A/S, cykler en gros, Århus. 2 pakker med materiale
vedrørende ombygning af firmaets ejendom i Arhus i arene 1948-50.
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Hans Nielsen, motor- og maksinfabrik, Århus. 3 bind, hovedbog og kopi
bøger, 1915-34.
Randersholm A/S, Randers (fortsat aflevering). 45 pakker med fakturaer
og korrespondance fra 1973.
Jørgen Rasmussen, snedkermester og begravelsesforretning, Århus. 2 bind
og 1 pakke fra 1940-61. Materialet består bl.a. af kassebøger, regnskabsbi
lag samt private papirer.
C.F. Riedel og Lindegård, maskinfabrik og jernstøberi, København. Arki
vet består af 89 bind og 1 pakke fra perioden 1867-1967. Firmaet var et af
landets ældste inden for centralvarmeinstallationsbranchen.
Skandia, vægtkompagni, København. Fra Det kgl. Bibliotek er modta
get en hovedbog 1914-19.
Victorin Thomsen, bødkermester, Arhus. 1 regnskabsbog benyttet i perio
den 1893-97.
o

Handel
Bjerregaard, Noe & Co. A/S, automobilfirma, Randers. Arkivet, der dækker
årene 1930-76, består af forhandlingsprotokol, revisionsprotokol samt sta
tusbog. I alt 5 bind. Det gamle automobilfirma er nu ophørt.
H.W. Buncke, modehandler, Arhus. 6 bind regnskabsmateriale fra årene
1944-61.
Danish Dairies, København (fortsat aflevering). Der er indgået vedtæg
ter, revisonsprotokoller, årsregnskaber, korrespondance og scrapbøger. I
alt 4 bind og 25 pakker.
Niels Nielsen Færch, købmand, Nibe (fortsat aflevering). Der er modtaget
2 bind, 1831-43, vedr. dødsbobehandling efter købmand N.N.Færch.
0
Ame M. Hansen, vinfirma, Arhus. Der er modtaget 500 bind og pakker
fra den nu nedlagte virksomhed. Det er regnskabsmateriale og korrespon
dance. Sammen med arkivet indgik tillige vinfirmaet Chr.Friis’ Eftf., Kolding, som Arhusvirksomheden havde overtaget.
Hol-Mat & Co., handelsaktieselskab, København. Vedtægter, forhand
lingsprotokoller, i alt 3 bind og 3 pakker, 1960-74.
Fr. W. Luplau, vinhandler, København. 3 bind, hovedbog, kassebog og
brevkopibog fra 1832-55.
Nordisk Andelsforbund, København (fortsat aflevering). 63 bind og 141
pakker med fakturaer, slutsedler og korrespondance. Det modtagne er fra
perioden 1967-74.
Nørregård & Clausen, kolonial en gros, Arhus. 5 hovedbøger, 1922-34.
o

o

o
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Sambekas A/S, handelsaktieselskab, Nyborg. Der er modtaget 37 bind og
10 pakker, 1950-74, bl.a. årsregnskaber, råbalance, kassebøger samt sager
vedr. likvidationen. Virksomheden var tilknyttet Boss of Scandinaviakoncernen, København, og måtte lukke ved moderselskabets sammen
brud.
Kai Simonsen, købmand, Løgstør (fortsat aflevering). Der er indgået 1
bind og 4 pakker fra årene 1839-1965. Materialet omfatter bl.a. hovedbog,
fakturaer, korrespondance og billeder. Købmandsforretningen går tilbage
til slutningen af det 18. århundrede. Virksomheden arbejdede inden for
kolonial-, korn- og foderstofbranchen samt med skibsproviantering.
Otto B. Wroblewski, boghandler, København. Hovedbøger, månedsba
lancer, kassejournaler samt ejendomsregnskaber fra årene 1924-74. I alt
14 bind og 4 pakker.
Fr. Martin Wøller, købmand, Nykøbing M. 2 pakker korrespondance
1881-86.

Rederier
Rederiaktieselskabet ASA m.fl., Assens (fortsat aflevering). Der er modtaget
1 hovedbog 1945-67 fra firmaet E. Boe-Hansen i Assens. Herfra er også
modtaget arkiver fra rederierne »Dana« 1963-69, »Eva Marie« og »Knud«,
ca. 1955-69. Det modtagne består af korrespondance, regnskabsmateriale
m.v.
Nordline K/S, Hedensted. Fra en kommanditist er modtaget vedtægter,
generalforsamlingsreferater, årsregnskaber og korrespondance fra årene
1969-77, 1 pakke, fra det nu opløste rederi bag krydstogtsskibet »Copen
hagen«.

Pengeinstitutter
Agersted Sparekasse, Dronninglund. Låneprotokol og kassebøger, 5 bind,
1964-71.
Buderup-Gravlev Sparekasse, Støvring. Arkivet består af revisionsproto
koller, statusbog, hovedkassebøger, hovedbøger og korrespondance. I alt
29 bind og 1 pakke fra 1899-1970.
Hasseris Sparekasse, Alborg. Der er modtaget 37 bind med månedsstati
stik, memorialer, rescontri og kassejournaler fra perioden 1945-64.
Skagen og Omegns Sparekasse, Skagen. Der er indgået årsregnskaber, ho-
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En sådan tegning fik kommanditisterne i rederiet Nordline. Dets skib, »Copenhagen«, kom nu aldrig
ud at sejle under dansk flag, men som bekendt under russisk.
Det forliste projekt medførte store tab for mange småsparere. Netop fra en sådan er der modtaget et
lille arkiv, der viser, hvilke informationer disse modtog, og på hvilket grundlag de skulle træffe deres
dispositioner. Kommanditrederiet som skibsfinancieringsform er nu på vej ud af dansk skibsfart.

vedbøger, driftsudgiftsbøger, depotbøger, vekselbøger samt andet regn
skabsmateriale. I alt 256 bind fra årene 1862-1961.
Forenede Kreditforeninger, Odense (fortsat aflevering). Indfriede lånesager
1930-77. I alt 347 pakker.
Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening, Ringkøbing (fortsat aflevering).
Indfriede lånesager 1948-73. I alt 129 pakker.
Johannes Kallestrup A/S, fmansieringsfirma, Randers. Der er modtaget 2
bind, forhandlingsprotokol samt aktieprotokol, 1963-79.
Københavns Fondsbørs, København (fortsat aflevering). 32 pakker med
kursnoteringslister for aktier og obligationer på basis af efterbørsen. Her
til en række årsberetninger og regnskaber fra handelsselskaber.
Landsbankernes Reallånefond, København. Indfriede lånesager 1953-78,
1.200 pakker.

Advokatvirksomhed
Børge Bune, København. Der er for årene 1950-76 modtaget regnskabsma
teriale, 40 bind og 30 pakker.
Jager & Rambusch, Esbjerg (fortsat aflevering). Journalsager 1967-72,
48 pakker.
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J. F. Jørgensen & P. Ross Jensen, Nørresundby. Regnskabsmateriale og
journalsager, 85 bind og 250 pakker, 1900-1966.
Bent Kinnerup, Ålborg (fortsat aflevering). 80 pakker journalsager 196271.
Chr. Krag & Troels Hoeck, Århus (fortsat aflevering). Klientkartotek
1954-73.
Jørgen Steen, København. 30 bind og 290 pakker med regnskaber og
sagsjournaler.
Johs. Sørensen, Randers (fortsat aflevering). Kartotekskort og journalsa
ger 1948-68. I alt 300 pakker.
H.H. Aarrebo, Ølgod (fortsat aflevering). Regnskabsbøger og journalsa
ger 1952-64. I alt 18 bind og 80 pakker.

Forsikringsselskaber
Foreningen af gensidige danske Brandforsikringsselskaber, København. Der er
indgået 10 bind og 21 pakker fra årene 1913-78. Arkivet er modtaget fra
Elektricitetsudvalgets sekretariat, København.
Forsikringskommissionen, København. 6 pakker med mødereferater, be
tænkninger og korrespondance, 1964-75.
Nordisk Livsforsikringsselskab af 1897, København. Der er modtaget 35
bind og 40 pakker, 1897-1972. Arkivet består af hovedbøger, journaler,
memorialer samt materiale vedr. selskabets ejendomme.
Nordisk Ulykkesforsikringsselskab af 1898, København. Der er indgået 43
bind og 18 pakker med registerprotokoller, ulykkesforsikringssager samt
korrespondance fra tiden 1898-1968.
Urmagernes gensidige indbruds-, tyveri- og spejlglasforsikringer, Odense. 12
bind, statusbog, revisionsprotokoller, kassebøger samt policebøger, 190468.
Østifternes Brandforsikring, København (fortsat aflevering). 65 pakker,
1977-78, med brandskader.

Andre
Arveprinsesse Carolines Børneasyl, Arhus. Arkivet, der dækker årene 18491974, består af årsregnskaber, kassebøger og andet regnskabsmateriale. I
alt 28 bind og 44 pakker.
Christiansbjerg Boldklub, Arhus. 21 bind og 15 pakker. Afleveringen, der
o

Beretning om virksomheden 1979

193

omfatter årene 1933-77, består bl.a. af forhandlingsprotokoller, hovedbø
ger, kassebøger, medlemsbøger, regnskabsbilag og korrespondance.
Danmarks Afholdsforening, København. 2 bind forhandlingsprotokoller
for repræsentantskabet 1927-42.
Deutscher Verein, Arhus. Herfra modtaget en scrapbog 1923-43.
FDBs Personales Idrætsklub, Arhus. 15 bind og 3 pakker. Arkivet, der
dækker årene 1932-79, omfatter bl.a. forhandlingsprotokoller, medlems
protokol, korrespondance og fotoalbums.
De forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikkers sygekasse, Arhus. 4 bind.
Journaler over indbetalt kontingent og udbetalt sygehjælp samt kvitte
ringsbøger 1912-72.
Frihandelsklubben af 1932, København. 2 bind forhandlingsprotokol og
kassebog fra perioden 1932-78.
Glasmagernes Sangforening, Arhus. 1 bind forhandlingsprotokol 1903-13.
Havnearbejdernes Boligforening, Arhus. 3 bind og 1 pakke, omfatter årene
1918-78 og indeholder forhandlingsprotokol, kassebøger, regnskaber, kor
respondance og diverse andre papirer.
Hesselballe Højskole, Skødstrup. 1 bind tegninger fra 1887 udført af højskoleelev Søren Jensen, Arhus.
Jørgen Hæstrup, Odense. 1 pakke indeholdende materiale til bogen
Odense under besættelsen.
Hørsholm Højskole, Hørsholm. Arkivet, der dækker årene 1882-1976, be
står bl.a. af årsregnskaber, diverse regnskabsbøger, korrespondance samt
materiale fra elevforeningen og private papirer fra Louis Petersen.
Hørslevgård, Framlev. 4 bind regnskabsbøger 1863-1930.
C,P. Jensen, møller, Segalt Mølle, Skødstrup (fortsat aflevering). 3 bind
hovedbøger 1901-44.
Jugels Annoncebureau, Arhus. 2 bind, statusbog og kassebog 1944-56.
Landsforeningen for Hjemstavnskultur, Arhus. 7 bind og 5 pakker. Arkivet,
der dækker årene 1955-79, består af medlemsbøger, kartotekskort, kasse
bøger, kassebilag og korrespondance.
Marselisborg Gymnasium, Arhus. 14 bind. Arkivet, der omfatter årene
1898- 1939, består bl.a. af hovedbog, journaler, kassebøger og protokoller.
Midtkraft, Arhus (fortsat aflevering). 60 pakker. Fakturaer, kasse-,
check- og girobilag samt lønningsregnskaber 1973-74.
Jens Kristian Nielsen, Arhus. Skøder, pantebreve og personlige papirer
1899- 1965.
Landsorganisationen Red Barnet, Arhus-afdelingen. 21 pakker. Arkivet, der
dækker årene 1954-74, består af årsregnskaber, mødereferater og korreo

o

o

o

o

o
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I slutningen af forrige og begyndelsen af dette århundrede blev landet indsnøret i et tæt net af
jernbanelinier. Nogle projekter blev dog ikke til noget, selv om lokale folketingsmænd kæmpede bravt
for også at sikre deres valgkreds en bane. Her ses et projekt fra assurancemanden, bladudgiveren og
politikeren J. N. C. Wistoft (1831-1910). Wistoft var folketingsmand for Ebeltoftkredsen 1892-98 og
måtte derfor i tidens ånd interessere sig for et baneprojekt på Mols. Hans tegning viser, hvordan
banen slynger sig gennem det smukke Mols-landskab. Projektet blev ikke til noget, men de bevarede
planer og talrige mødereferater i Wistofts arkiv efterlader et stærkt indtryk af den politiske vægt,
folketingskandidater- og medlemmer tillagde jernbanen.
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spondance. Organisatoren ejede og drev en årrække en række børnehaver
i byen.
Septimens Damekor, Arhus. 2 bind fra programkomiteens mødeprotokol
ler 1925-70.
Skifteretten i Hjørring, Materialet består af konkurs- og dødsboer fra
1845-1966. I alt 300 bind og 33 pakker. Herfra er udskilt en lang række
selvstændige små arkiver.
E. Skjødt-Pedersen, lektor, Arhus. 8 pakker, der dækker perioden 1930-79
og består bl.a. af karakterbøger, avisudklip og korrespondance.
Skårupgård Landbrugsskole, Femmøller. 1 bind forelæsningsnotater ført
af landbrugsskoleelev Hans Pedersen.
Karl Svejlstrup, statsaut. vejer og måler, Arhus (fortsat aflevering). 43
bind og 10 pakker. Afleveringen, der dækker årene 1906-76, består af
årsregnskaber, journalblade, lønningsregnskab og korrespondance.
Trøjborg Grundejerforening, Arhus. Afleveringen består af medlemsproto
kol 1939-61.
J.N.C.Wistoft, assurandør og redaktør. 3 pakker. Materialet, der er fra
årene 1882-1906, består af årsregnskaber for Nørrejyske Tidende, diverse
kvitteringer og korrespondance.
Århus Afholdsforening af 1880, Århus. 17 bind, der dækker årene 18831964. Består af vedtægter, forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller
og kassebog.
Århus Amts Udstykningsforening, Århus. 2 bind, medlemsbog og kassebog
1908-40.
Århus Boldklub, Århus. 16 bind og 2 pakker. Omfatter årene 1916-77.
Arkivet indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller,
kassebøger, korrespondance og diverse papirer.
Århus Boldspil-Union, Århus. 6 bind og 4 pakker. Omfatter årene 192679. Arkivet indeholder forhandlingsprotokoller, revisionsprotokol, kasse
bog, årsberetninger, regnskabsbilag og korrespondance.
Århus Garnisons Idrætsforening, Arhus. 5 bind. Arkivet, der omfatter årene
1927-77, består af forhandlingsprotokoller, kassebøger og scrapbog.
Århus Højskoleforening, Århus. Stiftet 1911, ophævet 1978. 9 bind og 1
pakke. Indeholder bl.a. forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller og
kassebog.
Århus permanente Udstilling, Århus. 1 bind og 1 pakke omfattende årene
1955-68 og bestående af revisionsprotokol, mødereferater og årsregn
skaber.
o
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Århusegnens Ungdoms- og Foredragskreds3 Århus. 2 bind forhandlingsproto
kol og regnskabsbog 1941-65.

Ordningsarbejder
Afleveringerne til Erhvervsarkivet har fortsat været omfattende. Det kan
bl.a. anføres, at der er indgået en lang række foreningsarkiver og andre
småarkiver fra Århus kommunes Biblioteker.
I årets løb har der været gennemført en række store ordningsarbejder i
bl.a. brandforsikringsmateriale med henblik på udtynding, ligesom den
meget omfattende topografiske registrering af realkreditinstitutionsarki
valier er fortsat.

Benyttelse af arkiverne
Læsesalen har haft et markant stigende besøgstal. De fleste besøgende er
historiestuderende samt stipendiater, men der er også mange arkitektstu
derende, der arbejder med restaurerings- eller byplanlægningsopgaver.
En del HF- og gymnasieklasser har ligeledes besøgt arkivet, og nogle har
henlagt et par dage i byen for at lade eleverne arbejde med konkrete
opgaver i samlingerne. Fortsat er en del registraturer blevet kopieret efter
anmodning fra lokalhistoriske arkiver. Antallet af telefonforespørgsler har
været stigende ligesom fjernlån af arkivalier.

Håndbiblioteket
Bogbestanden er øget med 3.045 bind, således at den nu udgør 76.245
bind. Et stort antal er gaver, bl.a. fra Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå, Oslo, Rigsarkivet, landsarkiverne. Statsbiblioteket, Arhus kom
munes Biblioteker, Århus kommune, Socialforskningsinstituttet, Nordisk
Råd, Københavns Bogtrykkerforening, De samvirkende sjællandske
Landboforeninger, fhv. borgmester Bernhardt Jensen og fabrikant S.C.
Sørensen.
Endvidere er der indgået et antal bøger sammen med større arkivafle
veringer. Jubilæums- og tidsskrifter er modtaget fra firmaer, myndigheder
og organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Schweitz, Storbri
tannien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den tyske demokratiske Repub
lik, USSR, USA og Østrig.
o
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Foruden de egentlige bøger er indgået 2.020 bind og hæfter i løbende
tidsskriftshold.
Af regnskaber og beretninger er der indgået 1.442.

Personaleforhold.
Ved skrivelse af 11. januar 1979 blev arkivar Finn H. Lauridsen konstitu
eret i stillingen som overarkivar og ved kgl. resolution af 20. september
udnævnt til overarkivar og dermed leder af Erhvervsarkivet fra den 1.
oktober. Overarkivar Finn H. Lauridsen blev cand. mag. i historie i 1952
og samme år knyttet til Erhvervsarkivet som arkivar.
I årets løb har der været ansat 11 kontormedhjælpere under de særlige
beskæftigelsesordninger.
Den 1. juni ansattes cand. mag. Lars-Henrik Worsøe på et projekt
under Direktoratet for de videregående Uddannelsers projektgruppeord
ning. I samarbejde med Dansk Arkivselskab har Erhvervsarkivet startet
et projekt med henblik på at udarbejde en håndbog for erhvervslivets
arkivarer. Arbejdet muliggøres af et tilskud fra Tuborgfondet.
°
I samarbejde med Arhus Byhistoriske Udvalg er påbegyndt en registre
ring af foreningsarkiver vedr. Arhus by. Arbejdet ledes af mag. art. Lotte
Paludan.
Cand. mag. Merete Dahlerup og stud. mag. Henrik Vedel-Smith har
været ansat på Erhvervsarkivet i en periode i november-december som
arkivarvikarer.

Opførelse af magasinbygning
I august begyndte entreprenøren udgravningerne til arkivets nye maga
sinbygning. Arbejdet i den resterende del af året har omfattet etablering
af byggegrube, ekstra fundering og midlertidig afstivning af den eksiste
rende hovedbygning samt støbning af bundplade.
Nybygningen opføres som et delvis underjordisk anlæg, der placeres
umiddelbart nord for den eksisterende hovedbygning og parallelt med
denne. Bygningen bliver i tø etager med et samlet etageareal på ca. 1.725
m2. Adgangen til bygningen vil foregå i øverste etage, hvor der dels bliver
en trappeforbindelse til kælderetagen i den gamle hovedbygning, dels
indgange (elevator + indgangsdør) fra bygningens østlige ende (jf. skit
sen). Mellem de to etager bliver der trappe- og elevatorforbindelse. Byg
ningen skal udelukkende anvendes som magasinrum og vil blive udstyret
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Skitse af den nye magasinbygning. Den underste etage bliver på ca. 940 m2 og overetagen på omkring
750 m2. Forskellen skyldes terrænets hældning ned mod Århus å. Det fremhævede parti i hovedbyg
ningen er den nye »underkælderetage«.

med kompaktreoler, der samlet vil indeholde 15.-16.000 hyldemeter. I
den øverste etage vil der dog i tilslutning til indgangspartiet blive ind
rettet en modtagelsesafdeling med sorteringsborde og -reoler. Trans
porten ind i bygningen af de modtage arkivalier vil foregå via godselevato
ren. Denne er dimensioneret, så den kan rumme en DSB-container, som
de fleste arkiver ankommer i.
Byggeriet, der er tegnet og projekteret af arkitektfirmaet Kjær & Richter,
skal efter planerne være afsluttet i efteråret 1981. Den samlede pris vil
beløbe sig til 10-12 mill. kr.
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Udgravningen af byggegruben til den nye magasinbygning foregik i efterårsmånederne, og inden
årsskiftet var støbearbejdet igang. Også den eksisterende hovedbygning bliver udvidet i forbindelse
med byggeriet. Det har nemlig under udgravningen vist sig, at huset er fundamenteret så dybt, at der
mod nord kan indrettes en ekstra etage under den nuværende kælderetage. Ca. 150 m2 vil kunne
anvendes til magasin og lagerrum.

Anden virksomhed
Overarkivar Finn H. Lauridsen har redigeret Arhus Stifts Arbøger og
som formand ledet arbejdet i Historisk Samfund for Arhus Stift og Øm
Kloster Museum. Ved Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreningers
kursus på Liselund i Slagelse fungerede han som kursusleder. Til Samfun
det for dansk Genealogi og Personalhistories 100 års jubilæumsskrift skrev
han en artikel om »Personalhistorie i Erhvervsarkivet«. Han har været
medarbejder på projektet »Søkøbstaden Randers« og desuden holdt fore
drag forskellige steder om arkiv- og lokalhistoriske emner. 15.-16. novem
ber deltog han med et foredrag om »Företagesarkiven och deres använding i Danmark« i et symposium på Hässelby slot ved Stockholm. Sympo
siets emne var »Arkiven som kunskapskällor för individ och samhälle«.
Han har fortsat deltaget i arbjedet i Committee on Business Archives, i
styrelsen for SLF, i hovedredaktionen for Dansk Lokalbibliografi og re-
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daktionskomiteen for Dansk biografisk Leksikon 3. udg. Til CBA’s hånd
bog om erhvervsarkiver har han været medforfatter til et kapitel om »Ac
quisition«. Håndbogen blev diskuteret på CBA’s årsmøde, der 24.-26.
september afholdtes på Erhvervsarkivet.
Arkivar Ib Gejl har virket som sekretær i Jysk Selskab for Historie. Han
har redigeret selskabets skriftsrække samt tidsskriftet Historie og fortsat
været kasserer for Historisk Samfund for Arhus Stift. Han har skrevet en
artikel om Erhvervsarkivets bygning til Business Archives Bulletin. Ende
lig har han sammen med kontorassistent Lilly Willumsen deltaget i et
kursus på Forvaltningshøjskolen med henblik på institutionens tilslutning
til Statens Centrale Regnskabsvæsen.
Arkivar Chr. R. Jansen har fortsat været formand for Dansk Magister
forenings sektion 27 og desuden formand for foreningens Forskningsinsti
tutionsudvalg. Han har nyskrevet en artikel om erhvervslivet i Østjylland
til en ny udgave af Gyldendals egnsbeskrivelser. Endelig har Chr. R.
Jansen sammen med Erik Korr Johansen deltaget i en konference, afholdt
af Dansk Arbejdsgiverforening, for gymnasielærere med henblik på udar
bejdelsen af undervisningsmateriale om dansk erhvervslivs forhold.
Arkivar Erik Korr Johansen har fortsat været medlem af Tilsynsrådet
vedr. indsamling af kilder til de folkelige bevægelsers historie, ligesom han
er blevet indvalgt i bestyrelsen for Lokalhistoriske arkiver og samlinger i
Arhus Amt. Endelig har han redigeret Arhus Arbog 1979 for Byhistorisk
Udvalg.
Arkivar Henrik Fode har som bidrag til en internationale undersøgelse
om det mindre erhvervsliv og industrialismen skrevet rapporten »Indu
strialism and the Small-Scale Businessman. The Self-Employed Crafts
man and Retailer«. Den blev forelagt i en underkomité, der skal rapporte
re til den internationale historikerkongres i Bukarest i 1980, i Chantilly
ved Paris i dagene 18.-21. april. Henrik Fode deltog også 14.-21. maj i det
nordiske forskerkursus omkring emnet: Bevaring af arkivalsk materiale til
forskerbrug. I dagene 6.-9. august deltog hari i det 3. Nordiske lokalhisto
riske Seminar i Norge, hvor han forelagde nogle resultater fra sine under
søgelser omkring brødremenigheden i Christiansfeld. Endelig deltog han
som underviser og medarrangør i Dansk Arkivselskabs kursus i Rødbyhavn 12.-14. november.
Henrik Fode, Chr. R. Jansen, Finn H. Lauridsen samt arkivarvikar
Thomas Lassen deltog i dagene 3.-4. september i en af Statens humanisti
ske Forskningsråd afholdt planlægningskonference om stationsbyens hi
storie. Forskningsrådet påtænker at starte et projekt om det nævnte emne
o
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i lighed med projektet Industrialismens boliger og bygninger, og rådet
havde derfor indbudt en række forskere for at fa forslag til, hvorledes
projektet kunne gribes an. Deltagerne modtog før konferencen en del
oplæg, der var samlet og udarbejdet af samtlige Erhvervsarkivets arkiva
rer. Arkivarvikar Thomas Lassen har været ansat i forbindelse med dette
arbejde, dels som medarbejder på projektet, dels som vikar i forbindelse
med arkivarernes arbejde med oplæggene.
Alle arkivarer har bidraget til Arhus Arbog, der udgives af Byhistorisk
Udvalg, ligesom alle har lavet anmeldelser til tidsskriftet Historie. Arki
varerne har fortsat deres arbejde med at biografere personer fra erhvervs
livet til Dansk Biografisk Leksikon, der udgives af Gyldendal.
Foruden Erhvervshistorisk Arbog 1978 er udsendt Inger Diibeck: Ar
bejdsretten i støbeskeen, og Carl Erik Andresen m.fl.: Arbejdererindrin
ger. I samarbejde med Arhus byråds sekretariat er udsendt: Sagregister
til Arhus Byråds forhandlinger 1950-1966, I-II. Registret, der er på ca.
900 sider, er udarbejdet af kontorassistent Preben Rasmussen.
o

o

°

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET

Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sider, kr. 9,00.
Indhold: Af Erhvervsarkivets historie.
Erhvervsarkiver i udlandet.
Arkivordningsprincipper i erhvervsvirksomheder.
Handelsstanden og butikslukningen 1840-1908.
Aktstykker fra arkivet.

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider, kr. 9,00.
Indhold: Fra kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848-50.
Bogkøb i provinsen 1800-1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om opbevaring af mikrofilmarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1951. 110 sider, kr. 12,05.
Indhold: Fra 19. århundredes handelsliv. I. Af Luis Bramsens erindringer.
Af konsulatsvæsenets historie i det 18. århundrede.
En Vesterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald Fabers virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 12,05.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 12,05.
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Danmark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 14,15.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 19,55.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent H. H. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 19,55.
Indhold: Dalum Papirfabrik. En konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg 1866.
Tillæg: »Sagførere i Århus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 16,85.
Indhold: En købmandsskæbne i Ålborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanalkom
pagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 19,55.
Indhold: En tømmerslægt i 19. århundrede.
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