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Medens et museum som regel har gode betingelser for at træde i nær 
forbindelse med et større publikum, gælder det samme ikke for et arkiv. 
Et arkiv har kun det begrænsede publikum, der besøger det for at drive 
historiske studier, hvis resultater ganske vist forelægges for en videre 
kreds gennem bøger og artikler. Rigsarkivet har imidlertid med stor 
held og udbytte i de sidste år gennem omfattende udstillinger søgt at 
træde i nærmere forbindelse med offentligheden, og Erhvervsarkivet 
søger nu med udsendelsen af »Erhvervshistorisk årbog« på en anden 
måde at knytte forbindelser udadtil. Det første bind må uvilkårligt for 
en del optages af en præsentation af Erhvervsarkivet. Men det er vort 
håb, at »Erhvervshistorisk årbog« må blive en publikation, der med 
videnskabeligt funderede artikler i en almen tilgængelig form kan skabe 
interesse og forståelse for Erhvervsarkivets arbejde i vide kredse i Dam 
mark.

Erhvervsarkivet er en ung institution ; men samlingernes hastige vækst 
har vist, at det danner et naturligt supplement til statens arkiver. Ikke 
mindst er det betydningsfuldt, at alle erhverv og alle egne, både hoved* 
stad og provins, er repræsenterede. Det er vort håb, at samlingerne stadig 
må vokse, og at Erhvervsarkivet snarest må få sådanne personale* og 
lokaleforhold, at det er i stand til at udnytte de betingelser for at skabe 
et centrum for studiet af dansk erhvervshistorie, som er tilstede.

Erhvervsarkivets styre benytter den givne lejlighed til over for be* 
styrelsen for Kraks Legat at udtrykke sin taknemmelighed for støtte til 
dette binds udgivelse. Uden denne støtte havde det ikke været muligt 
at gennemføre udgivelsen og støtte den med udsendelse af brochurer 
m. m.

Arhus, den 9. september 1949.
Sv. Unmack Larsen.



»Erhvervshistorisk årbog« — hvis 1. bind hermed udsendes af Er* 
hvervsarkivet — er vidnesbyrd om en nyvinding for dansk arkivvæsen 
og historisk forskning.

Som en virkning af nutidsslægtens levende indtryk af de økonomiske 
og sociale forholds betydning for stats* og samfundslivet har historie* 
skrivningen både i Danmark og i udlandet, ikke mindst i Sverige, i de 
senere årtier i stigende grad haft opmærksomheden henvendt på det 
historiske kildemateriale, som efterhånden opsamles både inden for de 
enkelte erhvervsvirksomheder og i de mangfoldige omfattende økono* 
miske fagorganisationers arkiver. Mange eksempler har vist, hvor meget 
der er gået tabt i fortiden; andre har oplyst, hvor stor en viden der kan 
ligge skjult i deres gemmer.

Denne årbogs forskellige afhandlinger vil give et indtryk af de op* 
gaver, som Erhvervsarkivet i Aarhus stræber efter at løse, af arbejdet, 
som er i gang, og af det udbytte, som kan tilvejebringes.

Erhvervsarkivet og dets virksomhed har allerede vundet tilslutning 
og støtte fra mange sider. Som historiker og rigsarkivar udtaler jeg håbet 
om, at det må blive i stand til at fortsætte og udvide sin virksomhed og 
inden længe blive indordnet som et ligeberettiget og selvfølgeligt led i 
statens samlede arkivvæsen.

Rigsarkivet, i september 1949.
Axel Linvald.



Af Erhvervsarkivets 
historie
Ved VAGN DYBDAHL

Ret tidligt havde man i Danmark øje for det problem, der lå i at søge 
en heldig form, hvorunder erhvervslivets arkiver kunne bevares. 

Allerede før den første verdenskrig blev der i dansk arkivvæsen arbejdet 
med spørgsmålet af rigsarkivar V. A. Secher, landsarkivar G. M. Horne* 
mann i København og den nuværende rigsarkivar, da underarkivar, Axel 
Linvald, og man fulgte med interesse og opmærksomhed den udvikling i 
udlandet, der er beskrevet i årbogens næste afhandling.

Omstændighederne medførte imidlertid, at der ikke i Danmark på 
det tidspunkt blev oprettet noget erhvervsarkiv. For at bøde på dette 
forhold modtog statens arkiver en del arkiver fra private virksomheder; 
men nogen egentlig indsamling blev ikke foretaget. I løbet af 1920’erne 
og 30’erne blev sagen dog mere og mere brændende, også gennem det 
arbejde, der i disse år udførtes af den i 1922 på initiativ af professor, dr. 
phil. Aage Friis dannede »Videnskabernes Selskabs Kommission til Un* 
dersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie«. 
I 1933 rørte Axel Linvald ved spørgsmålet i sin bog »Dansk Arkiv* 
væsen« og fremhævede bl. a., at den eneste farbare vej, når sagen skulle 
føres igennem, var oprettelsen af et særligt erhvervsarkiv eller eventuelt 
en væsentlig udvidelse af statens arkiver.

Under sit arbejde med at indsamle privatarkiver stødte Videnskaber* 
nes Selskabs arkivkommission flere gange på ret omfattende arkiver fra 
større virksomheder. Medens statens arkiver ellers som hovedregel mod* 
tog de indsamlede privatarkiver, var arkivvæsenet her i den situation, at 
pladsforholdene efterhånden tvang det til at indtage en mere afventende 
holdning. Inden for arkivkommissionen var der en tid tanker fremme om 
at samle arkiver fra erhvervsvirksomheder i lokaler på Kronborg og mu* 
ligvis løse spørgsmålet om oprettelsen af et erhvervsarkiv ved at bringe 
dette i forbindelse med det eksisterende Handels* og Søfartsmuseum.

I 1942 viste der sig imidlertid mulighed for at virkeliggøre arkivvæse*
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nets ønske om oprettelsen af et særligt erhvervsarkiv. Tanken herom er 
vistnok først kommet frem under en forhandling mellem overbibliotekar 
E. Sejr og rigsarkivar Axel Linvald. Hvad der nu gjorde spørgsmålet 
aktuelt, var stærke ønsker om at se et arkiv tilvejebragt i den unge uni* 
versitetsby Arhus. Da arbejdet for at skabe universitetet begyndte, vejede 
det til, at der i forvejen var institutioner som bl. a. Arhus museum, Den 
gamle By, observatoriet, hospitalerne, Statsbiblioteket. Det er alle insti* 
tutioner, der siden universitetets grundlæggelse har udviklet sig stærkt. 
For historikerne føltes det dog stedse som en alvorlig mangel, at der ikke 
i Arhus fandtes noget arkiv. Et af argumenterne fra tilhængerne af Vi* 
borg som universitetsby havde da netop også været Landsarkivet for 
Nørrejylland i Viborg. Og landsarkivar Georg Saxild fremhævede i de* 
batten om placeringen af det jyske universitet betydningen af, at de 
historiestuderende i deres studietid blev fortrolig med arkivarbejde og 
med ældre tiders skrift. Arkivarbejdet opøver i en udstrækning som 
næppe noget andet historikerens evne til at søge materiale til belysning 
af hans emne, og det udvikler hans kombinationssans. Men ikke alene 
for universitetsundervisningen ville et arkiv være af værdi for Arhus, 
også for videregående videnskabelige studier ville det være af afgørende 
betydning, ligesom det i det hele taget ville medvirke til at fremme det 
videnskabelige milieu, en universitetsby ikke kan være foruden.

Dansk arkivvæsen mødte de århusianske ønsker med forståelse, og 
Videnskabernes Selskabs arkivkommission anbefalede planen og lovede 
økonomisk støtte. Resultatet blev enighed om at søge et dansk erhvervs* 
arkiv oprettet i Arhus. Netop et erhvervsarkiv lå for så vidt også nær 
på grund af det økonomiske fakultet ved universitetet, to af dets pro* 
fessorer, der iøvrigt selv havde beskæftiget sig med økonomisk historie, 
var da også med blandt de mænd, der efter de forudgående forhandlin* 
ger den 1. juli 1942 sammentrådte i »Komitéen for Oprettelse af et Er* 
hvervsarkiv i Aarhus«. Komitéens første formand var Arhus bys da* 
værende borgmester, E. Stecher*Christensen, de øvrige medlemmer var 
daværende docent Adam Afzelius og professorerne C. O. Bøggild*An* 
dersen, Aage Friis og Thorkil Kristensen, endvidere rigsarkivar Axel 
Linvald, professor Jørgen Pedersen og overbibliotekar Emanuel Sejr.

Komitéen vedtog at påbegynde indsamlingen af arkiver for derigen* 
nem at søge klarlagt, om der var basis for et erhvervsarkiv. Arhus kom* 
mune stillede beredvilligt lokaler med magasiner til rådighed på byens
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rådhus, ligesom Statsbiblioteket stillede en vis magasinplads til disposé 
tion i Statens Avissamling. Til som sekretær efter samråd med professor 
C. O. Bøggild*Andersen at varetage komitéens løbende forretninger an* 
toges daværende museumsinspektør Helge Søgaard, medens arkivarbej* 
det under rigsarkivarens tilsyn blev overdraget tre historiestuderende, 
hvoraf den ene forinden under et ophold i Rigsarkivet havde haft lejlig* 
hed til at blive kendt med de ordningsprincipper, der hidtil var bragt 
til anvendelse på arkiver fra erhvervsvirksomheder.

Komitéen fortsatte sit arbejde gennem seks år. I sammensætningen 
skete enkelte ændringer. Da den første formand, borgmester E. Stecher* 
Christensen, døde i 1945, indtrådte i hans sted borgmester Sv. Unmack 
Larsen som formand. Denne har fra første færd vist sagen virksom inter* 
esse, som den i det hele taget har nydt megen velvilje og støtte fra Arhus 
by og dens embedsmænd. Professor Adam Afzelius udtrådte af komi* 
téen i 1946, medens lektor Jens Clausen (sekretær 1945—48), museums* 
direktør Søgaard og docent Troels Fink indtrådte i den.

I sommeren 1948 fandt man, at det udførte arbejde havde vist, at der 
var grundlag for at oprette et erhvervsarkiv. Indtil da var der indsamlet 
omkring 350 arkiver fra forskellige virksomheder, organisationer og en* 
keltpersoner, repræsenterende 40 forskellige erhverv og i tid spændende 
fra 1670 til 1947. Arkiverne var kommet fra såvel handel og industri som 
fra landbrug og håndværk, ligesom både hovedstaden og provinsens for* 
skellige landsdele var repræsenteret. Ydermere havde man i erhvervs* 
kredse mødt en forstående interesse for sagen, og gennem øgede tilskud 
fra staten, Arhus kommune, fonds og private var der skabt mere stabili* 
tet over virksomheden.

På et komitémøde den 4. juni 1948 fandt man derfor tiden inde, 
hvor man burde tilvejebringe fastere former, og det blev besluttet at 
oprette Erhvervsarkivet som en selvejende institution, direkte underlagt 
rigsarkivarens tilsyn. I statutterne blev indsat bestemmelser, der sikrede 
Arhus byråds og universitetets repræsentation i styret, der — nu sup* 
pieret med landsarkivar Johan Hvidtfeldt — dannes af den hidtidige 
komité. Til arkivar og daglig leder ansattes mag. art. Vagn Dybdahl, 
der havde deltaget i arbejdet siden 1942. Som honorarlønnet medhjælp 
blev antaget fire historiestuderende, to ældre og to yngre, for hvem ar* 
bejdet i arkivet ikke blot betyder en indtægt, men også byder dem den 
første mulighed for at anvende kundskaberne i historisk forskning i



14

praksis og yderligere udvikle disse. Til dette personale kommer to kom 
torister, som det, takket være en bevilling fra arbejdsministeriet, har 
været muligt at antage.

Erhvervsarkivet, der stadig har kunnet bevare, ja endog udvide lo* 
kalerne på rådhuset, er endnu ikke åbnet for publikum. Forhåbentlig vil 
der ikke hengå lang tid, førend arkivet får sådanne forbedringer af per* 
sonale* og lokaleforholdene, at der bliver fri adgang til at benytte de 
tilgængelige arkiver; men indtil da vil der i en vis udstrækning kunne 
opnås tilladelse til at arbejde i arkivet. Arkivalierne kan endvidere ud* 
lånes til brug på læsesalene i andre arkiver og visse biblioteker.

I indsamlingsarbejdet har man anvendt flere fremgangsmåder. Nogle 
arkiver er indgået som resultat af cirkulærer udsendte til visse grupper 
af virksomheder, andre er indgået efter personlige henvendelser, medens 
atter andre er blevet afleveret uden nogen form for direkte henvendelse. 
Et enkelt særlig smukt bevaret arkiv fra Brødremenighedens udsalg i 
Christiansfeld er hos en produkthandler købt for 20 øre pr. kg.; det er 
bevaret så godt som intakt gennem perioden 1771—1911. Endelig har 
Erhvervsarkivet som deposita fra landsarkiverne modtaget en lang række 
arkiver, der som »bilag« ved dommerembedernes behandling af konkurs* 
og dødsboer er blevet bevaret for eftertiden. Disse afleveringer har ikke 
mindst været af betydning, fordi Erhvervsarkivet ad den vej har fået 
ældre arkiver fra selv meget små virksomheder af den karakter, hvis 
arkiver ellers ikke bevares. Disse afleveringer omfatter arkivalier fra 
årene omkring 1730 og op gennem tiden til vore dage.

Erhvervsarkivet ser det som sin opgave at sikre arkiver af økonomisk* 
social karakter, når de ikke er af offentlig oprindelse. Ved modtagelsen 
drager man omsorg for i så vid udstrækning som muligt at overtage ar* 
kiverne som helheder, ikke blot ville det være upraktisk, men også stri* 
dende mod sædvane i dansk arkivvæsen, om man delte et arkiv. Når 
derfor en mands virke fortrinsvis er faldet inden for erhvervslivet, hører 
hans arkiv hjemme i Erhvervsarkivet, selv om det også indeholder sager 
fra f. eks. offentlige tillidshverv og politisk virksomhed, der jo iøvrigt 
ofte er afledt af og nøje sammenknyttet med hans position i erhvervs* 
livet. Man vil således i Erhvervsarkivet også kunne finde oplysninger, 
der vedrører politiske, kirkelige, litterære og mange andre forhold. Ved 
afleveringen træffer arkivejeren bestemmelse om, hvorvidt arkivet straks 
skal være tilgængeligt, eller om det først skal være tilgængeligt efter en



15

vis årrækkes forløb. Nogle har ikke knyttet anden betingelse til arkivet, 
end at de ønsker selv at tage stilling til hvert ønske om adgang til arkivet, 
andre har givet fri adgang, medens atter andre har fastsat tidsrum af 10, 
20 eller 40 år.

Af særlig betydning er det, at Erhvervsarkivet har hele landet som 
virkeområde. Danmark er ikke større, end at der er en meget nøje sam* 
menhæng mellem erhvervslivet i hovedstad og provins og mellem de for* 
skellige landsdele indbyrdes. Til dette kommer, at det ved mangfoldige 
undersøgelser vil være af største værdi, at man har arbejdsmaterialet 
samlet i så høj grad som muligt. Dette gælder også i ikke mindre grad 
for de store, landsomfattende organisationers vedkommende. Deres ar* 
kiver uddyber og supplerer hverandre, ligesom disse arkiver danner et 
overordentlig betydningsfuldt supplement til centraladministrationens 
arkiver, hvori man nok kan følge hovedorganisationernes syn på de veks* 
lende problemer, men derimod ikke de strømninger, der har været af* 
gørende for organisationernes standpunkttagen. Det kan man imidlertid 
i organisationsarkiverne.

Ordningsprincipperne i Erhvervsarkivet er med enkelte mindre af* 
vigeiser, nødvendiggjort af arkivernes særlige karakter, på samme måde 
som i statens arkiver. Er et arkiv ved modtagelsen ordnet efter bestemte 
retningslinier, undlader man som hovedregel at bryde den anvendte ord* 
ning, men indskrænker sig til at bringe eventuelle ikke særlig begrundede 
afvigelser ind under den givne orden. Inden arkivet endeligt opstilles i 
magasinerne, bliver dets bøger og protokoller forsynet med navnet på 
den virksomhed, arkivet stammer fra, løse papirer tages ud af evt. brev* 
ordnere, æsker eller lign., og pakkes mellem papplader med skilte (efter 
samme princip som beskrevet i dette bind side 45 f.). Derefter optages en 
fortegnelse over arkivets indhold, hvorpå det opstilles samlet i magasi* 
nerne. Sammenblanding af to eller flere arkiver finder aldrig sted, og 
såfremt der i en aflevering findes arkiver fra flere virksomheder, hvad 
ikke sjældent er tilfældet, udskilles disse som hovedregel i selvstændige 
arkiver. Er der derimod ikke af den afleverende arkivejer fulgt faste ord* 
ningsregler, udarbejdes en ordningsplan for arkivet. Ved udarbejdelsen 
lægger man vægt på at følge et bestemt, nærmere udarbejdet skema, men 
foretager dog afvigelser, hvor særlige forhold gør det påkrævet. Når 
ordningsplanen er udarbejdet, foretages dernæst en almindelig ordning 
af arkivet efter planens retningslinier, hvorefter følger optagelse af re*
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gistratur (fortegnelse) og opstilling i magasin. Som eksempel på en sådan 
fortegnelse gengives her registraturen over et mindre og forholdsvis ungt 
arkiv, nemlig Bylderup Sogns Spare« og Laanekasse’s arkiv:

1.

Bylderup Sogns Spare* 
og Laanekasse.

Tønder amt.
Sparekasse.

Bylderup.

Opstillingsplads :
Bemærkninger: Modtaget september 1947 fra 

landsarkivet i Aabenraa.

1870—1932 forhandlingsprotokol........................................................................ 1 bd.
1900—1910, 1920—27 revisionsbøger ................................................................. 2 bd.
1884—1935 hovedbøger for indskydere ............................................................  4 bd.

Nemlig:
1884—1907 hovedbog for indskydere .........................................  1 bd.

fortsættes.

2.

Bylderup Sogns Spare* og Laanekasse.

1907—1923 hovedbog for indskydere ......................................... 1 bd.
1920—1935 hovedbog ..................................................................... 1 bd.
1927—1935 hovedbog A................................................................. 1 bd.

1884—1937 hovedbøger for debitorer................................................................ 2 bd.

Nemlig:
1884—1922 hovedbog for debitorer ............................................ 1 bd.
1920—1937 laanekassens kroneafdeling .....................................  1 bd.

1906—1932 kassebøger.......................................................................................... 3 bd.

Nemlig:
1906—1924 kassebog....................................................................... 1 bd.
1923—32 kassebog....................................................................... 1 bd.

fortsættes.
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3. 
Bylderup Sogns Spare* og Laanekasse.

1927-1932 kassebog....................................................................... 1 bd.

1900—1917 regnskabsopgørelser ......................................................................... 2 bd.

Nemlig:
1900—1912 regnskabsopgørelser .................................................. 1 bd.
1913—1917 regnskabsopgørelser .................................................. 1 bd.

1902—1932 diverse papirer .................................................................................. 1 pk.
Anm. Heri enkelte indkomne breve samt 

koncepter og kvitteringer.

Registraturerne optages på kort, der atter ordnes geografisk. Man vil 
således kunne se, hvilke arkiver Erhvervsarkivet rummer fra en bestemt 
by, egn eller landsdel (organisationerne omfatter netop ofte hele lands* 
dele). Til yderligere orientering findes på kort optaget navnene på de 
enkelte virksomheder og personer med henvisninger til de geografisk 
ordnede registraturer, ligesom der findes en tilsvarende fag* og branche* 
fortegnelse, der tillader f. eks. at se, hvilke blikkenslagerarkiver der er 
i Erhvervsarkivet, uden at man skal gennemgå samtlige registraturer. 
Foruden disse uundværlige hjælpemidler udarbejdes der andre (f. eks. 
brevskriverfortegnelse over breve fra særlig fremtrædende virksomheder 
og enkeltpersoner), og atter andre ikke mindre påkrævede er planlagte; 
men det har ikke hidtil været muligt at afse midler til den nødvendige 
forøgelse af arkivets arbejdskraft.

Et særligt hjælpemiddel for arbejdet i Erhvervsarkivet er dets hånd* 
bibliotek. Indtil nu lider det af store mangler, dels kniber det med at 
tilvejebringe midler til dets supplering med den nødvendige litteratur, 
dels og ikke mindst kommer sådanne bøger som ældre vejvisere, han* 
delskalendere, jubilæumsskrifter, årsberetninger og ældre handelsviden* 
skabelig litteratur kun på markedet i et meget begrænset omfang, fordi 
deres salgsværdi er så ringe, at de blot kasseres. Erhvervsarkivet har
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derfor bestræbt sig på at sikre sig sådan litteratur, når det overtager 
arkiver, og gør det fremdeles.

Udviklingen i Erhvervsarkivet har været præget af, at man valgte at 
begynde i det små fremfor at vente, til man kunne begynde stort. Dette 
valg har uden tvivl været gavnlig for formålet. Meget, der ville være 
gået til grunde, om man havde tøvet med at begynde, er nu blevet reddet 
fra undergang. Imidlertid sker der daglig kassationer af arkivalier, som 
det ville være af den største betydning at sikre mod undergang, og meget 
ligger hen hos virksomheder og organisationer, ofte arkivalier, som før 
eller siden går til grunde, om de ikke bliver afleveret til Erhvervsarkivet. 
Selv om arkivet til stadighed retter henvendelse til virksomheder, enkelt* 
personer og organisationer, er det ikke muligt at sætte sig i forbindelse 
med alle; derfor vil det være af største betydning, om enhver, der har 
kendskab til et arkivs eksistens, vil henvende sig til Erhvervsarkivet.

Erhvervsarkivet er en institution i sin vorden. Det har mødt velvilje 
såvel i erhvervskredse som hos myndighederne. Det har imidlertid også 
fortsat megen velvilje behov. Vil denne velvilje være til stede i samme 
udstrækning, som den hidtil har været, når der var brug for den, da er 
der det bedste grundlag for den videre udbygning af en landsomfattende 
institution, der ikke alene i årenes løb vil blive en institution til gavn 
for dansk erhvervsliv og videnskab, men også en vigtig sten i opbygnin* 
gen af universitetsbyen Arhus.



Erhvervsarkiver i 
udlandet
Af VAGN DYBDAHL

I.

nteressen for erhvervslivets arkiver som videnskabelige forsknings* 
objekter stammer fra begyndelsen af dette århundrede. Baggrunden 

for denne interesse er udviklingen inden for den historiske og den øko* 
nomiske forskning siden midten af det 19. århundrede.

Historikerne og økonomerne begyndte allerede i de første årtier af 
det 19. århundrede at have opmærksomheden henledt på betydningen af 
at studere fortidens økonomiske foreteelser. Man begyndte at forstå, at 
også den økonomiske side af udviklingen måtte medtages, når man ville 
danne sig et billede af fortiden. Denne vågnende interesse for de økono* 
miske og sociale forhold blev yderligere næret af det politiske og øko* 
nomiske røre i 1840’erne, og videnskabeligt af den indflydelse, der udgik 
fra den franske filosof Auguste Comte, som under påvirkning af stati* 
stikkens stigende udvikling manede til at betragte historiens forløb ikke 
som de enkelte individers eller enkelte klassers historie, men som sam* 
fundets i dets helhed. I kraftig og agitatorisk form blev en særlig side 
af den økonomiske historie skudt frem af Karl Marx i 1848 i det kom* 
munistiske manifest, hvor han hævdede, at den af de økonomiske for* 
hold skabte klassemodsætning havde været og fremdeles var den be* 
stemmende faktor for samfundets udvikling.

Netop her ved århundredets midte tog studiet af den økonomiske og 
sociale historie en afgørende udvikling, takket være ændringer i den øko* 
nomiske tænkning. Af tyske økonomer grundlagdes den historiske skole 
i nationaløkonomien, vendt mod den tidligere eneherskende, klassiske 
skole. Økonomer som W. Roscher, Bruno Hildebrand og ikke mindst 
K. G. A. Knies (Die politische Oekonomie vom Standpunckte der ge* 
schichtlichen Methode 1853) vendte sig mod de klassiske økonomers 
stadige arbejden med bestemte tidløse og abstrakte økonomiske begreber. 
De hævdede, at man kun kunne tillægge en bestemt økonomisk politik
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relativ værdi, ligesom de benægtede muligheden af at opstille eviggyldige 
økonomiske love, men understregede nødvendigheden af »omhyggelige, 
samvittighedsfulde detaillerede undersøgelser af de forskellige faser i 
fortidens og nutidens økonomiske liv som en forudsætning for opbyg* 
ningen af en virkelig økonomisk videnskab«. Ned mod århundredskiftet 
stod Gustav Schmoller og den noget yngre Lujo Brentano som de for* 
nemste repræsentanter for den historiske skole, der satte frugt i en lang 
række betydelige økonomisk*historiske arbejder, dels enkeltværker, dels 
afhandlinger, fortrinsvis i »Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati* 
stik« og i »Jahrbücher für Gesetzgebung und Verwaltung«.

En lignende udvikling fandt på samme tid sted i England. Her frem* 
lagde mænd som Th. Rogers (prishistorie) og William Cunningham 
(industri og handel) værker, der i kraft af emner og metoder fik grund* 
læggende betydning for den økonomisk*historiske forskning. I Frankrig 
blev især Georges d’Avanel kendt gennem sine undersøgelser over ar* 
bejdslønnens og prisernes historie.

Den historiske skole i økonomien er nu afløst af andre metoder og 
synsmåder; men dens arbejde har været af blivende værdi for både histo* 
rieforskningen og økonomien. Økonomerne har lært betydningen af at 
betragte en udvikling over et længere tidsrum og at arbejde med det 
økonomiske livs kendsgerninger i en udstrækning, som ikke tidligere 
var kendt. For historikerne blev der åbnet nye veje og vist nye mål at 
arbejde mod; både kulturhistorien og den politiske historie høstede gavn 
af, at man nu i et hidtil ukendt omfang inddrog den økonomiske udvik* 
ling som emne for den historiske forskning.

Denne udvikling inden for videnskaberne svarer til og fremmes af 
udviklingen i samfundet. Borgerskabet nåede, som det 19. århundrede 
skred frem, mere eller mindre direkte en placering i såvel åndslivet som 
i det politiske liv, der svarede til dets placering i det økonomiske liv. 
Trangen til at søge borgerskabets fortid belyst i samme udstrækning, 
som man tidligere havde skildret kongernes og adelens historie, da de 
var de herskende samfundsklasser, voksede stærkt. En tilsvarende ud* 
vikling fandt også sted, da de mindre landbrugere trådte ind som af* 
gørende politisk faktor. Og som arbejderklassen rundt i landene rejste 
sig med kravet om bedre sociale kår, rettede forskningen uvilkårligt 
også opmærksomheden mod fortidens sociale tilstande, en udvikling, der 
— også når det gælder landbrugshistorien — er fortsat ind i vor tid.
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IL

Kildematerialet til de økonomisk*historiske studier søgte man i sta* 
ternes arkiver. Man fandt her aktstykker, der viste forudsætningerne for 
de forskellige af statsmagten trufne erhvervspolitiske foranstaltninger. 
Man fandt toldregnskaber, indberetninger, indlæg fra erhvervskorpora* 
tioner o. a., som belyste, hvorledes de trufne erhvervspolitiske foranstalt* 
ninger virkede. De resultater, man fremlagde, og de billeder, man søgte 
at tegne af den økonomiske udvikling, fik imidlertid en skævhed, fordi 
kildematerialet som hovedregel blot tillod, at man betragtede erhvervs* 
livet, således som de vekslende regeringer havde set på det, og i bedste 
fald fik man kun rede på erhvervenes problemer, når de havde affødt 
henvendelser til statsmagten.

Det, der manglede, var muligheden for at betragte erhvervslivets 
historie indefra. Der var ikke mulighed for, at forskeren under sit arbejde 
for en stund satte sig i erhvervsmandens sted. For at nå til en virkelig 
forståelse af erhvervslivets historie må man have mulighed for at trænge 
bag statistikkens nødvendige, men tørre tal. Ligesom vi ikke føler os til* 
fredsstillet ved f. eks. at have grundloven af 5. juni 1849 for os, men og* 
så ønsker at følge dens tilblivelse gennem rigsforsamlingens forhandlin* 
ger, gennem dens skaberes privatarkiver og gennem andre kilder, således 
kan man heller ikke nøjes med f. eks. at konstatere, at vi til England i 
et bestemt tidsrum eksporterede en vis mængde smør, vi ønsker bl. a. at 
vide, hvor meget eksportørerne tjente, hvordan de havde organiseret deres 
virksomhed, hvilke vilkår deres folk arbejdede under, om eksportørerne 
arbejdede selvstændigt, eller om de blot baserede deres handel på kredit 
fra hamborgske huse.

Kunne man ikke skildre erhvervslivets historie indefra, kunne man i 
endnu mindre grad give livsskildringer af erhvervslivets mænd. Og deres 
liv og gerning kan dog i mange tilfælde være lige så menneskelig inter* 
essant og udviklende at stifte bekendtskab med som kunstneres, politi* 
keres og embedsmænds liv og virke. Det var imidlertid ikke muligt at 
følge deres udvikling, se dem modnes til mænd og øve deres livsger* 
ning. Hvorfor skulle det ikke være ligeså betydningsfuldt at søge efter 
drivfjederen i en Rotschilds, en Krupps eller en H. N. Andersens liv, som 
i en stor malers eller en poets liv? Ikke meget fandtes til belysning af 
industriens, handelens eller håndværkets mænd, således som Marcus
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Rubin i sin tid også udtrykte det i en anmeldelse af den første udgave 
af »Dansk biografisk Leksikon«: »En Skribent, der har efterladt os egne 
litterære Produktioner, har herved givet Midler til at »foreviges«, som 
ikke er til Stede for en Købmand; en Embedsmand, der findes omtalt i 
Indstillinger og Anciennitetslister, har et »vita« tilgængeligt for Efter* 
tiden, som Medborgere af ikke mindre Betydning mangler«.

Det blev på samme tid klart, at et meget væsentligt kildemateriale til 
erhvervslivets historie lå hos erhvervenes organisationer. Næppe var det 
middelalderlige næringsretslige system, lavene, brudt sammen i det 19. 
århundrede, før man følte sig tvungen til at skabe nye organisationer, 
ikke blot for at varetage erhvervslivets interesser over for statsmagten, 
men også for gennem en mere eller mindre håndfast justits i egne ræk* 
ker at hindre overvældende konkurrence og andre for standen selvmor* 
deriske tendenser. Liberalismens krav om et erhvervsliv fritaget for en* 
hver kontrol — den være sig statslig eller kollegial — viste sig hurtigt 
at finde de ivrigste modstandere i erhvervslivet, såvel hos arbejdsgivere 
som arbejdere. De nye organisationer begyndte i slutningen af forrige 
århundrede en energisk kamp for magten og for anerkendelsen, en kamp, 
der har bragt resultater i form af en magtstilling, som lavenes mænd fra 
den gamle tid vel aldrig havde drømt om skulle blive dem til del. En 
følge af organisationernes stigende indflydelse er, at betydningsfuldt 
kildemateriale opsamles i deres kontorer, der i mange henseender ind* 
tager en stilling svarende til centraladministrationens kontorer, ja nær* 
mest udgør en del af den virkelige centraladministration. Og da mange 
Sager startes ude i de lokale organisationer, er deres arkiver skønt knap 
så omfangsrige af ikke mindre betydning for den historiske forskning.

Medens man langsomt blev opmærksom på de værdier, der lå i er* 
hvervslivets arkiver, fandt der en udvikling sted inden for arkivvæsenet 
i de forskellige lande, der snart skulle gøre spørgsmålet påtrængende. 
En ældre tid så det som arkivernes opgave at bevare statsadministratio* 
nens arkiver mod undergang og eventuelt tillige sikre lærde mænds op* 
tegneiser til fædrelandets historie. Efterhånden gik man imidlertid over 
til, som Axel Linvald har udtrykt det for Danmarks vedkommende, at 
betragte »Statsarkiverne som Institutioner, der i Almindelighed har til 
Formaal at sørge for Opbevaringen af alle haandskrevne Kilder til Fædre* 
landets Historie, som ikke har litterær Karakter«, et synspunkt, der og* 
så trængte igennem i de fleste andre europæiske lande. En konsekvens
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af denne opfattelse var, at man i udstrakt grad modtog, ja undertiden 
formelig indsamlede arkiver af privat karakter, idet interessen dog for* 
trinsvis koncentrerede sig om arkivalier fra politikere, godsejere, kunst* 
nere og højere embedsmænd.

De mænd, der afleverede deres arkiv til arkiverne, sikrede sig et efter* 
mæle. Deres personlige indsats og derigennem også deres stands blev 
dermed overleveret til eftertiden. Oprindelig var der nok nogen tilbage* 
holdenhed overfor og undertiden ligefrem frygt for således at overlade 
sine papirer ubeskåret til en hvilken som helst fremtidig historiker. Denne 
opfattelse er imidlertid veget for en til tider for eksempel hos politikere 
enestående liberalitet, når det gælder at overlade arkivvæsenet private 
arkivalier. Arkivernes villighed til, når det ønskes, at lade arkiverne hen* 
ligge utilgængelige i lange årrækker har sammen med den kendsgerning, 
at der aldrig har fundet nogen indiskretion sted, og det forhold, at årene 
kaster et ganske andet lys over begivenhederne end nutiden, ændret ind* 
stillingen derhen, at de fleste i dag med glæde overlader deres arkiv og 
derigennem deres livsværk til eftertiden.

III.

I vort århundredes første årti mødtes i Tyskland erhvervslivet og 
videnskaben i en samvirken for at bevare erhvervslivets arkiver. Mæn* 
dene i erhvervslivet begyndte at forstå, at erhvervslivet på langt sigt stod 
sig ved at åbne mulighed for, at deres gerning fik den samme plads i 
fremtidens historieskrivning, både i den rent videnskabelige og i den 
folkelige, som de øvrige samfundsgruppers. Resultatet af strømningerne 
i erhvervslivet og i videnskaben blev oprettelsen af særlige erhvervs* 
arkiver.

En enkelt begivenhed vakte i 1902 en opmærksomhed om problemet, 
som gjorde spørgsmålet aktuelt. Det blev da bekendt, at huset Roth* 
schild i Frankfurt og dets filial i Neapel på grund af pladsmangel havde 
tilintetgjort sit arkiv, det måtte anses for at have indeholdt et fornemt 
kildemateriale til Europas historie. Kort tid efter erfarede man, at den 
samme skæbne var overgået arkivet hos Rothschild i Paris. Undersøgel* 
ser godtgjorde, at kun meget få og spredte virksomheder opbevarede 
deres arkiver længere end bogføringsloven bød (i Tyskland 10 år). Af 
næsten hundrede banker i Rhinlandet havde kun fem bevaret ældre
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dele af deres arkiver, en bank havde endog måttet købe sine stiftelses* 
dokumenter tilbage i et antikvariat.

Det stod klart for erhvervslivets mænd og videnskabsmændene, at 
man kun kunne hindre denne tendens til at tilintetgøre arkiver ved at 
oprette særlige erhvervsarkiver, der modtog arkivalier fra erhvervslivet. 
Selv om nok mange inden for handel og landbrug, industri og hånd* 
værk indså betydningen af, at arkiverne ikke forsvandt, fandt de fleste 
dog, at de praktiske vanskeligheder ved at bevare arkivet var for om* 
fattende, medens andre nok ønskede selv at bevare visse dele af deres 
arkiv, men så ikke, naturligt nok, forstod at vurdere, hvad der var af 
betydning for eftertiden. Til dette kom, at det for forskningen var en 
uoverkommelig sag at udnytte arkiver, der lå spredt rundt om hos de 
enkelte virksomheder og organisationer.

Efter en forudgående debat i fag* og dagspressen oprettede man i 
1906 i Køln det første erhvervsarkiv i verden, Rheinisch*Westfälische 
Wirtschaftsarchiv. Arkivet blev oprettet på initiativ af Düsseldorf Han* 
delskammer med tilslutning fra tilsvarende korporationer i Rhinlandet. 
Rheinisch*Westfälische Wirtschaftsarchiv nød tidligt en betydelig popu* 
laritet, allerede før den første verdenskrig androg dets årlige budget 
næsten 30.000 Rm., og en række af Rhinlandets førende virksomheder, 
både banker, industri*, mine* og jernbaneselskaber afleverede deres arki* 
ver til erhvervsarkivet i Køln, hvorfra en række betydelige erhvervs* og 
firmahistoriske værker er udgået i den forløbne tid. I årene før den sid* 
ste krig udsendtes fra Rheinisch*Westfälische Wirtschaftsarchiv lige* 
ledes praktiske vejledninger i erhvervslivets arkrivproblemer. Andre 
steder i Tyskland fulgte man med og oprettede regionale erhvervsarkiver, 
således blev i 1908 grundlagt »Zentralstelle des Hamburgischen Kolo* 
nialinstituts«, hvoraf senere fremgik »Das Hamburgische Weltwirt* 
Schaftsarchiv«. I 1912 fulgte en særlig erhvervsarkivafdeling ved »Institut 
für Weltwirtschaft und Seeverkehr« i Kiel og samme år »Saarwirtschafts* 
archiv« i Saarbrücken.

IV.

Det tyske forbillede øvede snart en afgørende indflydelse i Schweiz. 
I 1910 oprettede man i Basel »Das Schweizerische Wirtschaftsarchiv« 
først som en særlig afdeling af Basel by arkiv, men fra 1921 under pro*
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fessor Mangolds ledelse som en egen institution, der er underlagt inden* 
rigsdepartementet. Arkivets midler tilvejebringes da også fortrinsvis gen* 
nem statstilskud, selv om det tillige modtager betydelige bidrag fra pri* 
vat side. Det samlede årsbudget andrager nu 117.400 schweizer fr. (ca. 
130.000 kr.), personalet er på 14 tjenstemænd, og det årlige antal besø* 
gende på læsesalen er godt 11.000.

Arkivet i Basel har imidlertid påtaget sig opgaver, som i Danmark 
almindeligvis varetages af bibliotekerne. Arkivet er delt i seks hoved* 
afdelinger efter afdelingernes indhold. Den første afdeling — og den 
oprindelige — er privat* og firmaarkiv*afdelingen. Den er den mest 
historiske af afdelingerne og indeholder indsamlede arkiver fra erhvervs* 
livet, de ældste går tilbage til det 15. århundrede, og de yngste er fra 
vore dage. Særlig berømt er arkivet fra et Baseler silkefirma, hvor arki* 
vet er bevaret intakt såvel regnskaber som korrespondance gennem mere 
end 200 år. Denne afdeling rummer iøvrigt arkiver fra næsten alle er* 
hvervsgrene og ialt fra knap 300 førende schweiziske virksomheder. For* 
uden disse samlede arkiver fra enkeltvirksomheder modtager denne af* 
deling fra næsten alle organisationer i Schweiz deres arkivalier af er* 
hvervspolitisk karakter.

De øvrige afdelinger indeholder ikke arkivalier i ordets fagmæssige 
betydning. De rummer bøger, brochurer, administrative og private tryk* 
sager samt avisudklip. En afdeling er for tidsskrifter (ca. 1000 forskel* 
lige), hvori også indgår de stadig fremtrængende firmatidsskrifter. 
Aktieselskabsafdelingen indeholder materiale vedrørende 2500 schweizi* 
ske selskaber. Her samles i dossiers for hvert selskab statutter, regnska* 
ber, årsberetninger, avisudklip, jubilæumsskrifter og andet trykt mate* 
riale vedrørende det enkelte selskab. I afdelingen for fagorganisationer, 
der også omfatter brugsforeninger, indgår et lignende materiale, endelig 
er der en afdeling for markedsberetninger og en for nationaløkonomi.

Selv om fremtrædende erhvervsmænd sluttede op om »Schweizeri* 
sehe Wirtschaftsarchiv« fra starten, mødte det dog i de første år mis* 
tro hos mange ude i erhvervslivet. Denne mistro, som også har omgivet 
andre erhvervsarkiver i deres første år, er nu afløst af en udpræget tillid, 
og arkivet udfører et betydningsfuldt arbejde ikke blot påskønnet af 
studenterne ved Basel universitet, hvor arkivet har lokaler, men også af 
det praktiske livs mænd. Siden 1947 har arkivet udgivet en særlig skrift*
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række, hvis to første bind omhandler henholdsvis tobaksindustrien i 
Schweiz og lønpolitikkens historie.

På samme tid, som arkivet i Basel blev grundlagt, begyndte »Archiv 
für Handel und Industrie der Schweiz« sin virksomhed i Zürich. Dette 
arkiv modtager ikke utrykte arkivalier, men udfolder ellers en lignende 
virksomhed som Baseler arkivet. Dets budget (27.000 s. fr.) og dets 
personalestab på to tjenestemænd bærer dog vidnesbyrd om, at virk* 
somheden ikke har nået et omfang blot nogenlunde svarende til søster* 
institutionens.

V.

Endnu før første verdenskrig fulgte Holland med. I 1913 nedsattes 
på initiativ af professor N. W. Posthumus en komité af videnskabsmand 
og mænd fra erhvervslivet med det formål at søge oprettet et erhvervs* 
arkiv i Holland. Allerede året efter kunne man oprette »Nederlandsch 
Economisch*Historisch Archief« som en selvejende institution, der sta* 
dig består og udfolder en betydelig virksomhed, ikke blot som arkiv, 
men også som bibliotek og udgiver af videnskabelige værker. Arkivet 
har et årligt budget på 18.000 gylden (ca. 34.000 kr.) og et personale på 
tre, men dertil kommer universitetslærere ved Amsterdams universitet, 
som deltager i arkivets arbejde. Det modtager betydelige tilskud fra sta* 
ten og byen Amsterdam, hvor det har et økonomisk*historisk bibliotek, 
medens selve arkivet, en treetagers bygning, er beliggende i Haag. Ar* 
kivet modtager arkivalier fra omkring 25 forskellige erhverv ; dets største 
sammenhængende arkiv spænder over tiden 1680—1929 og stammer fra 
en tekstilfabrik i Leiden, ellers begynder hovedparten af arkiverne i løbet 
af det 19. århundrede.

»Nederlandsch Economisch*Historisch Archief« har siden grundlæg* 
gelsen udgivet den omfangsrige »Economisch*historisch Jaarboek, Bij* 
dragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland«. Arbogen 
kommer hvert andet år og bringer på sine omkring 400 sider foruden 
beretningen om arkivets virksomhed en række erhvervshistoriske af* 
handlinger. Ved siden af årbogen udgives en skriftserie med større er* 
hvervshistoriske monografier; hidtil er i serien udkommet 11 bind.

Arkivet i Haag blev ikke det eneste erhvervsarkiv i Holland. I 1915 
grundlagdes i Rotterdam i forbindelse med handelshøjskolen et erhvervs*
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arkiv, der dog aldrig formåede at udvikle sig til mere end en eksempel* 
samling for de studerende, idet arkivet i Haag uvilkårligt drog de mere 
betydelige arkiver til sig.

VI.

I en række andre europæiske lande har man valgt at lade erhvervs* 
livets arkiver indgå i de bestående offentlige arkiver (stats* og byarki* 
ver). Dette gælder f. eks. Frankrig, Belgien, Estland, Sovjetunionen, Nor* 
ge og Sverige. I almindelighed kan det siges, at har været en uheldig 
løsning, fordi indsamlingen og ordningen af arkiverne altid må være en 
biting for disse arkivinstitutioner. I Frankrig har arbejdet især været ud* 
ført af den kreds af videnskabsmænd, der samler sig om tidsskriftet »Les 
Annales d’Histoire Economique et Sociale«. Det kan dog anføres, at et 
cirkulære i 1931 indskærpede departementsarkivarerne, at de skal påse, 
at intet værdifuldt arkiv går tabt ved forretningsophør, ligesom flere 
handelskamre, bl. a. i Paris, Lille, Marseille og Dunkerque, har åbnet 
deres arkiver for offentligheden. Et vidnesbyrd om det franske erhvervs* 
livs interesse i arkivspørgsmålet ligger også deri, at adskillige større virk* 
somheder lader deres arkivpersonale modtage instruktion af arkivarer 
fra »Ecole des Chartes« (den særlige højskole til uddannelse af arkiva* 
rer og bibliotekarer).

I Belgien, hvor indsamlingsarbejdet ellers ikke har udfoldet sig sær* 
lig stærkt, har man dog fra regeringens side taget et fra et arkivsyns* 
punkt betydeligt skridt. Forordningen af 17. september 1934, der ny* 
ordnede den højere handelsuddannelse, foreskriver, at eleverne på han* 
delshøjskolerne i det 3. og 4. studieår er pligtige til at deltage i øvelser 
på grundlag af firmaarkiver.

I Sovjetunionen har man ved arkiver i Moskva og Leningrad indrettet 
særlige erhvervsarkivafdelinger. Disse arkiver, der også indsamler fol* 
keminder, indeholder firmaarkiver fra bank*, industri* og handelsfore* 
tagender fra den zaristiske tid.

Norsk og svensk arkivvæsen har hidtil kun indskrænket sig til at 
modtage firmaarkiver i de offentlige arkiver for der at lade dem indgå 
på linie med andre privatarkiver. Det skal dog nævnes, at man i Sverige 
har udfoldet særlige bestræbelser for at henlede erhvervslivets opmærk* 
somhed på værdien af dets arkiver. I 1930—31 udsendtes således på
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initiativ af Eli F. Heckscher fra Ekonomisk*historiska Institutet ved 
Stockholms handelshøjskole en cirkulæreskrivelse til en lang række af 
Sveriges ældre virksomheder. I skrivelsen anmodede man dels om op* 
lysninger om omfanget af virksomhedernes arkiver, dels opfordrede man 
virksomhederne til at betænke betydningen af, at arkiverne ikke tilintet* 
gjordes. De indkomne oplysninger blev samlet i Ekonomisk*historiska 
Institutet, hvor man nu er i stand til at danne sig et overblik over en del 
af det arkivmateriale, der ligger ude ved virksomhederne. Siden har man 
i svenske arkiv* og erhvervskredse beskæftiget sig med at tilvejebringe 
en mere stabil ordning af spørgsmålet uden dog at være nået til noget 
endeligt resultat. Af Sveriges Industriförbund er udvist et særligt ini* 
tiativ for i det mindste at sikre arkiverne mod undergang. Efter forslag 
fra rigsarkivar Bertil Boethius nedsatte man et særligt udvalg, Industri* 
ens Arkivkommitté, der behandlede spørgsmålet om en sikring af in* 
dustriarkiverne. Som et resultat af udvalgets arbejde fremkom den be* 
tydningsfulde og klare håndbog af arkivar Ake Kromnow: »Hur man 
ordnar ett industriarkiv«. Bogen blev udgivet af Sveriges Industrifor* 
bund og sendtes til medlemmerne, ligesom den også kom ud i boghan* 
delen. Den vil sikkert tjene til at bevare mangt et arkiv fra undergangen; 
men dette kan alligevel kun blive den halve vej.

VII.

I Finland er man først sent blevet opmærksom på de særlige værdier 
både af økonomisk og historisk karakter, der ligger gemt i erhvervslivets 
arkiver. Umiddelbart før krigen nedsatte Ekonomiska samfundet et sær* 
ligt udvalg, der skulle søge oprettet et erhvervsarkiv i Finland. Krigen 
standsede imidlertid dette arbejde, der i 1947 er genoptaget af en af Cen* 
tralhandelskammeret nedsat komité. Indtil videre har man dog på grund 
af den overordentlig store mangel på lokaler måttet opgive at oprette en 
særlig institution. Rigsarkivet og landsarkiverne har heller ikke kunnet 
hjælpe på grund af pladsmangel, en pladsmangel, der ikke er blevet min* 
dre, efter at man siden fredsslutningen har måttet skaffe plads til arki* 
valierne fra det store og moderne landsarkiv i det nu afståede Viborg. 
Centralhandelskammeret har imidlertid for at søge sikret så mange 
arkiver som muligt udsendt både en opfordring til at undlade kassatio* 
ner og en kortfattet vejledning i at ordne arkiverne, ligesom Finlands
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Industriförbund i 1947 gennem udsendelse af et af kontorchef, mag. Otto 
Bruun forfattet skrift (»Några synspunkter på våra firmahistoriker«) 
har søgt at stimulere industriens interesser for økonomisk*historisk forsk* 
ning.

Også i Polen drøftede man før krigen oprettelsen af et erhvervsarkiv. 
Lodz var tænkt som hjemsted for arkivet; men krigen standsede dette 
arbejde, som vist ikke er genoptaget siden.

VIII.

I England er der heller ikke endnu opnået nogen ordning. I 1920’erne 
fremkom flere betydningsfulde arbejder, der byggede på arkiver fra er* 
hvervs virksomheder. Således skrev i 1920 W. Daniels om den tidlige 
bomuldsindustri. Daniels byggede især på en nøje gennemgang af jour* 
naler, kasse*, hoved* og kopibøger, som han havde opdaget på loftet i 
en Manchester*fabrik. I midten af tyverne kom George Unwins bog om 
overgangen fra hjemmeindustri til fabriksindustri i tekstilfabrikationen, 
et arbejde, der fortrinsvis bygger på et gammelt forretningsarkiv, som 
en spejdertrop tilfældigvis fandt i en forladt og halvt sammenstyrtet 
stald. Sådanne arbejder og udviklingen på kontinentet førte i 1934 til 
oprettelsen af »Council for The Preservation of Business Archives«, der 
har hovedsæde i London. Dette råd, der er nær forbundet dels med det 
engelske rigsarkiv, dels med »London School of Economics and Political 
Science«, er sammensat af politikere, mænd fra erhvervslivet og viden* 
skabsmænd. Rådet har især virket ved at henlede opmærksomheden på 
arkivspørgsmålet og formidle afleveringen af arkiver til lokale arkiver, 
i enkelte tilfælde til biblioteker. Det stigende antal afleverede arkiver og 
socialiseringen af minedriften, der har medført nedlæggelse af virksom* 
heder med omfangsrige arkiver, har imidlertid besværliggjort disse lokale 
afleveringer; men endnu er man ikke nået til nogen løsning af den op* 
ståede vanskelighed.

IX.

I U. S. A. har arkivspørgsmålet, som man kunne vente, samlet en 
særlig interesse. Spredt over hele U. S. A. er der ikke mindre end 140 
institutioner, universiteter, handelshøjskoler, lokale arkiver og bibliote* 
ker, der indsamler arkiver fra erhvervslivet. Udvalg i videnskabelige sei*
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skaber og i erhvervsorganisationer arbejder for at fremme problemets 
løsning. Erhvervslivet er selv gået stærkt ind i arbejdet, og den nytte, 
man på længere sigt venter at høste af erhvervshistorien, er i en typisk 
amerikansk vending udtrykt af en forretningsmand i ordene: »Records 
management is not an affair for antiquarians delighting in the early 
history of American business it is a pratical dollars and cents matter«. 
En anden forretningsmand har fremhævet betydningen af, at historie* 
skrivere og *lærere, der særlig påvirker ungdommen, har mulighed for 
at blive fortrolige med erhvervshistorien, således at de i deres fremstilling 
tager tilstrækkelig hensyn til erhvervslivets betydning og dets proble* 
mer. Blandt de store virksomheder, der har stillet deres arkiver til rådig* 
hed for forskningen, kan, som de i Danmark bedst kendte, nævnes 
General*Motors, The National City Bank og I. P. Morgan*koncernen.

Mange af de institutioner, der i U. S. A. indsamler erhvervsarkiva* 
lier, driver på samme tid erhvervshistorisk forskning i institutform. Det 
gælder følgende universiteter: Harvard, New York, Northwestern, Penn* 
sylvania, Missouri, Wyoming, Chicago, Wheaton, Smith, Darthmouth 
og Northland samt The State Museum of Denver. Blandt disse institu* 
tioner har særlig Harvard og New York University udfoldet et betyd* 
ningsfuldt initiativ.

Erhvervsarkivet ved Harvard er en selvejende institution under navn 
af »The Business Historical Society«. Det er stiftet i 1925 af forretnings* 
mænd og videnskabsmand og har lokaler på universitetet, hvis profes* 
sorer deltager i arkivarbejdet. I sit indsamlingsarbejde har arkivet ikke 
begrænset sig til amerikanske virksomheder, således rummer det bl. a. 
Mediciernes arkiv med de ældste arkivalier fra omkring 1400. Forsk* 
ningsresultaterne meddeles foruden gennem større monografier også 
gennem et tidsskrift, »Bulletin of the Business Historical Society«, der 
udgår seks gange om året.

I New York har man under ledelse af professor Thomas C. Cochran 
taget en særlig opgave op. Professor Cochran holder på universitetet 
kursus for arkivarer fra erhvervsvirksomheder, hvorunder der særlig un* 
dervises i arkivteknik og erhvervshistorie. Når erhvervshistorien også 
tages med, er det foruden af almendannende grunde af hensyn til arki* 
varer fra meget store virksomheder, der har indrettet deres arkiver med 
henblik på adgang for forskerne. Det er fortrinsvis virksomheder, hvis 
arkiver er så omfangsrige, at de af pladshensyn ikke kan afleveres til
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nogen arkivinstitution. Dette forhold kendes iøvrigt også fra Europa, 
hvor f. eks. Siemens koncernens frit tilgængelige arkiv i Berlin optog en 
plads svarende til noget mere end landsarkivet i Åbenrå.

X.

Et fællestræk for udviklingen i de vesteuropæiske lande og U. S. A. 
er den nære kontakt og forståelse, der overalt er mellem videnskab og 
erhvervsliv. Selv om dagens praktiske gerning kræver forretningsmanden 
fuldt ud, har han dog ofret spørgsmålet sin opmærksomhed, og efter at 
have overvundet sin første skepsis er han med forståelse gået ind i dette 
særlige arbejde. Arkivalierne fra erhvervslivet vil, eftersom de samles i 
erhvervsarkiver, for forskningen blive en værdifuld kilde til erhvervs*, 
social* og personalhistorien. Man har i erhvervslivet forstået, at på langt 
sigt vil den forskning, der på et solidt grundlag og fjernt fra festskrift* 
panegyrikken arbejder sig frem til resultater, som forelægges offent* 
ligheden, tjene erhvervslivet ved at sprede kendskabet til de forhold og 
vilkår, hvorunder det arbejder.

Inden for arkivvæsenet er erhvervsarkivet en nyskabning. Medens det 
offentlige arkivvæsen foruden det videnskabelige arbejde også må vare* 
tage et betydeligt administrativt arbejde, gælder dette sidste ikke er* 
hvervsarkiverne, der ikke har et arbejde, der blot nogenlunde svarer til 
statsarkivernes ekspeditioner til centralstyrelsen. Dette forhold har da 
også medført, at erhvervsarkiverne i højere grad er blevet forsknings* 
anstalter end statsarkiverne, derfor også den ofte meget nære forbindelse 
med universiteterne.

Erhvervsarkiverne i de forskellige lande vil sikkert udvikle sig stærkt, 
eftersom kendskabet til deres virke spredes i erhvervslivet. Medens det 
i et erhvervsarkivs første år vil være det store problem at søge arkiv* 
afleveringerne fremmet, vil det snart stå over for det spørgsmål: hvor 
meget skal vi gemme til eftertiden? Besvarelsen af dette spørgsmål, hvor 
hensynet til plads, til den enkelte virksomheds betydning og til det ønske* 
lige i at sikre et repræsentativt udvalg af arkiver bevaret, vil spille af* 
gørende ind, bliver sikkert med årene hovedproblemet for de fleste er* 
hvervsarkiver.
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Arkivordningsprincipper i 
erhvervsvirksomheder
Af VAGN DYBDAHL

Hvorfor et arkiv?

Den tid ligger ikke langt tilbage, hvor revisionsvirksomhed blev anset 
for en bibeskæftigelse, et arbejde, som hverken krævede faguddan* 

nelse eller helt sin mand. Synet på revisoren har ændret sig totalt i det 
sidste halvthundrede år. Han er blevet en højt agtet fagmand, hvis bi* 
stand man ikke kunne tænke sig at undvære. I trit med revisorens gang 
op ad den sociale rangstige er fulgt en rig og betydningsfuld regnskabs* 
teoretisk litteratur, og interessen for regnskabsvæsen er i stadig stigning. 

Den tomme plads, revisoren forlod, da han begyndte at stige i anse* 
else og betydning, er i dag i erhvervslivet overtaget af arkivaren. Arbej* 
det med at holde orden i de ældre sager anses ikke for at have så stor 
betydning, at det kræver nogen særlig indsats. Enten er arbejdet, alt 
efter størrelsen af den pågældende virksomhed, overladt en pensionist 
eller anden ikke fuldt arbejdsdygtig mand, eller også sorterer det under 
en kontordame, for hvem det blot betyder et kedeligt ekstraarbejde i 
ny og næ, — hvis man da ikke simpelthen foretrækker at kaste de sager, 
der ikke har øjeblikkelig værdi, ind i et tilfældigt loft* eller kælderrum, 
som man lader gå under betegnelsen »arkivet«.

Når mian overlader sit arkiv til denne skæbne, er det, fordi man 
mener, at øjeblikket stiller så store krav, at man ikke kan ofre tid og 
penge på en sag, der ikke har nogen væsentlig betydning, og som aldrig 
benyttes. Tankegangen er ikke rigtig. Når arkivet benyttes så lidt og 
derfor ikke har nogen værdi i arbejdet, skyldes det netop, at der ikke 
er sat tilstrækkeligt ind på problemet. Er arkivet velordnet, og kan man 
i løbet af kort tid skaffe ønskede sager til veje, stiger benyttelsen af 
arkivsagerne uvilkårligt, og man får øje for deres værdi i det daglige 
arbejde. Til dette kommer, at det i en nogenlunde stor virksomhed eller 
organisation er besparende at indrette et arkiv med en fast og veluddan*
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net arkivar. Der spares adskillige arbejdstimer for det øvrige personale, 
når det ikke mere skal sættes ind på at finde en ældre sag frem, som det 
måske tilmed ikke finder eller kun delvis bringer tilveje.

Det er det samme synspunkt, der har gjort sig gældende inden for 
centraladministrationen og Københavns kommune. Her afleverer de for* 
skellige kontorer snarest muligt deres sager til henholdsvis Rigsarkivet 
og Stadsarkivet.

Oprettelsen af et arkiv som et lille selvstændigt kontor betyder ikke 
blot, at man rationaliserer arbejdet, men også, at den tid, der skal an* 
vendes på at lede den enkelte sag frem, formindskes. Med en veluddan* 
net arkivar, der anvender et fornuftigt arkivsystem, får man mulighed 
for at gøre sit arkiv til en nyttig og værdifuld del af virksomheden.

Undertiden har store forretningsmænd og industridrivende gennem 
tiderne ytret sig om arkivproblemet. Det 16. århundredes store finans* 
mand Jacob Fugger pålagde således i 1560 sin efterfølger og nevø Anton 
Fugger, at han stedse skulle opbevare firmaets papirer i dadelfri og let* 
tilgængelig orden, for på den måde »at have et rustkammer for bevis* 
midler ved hånden, hvad enten det gjaldt angreb eller forsvar«. Den gamle 
bankmands vurdering af et arkivs betydning har stadig sin rigtighed; 
men en mere moderne industridrivendes syn på arkivspørgsmålet har 
også interesse, idet han ser på det under en noget anden synsvinkel. Det 
er den tyske industrimagnat Alfred Krupp, der i 1874 i et brev, hvor han 
omtaler værdien af et arkiv — og iøvrigt også af nedskrevne beretninger 
fra medarbejderne — slutter med ordene: »Hvad jeg stræber mod, er at 
være fuldstændig uafhængig af en medarbejders liv eller tilstedeværelse«. 
Krupps synspunkt, således som det også kommer til udtryk i det cite* 
rede brev, er, at den menneskelige hukommelse er så ringe, at det er 
nødvendigt at støtte den på arkivalier. Vi kender også selv, hvor dårligt 
de fleste af os erindrer en sag, der blot er et par år gammel. Bliver man 
udsat for at skulle optage forhandlinger om en sag, som er afsluttet 
for længere tid siden, står den stærkt, som hurtigt kan skaffe sig sagen 
tilveje i dens fulde udstrækning. I nyeste tid er den praktiske værdi af 
et velordnet arkiv blevet understreget af Gustaf Settergren, adminstre* 
rende direktør i Sveriges Industriförbund.

Til disse praktisk betonede synspunkter, som også i nogen grad har 
fundet udtryk i bogføringslovens bestemmelser, kommer hensynet til den 
historiske og økonomiske forskning. Dette hensyn er blevet omtalt
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i en foregående afhandling i denne årbog; kun skal her fremhæves er* 
hvervslivets egen interesse i, at der skabes øgede muligheder for, at denne 
forskning kan trives. Den økonomiske videnskab, der derigennem får 
nøjere kendskab til forholdene i det samfund, som erhvervslivet arbejder 
i, og den historiske forskning, der bliver i stand til at placere erhvervs* 
livet på den plads, der tilkommer det i historien, altsammen til gavn for 
vor forståelse af udviklingen og til gavn for erhvervslivets omdømme.

I krigsårene har interessen for kontororganisation været stigende, og 
opmærksomheden har herunder også været rettet mod arkivproblemerne. 
Et resultat heraf har været en øget fabrikation af forskellige former for 
arkivskabe m. m., ligesom der også undertiden i den kontortekniske og 
driftsøkonomiske litteratur er blevet behandlet arkivproblemer. Interessen 
for arkivet må imidlertid ikke dø ud med de voksende krav til produk* 
tionen. Det er ikke lønsomt, hvis man slår den i hartkorn med krigstidens 
og inflationsårenes »askebægerindustrier«. Således som myndighedernes 
indflydelse på erhvervslivet er steget, og eftersom myndighederne bygger 
deres afgørelser på ældre fortilfælde, er det nødvendigt, at erhvervslivet 
har fortilfældene på rede hånd, når det henvender sig til myndighederne. 
Tiden, der kommer, indbyder ikke til at skubbe arkivet og dets pro* 
blemer til side, men vil tværtimod i stigende grad stille krav til arkivets 
ydeevne.

Det efterfølgende er tænkt som en vejledning for de mænd, der inden 
for erhvervslivet skal beskæftige sig med arkivarbejdet, men vil måske 
også have interesse for andre, der skal arbejde med et arkiv. I en over* 
sigt som denne kan der imidlertid kun blive tale om at angive visse 
hovedprincipper; den, der søger detailspørgsmål eller særspørgsmål be* 
lyst, må henvises til de i oversigtens slutning nævnte fremstillinger.

De synspunkter, der gøres gældende, bygger dels på en arkivteore* 
tisk læsning, dels på års praktisk arbejde med arkiver fra erhvervsvirk* 
somheder, der i karakter spænder fra aktieselskaber med en kapital på 
mere end tyve millioner kroner og jordomspændende interesser og ned 
til urtekræmmeren på hjørnet, som gik fallit efter kun få års virke. Den 
omfatter også erhvervsorganisationer spændende fra Industriråd til pro* 
vinsbyens handelsforening. Synspunkterne kan diskuteres, og de angivne 
retningslinier kan efter den enkeltes behov afviges; men forhåbentlig vil 
det efterfølgende kunne tjene som udgangspunkt for nyttigt arkivarbejde.



38

Ordet arkiv er allerede flere gange nævnt, uden at dets betydning er 
blevet nærmere bestemt. Mange har ikke nøjere klargjort sig dets mening 
og indhold, ligesom arkiv for mange blot er et samlingssted for gamle 
sager; iøvrigt løber begreber som bibliotek, arkiv og museum ofte sam* 
men.

»Arkiv« er et ord, vi over latin og tysk har modtaget fra Græken* 
land, hvor archeion betyder regeringsbygning. Hos os som i flere andre 
sprog har ordet arkiv fået flere betydninger. Vi træffer det med ikke 
mindre end fire forskellige meninger:

a) Lokale eller hus til opbevaring af papirer.
b) Institution, der forvalter og opbevarer papirer, f. eks. Rigsarkivet, 

landsarkiv, Erhvervsarkivet.
c) Samling af papirer opstået gennem en institutions, forretnings eller 

enkeltpersons virksomhed, f. eks. taler man om Højesterets arkiv som 
en del af Rigsarkivet.

d) Tidsskrift af videnskabeligt indhold, f. eks. Archiv for Pharmaci 
og Chemi; en betydning af ordet, som dog i hvert fald i Danmark er 
ved at dø ud.

Til disse fire betydninger af ordet kommer andre som f. eks. kliche* 
arkiv om et dagblads samling af kliche’er, her havde ordet klichesamling 
egentlig været at foretrække. Det er ikke heldigt at sammenblande be* 
greber som bibliotek, museum og arkiv, idet det er forskellig teknik, der 
anvendes i de tre institutionsformer, ligeså lidt som det er heldigt at 
samle dem i samme lokale. Noget andet er, at man i et industriforetagende 
godt kan lade arkivaren forestå den ældre modelsamling, museet, vel at 
mærke, hvis han har den fornødne indsigt i den museumsteknik, der i 
denne forbindelse er brug for.

I denne fremstilling vil vi komme til at beskæftige os med arkiv i dets 
første, anden og tredie betydning.

I. ARKIVET FORBEREDES

Arkivalierne må være holdbare.

Det vil være uden værdi at antage en arkivar, indrette arkivlokale og 
fastsætte et arkivsystem, hvis man ikke på samme tid drager omsorg for, 
at arkivalierne er holdbare.
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Arkivaliernes holdbarhed er et spørgsmål om kvaliteten af papir og 
skrift (blæk, farvebånd, carbonpapir, duplikatorpasta). Inden for de for* 
skellige landes centraladministration og arkivvæsen har man siden slut* 
ningen af forrige århundrede haft opmærksomheden rettet mod dette 
problem. I de fleste lande er nu fastsat nøje regler for hvilke papirkvali* 
teter, der skal anvendes ved udfærdigelse af de forskellige grupper af 
embedsskrivelser, ligesom man også autoriserer farvebånd, blæk m. m. 
til brug i statens tjeneste. Sådanne bestemmelser er som regel fremgået 
på grundlag af forsøg foretaget af staternes offentlige prøveanstalter.

I Danmark udformes bestemmelserne om papiret og skrivematerialer* 
nes kvalitet af undervisningsministeriet, idet Rigsarkivet dog har en vis 
indflydelse på deres udformning. Den, der har arbejdet på et embedskon* 
tor, det gælder i hvert fald uden for centraladministrationen, ved, at der 
ofte syndes mod reglerne, selv om afvigelserne vel ofte ikke er store. Det 
vil dog sikkert være hensigtsmæssigt, om man også i private virksom* 
heder og organisationer har blikket rettet mod disse problemer.

De fleste større papirhandlere vil kunne vejlede om, hvilke skrive* 
materialer, der er autoriserede. Iøvrigt offentliggøres ved hvert års be* 
gyndelse i »Ministerialtidende« en fortegnelse over de autoriserede mate* 
rialer. Det vil dog formentlig være vejledende med nogle bemærkninger 
om de synspunkter, der anlægges på papirsorter og skrivematerialer.

Til sådanne papirer, der skal kasseres i løbet af et par år, og til klad* 
der kan anvendes mindre godt papir. Men til andre formål må der bru* 
ges mere modstandskraftige sorter.

Papirets nedbrydning i tidens løb skyldes en indre kemisk ændring 
af papirets substans. Det papir, der betegnes som træholdigt, indeholder 
mekanisk træmasse, såkaldt slibemasse, hvori indgår kemisk uændrede 
veddele, altså også lignin, som nedbrydes under luftens og lysets ind* 
virken. Det er karakteristisk, at den slags papir i løbet af kort tid bliver 
skørt og, hvis det oprindelig var hvidt, da gulbrunt i farven, hvorefter det 
snart helt sønderbrydes. »Træfrit« papir er fremstillet af klude (bomuld, 
hør), halm eller cellulose (kemisk træmasse) og behøver således ikke at 
være træfrit i ordets oprindelige betydning. Det er ikke vanskeligt at 
afgøre, om noget papir indeholder slibemasse. Fugtes papiret med en 
dråbe saltsur floroglucin*opløsning, vil der, såfremt det indeholder slibe* 
masse, blive en rød plet, hvis farvestyrke angiver træholdigheden.
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Blækket er man vanskeligere stillet med, når det gælder at sikre sig 
en god og holdbar kvalitet. Et sikkert kriterium for valget er dog den 
af staten foretagne autorisation. Bruger man det autoriserede blæk, gør 
man ikke forkert. De fremkomne kuglepenne bør ikke anvendes til skrift, 
hvor dennes holdbarhed i mere end måneder er påkrævet.

Af tvivlsom karakter er også blækstifts*blyanter, hvis skrift ikke blot 
falmer stærkt, men i det hele taget er meget ubestandig.

Skrivemaskinen har nu selv i mindre virksomheder for en stor del 
afløst pen og blæk. Skrivemaskineskrift behøver ikke mere i nogen hen* 
seende at stå tilbage for blækskrift i holdbarhed. Problemet er her at 
foretage det rigtige valg af farvebånd. Man gør også på dette punkt vel 
i at følge statens autorisation. Af et farvebånd må iøvrigt forlanges, at 
det er frisk, og at det ikke blot giver en kraftig, sort skrift, men også 
indeholder en passende mængde sod eller findelt kul. Dette kulindhold 
giver skrivemaskineskriften en holdbarhed på linie med bogtrykket. 
Under vedvarende påvirkning fra lys kan skriftens farvetone ændre sig 
noget, når båndets farvemasse af hensyn til nuancering foruden kul er 
tilsat anilinstoffer, dog kan skriften hverken forsvinde eller blot blive 
væsentlig svagere. — Carbonpapirets aftryk forholder sig som farvebån* 
dets, når kulmængden er tilstrækkelig, ikke mindst gælder det med hen* 
syn til modstandsevnen over for lys. Carbonaftrykket er dog over for 
slid og anden mekanisk påvirkning mindre holdbart end den direkte 
skrivemaskineskrift, fordi dets placering på papiret er mere overfladisk. 
Til vigtigere sager bør man derfor ikke lade sig nøje med et carbonaftryk. 
Iøvrigt må man være kritisk med hensyn til valget af gennemslags* 
papir. Det helt tynde og silkeagtige gennemslagspapir, der anvendtes i 
skrivemaskinens første tiår, var nærmest uanvendeligt set fra et arkiv* 
synspunkt. Det var lidet holdbart i tid og tålte ikke vedvarende brug, 
hvortil kom, at det var meget besværligt at pakke i og tage ud af arkiv* 
pakken, fordi det var »levende«. Det er et ringe beløb, der indvindes 
ved brug af mindre godt gennemslagspapir, og det sparede beløb vil man 
formentlig miste ved øget arbejde under arkiveringen, hvortil yderligere 
kommer den mindskede holdbarhed.
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Arkivlokalet er fordringsfuldt.

Brugen af det rigtige papir og de bedste skrivematerialer vil imidler* 
tid være skønne spildte kræfter, hvis man ikke drager omsorg for, at 
opbevaringsforholdene for arkivalierne er tilfredsstillende.

Arkivet bør som hovedregel ikke placeres på et loft. Brandfaren er 
her større end andetsteds i bygningen, og de store temperatursvingning 
ger, der kendetegner loftslokaler, vil ikke blot besværliggøre arbejdet i 
arkivet, men betyder tillige, at nedbrydningen af arkivalierne fremmes. 
Endvidere bør man undgå lokaler, i hvis vægge er gennemført skorstene, 
ventilationskanaler eller andre gennemgående hulrum, der kan tjene som 
ildveje.

Da man af forskellige grunde så vidt muligt vil placere arkivet i et 
lokale, som man ellers ikke ønsker at benytte, er kælderen — næst efter 
loftet — det sted, man søger hen. Ved indretning af arkivlokaler i kældre 
bør man i første linie tage sig i agt for fugt, og dernæst påse, at arkivet 
ikke placeres i nærheden af centralfyr eller lagerlokaler med brandfarligt 
indhold. Det er også hensigtsmæssigt at betænke, om evakueringsfor* 
holdene i tilfælde af brand er nogenlunde tilfredsstillende. Det er heller 
ikke uden betydning, om der i et kælderarkiv er draget omsorg for af* 
løb, således at ildslukningen i tilfælde af brand enten i selve arkivet eller 
i de øvrige lokaler ikke fylder lokalet med vand.

Der er visse forholdsregler, som bør iagttages i ethvert arkiv. Fugt 
virker nedbrydende på papiret. Luftens fugtighedsgrad bør være mellem 
40 og 65 % og temperaturen mellem 10 og 18° C. Man er imidlertid ikke 
sikret mod fugt, fordi lokalet er velisoleret, der bør også finde en ud* 
luftning sted. Er den ydre lufts temperatur højere end lokalets, vil den 
varme lufts fugt fortætte sig på de køligere arkivvægge, hylderne og 
arkivalierne. Ventilering af lokalet ved udskiftning af den indre luft med 
yderluften hæmmer således fugtighedsdannelsen, når yderluften er kol* 
dere end lokalets luft, medens ventileringen er direkte skadelig, når den 
ydre luft er noget varmere end lokalets. På tørre og varme dage må 
der ventileres kraftigt, medens man ved andre årstider bør iagttage 
vejret, inden ventileringen finder sted. Ventilering bør som hovedregel 
ske, så snart vejrforholdene tillader det. Der vil dog næppe være grund 
til en så indgribende fremgangsmåde som anvist i gehejmearkivarens in* 
struks fra 1700, hvori det bl. a. pålægges ham at »forsvare Archivets
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Documenter for aid Vædske og Fugtighed, som kand skee, naar Ska* 
bene ofte oplukkis, Skufferne udtrækkis og hvert Document for sig i 
Solen og Luften forfriskes«.

Der er også grund til at nævne de angreb fra skadedyr, som fore* 
kommer i et arkiv. Der kan være tale om træ* og bogorme, om forskel* 
lige biller, om mider, sølvfisk og mus. De foretrækker næringsmidler 
mere eller mindre direkte stammende fra planteverdenen, men går heller 
ikke af vejen for f. eks. læder. Skadedyrene trives bedst i varme, mørke, 
ro og de fleste også i en vis fugtighed. Nogle af dem borer sig ned i 
papiret, medens andre, f. eks. sølvfiskene, kun angriber overflader; også 
af den grund er den faste sammenpakning af arkivalierne en nødvendig* 
hed.

Ved nyindretning af arkivlokaler eller arkivbygninger findes en god 
vejledning i det svenske rigsarkivs cirkulære fra 1933 angående indret* 
ningen af kirkearkiver. Cirkulæret, der er meget detailleret, er gengivet 
bl. a. i den i litteraturfortegnelsen anførte bog af Lindén om kommunale 
arkiver; her skal blot gengives enkelte stykker:

»For at yde en tilfredsstillende beskyttelse af arkivalierne fordres et lokale, som 
ikke må udsættes for store temperaturforandringer og derfor må være indrettet, så det 
kan opvarmes og ventileres kontinuerligt.«

»Arkivlokalet skal af hensyn til benyttelsen og tilsynet så vidt muligt indrettes i eller, 
hvis dette ikke kan lade sig gøre, ligge sammen med den bygning, hvor klokkerkontoret 
(pastorekspeditionen) er Er arkivlokalet i selve bygningen, kræves der ikke noget 
særligt opvarmningssystem i lokalet, medmindre det på en eller flere sider begrænses 
af ydermur.«

»Opføres arkivet som en fritstående bygning, indrettes foran arkivlokalet et forrum 
stort nok til, at en person bekvemt kan lukke yderdøren, inden døren til selve arkiv# 
lokalet åbnes. I arkivlokaler, som ikke er i direkte forbindelse med kontoret, bør der 
indrettes særlig arbejdsplads.«

»For at forebygge at jordens fugt suges op gennem mure eller bjælkelag, skal sokke# 
len isoleres med asfalt eller asfaltfilt.«

»Gulvbjælkelaget, som bør placeres over jordoverfladen og have tilstrækkelig bære# 
kraft, kan udføres enten som teglhvælving i kalkmørtel, som betonhvælving mellem 
jernbjælker eller af armeret beton.«

»Pladsen under gulvbjælkelaget skal være godt ventileret.
Er gulvbjælkelaget anbragt under jordoverfladen, må der træffes sådanne isolerings# 

foranstaltninger, at fugt fra den omgivende jord ikke kan trænge ind i arkivet.
Gulvbelægningen kan udføres af stålsleben beton, som efter at være blevet fuldstæn# 

dig tør belægges med linoleum, derimod ikke med støvdannende gulvplader eller hygro# 
skopisk gulvmasse.«

»Døren til arkivlokalet skal være af fuld brandsikker konstruktion. Den kan passende 
laves af to 1,5 m/m tykke jernplader med et mindst 30 m/m tykt mellemlag af kiselgur. 
Den ophænges i en kraftig jernramme, som forankres sikkert i muren. Døren forsynes 
med en kraftig låseanordning.«
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»Det er af største betydning for arkivets beskyttelse mod fugt* og mugdannelse, at 
det forsynes med udluftningsrør og friskluftsventil.«

»I et arkivlokale må ikke indrettes noget ildsted. Den nødvendige opvarmning må 
ske ved varm luft eller ved varmeelementer for varmt vand, lavtryksdamp eller elektrici* 
tet. Elementerne bør placeres langs ydermuren.

Ved opvarmning gennem varmtvands* eller lavtryksanlæg skal der træffes sådanne 
foranstaltninger, at vand eller damp fra eventuelle lækager i ledninger eller elementer 
ikke kan nå arkivalierne. Ved varmluftsanlæg må det påses, at der ikke kan være nogen 
brandfare fra gnister i varmluftskanalerne.«

»Kunstig belysning af arkivlokaler må kun finde sted ved elektriske lamper. Lam* 
perne bør være indsat i støvtætte og med beskyttelsesglas forsynede armaturer, der 
skrues fast ved stålrørenes udløb. Håndlamper eller anden løs belysningsarmatur bør 
så vidt muligt undgås. Hvor de anvendes, bør de i hvert fald ikke være forsynede med 
afbrydere, og lampen må være forsynet med beskyttelsesglas og *gitter. Ledningen bør 
være en svær gummikabel.«

»Ledningsnettet bør være spændingsfrit, når der ikke er behov for lys eller varme.« 
»Inventargenstandene i arkivet bør anbringes på en sådan måde, at der levnes noget 

luftrum mellem disse på den ene side og mur og gulv på den anden side.«
»Arkivlokaler bør udluftes gennem de tilstødende lokaler og kun i udpræget tørt 

vejr gennem vinduer eller frisklufts ventil.«

Arkivlokalets udstyr.

Af hensyn til det daglige arbejde i arkivet står man sig ved at ofre 
nogle tanker på dets udstyr, inden man køber reoler og stiller dem op.

Man skulle tro det unødvendigt at bemærke, at arkivalierne kræver 
reoler. Forfatteren har imidlertid set mange betydningsfulde arkiver enten 
ligge i bunker på gulvet eller være pakkede ned i nærmest utilgængelige 
kasser; er rummet godt, lider arkivalierne ikke ved behandlingen, men 
bliver uanvendelige i det daglige arbejde.

Reolerne bør så vidt muligt ikke være højere, end at man kan nå den 
øverste hylde uden stige. Har man ikke løse hylder, er to hyldeafstande, 
en på ca. 43 cm (kan tage folio stående) og en på 30 cm, at foretrække. 
Den bedste reolkonstruktion er med metalopstandere og flyttelige træ* 
hylder. Reolerne kan man i begyndelsen placere langs væggene for senere 
også at stille dem ude på gulvet vinkelret mod vinduet. Gangen mellem 
reolerne bør være 85—90 cm bred. Man kan, hvis det findes påkrævet, 
lade de reoler, der indeholder de mest værdifulde arkivalier, få en sær* 
lig farve, således at en evakuering kan finde sted med kort varsel.

Kort, tegninger og lignende må enten opbevares i ruller inden i pap* 
rør på hylderne eller også vertikalt ophængt i særlige kortskabe, der for* 
handles af større kontortilbehørsforretninger. Det er omtvistet, hvad der
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bør foretrækkes, et skab med store, lave skuffer eller et skab med en 
mekanisme, der tillader, at kortene ophænges vertikalt.

De store arkivskabe med skuffer, hvori arkivalierne anbringes i char* 
teques, der stikkes ned mellem hinanden eller også ved en særlig meka* 
nisme ophænges vertikalt, er praktiske i referensarkivet (se side 58). 
Derimod er de ikke hensigtsmæssige i selve arkivet, ligesom de vel også 
i de fleste tilfælde vil være for bekostelige der.

I forbindelse med arkivlokalet bør efter forholdene indrettes et større 
eller mindre ekspeditionslokale. Her kan være arbejdsrum for personalet 
og opbevaringssted for de registraturer, der bliver nødvendige for arbej* 
det. Det er ikke uden praktisk værdi, om man inde i selve magasinet 
tilvejebringer lidt arbejdsplads, f. eks. ved anbringelse af klapborde på 
reolenderne.

Een ordensregel bør ikke savnes i noget arkivmagasin: et påbud om, 
at tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.

II. ARKIVALIERNES PAKNING

Talrige typer på opbevaringsindretninger for arkivalier er bragt på 
markedet. Mange af dem er fortrinlige, men næsten alle lider de af den 
svaghed, at de kun er hensigtsmæssige for opbevaring i kortere tid.

Det mest almindelige system for arkivaliers samling med henblik på 
opbevaring er brevordneren, bindet med to sammenstødende gafler, imel* 
lem hvilke papirerne anbringes, efter at der er slået huller i dem. De 
enkelte papirer lider imidlertid meget, når der blades i en brevordner, 
ligesom de heller ikke er beskyttede mod støv. En brevordner, der blot 
i få år har stået på et arkiv, er blevet et så utiltalende monstrum, ofte 
både snavset og sammensunket, at man viger tilbage for at arbejde med 
den. Til dette kommer, at brevordnerbindet med mekanisme, i hvert fald 
når det ikke er fyldt til ubrugelighed, optager alt for megen plads på 
hylderne i forhold til det, det rummer.

Et andet, men også utilfredsstillende system er papæsker med eller 
uden mekanisme til at fastholde de enkelte papirer og beregnede til at 
sætte vertikalt på reoler. Systemet, der særlig var fremme omkring den 
første verdenskrig, lider af den skavank, at papirerne synker sammen og 
bliver uhåndterlige, medmindre æskerne er fyldt til bristepunktet.
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Skuffesystemet er yderst tilfredsstillende til den mere aktuelle del af 
arkivet. Medens man tidligere havde et system af charteques, der stod 
vertikalt i skufferne, går man nu mere og mere over til at anvende skuf* 
fer, hvor charteque’ene er anbragt hængende. Således som disse skuffer 
med hængende charteques nu er konstruerede, er de ikke blot mere over* 
skuelige end skuffer med stående charteques, de beskytter også bedre 
arkivalierne. Man skal ikke mere skubbe og bøje charteque’ene for at 
få dem på plads; heller ikke forsvinder de ned på skuffens bund under 
de andre charteques, hvad der ingenlunde var ukendt i skuffer med 
stående charteques.

Skuffesystemet er imidlertid ikke nogen billig installation. Det vil, 
som nævnt sikkert være hensigtsmæssigt, når der er tale om arkivalier, 
der benyttes meget, men derudover er pakkesystemet at foretrække: det 
er billigere og med fornuftige pakker ikke meget senere at ekspedere fra. 
Det er da også dette system, der er blevet sejrende indenfor næsten alle 
landes arkivvæsen.

Som en mellemting mellem skuffesystemet med hængeanordning og 
pakkesystemet kan iøvrigt nævnes reoler, hvori man opstiller kartonchar* 
teques vertikalt. Hvert charteque forsynes da med en »registertunge« 
med nummer, således at man kan orientere sig uden at skulle tage char* 
teque’ene ud. Systemet er i mange henseender bedre end skuffesystemet 
og har i hvert fald den fordel, at det er billigere i anskaffelse.

Den simpleste pakkeform er en pakke med papiromslag og en om* 
bundet snor. Påskriften anbringes da på selve indpakningspapiret. Det 
er imidlertid en opbevaringsform, som gør det besværligt at arbejde med 
arkivalierne, der yderligere misdannes af snoren. Sådanne pakker kan 
kun anbefales til brug for arkivalier, der skal kasseres efter et kortere 
åremål, og som ikke er tænkt benyttede, men blot opbevares for en sik* 
kerheds skyld.

En langt bedre form for arkivpakke er den, hvor arkivalierne anbrin* 
ges mellem to papplader (kludepap), omtrent i format som arkivalierne, 
og ombindes med en snor (det såkaldte »mursnor« er bedst). For den 
ene ende anbringes et skilt, bestående af et halvt ark konceptpapir, der 
er foldet sammen på midten, hvorefter det atter er foldet i en afstand fra 
den lukkede ende, svarende til bundtets tykkelse. På den del af kon* 
ceptpapiret, hvor den lukkede ende er, anføres nu pakkens indhold, og
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den anden del af konceptpapiret indstikkes under den øverste papplade. 
Skilte af pap er, medmindre det er kludepap, mindre stærke end papir, 
der kan tåle at sammenkrølles og bøjes uden at gå itu. De to papplader 
kan midt på hver side, hvor snoren sidder, være forstærket med et på* 
klæbet stykke lærred. Pappladerne bør snøres stærkt sammen på føl* 
gende måde: lav i snorens ene ende en løkke, læg pakken på snoren og 
stik derefter snorens anden ende gennem løkken og stram til; derefter 
slås snorens frie ende en gang om pakken på den modsatte led af denne 
og knyttes med en enkel løbeknude til krydset ved løkken. Det er vig* 
tigt, at pappladernes format er mellem % og 1 cm større end papirernes, 
hverken mere eller mindre. Prisen for de anvendte plader er ca. 40 øre 
pr. stk.; den enkelte pakke vil således i materialer (pap, papir til skilt 
og snor) koste en 85—90 øre, og systemet yder udmærket beskyttelse 
for arkivalierne, medens det på samme tid er nemt at betjene for eks* 
peditionen.

Er der støv i arkivlokalet, kan arkivalierne, når pakkerne står verti* 
kalt, hvad der af mange grunde kan være hensigtsmæssigt, ikke undgå 
at blive støvede, hvis pakkerne er af den her beskrevne type. I nogle 
lande pakker man derfor arkivalierne mellem papstykkerne ind enten i 
et særlig præpareret stof (England) eller karduspapir (Norge) ; men be* 
nyttes arkivalierne ofte, virker indpakningen meget generende. Bedre er 
da, at den ene papplade er forsynet med fire overfald af blødt karton, 
som bøjes ind over arkivalierne, inden det andet stykke pap lægges over. 
Pakkernes tykkelse bør ikke være mere end 7—8 cm.

I svensk arkivvæsen anvendes en noget mere indviklet pakkeform, 
der er overordentlig pyntelig, men som koster noget mere, og hvis for* 
færdigelse kræver mere tid fra arkivpersonalet. Materialerne er papplader 
og en særlig stærk, men billig papirsort, som fremstilles på grundlag af 
forsøg foretagne af Riksarkivet og den svenske statsprøveanstalt. Prin* 
cippet svarer ret nøje til den fremgangsmåde, man benytter, når man læg* 
ger omslag om skolebøger. Bundtet med arkivalierne svarer til bogens 
blade og pappladerne til dens bind. Når pakken er lavet, ombindes den 
med snor som ovenfor beskrevet, og på ryggen anføres indholdet. En 
nærmere beskrivelse er gengivet i de i litteraturfortegnelsen anførte vær* 
ker af Kromnow og Lindén.
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Sluttelig bør nævnes de forskellige arkivæsker (af pap, shirting* 
betrukket pap eller fiber). Som opbevaringsomslag gør disse kasser ud* 
mærket fyldest, men dels er de dyre, dels er fordelene ved æskerne ikke 
så ubetinget fremherskende, at der er grund til at bekoste disse »omslag«. 
Om opbevaring af kort og tegninger se foran s. 45.

III. ORDNINGSPRINCIPPER

Dybt i menneskenaturen ligger en trang til at systematisere. Hos 
mange indskrænker denne trang sig imidlertid til at være en tilbøjelig* 
hed for at anerkende systematiseringens berettigelse, hos andre antager 
trangen på den anden side karakteren af en lidenskab, således at de fin* 
der en åndelig tilfredsstillelse i at udtænke systematiske oversigter over 
forskellige emner. Mennesker af den sidstnævnte type findes på næsten 
ethvert kontor, og de har ofte skabt store systematiske opdelinger af 
arkivstoffet. Hvad der på dette område er skabt af spidsfindige emneord 
med tilsvarende indviklede signaturer, nærmer sig det ubegribelige; men 
karakteristisk for de fleste af disse systemer er, at skønt de fungerer 
udmærket(l), er de altid under omordning.

Udviklingen i det offentlige arkivvæsen.

Selv om udviklingen inden for det offentlige arkivvæsen i udlandet 
og herhjemme ikke i egentligste forstand vedrører fremstillingen og vort 
problem, åbner et blik på denne udvikling alligevel adgang til nogle af 
arkivteknikkens grundproblemer.

Det danske rigsarkivs rødder går tilbage til middelalderen. Vi ken* 
der fra den tid af omtale kongernes brevkister, der fulgte kongerne på 
deres rejser rundt i riget. Ret tidligt begyndte man dog at deponere 
de ikke mere aktuelle arkivalier i et samlet arkiv, i en længere år* 
række således i et tårn på Kalundborg slot, et tårn, der iøvrigt en over* 
gang tillige fungerede som krudtdepot. Senere blev arkivet flyttet til 
København, der fremdeles er sæde for Rigsarkivet. På samme tid, som 
man havde dette centralarkiv, forblev betydelige arkivmængder dog hos 
de enkelte administrationsafdelinger. Arkivet blev for det enkelte admi* 
nistrative organ et led i dets selvhævdelse, ligesom det afgav arbejde for



48

embedsmænd. Tendenser, som også i dag kan træffes i større virksom* 
heder.

Tidligt var man begyndt at opdele arkivalierne i grupper, i flere til* 
fælde straks efter sagernes indgang. I første linie valgte man en geogra* 
fisk inddeling efter de landskaber, sagerne vedrørte ; men snart begyndte 
man at opdele arkivalierne efter deres »materier«, d. v. s. efter de emner, 
som sagerne omhandlede. En sådan opdeling fandt sted ikke blot i selve 
Rigsarkivet, men også i administrationens arkiver. Sagerne blev taget ud 
af deres sammenhæng for at blive henlagte på en plads i et med megen 
flid udtænkt emnesystem.

Den danske rigsarkivar V. A. Secher har i en afhandling om ord* 
ningsprincipper skildret, hvor detailleret det 19. århundredes arkivsyste* 
mer kunne være. I en mindre tysk stat var arkivstoffet delt i 26 hoved* 
afdelinger, der igen opdeltes i 204 underafdelinger. Underafdelingerne 
var igen inddelt i indtil 18 afsnit, medens dog også 45 kunne forekomme; 
disse sidste kunne så atter være inddelt i indtil 15 rubrikker. Man kom 
da ned til at have selvstændige emner som »kirkebøsse*penge«, »fødsels* 
hjælpere«, »skorstensfejning«, »tobaksrygning« o. s. v. V. A. Secher 
fremhæver, at fejlen ved disse systemer var, at de gik ud fra, »at arki* 
valierne ligesom Bøgerne i et Bibliotek ere løse Stykker uden andet Sam* 
menhæng end højst det, som består mellem en Akts Hovedstykker og 
de dertil hørende Bilag«.

Efterhånden trængte det system igennem, som nu er det eneherskende 
i de fleste landes arkiver: proveniensprincippet. At man i et arkiv 
ordner arkivalierne efter deres proveniens (hjemmehørighed) vil sige, at 
man aldrig sammenblander arkivalier fra et embede eller kontor med 
arkivalier fra et andet embede eller kontor, selv om de vedrører samme 
emne, ligesom man så vidt muligt bevarer den orden i arkivalierne, som 
det enkelte embede har haft, og denne orden kan meget vel være efter 
emner, dog i reglen kun ganske få hovedemner. Når man bevarer det 
enkelte kontors arkivorden, er det bl. a. også ud fra det synspunkt, at 
dets arkivorden har bevist sin eksistensberettigelse derved, at kontoret 
har kunnet arbejde med den, og selv om arkivaren måske nok med sin 
større indsigt i og overblik over administrationsteknik var i stand til at 
oprette en bedre arkivordning, viger man dog tilbage for at gøre dette, 
fordi hjælpemidlerne til arkivets benyttelse, journaler m. m. bliver værdi* 
løse, når arkivet omordnes.
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Proveniensprincippet, der oprindelig er udgået fra Frankrig, er ikke, 
som man måske kunne fristes til at tro, fostret af en trang hos arkiv* 
embedsmændene til at komme så let om ved sagerne, som det er muligt. 
Princippet har en dyb logisk begrundelse, som et par eksempler vil an* 
skueliggøre. Når en ung mand træder ind i hæren, udfærdiges et stam* 
bogsblad på ham med en række personlige oplysninger, når han senere 
dør, tages hans bo under skifterettens behandling, og lægen udfærdiger 
en dødsattest. En ældre tids arkivar ville måske placere stambogsblad, 
dødsattestkopi og skifteakterne for denne mand samlet under et i en 
gruppe personalia, medens de i dag havner i henholdsvis hærens, sund* 
hedsstyrelsens og den pågældende skifterets arkiv. Ved det nyere system 
bevarer man således den administrative sammenhæng mellem akterne, 
netop den sammenhæng, af hensyn til hvilken akterne er skabt.

Hvad der også har været afgørende for opgivelsen af emneopdelin* 
gen, har været det næsten umulige i at gennemføre den. Selv om det i 
statsadministrationen er sædvane, at der kun omhandles een sag i en og 
samme skrivelse, brydes dette princip dog undertiden, hvortil kommer 
de næsten uovervindelige vanskeligheder, der er forbundne med at pla* 
cere en sag under et emneord, således at det vil være naturligt for enhver 
til enhver tid at søge den netop under det pågældende emne. Det går 
måske sålænge, den samme mand arbejder med arkivet; men skal arkivet 
gøre fyldest, må dets udnyttelse ikke være afhængig af en bestemt mands 
förbliven, al den stund at denne før eller siden må ophøre. Spørgsmålet 
om emneinddeling vil imidlertid blive behandlet længere fremme; men 
det skal bemærkes, at enhver form for emneinddeling naturligvis ikke er 
bandlyst. Det vil således være meget rimeligt, om det justitsministerielle 
kontor, der behandler benådningssager, samler alle disse og holder dem 
adskilt fra sager vedrørende f. eks. teaterbevillinger. Mere problematisk 
bliver det derimod, hvis man så begynder at opdele benådningssagerne 
efter karakteren af de lovovertrædelser, der har medført den straf, hvor* 
for der søges benådning, eller efter om en del af strafafsoningen har fun* 
det sted, eller efter om forbryderne er førstegangsovertrædere eller reci* 
divister, eller efter om forbrydelsen er begået i en tilstand, hvor nød eller 
den pågældendes krænkede æresfølelse har ladet ham miste kontrollen 
over sine handlinger. Søger man at anlægge et sådant system, vil man 
nemlig snart drukne i krydshenvisninger, rent bortset fra de vanskelig* 
heder, der vil være forbundne med at finde en bestemt sag frem.
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Det er imidlertid ikke uden videre givet, at man kan overføre stats* 
administrationens praksis på erhvervslivet. Selve Rigsarkivets arbejde kan 
ikke uden videre jævnføres med en virksomheds arkiv. Visse af de pro* 
blemer og principper, det offentlige arkivvæsen har og har haft, tjener 
dog som et udgangspunkt for en videre drøftelse, dette gælder også bibli* 
otekernes ordningsprincipper.

Bibliotekerne og deres indflydelse.

Der er allerede flere gange i det foregående pointeret den fundamen* 
tale forskel mellem biblioteksvæsen og arkivvæsen; men da indflydelse 
fra bibliotekernes ordningsprincipper i de seneste år i ikke ringe grad er 
trængt ind i private virksomheders arkiver, er der grund til også at ofre 
disse principper nogen opmærksomhed.

Det mest udbredte system for klassifikation inden for biblioteker er 
vel decimalsystemet. De fleste kender det fra folkebibliotekerne, hvor 
det er enerådende. Decimalsystemet er udviklet i De forenede Stater i 
slutningen af forrige århundrede, og siden er der arbejdet videre med det 
ved biblioteksinstitutter verden over. Dets bærende ide er en inddeling 
af den menneskelige viden i ti store hovedgrupper, der atter hver led* 
deles i ti undergrupper, som fremdeles kan deles, efter som der er behov 
for undergrupper. Systemet har som nævnt med forskellige tillempelser 
vundet en uhyre udbredelse, men har også været udsat for indgående 
kritik. Megen af den fremførte kritik skyder på sin vis over målet, fordi 
den rammer enhver form for en videregående klassifikation. Det må 
imidlertid indrømmes, at decimalsystemet (forkortet DK*systemet) på 
samme tid, som det tilfredsstiller behovet i et folkebibliotek med dets 
begrænsninger, lider af væsentlige mangler, når det anvendes på mere 
udspecialiserede biblioteker. Anvendelsen af decimalsystemet for klassi* 
fikation af bøgerne sker i reglen i sammenhæng med en opstilling, der 
nøje følger systemet, og som altså kræver stadige omflytninger.

Et andet og i udlandet ikke lidet anvendt system er Library of Con* 
gress’systemet. Det er udarbejdet af Library of Congress i Washington 
og baseret på en opdeling i hovedgrupper efter alfabetets bogstaver; 
hovedgrupperne leddeles så igen i undergrupper, der også betegnes med 
et bogstav, hvorefter følger underklasser betegnede med tal. Således er
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f. eks. eksakte videnskaber betegnet med Q, herunder matematik som 
QA, Geometri QA445—581; her inden for trigonometri 531—538.

Talrige andre klassifikationssystemer foreligger, alle med det fælles* 
træk, at man kan anke over et eller flere kriterier for klassifikationen. Så 
omfattende det menneskelige liv og litteraturen om dette er, er det uhyre 
vanskeligt at rubricere det. Og det viser sig gang på gang, at det ikke 
er muligt at fastsætte et system, der er endegyldigt; specialbogsamlinger 
vil ofte kræve særlige systemer.

I nær sammenhæng med klassifikationen står opstillingen af bøgerne 
i magasinerne. Det er overordentlig udbredt, at man benytter den syste* 
matiske katalog som opstillingsskema, således at bøgerne står i samme 
orden i magasinet som i katalogen. Modsætningen til dette system er 
den faste opstilling. Hovedprincippet her er, at bøgerne simpelthen stil* 
les op, efter som de indgår i biblioteket, således at de sidst anskaffede 
altid stilles til sidst. Systemet kan eventuelt være modificeret, som det er 
tilfældet i British Museum, på den måde, at man inddeler opstillingen i 
enkelte, meget store fag. Tilhængerne af den faste opstilling fremfører 
navnlig følgende tre argumenter for deres synspunkter: 1. Ændringer i 
videnskabens systematik (f. eks. opståen af nye emner) medfører stadige 
forandringer i den systematiske katalog, og fulgte man denne som op* 
stillingsgrundlag, vil det blive nødvendigt at foretage stadige omflytnin* 
ger og omsigneringer af hele afdelinger. 2. Man vil alligevel ikke være 
i stand til at samle hele et fags litteratur på samme sted, fordi en mængde 
dertil hørende afhandlinger findes i tidsskrifter og andre publikations* 
rækker, som er anbragt andetsteds. 3. Man vil kunne gøre den syste* 
matiske katalog langt mere fyldig og brugbar, hvis man ikke skal tænke 
på opstillingen, idet et værk vil kunne placeres flere steder, hvis det be* 
rører flere emner. Mod det faste opstillingssystem indvender tilhængerne 
af det bevægelige system: 1. At bøger om samme emne vil blive spredt 
for meget og arbejdet med at tage dem frem besværliggøres. 2. Når man 
anvender den systematiske opstilling, spares man for at have en særlig 
pladskatalog, idet denne erstattes af den systematiske katalog.

Bøgerne som sluttede enheder, arkivalierne som nøje forbundne.

Selv om arkiver og biblioteker ikke er det samme, går dog nogle af 
problemerne igen. Imidlertid må man stedse erindre sig, at en bog er en
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selvstændig ener, medens arkivalierne i en virksomhed hænger organisk 
sammen. Stiller man to bøger sammen, fordi de angår samme emne, er 
der almindeligvis iøvrigt ikke nogen forbindelse mellem bøgerne, stiller 
man to bøger ved siden af hinanden, fordi de er anskaffet i fortsættelse, 
vil der som regel heller ikke være anden forbindelse mellem dem. 
Anderledes med arkivalier: de er skabt af den samme og er resultatet af 
talrige tanker, hvoraf de fleste er skabt på grundlag af andre arkivalier 
i arkivet. En disposition som for eksempel en industridirektørs henstil* 
ling til sin bestyrelsesformand om at lade bestyrelsen overveje en udvi* 
delse af aktiekapitalen, fordi han finder det hensigtsmæssigt at etablere 
kostbare maskinanlæg til fabrikation af en ny vare, hænger nøje sammen 
med talrige andre arkivalier. Han bygger på en rapport, som en funk* 
tionær har afgivet efter en rejse til Sydamerika, hvor han er blevet op* 
mærksom på mulighederne for denne vare. Samtidig med, at handelsaf* 
delingen dernæst har indhentet nærmere oplysninger fra agenter på de 
pladser, hvor man kunne tænke sig at søge afsætning og har søgt oplys* 
ning om gældende restriktioner for varen m. m., har den tekniske afde* 
ling dels ladet sine kemikere foretage de nødvendige forsøg, og de har 
afgivet beretning, dels indhentet tilbud på maskiner, og administrations* 
kontoret har korresponderet med kommunalbestyrelsen om køb eller 
langvarig leje af den havnegrund, som fabrikken er nødsaget til at an* 
skaffe. Talrige andre undersøgelser har fundet sted jævnsides med de 
her nævnte, og resultaterne er nedlagt i den henvendelse, som direktøren 
indgiver til sin formand.

Vedtager bestyrelsen forslaget om udvidelse af aktiekapitalen, står 
endnu meget tilbage, inden produktionen kan begynde: Først alle for* 
maliteterne vedrørende kapitaludvidelsen og dernæst det nye anlægs 
etablering, patenter må udtages og varemærker indregistreres, den mer* 
kantile afdeling må tilrettelægge salget, måske viser det sig nødvendigt 
eller hensigtsmæssigt at danne et datterselskab, reklameafdelingen må 
arbejde, og inden kalkulationerne sker, må forskellige toldspørgsmål 
klares.

Ovenstående eksempel, hvor kun visse hovedpunkter i sagens gang 
er fremdraget, er ikke mere kompliceret end mangfoldige andre sager, 
som en virksomhed kommer ud for. Men eksemplet viser, hvordan alle 
foreteelser i virksomheden griber ind i hinanden, og hvordan et enkelt 
aktstykke kan være fremgået af talrige andre. Under den følgende dis*
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kussion om opbygningen af en arkivordning vil der blive lejlighed til at 
betragte problemerne gennem træk hentet i det valgte eksempel.

DK=systemet som ordnings^ og klassifikationsgrundlag i arkiver.

Decimalsystemet har siden den første verdenskrig i stigende grad 
gjort sig gældende inden for erhvervslivets arkiver. Man har følt sig til* 
talt af den logik, der ved første syn synes at kendetegne et sådant 
system. Store vanskeligheder ved at gennemføre systemet har dog stedse 
vist sig. Vanskelighederne viser sig især på to punkter: 1. Der må ofres 
uforholdsmæssig meget arbejde på arkivet og 2. det er ofte overordent* 
lig svært at finde netop den sag frem, som man har brug for, hvis den 
i det hele taget bliver fundet. Det er med megen ret blevet fremhævet 
af den svenske landsarkivar, fil. dr. Nils Holmberg, at det arkiv, der er 
opbygget efter decimalsystemet, i virkeligheden står på det samme stade 
som den ældre tids praksis i statens arkiver med den indgående emne* 
opdeling, idet man nu blot har presset emnegrupperne ind i et decimal* 
system. En videreførelse af dr. Holmbergs synspunkt vil være, at medens 
statsmagten i århundreder har været tvunget til at interessere sig for sine 
arkiver, er dette en ny foreteelse i erhvervslivet, som derfor endnu ikke 
er nået længere frem, end statsarkiverne var for trekvart århundrede 
siden. Og hvor langt fremme en institution som det danske rigsarkiv er 
med hensyn til sikkerhed og hurtighed, får man et indtryk af ved at 
tænke på den tid, en privatmand ofte må anvende på i sit arkiv — der 
måske blot fylder nogle få skrivebordsskuffer — at finde en sag frem, 
og så bagefter betænke, at det næppe varer mere end en halv time, og 
ofte mindre, før man på Rigsarkivet kan få en ganske bestemt sag fra 
hvilket tidspunkt i de sidste århundreder, man vil, og her skal sagen tages 
frem fra omkring 40 km hylder. Man skylder Rigsarkivet at sige, at den 
største del af ekspeditionstiden endda medgår til at nå fra ekspeditionen 
til netop den hylde i det magasin, hvor sagen skal søges.

Det totale DK=system en praktisk umulighed.

Der er arkiver, hvor man har søgt at bringe hele arkivaliemassen ind 
under decimalsystemet. Det er overordentlig vanskeligt at gennemføre, 
for ikke at sige umuligt. Den bærende idé med et decimalsystem er jo,
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at det skal være emnerne, der er det afgørende for placeringen, og ikke 
arkivaliernes formelle natur. I det ovenfor nævnte eksempel fra en stor* 
industriel virksomhed er der som resultatet af det bestyrelsesmøde, hvor 
man drøftede kapitaludvidelsen, fremkommet et referat. Har den kemi* 
ker, der også er medlem af bestyrelsen, ytret visse betænkeligheder ved 
laboratoriets resultater, ja, da hører denne del af referatet sammen med 
det charteque, der rummer laboratoriets arbejde med sagen, og har 
juristen i bestyrelsen ytret sig om toldspørgsmålet, f. eks. om mulig* 
hederne for en godtgørelse af tolden på råvaren, når den færdige vare 
eksporteres, da må denne del af referatet gå til chartequet med told* 
spørgsmålet. Det ufremkommelige og af mange grunde uønskede i en 
sådan fremgangsmåde siger sig selv, ligesom det upraktiske i, at en virk* 
somhed samler sagerne om en bestemt forretnings afslutning. Man kan 
ikke have offerter, korrespondance, konossementer m. m. samlet et sted 
sluttende med faktura. Fakturaen må nødvendigvis af praktiske grunde 
gå sammen med andre regnskabssager.

Det tillempede DK^system.

Anvendelsen af det totale decimalsystem må opgives til fordel for et 
tillempet decimalsystem, hvori indgår elementer af organisationsmæssige 
og formale hensyn. Det almindelige blandt decimalsystemets tilhængere 
er da også, at de udskiller sager som referater af bestyrelsesmøder, gene* 
ralforsamlingsprotokoller, aktieprotokoller, regnskabsbøger med deres 
bilag og adskillige andre sager fra decimalsystemet og kun lader dette 
gælde for korrespondancen; af grunde, som dels er kendt, dels vil blive 
omtalt i det følgende, er man dog også her tilbøjelig til at holde den 
rutinemæssige ekspeditionskorrespondance uden for den del af arkivet, 
hvor decimalsystemet bringes til anvendelse; men selv her er decimal* 
systemet af tvivlsom værdi.

Tanken med decimalsystemet er inddelingen i 10 grupper. For en 
logisk betragtning vil det imidlertid være ejendommeligt, om de sager, 
en virksomhed beskæftiger sig med, netop falder i 10 hovedgrupper. Det 
skulle på forhånd synes lige så sandsynligt, at der er f. eks. syv hoved* 
grupper. Det almindelige er imidlertid, at der er flere hovedgrupper, hvor* 
for man ser, sådanne systemer for at opretholde 10*systemet bringes til at 
slå to eller flere vidt forskellige emner sammen i en gruppe blot for at op*



55

retholde systemet, der således i virkeligheden mere og mere mister karak* 
teren af at være et system.

Vil der således være vanskeligheder med at finde en rimelig opdeling 
af stoffet i hovedgrupper, vil den mere detaillerede udarbejdelse af den 
nødvendige kode være ikke mindre omstændelig. Den af bibliotekerne 
anvendte kode kan man ikke anvende, fordi den er udformet for et stort 
sæt af emner, hvori den enkelte virksomheds stærkt specialiserede emner 
måske blot optager nogle forholdsvis underordnede grupper. Udarbej* 
delsen af en decimalkode for en stor virksomhed vil tage specialisters ar* 
bejdskraft i åringer. Et eksempel er det svenske ASEA’s decimalsystem 
— vel det største og finest udtænkte for en privat virksomhed — som 
stadig er genstand for revision og bearbejdelse.

Selv om man har tilvejebragt et fint udtænkt decimalsystem, er 
vanskelighederne ikke dermed overvundne. Det står da tilbage at an* 
vende det, og her er vanskelighederne hverken færre eller mindre. I alle 
vejledninger i arkivteknik og da særlig i sådanne, der er baseret på deci* 
malsystemet, fremhæves det nødvendige i kun at behandle en sag i hvert 
brev. Dette er imidlertid meget vanskeligt at få gennemført; det kan må* 
ske endda gå i ens egen virksomhed, men det kan hverken forlanges eller 
ventes, at andre følger reglen. Det eneste middel til at råde bod på skaden 
er afskrifter eller henvisningsblade til indlægning under de forskellige 
emner, det pågældende arkivalie vedrører.

En sag i hvert brev klarer imidlertid ikke problemerne. Der kan være 
tvivl om, under hvilket emne det skal placeres, og hvad der gør det hele 
langt mere kompliceret, er de forskellige synsvinkler, hvorunder et brevs 
indhold bør og kan ses. I det følgende er valgt to breve*), hvis indhold 
ikke er mere kompliceret end talrige andre handelsbreve, der daglig veks* 
les. Den første korrespondent skriver:

»Deres varesending iflg. faktura af 2. d. m.
Denne sending er i dag kommet med banen, men desværre ikke i 

nogen god stand, væsentlig på grund af dårlig emballering.
Således er benene på 2 af instrumentbordene bøjet, og instruments 

skabet nr. 357 har fået en del skrammer i lakeringen.
Instrumentbordene har vi sendt til reparation her i byen for Deres

!) Eksemplerne er hentet fra Sven Frederiksen: Dansk Handelskorrespondance. 1946.
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regning, og når reparationen er færdig, skal vi sende Dem nota over om= 
kostningerne.

Derimod kan vi ikke være tjent med at modtage skabet i den forfat= 
ning, hvori det nu er, og vi må derfor anmode Dem om at sende os et 
andet, idet vi beder Dem meddele os samtidig, hvorledes vi skal forholde 
os med det nu modtagne skab.«

På brevet svarer modtageren:

»Varesending iflg. vor faktura af 2. d. m.
Vi takker for Deres brev af g. d. og beklager, at de pågældende varer 

ikke er nået frem til Dem i ubeskadiget stand.
Da vi i dette som i alle andre tilfælde emballerer alle genstande meget 

omhyggeligt, forinden de afsendes, må skaderne være sket som følge af 
ublid behandling på jernbanen, og da forsendelsen efter aftale er for 
Deres regning og risiko, kan det egentlig ikke tilkomme os at bære det 
tab, der er opstået som følge af beskadigelsen.

Da vi imidlertid gerne vil imødekomme Dem, er vi villige til at betale 
reparationen af de to instrumentborde, hvis De sender os nota på oms 
kostningerne.

Derimod kan vi ikke gå med til at sende Dem et nyt skab; men vi 
beder Dem lade en derværende maler udbedre skaden i lakeringen, og 
derefter sende os nota på omkostningerne.

Vi håber, at De vil være tilfreds med denne ordning.&

Denne sag vil have interesse ud fra flere synspunkter, nemlig i hvert 
fald:

1. Emballering.
2. Fragt pr. jernbane (hvis man ønsker at rejse erstatningssag).
3. Reklamation.
4. Modtagerens risiko.
Resultatet af sagens arkivering må med et decimalsystem blive hen* 

visningsblade på mindst tre steder. Henvisningsbladene skal skrives og 
indlægges, og når man tager et charteque med et bestemt emne, får man 
foruden et vist antal skrivelser også et antal henvisningsblade, der kræ* 
ver, at man skal have tag i endnu et antal charteques. Til dette kommer, 
at henvisningsbladene yderligere forøger arkivmængden, som ellers nok 
skal svulme uden sådanne kunstige tilskud.
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Det, der er en hovedfejl, når man i det store gør brug af decimal* 
systemet, er, at det faktisk ikke er noget ordningsprincip, men et regi* 
streringsprincip. Man kunne derfor spørge, om man ikke kunne overføre 
bibliotekernes ovenfor (s. 51) beskrevne faste opstillingsprincip og så 
foretage en registrering efter decimalsystemet. Teoretisk ville der ikke 
være noget i vejen for, at man indsatte hele korrespondancen kronolo* 
gisk og så havde en seddelkatalog over den systematiseret efter decimal* 
systemet suppleret med et navneregister. I praksis ville denne fremgangs* 
måde imidlertid vise sig meget kompliceret, selv om den måske ikke ville 
være mere indviklet at betjene end opstillingen efter decimalsystemet.

Enhver form for emnedeling bør imidlertid ikke afvises. Den vil af 
mange grunde være hensigtsmæssig; men man skal ikke gøre sin indde* 
ling for specificeret. Det system, man anlægger på ordningen af arki* 
vet, bør have virksomhedens organisation og arbejdsmåde som bærende 
princip.

Et centralarkiv med virksomhedens organisation som ordningsprincip.

En følge af den moderne arkivtekniks ret store krav er, at man står 
sig ved at skabe et centralarkiv for hele virksomheden. Et sådant fælles* 
arkiv vil blive så omfattende, at man kan tillade sig at ofre noget på det 
rent personalemæssigt, medens man, hvis man lader hvert enkelt kontors 
eller afdelings arkiv bero på kontorerne, er lige vidt. Det arkivtekniske 
arbejde vil her stedse blive en biting for den person, der forestår det. 
Det lokalemæssige hensyn taler også til gunst for et fællesarkiv, idet det 
i mange henseender vil være vanskeligt at skaffe egnet arkivplads ved 
hvert kontor.

I et sådant fællesarkiv vil det være hensigtsmæssigt at foretage en 
opstilling efter virksomhedens forskellige afdelinger. Dette er i virkelig* 
heden den første emnedeling i arkivet, og den er ikke udsprunget af et 
eller andet udtænkt system, men af det system, efter hvilket virksom* 
heden er leddelt. Forsvaret for denne opstilling ligger bl. a. deri, at kal* 
kulationsafdelingen, når den skal bruge en sag vedrørende en bestemt 
vare, ikke er interesseret i samme sag set ud fra de synspunkter, som har 
været medvirkende ved patentudtagningen på den pågældende vare, lige* 
sålidt som den tekniske afdeling i det ovenfor (s. 52) anvendte eksem* 
pel vil have synderlig interesse i sagens toldpolitiske side.
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Når det enkelte kontors arkivalier skal opstilles, gør man vel i at 
følge et fast princip for alle kontorer. Erfaringen i de fleste arkiver går 
ud på, at det er bedst, at det væsentlige og afgørende anbringes først. 
Således anbringes hovedbøger før journaler og bilag efter bøgerne, idet 
bilagene dog anbringes umiddelbart efter den bogrække, hvortil de er 
knyttede. Det er endelig praktisk, at man begynder opstillingen på hyl* 
derne for neden til venstre. Over arkivalierne må naturligvis optages 
en fortegnelse, hvor der også anføres opstillingspladsen for arkivalierne. 
Bedst optegnes fortegnelsen på kort, og da der sker en stadig tilvækst, 
må man ikke lade en protokol* eller pakkerække begynde på samme kort, 
hvor den foregående række slutter, idet der skal være mulighed for at 
optegne tilvæksten i direkte fortsættelse af den række, den vedrører.

Under hensyn til den arkivtekniske kundskab i arkivet vil det være 
bedst, at sagerne hver dag går til arkivet. Risikoen for tab af arkivalier, 
for at der sker sammenblanding m. m. fjernes, når det daglige arbejde 
afsluttes i arkivet. Ofte vil det dog være praktisk, om man i de enkelte 
kontorer har et vist overblik over de mest aktuelle spørgsmål. Dette må 
man så søge bevaret gennem et meget lille arkiv, referensarkivet, i konto* 
rerne indeholdende ekstra gennemslagskopier af de udgåede skrivelser. 
Medens man i et sådant referensarkiv vil være tilbøjelig til, hvis sagerne 
blot består af ekspeditionskorrespondance uden principiel interesse, at 
have en alfabetisk ordning, kan man, hvor det drejer sig om sager af 
principiel betydning, holde hver enkelt sag samlet i et omslag af koncept* 
papir, der rummer den udgåede korrespondance, og hvorpå man gør 
kortfattede notater om den indgåede korrespondance, der straks er gået 
i fællesarkivet. Man opnår derved under arbejdet med sagen, at man til 
enhver tid kan fastholde sagens gang uden at skulle have de forskellige 
skrivelser fra arkivet, medmindre særlige forhold gør det påkrævet at 
vende tilbage til en skrivelse i dens helhed. Det bruges også at spare 
gennemslagene for så i stedet at benytte notater på kort, men dels kræ* 
ver de mere tid, dels er de ikke så fyldestgørende som gennemslagene, 
hvilket igen betyder en forøgelse af ekspeditionerne fra fællesarkivet.

Ordningen af de enkelte kontorers korrespondance i fællesarkivet kan 
vanskeligt gøres ensartet. De principper, der skal følges, må bygge på 
det enkelte kontors arbejdsvaner og dets behov. Betragter vi atter eks* 
emplet, der er angivet i de to skrivelser side 55 f. om beskadigede instru* 
mentborde, er det sikkert mere hensigtsmæssigt at lade denne korre*
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spondance indgå under køberens navn, hvis sagen ifølge virksomhedens 
organisation behandles af den almindelige salgsafdeling; men derimod 
vil der, hvis virksomheden er så omfattende, at man har en særlig re* 
klamationsafdeling eller en medarbejder, der næsten udelukkende be* 
skæftiger sig med reklamationsspørgsmål, sikkert være grund til at fore* 
tage en ordning efter emne. Ved en sådan ordning må man lægge mere 
vægt på sagens principielle natur, end på dens reelle indhold. En sag 
som den fremdragne vil i dette tilfælde bedre kunne anbringes i et 
charteque for skader opståede under forsendelse end i et med instru* 
mentborde (og i saa fald med et henvisningsblad på skabe). Den frem* 
tidige interesse i sagen vil her ikke ligge i, at netop et instrumentbord 
er blevet beskadiget, men i, hvordan man har stillet sig til erstatning for 
en vare, der er blevet beskadiget under en forsendelse sket for køberens 
regning og risiko.

Det må nævnes, at man ikke altid bør anvende en ren alfabetisk op* 
stilling af korrespondancen, hvor dette ellers er hovedprincippet. Det kan 
under visse forhold være særdeles praktisk at foretage en geografisk ind* 
deling i distrikter efter de enkelte repræsentanters område og så her 
indenfor anvende den alfabetiske ordning. Ved denne fremgangsmåde 
opnår man bl. a., at den enkelte repræsentant på kontoret let kan få en 
oversigt over forholdene blandt kunderne i sit område. Atter en ordning 
dikteret af virksomhedens organisation.

Den alfabetiske ordning kan indeholde problemer og særlig i virk* 
somheder med stor korrespondance med mange forskellige. Visse hjælpe* 
midler kan anvendes for at undgå for mange forgæves opslag. Der kan 
således være grund til at se bort fra bindestregen mellem efternavne og 
blot registrere under sidste efternavn, så man undgår refleksion over, 
om der er bindestreg eller ej. På store folkeregistre lader man endvidere 
navne som Christensen og Kristensen gå i samme gruppe under K, og 
undlader at skelne mellem Christophersen og Christoffersen, mellem 
Pedersen og Petersen. Denne metode, den fonetiske alfabetisering, og 
undladelse af bindestregen er dog af tvivlsom værdi i almindelige er* 
hvervsvirksomheder, hvor man som regel står med et brev i hånden fra 
den pågældende brevskriver, når man får brug for den tidligere korre* 
spondance. En anden vanskelighed kan ligge i navne som Det forenede 
Dampskibsselskab og andre sammensatte navne. Her følger man i reg* 
len det første vigtigste ord. Et godt princip i sådanne tilfælde er at følge
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den opstillingsmåde, som telefonbogen benytter. Der er dermed fastlagt 
et fast udgangspunkt, som tillige er praktisk.

Den alfabetiske ordning kan medføre stadige omflytninger i arkivet; 
men dette bør undgås. Man gør bedst i alt efter korrespondancens om* 
fang at lade den alfabetiske ordning løbe over et halvt eller helt år og 
derefter påny begynde med en ny opstilling for alle alfabetets bogstaver. 
Har man enkelte faste forbindelser, med hvem korrespondancen er sær* 
lig omfattende, kan det være praktisk at tage f. eks. brevvekslingen med 
Bork & Co. ud for at stille den foran de øvrige brevskrivere med B som 
første begyndelsesbogstav.

Om et kontor bør anvende emnedeling eller ej, kan ikke afgøres ud* 
fra almene regler. Den praktiske erfaring må være rettesnor for hvert 
kontors beslutning, en beslutning, som næppe bør træffes før efter en 
konference med arkivet. Som nævnt er det heldigt at foretage emneop* 
delingen efter principielle synspunkter, der kan imidlertid undertiden 
være grund til at forlade dette stade. En reklameafdeling vil således for* 
mentlig have større interesse i og udbytte af at samle reklamesagerne om 
de enkelte varer, hvis man arbejder med mange varer, medens man, hvis 
man kun har en enkelt eller nogle få varer, må overveje, om det måske 
er bedre med en opdeling efter forskellige former for reklame (film, avi* 
ser m. m.).

Det må endelig nævnes, at man også kan oplægge korrespondancen 
kronologisk indenfor enkelte sager. Starter man en patentsag for en be* 
stemt vare, lader man alle spørgsmål vedrørende patentet for denne vare 
gå i samme charteque.

Resumerende kan det siges: man foretager en hovedopdeling efter 
kontorer (i en mindre virksomhed efter medarbejdere), for dernæst at 
foretage en opdeling af stoffet efter det enkelte kontors behov, idet man 
så vidt muligt undgår mere udspecificerede emneafdelinger. Medens man 
kan opstille en bestemt ordningsplan for politimester*, dommer* eller 
andre embedsarkiver, lader dette sig ikke gøre for erhvervslivets arkiver. 
Det er principielt betragtet de samme sager, der behandles ved dommer* 
embedet i Herning som i Maribo og som ved alle andre dommerembeder 
i Danmark, men anderledes i erhvervslivet. Det er kun muligt at angive 
visse retningslinier, noget ordningsskema kan ikke lægges, dertil er for* 
holdene for forskellige fra virksomhed til virksomhed, selv inden for 
virksomheder i samme branche.
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Den grove emneinddeling betyder ikke, at man giver afkald på at 
betragte sagerne fra forskellige synspunkter. I stedet anvender man imid* 
lertid et index*system på kort, og her kan man meget vel anvende et 
decimalsystem, hvis man finder det hensigtsmæssigt. Dette index, der 
kan sammenlignes med ministeriernes »visdomsbøger«, føres af arkivet 
på kort og føres for hver dags korrespondance (rejserapporter m. m.). 
Et index på kort tillader, at man laver alle former for henvisninger — så 
mange, man vil, og under de forskelligste synspunkter. Det medfører 
ikke, at papirmassen øges ved henvisningsblade, som ved den meget ud* 
specificerede emneopstilling. Det tager ikke længere tid at føre kortene 
end at skrive henvisningsbladene, og det tager betydelig mindre tid at 
lede en sag frem ved hjælp af kortene, end når man skal lede sagerne 
frem på grundlag af henvisningsblade i de forskellige charteques. Med 
nogen rutine vil dette index kunne holdes indenfor rimelige grænser. 
Begynder man at registrere alt til mindste detaille, bliver det for uover* 
skueligt, og mange henvisninger får man aldrig brug for. Indexhenvis* 
ninger sammenholdt med en velført brevjournal vil endvidere betyde, at 
man i mange tilfælde vil kunne spare sig for at tage en skrivelse frem, 
idet man måske enten får tilstrækkeligt at vide om skrivelsens indhold 
eller også kan se, at den alligevel ikke har interesse i den aktuelle sag.

En brevjournal vil næppe kunne undværes i en virksomhed af blot 
nogenlunde størrelse. Den er ikke alene et i mange henseender uvurder* 
ligt kontrolmiddel, men sparer også meget arkivarbejde, ligesom man 
med den som udgangspunkt er i stand til at foretage kassationer, som 
ellers ville have været tidskrævende og omstændelige og derfor måske 
aldrig ville have fundet sted. Det vil være naturligt at henlægge journa* 
liseringen til arkivet.

Der findes ikke nogen endegyldig formel for en journals indretning. 
Mange steder opretholder man særlige journaler for henholdsvis ind* og 
udgåede breve, hvilket kan have sin fordel, bl. a. udfra almindelige sik* 
kerhedssynspunkter; men journalføringen forenkles en del, hvis man 
anvender en journal for begge brevrækker, for overskuelighedens skyld 
kan man da for den enkelte dag først journalisere alle de indkomne breve 
og dernæst alle udgåede. Et eksempel på indretningen af en journal er 
vist i hosstående skema. Journalen tænkes ført over to modstående sider. 
Tallene er kun medtaget af hensyn til forbindelsen med nærværende tekst.
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Journalens venstre side:

Dato Nr. Datering Sag nr. Henvisning Indhold

1 2 3 4 5 6

Journalens højre side:

Til Fra Mellem Anmærkning Bevaring

7 8 9 10 11

Journalen er inddelt i 11 kolonner. I den første kolonne angives datoen 
for journaliseringen, i den næste det nummer, man giver brevet, og i den 
tredie brevets datering. Datoen i første og tredie kolonne bliver altså 
den samme for de udgåede breves vedkommende, og her som overalt 
angives måneden stavet og ikke med dens nummer. Kolonne 4 benyttes 
til henvisning til det charteque, der skal rumme brevet, eller, hvis det 
ikke opbevares under emne, til henvisning til den brevrække, hvori det 
indgår. I kolonne 5 anfører man over en brøkstreg nummeret på det sidst 
vekslede brev med den pågældende, medens rubrikken under brøkstreg 
gen udfyldes med fremvisning til det brev nr., som kommer til at fore* 
ligge næste gang, der skrives brev til eller modtages brev fra den på* 
gældende forbindelse. I indholdsrubrikken (nr. 6) gives et yderst kort 
referat af brevets indhold; det kan erfaringsmæssigt gøres i højst en halv 
snes ord. Kolonne 7 og 8 bruges henholdsvis for ind* og udgået korre* 
spondance, medens kolonne 9 er beregnet for intern korrespondance, 
således at man skriver f. eks.: »I til R« for at kendetegne, at det er ind* 
købsafdelingen, der har skrevet til revisionen. Anmærkningsrubrikken,
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kolonne 10, kan lige så lidt undværes her som i andre skemaer. Kolonne 
11, dens brug og nytte, vil blive omtalt i det følgende afsnit om kassa* 
tioner.

Journalen bliver på sin vis rygraden i arkivet. Dens stabile karakter 
understreger man ved at føre den i protokol og ikke på kort, der aldrig 
når protokollens stabilitet og sikkerhed. Det kan være hensigtsmæssigt 
ved gennemskrivning på løse blade at tage kopier af journalindførel* 
serne, som hver dag tages ud og sendes til diréktionskontoret, der der* 
ved kan orientere sig om samtlige afdelingers korrespondance. Lader 
man med mellemrum løsbladene indbinde for så at opbevare disse bind 
i et lokale fjernt fra arkivet, har man en uvurderlig støtte, hvis en ulykke 
skulle overgå arkivet.

Jævnsides med, at brevene gives nummer i journalen, stemples de. 
Stemplet bør dels give en dato, dels brevets nummer. Det bedste stem* 
pel er et metalstempel med en sværte, hvis indhold af anilinfarve er så 
ringe som muligt; et sådant stempelaftryk er nemlig langt mere hold* 
bart end de sædvanlige gummistemplers.

Det er naturligt, at arkivet får myndighed til at fastsætte visse regler 
vedrørende korrespondancens form. Således må arkivet bestemme, i hvil* 
ken udstrækning der bør anvendes overskrifter i brevene, og hvilke jour* 
nalnumre der påføres den udgåede korrespondance. Som det i det hele 
vil være nyttigt at lade arkivet forestå indkøbet af papir og skrivemate* 
rialer, må det også tages med på råd, når det gælder udfærdigelsen af 
blanketter. Det vil være nyttigt, om arkivet her stræber mod en vis stan* 
dardisering af formaterne. I denne forbindelse vil det også falde natur* 
ligt for arkivet at indskærpe det hensigtsmæssige i, at brevene skrives 
med en god margin i højre side, den side, der lider under bladning i 
brevordnere m. m. og derfor står i fare for at blive beskadiget.

IV. KASSATIONSSPØRGSMÅLET

Bogføringsloven fastsætter i sin paragraf 2 blot, at der skal føres en 
kassebog, en hovedbog og en statusbog, hvilken sidste iøvrigt kan føres 
i hovedbogen. Derimod hedder det videre i lovens paragraf 5, at »det 
påhviler enhver, der efter denne lov er bogføringspligtig, at opbevare alle 
de i forretningen eller virksomheden førte bøger tillige med forretnings*
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breve, kopibøger, telegrammer, regninger og andre bilag m. v., forretning 
gen eller virksomheden vedkommende, i så langt et tidsrum, at mulige 
krav, der kunne rejses af eller rettes mod den bogføringspligtige i anled* 
ning af vedkommende forretningsforhold, kunne være forældede efter 
lov nr. 274 om forældelse af visse fordringer af 22. december 1908.«

Loven af 1908 sætter en forældelsesfrist af 5 år. I mange virksom* 
heder er man vel tilbøjelig til at følge dette åremål som grundlag for sine 
kassationer, selv om man opbevarer visse sager i længere tid af blot og 
bar veneration. Andre virksomheder er imidlertid som følge af deres 
natur nødsaget til at opbevare arkivalierne eller i hvert fald visse grup* 
per af dem i længere tid, og af nemhedsgrunde gemmer man da stort og 
småt. Det sidste princip medfører i de fleste tilfælde, at arkivet over* 
fyldes, hvilket igen bevirker, at der enten må ofres et uforholdsmæssigt 
stort arbejde i det, eller også, at det simpelthen forfalder og bliver en 
død masse. Vor tids stadig voksende papirforbrug — også i private virk* 
somheder — nødvendiggør simpelthen, at der med mellemrum foretages 
kassationer.

Kassationsspørgsmålet er i sig selv et ømtåleligt problem. To hensyn 
spiller ind, dels det praktiske livs krav om, at man stadig har visse ar* 
kivalier til disposition, dels hensynet til eftertiden, til den historiske forsk* 
ning, hvorom der er blevet talt andetsteds i dette bind.

Hensynet til den historiske forskning kan det være vanskeligt at tage 
for den, der ikke er fortrolig med historisk arbejde. Selv for den trænede 
arkivmand og historiker kan det iøvrigt nemt glippe, fordi forskningen 
bestandig retter sit søgelys mod nye emner, og i dag beklager vi dybt 
kassationer i statens arkiver, som sikkert af hine tiders arkivfolk er fore* 
taget med den bedste samvittighed. Det er at anbefale, at man i vid ud* 
strækning har sin opmærksomhed rettet mod de historiske synspunkter 
på arkivalierne.

Det er af betydning, at man træffer afgørelse om kassationerne på 
langt sigt. Det viser sig gang på gang, at kassationer, der foretages, fordi 
det nu er nødvendigt, bliver uoverlagte og tilfældige. Det er hensigts* 
mæssigt om man i forbindelse med arkivets hele organisation også lader 
udarbejde en kassationsplan, der angiver, hvornår de forskellige grupper 
af arkivalier kan kasseres.

Grundsynspunktet på kassationer må være, at de i første linie kun 
bør omfatte sådanne arkivalier, om hvis indhold man er underrettet ad
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anden vej. I bogholderiet indskrænkes kassationerne derved stærkt, fordi 
de moderne bogholderisystemer gennem deres udprægede simplificering 
af teksterne gør det mere påkrævet end i tidligere tid, at regnskabsbilag 
og eventuelle bibøger bevares. Medens en hovedbog tidligere i mange 
tilfælde gav yderst detaillerede oplysninger om de enkelte posteringer, 
vil dette i dag være et særsyn. Derimod kan det fastsættes, at der ikke 
er grund til at bevare mere end et sæt gennemskrifter af f. eks. interne 
meddelelser, der ofte af praktiske grunde udskrives i flere eksemplarer, 
der går til hver sin afdeling. Det bør imidlertid på forhånd fastsættes, 
hvilket sæt der skal opbevares, og det er meget hensigtsmæssigt, om man 
for hele virksomhedens vedkommende fastsætter visse farver på papir 
til angivelse af deres opbevaringstid, f. eks. hvidt til sager, der ikke bør 
kasseres, grønt til sager, der kan kasseres efter et års forløb, og gult til 
sager, der skal opbevares i mindst fem år.

Det er i det hele taget i de interne arkivalier, at der er de største kas* 
sationsmuligheder. Det bør dog, således som den svenske arkivar Ake 
Kromnow i sin bog om industriarkiver stærkt understreger, nøje over* 
vejes, om ikke netop denne gruppe af arkivalier giver os, eller rettere en 
senere fremtid, de bedste oplysninger om de til enhver tid herskende ar* 
bejdsformer. Kromnow foreslår derfor, at man for hvert tiende år bør 
opbevare komplette sæt af disse sager, der har tjent til internt brug, og 
forfatteren er tilbøjelig til at slutte sig til denne regel, dog med den til* 
føjelse, at man ved indførelse af nye systemer straks gemmer det første 
års sæt, uanset hvilken rytme man end er kommet ind i.

Efter disse synspunkter vil man således have en række arkivalier, 
som kan kasseres efter de lovbestemte 5 års forløb. Det gælder sager som 
ugesedler for arbejdere, rekvisitioner fra en afdeling til en anden, ferie* 
lister, vægtsedler, fragtbreve, lønningsbøger, fakturaer, konossementer, 
ikke antagne offerter, postkvitteringsbøger m. m. Selv om det vel egent* 
lig er stridende mod bogføringsloven, har der endvidere udviklet sig en 
praksis, der går ud på, at man i hvert fald efter 1 års forløb kasserer alle 
regninger, der hidrører fra sådanne forretningsforbindelser som forsik* 
ringsselskaber, elektricitetsværker m. m., hvoraf besiddelsen af den sidste 
kvitterede regning tilkendegiver, at ethvert ældre skyldforhold er afgjort. 
Der vil formentlig heller ikke være nogen grund til at opbevare disse 
sager i længere tid. Ligeledes kommer sager som posttaloner, telefon*



66

kuponer og lignende bilag, som i mellemtiden på anden måde er vérifia 
cerede i denne gruppe. Der er imidlertid grund til at understrege, at ud* 
kast og kladder i sager, der blot har nogen principiel betydning, ikke 
bør kasseres; udkastene er nemlig ofte gode kilder til oplysning om bag* 
grunden for den trufne afgørelse, ikke blot af værdi for forskeren, men 
undertiden af afgørende betydning for virksomheden selv, hvis der senere 
bliver behov for at genskabe baggrunden for en truffen afgørelse.

Det er vanskeligere at foretage kassationer i korrespondancen. Det 
vil kun yderst sjældent være muligt at have hele grupper af korrespon* 
dancesager, som kan kasseres. På den anden side er det givet, at mange 
breve i virkeligheden er af en sådan karakter, at der ikke er nogen grund 
til at opbevare dem i længere tid. Det vil imidlertid være et næsten 
uoverkommeligt arbejde i en blot nogenlunde stor virksomhed, om man 
med mellemrum skulle gennemgå den samlede korrespondance for at ud* 
tage de breve, der kan kasseres. Journalen med dens kolonne 11 (se 
side 62) yder her en uvurderlig hjælp på samme tid, som den tillader 
at udvide kredsen af kassable breve.

I journalens kolonne 11 anfører man den dato, på hvilken et brev kan 
kasseres. Mangfoldige breve er i virkeligheden af en sådan karakter, at 
de kun har interesse en meget kort tid, når journalens indholdskolonne 
er udfyldt. Skriver en kunde for at spørge, hvornår han kan vente besøg 
af firmaets repræsentant, og har kunden fået sit svar, er der ikke mere 
interesse i en sådan korrespondance. En stor gruppe af breve som følge* 
skrivelser, f. eks. til fakturaer og kontokuranter, har også kun interesse 
i en meget begrænset tid, når de ellers er indført i journalen. Der vil være 
adskillige andre breve, der heller ikke har interesse i længere tid, og for 
alle disse breve indføres kassationsdagen i kolonne 11, medens kolonne* 
rubrikken ved andre breve ikke udfyldes. Når kassationsdagen kommer, 
tages brevet frem og kasseres, hvorefter rubrikken krydses over. Når 
også denne kolonne i journalen til stadighed er à jourført, er man i stand 
til at holde arkivet indenfor passende rammer og har ikke behov for af 
pladshensyn med mellemrum at kassere sager, som man ellers gerne ville 
have bevaret. Det vil nemlig være uoverkommeligt, hvis man med års 
mellemrum skal til at gennemgå arkivet og tage hvert brev i hånden for 
at afgøre, om det skal kasseres eller ej. Det turde være unødvendigt at 
sige, at man ikke bør kassere sager af retsstiftende eller principiel natur.
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Det vil, når talen er om kassationer, ofte være vanskeligt for den 
enkelte erhvervsvirksomhed at skønne om, hvor den historiske interesse 
ligger. Erhvervsarkivet vil imidlertid her som i alle spørgsmål af arkivalsk 
natur gerne give de fornødne oplysninger.
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Handelsstanden og 
butikslukningen 1840—1908
Af VAGN DYBDAHL

Lukketidernes historie er et stykke af handelens kulturhistorie, men
4 kaster samtidig strejlys ind over dagliglivets historie i Danmark 

i det sidste hundredår. Kun sparsomt er det kildemateriale, der fortæller 
om de vekslende lukketider, som ofte har været afvigende fra by til by. 
Det kildemateriale, der har ligget i de lokale organisationers arkiver, er 
vel for størstedelen gået tabt, således som det sker, når arkivet ligger hos 
de skiftende formænd, og omsorgen højst strækker til at sikre forhand* 
lingsprotokollerne. Selv om der vel her de fleste steder er sket en ændring 
til det bedre i de sidste tiår, er de ældre arkivalier dog tabte, og de, der 
er bevarede, vil ligesom de nyere forblive dødt stof for forskningen, når 
de ligger spredt rundt om hos formændene. Noget anderledes er det 
med hovedorganisationerne: her har man også mistet meget af det ældre 
arkivstof; men en del er dog bevaret og sammen med det nyere for de 
flestes vedkommende afleveret til Erhvervsarkivet. Da denne redegørelse 
imidlertid af pladshensyn har måttet standse omkring 1908, har der ikke 
været mange oplysninger at hente i disse arkiver. Adskilligt har kunnet 
hentes fra de enkelte organisationers jubilæumsskrifter, fra deres trykte 
beretninger og fra aviserne, ligesom forskellige arkivalier i Erhvervsar* 
kivet er af værdi i denne forbindelse.

Gennem århundreder indtil efter midten af det 19. århundrede kendte 
man knap til lukketider. Man har vel handlet indtil sengetid. Den J. C. 
Friborg, der i årene fra 1795—1805 var oldermand for urtekræmmerne i 
København, fortæller i sine erindringer om læreårene i 1760’erne i Køben* 
havn og fortæller også om arbejdstiden. Den dag hen under aften, hvor 
han for første gang kommer til læremesterens bod, kommer husbonden 
hjem ved ll*tiden, og først da lukkes boden, og en lukketid mellem 10% 
og 11 synes at være normen i Friborgs læretid, medens man har åbnet 
boden mellem klokken 6 og 7 om morgenen. Stor forskel var der heller
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ikke på hellig og søgn. Hveranden søndag fra ni til elleve om formidl 
dagen fik læredrengen fri for at søge gudstjenesten. Der lå hans fritid, 
når man ser bort fra den ene dag om året, hvor han havde helt fri for 
at tage på udflugt til Dyrehaven. (1). Bestemmelserne i sabbatsforord* 
ningen af 12. marts 1735 om tvungen kirkegang og om forbud mod han* 
del fra åben bod synes ikke at være blevet håndhævet.

Endnu 80 år senere er der ikke sket ændringer i disse arbejdsforhold. 
I 1840’erne var der ganske vist tilløb til, at urtekræmmerne i København 
gennem en frivillig ordning kunne gennemføre 10*lukning; men mere end 
en månedstid kunne den ikke opretholdes, så brød enkelte ud, og som 
det så ofte siden viste sig, var den frivillige ordning dermed dødsdømt. 
(2). Erindringer fra tiden fortæller om en arbejdstid i butikkerne fra fem 
morgen om sommeren og seks morgen om vinteren til klokken elleve om 
aftenen. Den lange åbningstid har naturligvis ikke svaret til en lige så 
lang arbejdstid. Rent fysisk vil en 17—18 timers arbejde ikke kunne 
præsteres år ud og år ind af unge mænd i voksealderen; vidnesbyrdene 
taler da også både nu og siden om lange stilhedsperioder i morgen*, mid* 
dags* og aftentimerne, og man har vel lov at forestille sig, at drengene 
— og svendene med — så småt blundede ind, når de først hen under 
aften havde tændt lamperne og skruet dem ned på mindste blus for at 
spare den kostbare olie. (3).

Netop her i 1840’erne indtraf den første af loven påbudte begræns* 
ning i butikstiden. Det var forordningen af 26. marts 1845 om søn* og 
helligdages vedbørlige helligholdelse, der fastsatte lukning af butikkerne 
på søn* og helligdage indtil klokken 4. Visse butikker måtte dog holde 
åbne indtil kl. 9 morgen, nemlig butikker, der handlede med »Kød, Brød, 
Mælk og andre saadanne Fornødenheder, som af mange Familier daglig 
maa anskaffes«. En bestemmelse, der, som det senere skal omtales, var 
så vag, at faktisk enhver butik kom ind under undtagelsen, og den al* 
mindelige opfattelse af lukketiden blev da også, at den var »Fra Ni til 
Fire«, der netop er titlen på Chr. Molt Wengels i 1850’erne skrevne 
muntre tableau’er om, hvad der kan ske mellem kl. 9 og 4 en søndag.

Forordningen af 1845 indførte i Danmark, hvad der i 1840 var gen* 
nemført i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Initiativet var kommet 
fra gejstligheden i Aalborg stift, der i et andragende til regeringen havde 
anmodet om, at der for kongerigets vedkommende måtte udstedes en 
forordning svarende til hertugdømmernes. Efter at kancelliet havde ind*
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hentet udtalelser fra både gejstlige og verdslige myndigheder, var et ud* 
kast blevet forelagt stænderforsamlingerne og havde der vundet almin* 
delig tilslutning. Begrundelsen var ikke blot som i tidligere helligdags* 
ordninger af religiøs karakter, men lå også i, at man indså vigtigheden 
af, »at denne talrige Klasse (den tjenende) kan komme til at nyde godt 
af Søn* og Helligdagene — til Hvile fra deres Arbeide«. (4). I stænderne 
mødte forslaget da også ubetinget tilslutning, idet et flertal i Roskilde* 
stænderne dog gik ind for, at butikker, der handlede med manufaktur* 
og luksusvarer, skulle holdes lukkede hele søndagen. Skulle man ufor* 
modet få brug for sådanne varer en søndag, var der en ventil i Danske 
Lov VI—3—7, nemlig henvisningen til, at »hvo noget behøver, søge sig 
det i Husene hos dem, som det fal have«. Regeringen kunne dog ikke 
gå med til Roskildestændernes forslag og henviste navnlig til tre grunde : 
en sådan bestemmelse ville bringe for megen uoverensstemmelse mellem 
forholdene i hertugdømmerne og i kongeriget, og tjenestefolk, daglejere 
og husmænd savnede ofte lejlighed til på andre dage at komme til købsta* 
den, hvortil endelig ville komme vanskelighederne ved at trække græn* 
serne mellem nødvendighedsartikler og andre varer. (5).

Søndagslukning fra 9—4 gjaldt indtil 1891; men i hvor høj grad den 
var ensbetydende med, at handelen standsede, og personalet havde fri, 
er vanskeligt at dømme om. Nogle vidnesbyrd fra tiden umiddelbart 
efter forordningens udstedelse er modstridende; men selv om der i den 
første tid hos principalerne var nogen modstand mod søndagsfriheden, 
og de derfor satte personalet til »indvendigt« arbejde (rengøring o. a.), 
er denne modstand vel efterhånden forsvundet (6), skønt der vedblev 
at være tilbøjelighed til at lade personalet arbejde om søndagen. I 1871 
mente købmændene i Hjørring det også nødvendigt at vedtage en reso* 
lution, der meget spagfærdigt henstillede til de handlende at undgå eks* 
pedition i den befalede lukketid. (7). Om søndagslukningen i praksis 
fortæller den senere konsul og formand for Kolding Handelsstandsfor* 
ening, Chr. Eff, følgende fra læreårene i midten af 1880’erne: »Om Søn* 
dagen skulde der lukkes fra Kl. 9—4, men Bagdøren til Butikken var 
aaben, saa de Kunder, der kom, blev ekspederet af de to yngste Lærlinge, 
der Søndag Formiddag iøvrigt havde nok at gøre med at vaske Disk, 
pudse Vægte, gøre Lamper i Stand etc. . . . første Handelsbetjent havde 
Søndagen fri«. (8). Netop på den tid var man imidlertid begyndt at 
virke for udvidet søndagslukning, hvilket også taler for, at lukningen fra
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kl. 6 til 4 dog så nogenlunde var trængt igennem. (9). Lukketiderne på 
hverdagene var imidlertid stadig uændrede, således måtte oldermanden 
i urtekræmmerlavet i København i 1856 erklære, at det var en umulig* 
hed at tage en gift svend i tjeneste, fordi den ringe fortjeneste ikke tillod, 
at man gav ham en løn, han kunne ernære en familie med, »dertil kom, 
at en Svend maatte være i Butikken fra Kl. 6 Morgen til Kl. 10—11 og 
saaledes aldeles var afskaaren fra Familieforhold«. (10).

Med 1870’erne og 80’erne sættes inden for handelsstanden stadig 
stærkere og stærkere kræfter ind på en begrænsning af butikstiden, både 
på hverdage og søndage. Kortere arbejdstid på søndagene er det første 
fremskridt, der nåes ; men forud var gået år med debat af spørgsmålet og 
med forsøgsvis lukning gennem aftaler i organisationerne, der netop i 
denne tid påny vinder frem til indflydelse efter lavenes ophævelse i 1862.

Baggrunden for, at der så forholdsvis let kan rejses en stemning for 
søndagslukning, er, at butikkerne ikke var søgt i nævneværdig grad søn* 
dag aften. For dem, der var med dengang, stod de uendelig lange søndags* 
aftener som trøstesløse timer, hvor der ikke kom en sjæl i butikken. Trist 
har det været vinteraftener at måtte gå op og ned ad gulvet i butikken 
for at holde på varmen og så samtidig føle, at det hele var formålsløst 
og kun skyldtes gammel tradition. (11).

Agitationen for søndagslukning var ofte kædet sammen med den 
almindelige agitation for kortere lukketid, men fik alligevel sin særlige 
karakter gennem et betydeligt kristeligt islæt. I debatten fremførtes ofte 
hensynet til søndagens rette helligholdelse, andre argumenter var sund* 
hedsmæssige og det almindelige humanitetshensyn samt den unge han* 
delsstands mulighed for en videre uddannelse. Det sidste synspunkt 
skulle dog især få indflydelse på hverdagslukningen.

Allerede så tidligt som i 1870 træffer vi den første frivillige branche* 
lukning på søndage. Det var Københavns handskemagere, der averterede, 
at deres butikker lukkede søndag eftermiddag i sommermånederne. (12). 
I 1872 ser vi Hjørring Handelsstandsforening vedtage at lukke klokken 
8 søndag aften undtagen de sidste 14 dage før jul. (13). Og i 1880 
vedtoges det enstemmigt i Ringkøbing Handelsstandsforening »at lukke 
Butikkerne Kl. 8 Søndag Aften i Juni, Juli og August, saafremt det vin* 
der Tilslutning hos Medlemmerne«. Om det vandt den fornødne tilslut* 
ning, er vi ikke underrettet, men vedtagelsen bærer sit vidnesbyrd om den 
herskende stemning. (14). I 1884 diskuterede man søndagslukning i
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Nykøbing på Mors, og efter at sagen havde været udsat, blev man enig 
om i tiden 1. juni—1. september at lukke fra klokken 9, idet manufak* 
turhandlerne og isenkræmmerne (de to brancher med særlig landham 
del!) ikke gik med. (15).

Selv om der således var nogen tilbøjelighed til at forkorte lukketiden 
på søndage, var der dog også organisationer, som vendte sig mod så* 
danne bestræbelser. Dette kom til udtryk under arbejdet med den nye 
helligdagslov af 1876, der iøvrigt ikke bragte nævneværdige ændringer 
for handelen. Til folketingsudvalget, som behandlede lovforslaget, ind* 
kom fra København andragender fra Urtekræmmerforeningen, Manufak* 
turhandlerforeningen og Høkerforeningen for bevarelse af 1845*bestem* 
melserne og fra provinsen en lignende adresse fra handelsforeningen i 
Odense. (16).

Ved midten af 1880’erne indtræffer imidlertid en afgørende ændring 
i synet på søndagslukningen. Bevægelsen er i den ene side af europæisk 
karakter, idet der i disse år rundt om blev dannet de særlige søndags* 
foreninger (i Danmark »Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug« 
1885), der virkede for en mere udstrakt helligholdelse af søndagen. 
(17). En anden side af bevægelsen var de yngre handelsfolks krav om 
mere fritid, fortrinsvis begrundet med hensynet til deres sundhed og al* 
mene uddannelse. Det blev den sidste retning, der i første omgang tog 
initiativet til at søge sagen fremmet, og den ledende organisation var 
»Handelsforeningen af 5. Juni 1864«.

»Handelsforeningen af 5. Juni 1864«, der endnu eksisterer som en 
understøttelsesforening, virkede også dengang fortrinsvis som understøt* 
telsesforening med sygekasse, men havde tillige oplysende foredrag på 
sit program. Medlemmerne var især handelsbetjente; men mange prin* 
cipaler var også medlemmer. Det kunne imidlertid ikke undgås, at for* 
eningen måtte interessere sig for lukkesagen. Efter at man flere gange 
havde beskæftiget sig med spørgsmålet (18), udgik i 1885 et betydnings* 
fuldt initiativ fra foreningen, der havde fået tilskyndelsen fra den unge 
fuldmægtig, senere direktør Frode Arntzen, der udførte et betydeligt 
arbejde som mangeårigt bestyrelsesmedlem i foreningen. I februar 1885 
udsendte man indbydelse til en lang række københavnske erhvervsorga* 
nisationer om ved delegerede at deltage i et fællesmøde om lukkesagen. 
Indbydelsen var rettet til Manufakturhandlerforeningen, Mæglerkorpo* 
rationen, Boghandlerforeningen, Boghandlermedhjælperforeningen, Hør*
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kræmmerforeningen af 1881, Isenkræmmerforeningen, Urtekræmmerfor* 
eningen, Vinhandlerforeningen og Høkerforeningen samt Grosserersocie* 
tetet, Handels* og Kontoristforeningen, Foreningen af danske Handels* 
rejsende, Materialistforeningen og Foreningen for unge Handelsmænds 
Uddannelse, der alle med undtagelse af de fem sidste — i denne forbin* 
delse også de mindst vigtige — indvilgede i at deltage i fællesmødet.

På mødet den 16. marts 1885 viste det sig vanskeligt at enes om en 
tidligere hverdagslukning, medens der var enighed om, at butikstiden 
burde begrænses om søndagen, særlig fremhævede Frode Arntzen hen* 
synet til de unges uddannelse. Efter mødet forelagde de delegerede sagen 
til drøftelse i deres foreninger, og på et nyt møde den 20. april kunne 
man enes om følgende resolution: »De paa Delegeretmødet repræsente* 
rede Foreninger erkender, at en forkortet Forretningstid er ønskelig og 
udtaler, at man særlig bør virke hen til Butikkernes Lukning om Søn* 
dagen efter Kl. 9 Formiddag«. Efter det sidste møde sendtes resoluti* 
onen ud til 70 handelsforeninger i provinsen, hvoraf de 43 svarede og alle 
gav tilslutning til resolutionen, de fleste anbefalede samtidigt, at sagen 
blev gennemført ad lovgivningens vej. På et nyt delegeretmøde den 18. 
august enedes man om at rette henvendelse til regering, rigsdag og Køben* 
havns magistrat. Alle steder fik man en velvillig modtagelse; men derved 
blev det også foreløbig. (18).

Agitationen for søndagslukningen ophørte dog ikke. Det næste mere 
omfattende fremstød fremkom på initiativ af »Foreningen til Fremme 
af Søndagens rette Brug«. I 1888 i oktober holdtes påny et fællesmøde 
af en række københavnske handelsorganisationer; mødet var indkaldt af 
Søndagsforeningen og holdtes i »Bethesda«. Den samme enighed som i 
1885 var til stede, og nye adresser til regering og rigsdag vedtoges. Som 
en hindring for fuldstændig søndagslukning fremførte på mødet Isen* 
kræmmerforeningens formand, Hellfach, hensynet til de mange, der fik 
ugelønnen om lørdagen og gerne ville foretage indkøb søndag morgen. 
Nu som senere var cigarhandlerne, der hævdede, at de havde det største 
salg om aftenen og på søndage, mod enhver indskrænkning i forretnings* 
tiden. Blandt agitatorerne for søndagslukningen træder nationaløkono* 
men, professor Harald Westergaard, nu for første gang frem. Han ved* 
blev at være en ivrig talsmand for dette som for andre sociale fremskridt. 
Hans dybt kristelige indstilling har vel også påvirket hans syn på søn* 
dagsarbejdet. Søndagsforeningens adresse samlede efterhånden tilslut*



75

ning fra omkring 50 handelsforeninger i hovedstaden og provinsen — 
altså ikke flere end adressen i 1885 — og man henvendte sig til justits* 
ministeren, J. Nellemann, der modtog den med velvilje, men dog udtrykte 
sine betænkeligheder, navnlig på grund af de mange undtagelser, han 
mente det nødvendigt at medtage. (19).

Regeringens tilbageholdenhed i denne sag skyldtes sikkert et ønske 
om at kæde den sammen med søndagsarbejdet på fabrikker og arbejds* 
pladser. Fagforeningerne og den socialistiske bevægelse i det hele taget 
vendte sig mod søndagsarbejdet, og i 1886 fremsatte de socialdemokrat 
tiske folketingsmænd lovforslag om forbud mod søndagsarbejde efter 
kl. 10 formiddag; men højreregeringen viste sig stadig uvillig til at 
fremme sagen. (20). Da loven af 1891, der begrænsede søndagshandelen 
til kl. 9 formiddag, blev forelagt, fremhævede justitsministeren da også 
i sin motivering, at det var urimeligt at hindre denne sags fremme, fordi 
det havde vist sig umuligt at nå til nogen enighed om søndagsarbejdet 
i det hele taget. (21). I denne motivering ligger et vidnesbyrd om, at 
Nellemann oprindelig havde været sindet at tilvejebringe en generel løs* 
ning af spørgsmålet om søndagsarbejde.

Allerede inden loven af 1891 blev til, og medens man endnu agiterede 
for aftenlukning om søndagen, var man flere steder begyndt at lukke efter 
frivillig overenskomst. I 1886 vedtager Hjørring Handelsstandsforening 
at lukke søndag eftermiddag i tiden fra pinse til udgangen af august; luk* 
ning kl. 8 søndag aften var som ovenfor nævnt gennemført allerede i 
1872. (22). I Esbjerg enes man i januar 1887 om at lukke hver søndag 
året rundt, i maj samme år rykkes lukketiden frem til kl. 7, og inden 
1890 er man sikkert blevet enige om at lukke hele søndag eftermiddag, 
for da vedtager man at holde butikkerne åbne hver søndag i december 
måned fra klokken 4 til 7. (23). I Silkeborg vedtog man i 1885 at nøjes 
med at have åben til kl. 9 søndag morgen, idet man dog i månederne 
maj, november og december også ville holde åben om eftermiddagen. (24). 
Når man holdt åben i maj og november, var det vel af hensyn til skifte* 
dagene og den dermed forøgede handel. I 1885 og 1886 synes der også 
at være gennemført lukning søndag eftermiddag i månederne juni, juli 
og august i Roskilde og Rønne. (25). Fra 1889 lukkede de fleste kolonial* 
handlere i Arhus søndag eftermiddag undtagen i december. (26). Man 
har sikkert lov at formode, at lukning søndag eftermiddag har været mere 
udbredt end her nævnt. Fremmende på denne udvikling var formodent*
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lig også lærlingeloven af 30. september 1889, der forbød beskæftigelse 
af lærlinge efter kl. 9 søndag morgen.

Handelsstanden var således foran bestemmelserne i tillæget af 1. april 
1891 til helligdagsloven. Nu var det kun tilladt at have åben til kl. 9 søm 
dag formiddag. Men allerede før loven var vedtaget, begyndte handels* 
organisationerne at virke for afskaffelse også af morgenhandelen på søn* 
dage. Det landstingsudvalg, der behandlede loven, modtog i januar 1891 
en skrivelse fra De danske Købstæders Manufakturhandlerforening, hvori 
man androg om helsøndagslukning. Udvalget mente dog ikke at kunne 
gå med til forslaget, fordi »der gives Arter af Butikssalg, ved hvilke en 
saadan Regel vilde gribe i høj Grad generende ind i Befolkningens Livs* 
vaner, og uden at den kan erkendes at være nødvendig for Øjeme* 
det«. (27).

I 1893 arbejdede flere københavnske handelsorganisationer på at til* 
vejebringe en adresse for helsøndagslukning og for lukning kl. 7 jule* 
og nytårsaften. På et møde i »Foreningen til Fremme af Søndagens rette 
Brug« fremhævede Harald Westergaard, at tilladelsen til at holde åben 
til kl. 9 søndag morgen indebar, at det meste af formiddagen gik med 
rengøring, vinduespyntning o. lign. Mod disse bestræbelser blev kraftigt 
protesteret af Vildt*, Frugt* og Grønthandlerforeningen, der hævdede, at 
en sådan indskrænkning i handelsfriheden ville ruinere foreningens med* 
lemmer. (28).

Det var dog først i 1897, at der rigtig kom liv i agitationen for hel* 
søndagslukningen. Initiativet kom denne gang fra en række damer i det 
københavnske bourgeoisi. De rettede et opråb til de københavnske hus* 
mødre om at foretage deres søndagsindkøb fredag og lørdag for derigen* 
nem at indskrænke søndagsarbejdet og de handlendes betænkeligheder 
ved søndagslukningen. Henvendelsen var navnlig motiveret med, at 
kommis’erne skulle have lejlighed til at komme i kirke, hvortil kom al* 
mindelige humanitetsbetragtninger. Opråbet foranledigede iøvrigt dag* 
bladet »København« til at opfordre kommis’erne og kontoristerne til at 
danne en fagforening for derigennem at få arbejdstiden nedsat. (29).

Aret efter — i 1898 — blev agitationen ført fra hele tre sider: Med* 
hjælperne, Søndagsforeningen og handelsforeningerne. »Forbundet af 
danske Handelsmedhjælpere af 1897« — en forløber for Dansk Handels* 
og Kontormedhjælperforbund — havde netop arbejdet for helsøndags* 
lukning på sit program (30), og i 1898 begyndte det at samle underskrif*
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ter blandt handelsmedhjælpere fra hele landet på en adresse til regering 
og rigsdag om helsøndagslukning. Adressen motiveredes med, at den 
lange arbejdstid i ugens seks dage berettigede til en hel fridag på den 
syvende, og ikke som nu kun en halv fridag, fordi formiddagen gik med 
arbejde i butikkerne. Endvidere fremhævede man sundhedshensynet: når 
arbejdet foregik — som det var reglen — i små, usunde lokaler, hvor 
dagslyset kun meget sparsomt formåede at trænge ind, måtte medhjæl* 
perne have den syvende dag til at indhente det forsømte i den retning. 
Sluttelig fremførte man, at medhjælperne, som det nu var, var afskåret 
fra gennem kursus søndag formiddag at udvide deres kundskaber. Adres* 
sen samlede knap 5000 underskrifter, fordelende sig omtrent ligeligt på 
hovedstad og provins. Den blev i december 1898 indleveret til daværende 
justitsminister N. R. Rump, der imidlertid ikke mente det muligt at gen* 
nemføre en sådan lovændring, hvis han mødte med det, hvorfor han fore* 
slog, at man søgte det indbragt privat. (31). Forsøg i den retning mis* 
lykkedes imidlertid; men agitationen fra anden side gjorde det dog klart, 
at det var et almindeligt ønske i handelsstanden at få sagen gennemført.

Initiativet kom fra Søndagsforeningen og Nakskov Handelsforening. 
De samlede begge underskrifter på en adresse for helsøndagslukning, 
der argumenterede med, at selv i de byer, hvor der var den varmeste 
sympati for sagen både hos de handlende og hos publikum, ville den 
vanskeligt på grund af konkurrence kunne gennemføres uden ved lov, 
at morgenåbningen forstyrrede helligdagsfreden, samt at en virkelig hvile* 
dag var nødvendig, særlig under hensyn til den lange arbejdstid på de 
andre dage, at morgenåbningen medførte arbejde hele formiddagen, og 
endelig, at den almindelige arbejdstids forkortelse tillod, at arbejderne 
nu kunne forsyne sig på andre tider. I provinsen mødte adressen tilslut* 
ning fra den overvejende del af handelsstanden, i Lolland*Falsters stift 
var der således 365 mod 64 handlende, der sluttede sig til den, men an* 
derledes i København. (32).

I København viste der sig en tydelig modsætning mellem de større 
og de mindre handlende, de første var for, de sidste mod helsøndags* 
lukning. Manufakturhandlerforeningen sendte i 1898 282 spørgeskemaer 
ud, 171 blev besvarede: 115 for, 56 mod søndagslukning. Man fandt her* 
efter, at stemningen var for delt til, at helsøndagslukningen kunne gøres 
til en foreningssag; det havde iøvrigt vist sig, at det var manufakturhand*
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lerne i den indre by, der var for sagen, og at modstanden fortrinsvis lå 
hos de handlende på broerne. (33).

Uenigheden i den københavnske handelsstand fortsatte. (34). Spalt* 
ningen mellem de større og de mindre handlendes interesser kom påny 
til udtryk i 1903, da Harald Westergaard atter havde skrevet til fordel 
for søndagslukningen og iøvrigt også havde nævnt det ønskelige i en 
week*end ordning. Han blev et par dage senere kraftigt modsagt af den 
københavnske fællesrepræsentations førstemand, den kendte radikale 
kommunalpolitiker, grosserer Eskild Salomon. Salomon, der ingenlunde 
selv var småhandlende, gjorde gældende, at Westergaard tog for lidt 
hensyn til de små principaler. Al indskrænkning i deres handelsfrihed 
ville mindske deres i forvejen ikke store fortjeneste, især da det var de 
små, der havde søndagshandelen, fordi de store som oftest havde lukket; 
iøvrigt beskæftigede de småhandlende kun få medhjælpere, så hensynet 
til disse spillede ikke nogen særlig rolle. (35).

Anderledes formede udviklingen sig i provinsen, hvor man i disse 
år nåede til enighed om at søge helsøndagslukningen fremmet. På års* 
mødet i 1901 i Centralforeningen for Sjællands Stifts Handelsforeninger 
opfordrede Centralforeningens daværende næstformand, senere mange* 
årige formand, købmand H. Sommer, Næstved, sine kolleger til så vidt 
muligt at imødekomme de billige krav, som var rejst af de nye medhjæl* 
perorganisationer. Han nævnte særlig kravet om mere fritid og foreslog 
i denne forbindelse, at man enedes om en resolution om helsøndagsluk* 
ning. Humanitetshensynet måtte være det afgørende, således at man ikke 
fordrede arbejde af medhjælperne om søndagen, der burde tilhøre sport 
og anden sund beskæftigelse. Foreningen vedtog da følgende resolution: 
»Mødet bemyndiger Forretningsudvalget til at andrage Lovgivningsmag* 
ten om Ændring i Helligdagsloven derhen, at Lukning af Butikker frem* 
tidig skal finde Sted hele Dagen paa Søn* og Helligdage, idet man anser 
en Ordning af denne Sag ad privat Vej for uheldig«. (36). En ganske lige* 
lydende resolution vedtoges samme år på Den jyske Handelsstands Cen* 
tralforenings årsmøde, og på baggrund af disse to resolutioner indgik 
det nyoprettede Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg — det nuvæ* 
rende Provinshandelskammer — med et andragende til regering og rigs* 
dag om at gennemføre helsøndagslukningen ved lov, idet det havde vist 
sig umuligt at gennemføre den ad frivillighedens vej, fordi de mindre
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forretningsdrivende, der ikke beskæftigede fremmed hjælp, ikke ønskede 
at gå med, hvilket også gjaldt omegnshandlende og brugsforeninger. (37).

Modsætningen mellem de mindre handlende og de større handlende 
var således også til stede i provinsen, selv om man ikke kan sige, at 
modsætningen var generel. (38). De større handlende har formentlig 
ladet deres standpunkt bestemme både af hensyn til dem selv og deres 
personale. Hensynet til medhjælperne var da også afgørende for sagens 
fremme på rigsdagen, hvor helsøndagslukningen gennemførtes med loven 
af 22. april 1904, der tillige begrænsede fabriksarbejdet på søndage. (39).

Den fuldstændige lukning på søndage var hermed gennemført, og 
den har i princippet bestået uændret siden da. Lovgivningsmagten har, 
efter som butikstiden på søndage gennem årene blev indskrænket, i det 
store og hele holdt sig til at gennemføre, hvad der på det enkelte tids* 
punkt var ved at være gældende i praksis. En praksis, der betød stadige 
fremskridt i humanitær og social henseende for handelsstanden — både 
den selvstændige handlende og medhjælperen — men på samme tid en 
praksis, der gang på gang truede med at bryde sammen, fordi enkelte 
ikke ville følge den. Det er karakteristisk, at sagen har kunnet forene med* 
hjælpere og principaler i samme synspunkt, og det er karakteristisk, at 
helsøndagslukningens mest energiske modstandere, cigarhandlerne, kun 
få år efter gennemførelsen af loven af 1904 erkender, at lovens »Goder i 
Retning af Søndagshvile og bedre Betingelser for et rigere Samliv i Fami* 
liernes Kreds dog på sin Vis har været en Vinding«. (40).

Jævnsides med bestræbelserne for at nedsætte butikstiden på søndage 
og senere for at få den helt afskaffet, gik fra 1880’erne bestræbelser for 
at få butikstiden indskrænket også på hverdage. Den herskende butiks* 
tid var på den tid som ovenfor (s. 72) nævnt fra 6—7 om morgenen til 
10—11 om aftenen. Der var ingen lov, der satte grænser, så man kunne 
for den sags skyld godt holde åben hele døgnet rundt. Den sædvanlige 
daglige arbejdstid var således 15—17 timer, medens den for arbejderne 
var omkring 12 timer. (41). Selvom der var lange stilhedsperioder i den 
lange arbejdsdags løb, betød den dog, at butiksfolkene var bundne til 
butikken.

I agitationen for tidligere lukning førtes de samme argumenter, som 
brugtes mod søndagshandelen, bortset fra det kirkelige synspunkt. Sær* 
lig har hensynet til de fra 1870 fremvoksende handelsaftenskoler medvir* 
ket til, at der nu var vægt i kravet om hensyn til de unge handelsmænds
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uddannelse. I Kolding begyndte man netop først i 1870’erne at arbejde 
for tidligere lukning, fordi man havde oprettet en handelsaftenskole. (42). 
Men iøvrigt lå jo en meget værdifuld spore i den i forhold til andre sam* 
fundsklasser ualmindelig lange arbejdsdag, et forhold, som vel også lod 
forbrugerne betragte sagen med velvilje. Dertil kom så, at der næppe var 
megen handel i aftenens sidste timer, ellers havde den mindre handlende 
sikkert ikke sluttet så stærkt op om den tidligere lukning, som han 
gjorde; han var jo netop søndagslukningens modstander, fordi han her 
havde nogle gode forretningstimer.

Agitationen for en tidligere lukning startede allerede omkring 1870. 
Det var dengang de unge handelsmænd og urtekræmmerne — en del af 
dem —, der rejste kravet; men uden at det førte til resultater i første om* 
gang. (43). Så tidligt som i 1872 vedtager Hjørring Handelsstandsfor* 
ening dog at lukke kl. 9; men derefter hører vi ikke om tidligere lukning 
før i 1881, hvor Københavns urtekræmmere vedtager at lukke kl. 8 i som* 
mermånederne. (44). Disse vedtagelser er ret enestående, ellers er 80’erne, 
hvad angår tidligere lukning, kun karakteriseret ved agitation i pressen 
og drøftelser i organisationerne. Det var bemærkninger om »Publikum 
er stille betragtende, tankeløst og bundet af gammel Slendrian«, »en 
Humanitetssag, som det er en Skam for det nittende Aarhundrede, at der 
endnu behøves Kamp for«, »Adgang til ædlere Fornøjelser end dem, der 
kan findes efter Kl. 10«, der kendetegnede debatten. (45). Den eneste 
branche, vi ser træde op mod tidligere aftenlukning, er cigarhandlerne, 
der vedbliver at være imod tvungen lukning. (46).

De frivillige overenskomster om tidligere aftenlukning begynder nu 
at brede sig. I 1889 vedtager kolonialkøbmændene i Arhus at lukke kl. 
9 undtagen i december måned, i 1891 kunne man på de jyske handels* 
standsforeningers repræsentantmøde tale om den nu »almindeligt ved* 
tagne tidligere Lukning af Butikkerne«, i 1894 vedtager Sundbyernes 
Handelsforening at lukke kl. 9 (fra 1904 er man nået til lukning kl. 8), 
i 1896 lukker man kl. 9 i Valby (fra 1899 kl. 8), i 1898 averterer koloni* 
alkøbmændene i Svendborg om lukning kl. 8, og samme år vedtager Nør* 
rebros Manufaktur* og Trikotagehandlerforening at lukke kl. 8 i januar— 
marts og juni—september, i Odense gennemføres 8*lukningen også dette 
år. (47).

Vesterbros Detailhandlerforening i København blev den organisation, 
der foretog det afgørende fremstød. I 1902 — samme år, som borger*
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repræsentationen forbød arbejde mellem kl. 8 og 6 for unge mennesker 
under 18 år, dagen før helligdage undtaget — begyndte man under ledelse 
af formanden, I. G. Schjær — den senere mangeårige formand for De 
samvirkende Købmandsforeninger i Danmark — at foretage et rund* 
spørge til detailhandlerne i kvarteret. Under Detailhandlersocietetets 
auspicier blev rundspørget udvidet til at omfatte hele Københavns detail* 
handlerstand, og i 1903 indgav societetet et andragende til indenrigs* 
ministeriet om gennemførelse af 8*lukning ved lov. I andragendet frem* 
førte man humane grunde og jævnførte hermed arbejderbeskyttelsen, og 
man gjorde opmærksom på, at det havde vist sig umuligt ad frivillig* 
hedens vej at gennemføre en total lukning. Til støtte for andragendet 
redegjordes udførligt for det i København foretagne rundspørge. Spørgs* 
målet havde været, om man ønskede 8*lukning ugens fire første dage 
gennemført ved lov, 9.636 havde fået spørgsmålet forelagt, 673 havde 
ikke stemt, af de øvrige havde 82% procent været for og 17% procent 
imod. Kun i een branche, cigarhandlerne, havde der været flertal mod 
8*lukningen (157 for, 446 imod), slagterne var — naturligt nok — den 
branche, der mønstrede flest tilhængere (69 for, 1 imod). Fremgangs* 
måden havde været, at udspørgere, der førte svarene i bøger, gik fra butik 
til butik, herom hed det i andragendet — med en typisk Schjær’sk ven* 
ding — »Resultatet skal derfor være uangribeligt og er det ogsaa«.

Indenrigsministeriet sendte sagen ledsaget af et lovudkast til erklæ* 
ring hos en lang række organisationer. Så godt som alle sluttede sig til 
8*lukningen, imod var cigarhandlerne, og de københavnske handelsfor* 
eningers fællesrepræsentation måtte svare, at det ikke havde været muligt 
at nå til enighed om en erklæring i sagen. De samvirkende danske Land* 
boforeninger indskrænkede sig til at erklære, at de nærede »Betænkelig* 
hed ved den i Lovudkastet udtrykte Indskrænkning i Erhvervsfriheden«. 
Efter således at have forberedt Danmarks første lukkelov fremsatte 
indenrigsminister Sigurd Berg i 1907 forslag til en lukkelov, idet han 
foruden til det ovenfor omtalte forarbejde henviste til, at Danmarks nabo* 
lande allerede i flere år havde haft særlige lukkelove. Som et resultat af 
rigsdagsarbejdet fremgik lukkeloven af 19. juni 1908, der som hoved* 
regel indførte 8*lukning på hverdage undtagen lørdag, hvor der måtte 
være åbent indtil kl. 11. Butikkerne måtte åbnes kl. 4 om morgenen. (48).

Som med helligdagsloven var det også med lukkeloven: den bekræf* 
tede, hvad der var ved at være gældende praksis, og den gennemførtes
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med tilslutning både fra principaler og medhjælpere. Det var imidlertid 
en nødvendighed, at de frivillige overenskomster afløstes af lovens be* 
grænsninger. Så længe der ikke ligefrem var forbud mod handel efter 
en bestemt tid, var det vanskeligt for den handlende at afvise en kunde, 
selv om han kom efter den frivilligt fastsatte lukketid. I selve debatten 
— det gælder også på rigsdagen — træffer man faktisk ikke forbruger* 
protester mod indskrænkningen af butikstiden. Dels har man vel fundet 
det naturligt, at handelsstanden også fik indskrænkning af arbejdstiden, 
dels har der vel heller ikke været noget synderligt behov for at kunne 
købe ind på det sene tidspunkt. Medens man i butikkerne tidligere an* 
vendte stilhedsperioderne til udpakning af varer, til at lave kræmmer* 
huse til krydderier o. lign. (49), var behovet for at have tid til dette nu 
også ved at forsvinde med de fra fabrik og grossist færdigemballerede 
varers fremtrængen.

Lukkeloven af 1908 er senere fulgt af adskillige mere eller mindre 
omfattende tillægslove og nye love, indtil vi i dag står i en ny lukkelovs* 
debat med modsætninger mellem principaler, medhjælpere og forbrugere. 
Set på baggrund af striden i dag forstår man, at lukkeloven af 1908, trods 
dens radikale brud med fortidens »lovløse« tilstande, alligevel, når den 
kunne gennemføres i så udpræget samdrægtighed, føltes i overensstem* 
melse med den almindelige opfattelse og faktisk blot kom som en be* 
kræftelse af allerede bestående tilstande.
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Fra arkiverne
Ved FINN H. LAURIDSEN

I.

fterfølgende brev fra den senere dampmøller og grosserer Oscar Prior 
(1847—1903) findes i Hjørringkøbmanden, konsul Chr. H. Nielsens 

arkiv, Erhvervsarkivet. Det er skrevet til Chr. H. Nielsens datter Anna 
(1843—67), fra lystyachten »Falken«s Middelhavstogt i 1865. »Falken«, 
der oprindelig ejedes af Frederik VII, var nu i dampskibsreder H. P. 
Priors besiddelse; men da han ønskede at skille sig af med fartøjet, lod 
han det under kommando af daværende marineløjtnant, senere kontre* 
admiral Victor Hansen sejle til Grækenland for der at søge det solgt til 
Georg I. Denne lejlighed benyttede H. P. Prior til at lade to af sine 
sønner med nogle af deres venner opleve et middelhavskryds, idet disse 
fulgte med skibet fra København til Rom, hvor vinteren tilbragtes i sei* 
skab med skibsrederen, der var rejst over land.

(Litteratur: Billede af Oscar Prior i H. L. Møller: »Handels* og Kontoristforenin* 
gens Historie«, 1916, side 127; Kontreadmiral Hansens Minder. Memoirer og Breve, 
bd. 50, 1927; Thomas Prior: H. P. Prior. Handels* og Søfartmuseets årbog 1944 (heri 
billede af »Falken«) ; Stamtavle over Efterkommere af Christian Nielsen i Hjørring, 
1908, v. Jørgen H. Nielsen (heri billede af Anna Nielsen); Thomas Prior: Slægten 
Prior i Danmark 1724—1945. 1948).

Genua den 25 Octbr 1865. 
Kjære*) Annal

Tusind og atter tusind Tak for deres mageløs kjærkomne Brev, det var i Sandhed 
en storarted Overraskelse, jeg vilde knapt tro mine egne Øre, da jeg hørte Anæus 
proclamere det med høi Røst udenfor Cafe D’ Apollon i Algier, hvor vi vare tyede ind 
for hurtigere at faa læst vore dyrebare Breve, Annæus (1) blev rigtignok lang i Ansig* 
tet, da han aabnede Brevet med Christians (2) og hans Adresse og indenfor fandt kjære 
Oscar, men han blev dog stillet tilfreds igjen, da han paa den anden Side fandt lidt til 
ham; ja de skal ret have Tak for deres Brev, det gjør et mageløst Indtryk at høre fra 
Hjemmet og fra gamle Ungdoms Bekjendte, min kjære Søster (3) fortjener just ikke 
Roes for sin Skriven, ikke et Ord have nogen af os hørt fra hende siden vor Afreise, 
jo hun er en rar Mikkel, hun har vist havt for travlt med Rambuserne til at kunde huske 
paa os 11

Dog nu skulde vi til det Interessante men hvad skal det være? om Algier har

♦) grundet paa gammelt Bekjendtskab fra vor Ungdom.
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Annæus skrevet, og om Ajaccio har Christian fornylig givet en storarted Beskrivelse, 
længere tilbage i Tiden synes jeg dog ikke godt man kan gaa, de faaer derfor finde dem 
i at Brevet bliver noget kortfatted og fattigt paa Indhold.

Reisen hertil fra Corsica var meget god, udmærket Veir hele Veien, heldigt var det, 
at vi naaede Genua den Aften, da der om Natten rejste sig en heftig Orkan, den Stær* 
keste jeg har været Vidne til i Middelhavet, det havde jo været mindre behageligt at 
være ude i den, vi have i det Hele taget været uhyre heldig med Veiret under hele Rei* 
sen, det har altid slaaet til, at det blev Storm saasnart vi vel havde ankret i Havnen. Vi 
ankom, som de vel har hørt fra Kjøbenhavn, hertil Genua i Søndags den 22, men ak 
uagtet vi kommer fra et ubesmittet Sted, maa vi dog sukke i 7 Dage, før vi kan be* 
træde det deilige Genua, vi som havde glædet os til at gaa i italiensk Opera, jo pyt, 
sagde Peer til Kongen, naar vi vil have Opera, maa vi nok udføre den selv ombord, 
det kan vi forresten godt, naar Annæus faaer Violinen, Captainen (4) Pans Fløiten, 
Axel (5) Castagnetterne, Mr Renton (6) Fløiten, Christian Kageformen, Maskinmeste* 
ren (7) Guitaren og jeg Harmonikaen saa kan vi levere en ganske net Concert, rigtig* 
nok mindre harmonisk, men det gjør jo mindre til Sagen. I dette Øjeblik kommer 
Annæus og siger, at hans Brev fra Tanger er gaaet tabt, jeg griber derfor øieblikkelig 
Ledigheden til at sende dem et Par Ord om vort Ophold der, som var meget interessant, 
det er rigtignok at gaa med Krebsene, men jeg haaber de vil undskylde mig.

Det var Tirsdagen den 19. Septbr, at vi forlode Cadix Rhed og allerede ved Daggry 
næste Morgen vare vi helt inde under Afrikas Kyst, alle Passagererne vare jo naturlig* 
vis paa Dækket for at se hvorledes en anden Verdensdel tog sig ud, den, vi om faa 
Øieblikke skulle betræde, Kl. 8 kastede vi Anker paa Tanger Rhed og øieblikkelig vare 
vi omringede af en Mængde Baade, der dels tilbøde Frugt, dels ville assistere ved Land* 
stigningen der er meget vanskelig her, da der aldeles ingen Spor er af Bolværk eller 
Landgangsredskaber, vi udvalgte en af de bedst udseende Joller og en Time efter vare 
vi paa Veien iland; underveis betragtende vore Roerkarle, der kun var iførte en lille 
Trøie, et Par korte Benklæder og en rød Fez, forøvrigt var det et Par mageløs store og 
muskelstærke Mennesker, der saa ud til at kunne tage et Par Europæere paa deres 
Samvittighed; endelig naaede vi Strandbredden men her foregik der en skrækkelig 
Scene, over et Par Hundrede Jøder vare her forsamlede, og da Baaden ikke kunne 
komme længere ind, stormede disse Mennesker ud i Vandet, greb og sled i os for at 
ville bære os iland, vi havde imidlertid leiet vore egne Roerkarle til dette Stykke Arbeide 
og vilde derfor ikke have noget med de Andre at gjøre; da de fik dette at høre, blev 
de rasende, men gav dem Tid til de Fleste vare komne iland, saa stormede de hen til 
Baaden med fornyet Voldsomhed; jeg arme Kantøffel der ikke var kommet i Land, 
sled og rev de frygtelig i og jeg reddede mig kuns ud af deres Kløer ved at tildele en 
af de Nærmest staaende en alvorlig Kindhest, maa jeg være fri for at spørge om de 
kan sætte dem ind i den Situation, at se den stilfærdige Oscar tildele en stor og stærk 
Araber en rigtig velment dansk Lussing?? min Broder Axel, som ikke anvendte denne 
Methode, havde de nær revet midt over, han slap imidlertid nogenlunde i Land og nu 
gik det opad Byen til, ledsaget af alle Jøderne huiende og skrigende; vort første Besøg 
gjaldt den danske Consul (8), der boede tæt ved Landgangsstedet, han modtog os 
uhyre venligt, sendte øieblikkelig Bud efter en Afdeling Soldater til at adsprede Hoben, 
der havde posteret sig udenfor Porten, for atter at kunne overfalde os, naar vi kom 
ud, ligeledes skulle Soldaterne være til vor Beskyttelse under vort Ophold. Da vi af 
Consulen havde faaet Underretning om de seværdigste Steder forlode vi hans Hus, og 
gik nu escorteret af Soldater igjennem Byen, hvor mærkværdigt saaledes at være hen* 
sat til en anden Verdensdel, det er med en forunderlig Følelse, man betragter denne 
Sammenblanding af Mennesker, som man aldrig har havt Anelse om hvorledes saa ud, 
Maurer, Jøder, Arabere, Spaniere alt imellem hinanden, saae man ikke engang imellem 
en enkelt Europæer skulle man tro man var hensat til en Udkant af Verden.
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Vort første Besøg gjaldt Byens Pascha, der beboede et Slot i Udkanten af Byen, 
det lignede rigtignok mere en forfalden Ruin, som bedst lod sig anvende til Svinesti, 
men man skal jo ikke dømme efter den ydre Pragt; vi gik igjennem nogle mørke Hab 
1er og snavsede Gaarde til vi pludselig stod Ansigt til Ansigt med den høie Pascha, 
han spadserede i sin Have omgivet af hele sin Hofstab, vi lode os, ved vor Fører 
presentere for ham og han var øiensynlig rørt over, at saa høie danske Herrer ville 
beære hans ringe Pallads ved deres Nærværelse, han viste os med stor Forekommen? 
hed omkring i nogle Værelser, der var simplere end man finder dem selv i det fattigste 
Bondehus hjemme, tilsidst førte han os hen til Fængslet, et mørkt raadt Hul, hvor 
der var indespærret omtrent 500 Mandfolk og Fruentimmer, de skulle imorgen for 
Tamperetten, hvor de rimeligvis alle ville faa Bastonade, medens vi vare derinde bleve 
de forede; de fik hver nogle Kaktusfrugter, noget som mere ligner Svine end Menne? 
skeføde, efter endnu at have underholdt os en Tid med ham spurgte han om vi ikke 
kunne have Lyst til at bese hans Heste, vi sagde naturligviis strax ja, og nu bød han 
os Farvel, samt gav en opvartende Kammerjunker Ordre til at vise os Staldene og 
hvad andet der kunne interessere os, ledsaget af ham gik vi nu i gjennem en Bagdør 
ind i en stor aaben Gaard omgivet af tykke Mure, her aabenbarede sig et mageløst 
Skue, de smukkeste berbiske Heste, man kan tænke sig løb her løse omkring, navn? 
lig var der sex, der vare ganske mageløse, de skulle være til Present fra Keiseren af 
Marokko (9) til Keiser Napoleon efter at vi en halv Time havde frydet os ved Hestene 
gik vi ind i en tilstødende Gaard, hvor der stod en umaadelig stor og glubende Konge? 
tiger, den var fangen for et Aar siden i Nærheden af Tanger; det var den første Tiger 
de havde havt i de sidste fem, sex Aar, forøvrigt vare de velforsynede med andre vilde 
Dyr, navnlig findes her en umaadelig Mængde Vildsvin, vi fik et i Present fra Con? 
sulen, men desværre blev det bedærvet paa en Dag, saa det blev os ikke forundt at 
spise Vildsvinesteg dengang, i samme Gaard som Tigeren, stod der en nydelig lille 
Stengjed, de vare begge ligesom Hestene bestemte til Frankrigs Keiser; vi forlode der? 
efter Paschaens Slot, rigtignok med den samme Tanke som da vi gik derind, at det jo 
igrunden bedre kunne anvendes til Svine Palais, end til Residents for en saa stor Per? 
sonlighed som Paschaen af Tanger. Klokken var imidlertid blevet mange og vi be? 
gyndte at føle Hungrens nagende Pinsler, saa vi bestemte os til at forføje os ombord 
og gjøre et lille Indhug i Falkens Madskab, som er ganske godt assorteret, førend vi 
gik om bord bestilte vi imidlertid Muldyr til en lille Udflugt i Byens Omegn, vi maatte 
jo bruge os naar vi skulle se alting, Afreisen var nemlig allerede bestemt til næste 
Dags Aften. Kl 5 vare vi igjen paa Vei fra Falken til Land, dennegang maa Folkene 
paa Stranden være bievne afskrækkede ved Synet af Soldaterne, da der nu ikke fand? 
tes en Eneste, Mulerne vare parate, og nu gik det ud af Veien i strygende Galop, hvil? 
ken Natur findes ikke her, hvilken Pragt af Blomster overalt, det var som var man 
hensat til selve Paradis; vor Ridt gjaldt en marokansk Leir en halv Mil udenfor Byen, 
underveis saa vi uhyre mange interessante Ting, først mødte vi en Drift Kameler, som 
ingen os havde seet før, de tilhørte den danske Consul og gik daglig med Føde? 
varer fra Tanger til hans Landsted som ligger en fire Miil oppe i Bjergene, ligeledes 
mødte vi en Maurerfamilie til Hest, alle ridende ude paa Halen af Hesten, det var 
et uhyre morsomt Syn, isærdeleshed Fruentimmerne, de vare iførte et hvidt Hestedæk? 
ken, og vare saaledes indhyllede at kun de sværtede Øine og Fødderne vare synlige, 
Mandfolkene var iførte Dame Overstykke og en vældig Turban, Fruentimmernes Ho? 
vedbeklædning var en umaadelig Strudshat mindst fire Alen i Omfang, da jeg saa 
dem komme, troede jeg det var et Maskerade Optog og da vi kom nærmere og fik 
seet hvad det var havde jeg nær leet mig fordærvet over saadan en Forestilling.

Ridetouren til Leiren var desværre alt for kort, det kunne have været morsomt at 
se lidt mere af denne Omegn, men Mørket begyndte at falde paa og vi maatte være 
inde i Byen inden Kl 7, til hvilken Tid Portene bleve lukkede. Leiren var beliggende
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paa et mageløst Sted, henstrakt i Græsset nøde vi rigtig denne mageløse Udsigt, til* 
høiere saaes Tanger omgiven af maleriske Bjerge og yndige Haver, tilvenstre havde 
man det aabne Atlanterhav, der just var uhyre oprørt, Bølgerne slog undertiden naar 
de stødte mod Klipperne flere hundrede Alen i Veiret, da vi havde betragtet Udsigten 
vel en halv Time bleve vi overraskede ved at se en Mængde Arabere komme ud af 
Leiren og byde os ind for at drikke en Kop The, vi modtoge naturligvis med Glæde 
Tilbudet og gik nu indenfor, hvor der blev anvist os Pladser paa et Tæppe uden for 
et Telt, hvor vi altsaa nedlode os paa ægte Arabisk, med Benene overkors, nu kom 
der en russisk Selvkoger frem paa Tapetet og snart nøde vi paa ægte marokansk vor 
grønne The, som smagte os alle ganske fortrinligt. Da det imidlertid begyndte at blive 
paa de Tider, man føier sig til Hest, toge vi Afsked, efter dog først at have overværet 
deres Gudstjeneste, der bestod i, at de smed dem næsegrus til Jorden en 7 a 8 Gange 
og mimrede en forfærdelig Masse, Gud veed hvad. Ridetouren fra Leiren, gik ligesom 
derud, i strygende Galop, jeg havde aldrig troet at Christian var en saa udmærked 
Rytter som han virkelig er, altid var han i Spidsen og stedse i den mest fortvivlende 
Galop, de har maaske heller ikke selv vidst, at de havde en saa dygtig Rytter til Bro* 
der? Kl. 7 præcis naaede vi Tanger og da vi fandt det fortidligt at gaa ombord, besaa 
vi ravende i Mørke nogle af Hovedgaderne, men det blev vi snart kjede af, overalt 
herskede der en Stank som var ganske forfærdelig, dertil vare Gaderne ikke bredere 
end at to accurat kunne passere hinanden, ikke at tale om' Brolægningen der vist havde 
været til fra Skabelsens Tid, ja et Guds Lykke var det, at vi* naaede Havnen med hele 
Been, men nu kom det Værste, Vandet var faldet, og vi maatte vade omtrent en halv 
Mil ud for at naa Baaden. Havbunden her var aldeles oversaaet med Sten saa der var 
kun to Ting at vælge imellem enten at brække Benene eller ogsaa at traske lige ud i 
Vandpytterne, da ingen af os havde Lyst til det Første kan de nok tænke dem, hvilke 
Been vi kunne forevise da vi kom ombord.

Den næste Dag i Tanger anvendtes kun til at se fire af de jødiske Huse de udmær* 
kede sig alle ved en Pragt og en Rigdom jeg aldrig har seet Mage til, udvendig fra 
skulle man tro man kom ind i et Fattighus, men naar man har betraadt den første Stue 
bliver man aldeles blændet af den Pragt der hersker overalt, man troer sig aldeles hen* 
flyttet til et Fepallads, vi bleve overalt modtagne med den største Forekommenhed, det 
sidste Sted bleve vi endogsaa tracteret med Kager og Vin og Fruen i Huset havde i 
Anledning af vort Komme, iført sig sin Høitids Dragt, der bestod i en Fløiels Kaabe, 
uhyre rigt broderet overalt. Efter vort Besøg i disse Huse skulle vi have overværet 
Bastonaden hos Paschaen, men paa Grund af en Upasselighed hos den høie Herre, var 
den udsat nogle Dage, vi begave os derfor ombord, og tilbragte Aftenen ved en Toddy, 
som er den sædvanlige Drik ombord. Kl. 6 den næste Morgen forlode vi Tanger aldeles 
fortryllet over vort første Besøg i den anden Verdensdel.

Vi føre forresten et meget ensformigt Liv ombord, naar vi ligge ved Land, vil de kun 
kunne finde os ombord i Falken om Natten og til de forskjellige Maaltider, man maa 
jo bruge sig, naar man skal have alting med, er vi til Søes eller ligger vi i Quarantaine 
forandre Tingene sig jo en hel Del, saa gaaer det løs med Dagbøgerne 1 Annæus og 
jeg ere endnu langt tilbage, da vi holder mere af at færdes paa Dækket end at sidde 
med Pennen i Haanden og slide. Christian og Axel derimod hænge voldsomt i, de have 
naaet op til ikke mindre end pæne smaae 300 Sider, hu! ha! jeg gyser naar jeg tænker 
derpaa, men det er ogsaa forfærdeligt saa de hænge i, man har kuns deres behagelige 
Selskab paa Dækket i en Times Tid efter Middag, hvor Cigarerne skulle ryges og Byens 
Bedste drøftes, sædvanligvis faaer Christian og jeg hver Dag ovenpaa Middagen vor 
Mølle, jeg veed ikke om de kjender dette mageløse Spil Mølle??, Chr. siger, at han 
snart ikke ville spille mere med mig, for jeg bliver ham for stærk, men min Mening er 
at det Modsatte er Tilfældet. Mølle og Casino er de eneste Spil som grassere ombord 
for Øieblikket; vore Tænder løb rigtignok i Vand da de skrev om Rambusen med de
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21 Spil, men vi maa jo finde os i vor Skjæbne med Taalmodighed, da det vist ville 
være blandt de vanskeligere Sager at skaffe saa mange Kort tilveie.

Dog nu bliver jeg dem vist altfor vrøvlet, mit eneste Haab er en skaansom Dom, fra 
Svanemøllen (10) har de vist bemærket, at jeg just ikke er videre dygtig udi den ædle 
Brevskriven, mit Haab er ligeledes at dette Brev ikke maa være Gjenstand for Andres 
Gennemlæsning*), da der vist helt igjennem vrimler af Dumheder, jeg haaber som sagt 
aldeles paa deres naadige Overbærenhed.

Christian kommer nu og fortæller at det er deres Fødselsdag den 3. Novbr., og da 
Brevet omtrent vil naa hjem til den Tid, griber jeg Ledigheden til ret af Hjertet at lyk* 
øriske dem, modtag langveis fra, over Bjerg og Hav en venlig Hilsen med de inderligste 
Ønsker for deres Fremtid. Og nu lev vel, Tusinde Hilsener til hele den Nielsenske 
Familie i Hjørring jeg kjender dog de Fleste af Dem, ligeledes beder jeg dem hilse 
Hr Bryggeren (11) naar de ved Ledighed skude se ham. Jeg haaber at de snart igjen 
vd glæde mig med et Par Ord, ligeledes kunne de gjerne bede min gamle Ven Peter 
om at skrive mig lidt til, at vi atter kunne fornye gammelt Venskab. (Fra Christian og 
Annæus sendes dem de broderligste Hilsner) og nu Farvel, endnu engang Tak for 
deres kjærkomne Brev.

Deres
Oscar F. L. Prior.

NOTER

1. Cand, pharm., senere apotheker i Nibe Annæus Nielsen (1839—1927), Anna Niel* 
sens broder.

2. Cand, philol., senere overlærer ved Odense Latinskole Poul Christian Nielsen 
(1835—81), Anna Nielsens broder.

3. Anna Prior (1845—1908).
4. Marineløjtnant Victor Hansen, se indledningen.
5. 1843—98. Oscar Priors broder, senere grosserer i København.
6. William Renton, engelsk læge, Axel Priors svoger.
7. Henrik Raabye, død 1889, se kontreadmiral Hansens Minder side 117 f.
8. Der ses ikke anført nogen dansk konsul i Tanger i Hof* og Statskalenderen for 

1864, 65 og 66.
9. Muhammed VII (1859—73).

10. Fra 1859—67 boede H. P. Prior til leje i stueetagen i »Svanemøllen«.
11. Mercantilkalenderen for 1867 anfører som eneste brygger i Hjørring: C. L. Poulsen.

II.
I kraft af provinsboghandlernes særlige stilling i det danske samfund 

i første halvdel af det 19. århundrede måtte man vente i deres arkiver 
at kunne finde korrespondance ud over den snævreste forretningsmæs* 
sige. I den henseende er arkivet fra Den jessenske Boghandling i Aarhus 
(grundlagt 1817) sikkert typisk. Det efterfølgende brev er valgt blandt 
adskillige fra tidens politikere og skønånder. Brevskriveren er stænder* 
deputeret, herredsfoged J. P. With (1791—1854), og brevet er skrevet 
til den daværende ejer af boghandelen, cand. phil. Jens Worm Bruun.

*) Helst saa jeg det i Ilden strax.
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Himmelbjergselskabet oprettedes for at skabe økonomisk basis for 
Himmelbjergfesterne. Hvert medlem betalte 1 rbd. om året. Selskabet 
opløstes efter festen i 1844 — muligvis på grund af Blichers uheldige 
optræden ved festerne.

(Litteratur: Den jessenske Boghandling i Andreas Dolleris: Den danske Provinds* 
boghandels Historie 1800—1915, 1916, s. 11; om J. P. With i Dansk biografisk Leksikon, 
bd. 26, 1944, s. 171).

Daugaard 1. Mai 1842. 
Høistærede Herr Bruun

Det er mig ubekjendt hvem der har ladet vort Brev indrykke i Aviserne men Ulyk* 
ken er jo ikke stor. Egentlig proponerede jeg ikke Offentliggjørelsen af vor Indbydelse 
for at være vis paa at der kunde blive noget af Himmelbjerg Selskabet førend Rygtet 
om et saadants Oprettelse naaede til Kjøbenhavn. Forsigtighed er en Borgmester Dyd: 
og da jeg antager, at det bliver nødvendigt at spørge Kongen om Forlov til at rumstere 
med Tribunes og Pavillons Opførelse paa hans Eiendom inden vi begynde paa sligt 
saa vilde det efter min Anskuelse være raadeligst at Selskabet constituerede sig i al 
Stilhed og selv fortolkede sin Hensigt i Ansøgningen; men da nu Trompeten har lydt 
finder jeg det rigtigst at det bekendtgjøres til hvem Listerne ere omsendte. Det Navn 
de ei kan læse er »Jesberg«. Jeg kjender ikke Pastor Nielsen og veed ei hvor Jesberg 
ligger, kan heller ikke huske hvem der opgav ham som duelig komissionair. Jeg har 
gjennemlæst en gammel Statskalender for 1831 (thi nyere eier jeg den ikke) for at 
finde hvor Jesberg laae, men i hele Nørre Jylland er der ingen By af det Navn. Der* 
imod er der i Nørre Herred, Viborg Amt et Jeberg og Lyby. See nu efter i den sidste 
Statskalender om Præsten der hedder Nielsen. (1). Er dette Tilfældet maae det vel 
være den rette Mand. Ellers veed jeg ingen Raad. Det er ganske nødvendigt at enhver 
af vore Hververe maae aflevere de samme Exemplarer han modtager, ellers kunde nogen 
drive den Industri at samle bidrag til sig selv saaledes som Steen Blicher lader til at 
ville gjøre. Han har tilskrevet mig om det ikke kunde lade sig gjøre at han tog et 100 
Rbd. af de indsamlede Penge til at reise til Sverrig for at kalde Folk sammen. Jeg maae 
antage at Manden begynder at gaae i Barndom eller er en topmaalt Plattenslager (2), 
hvorfor jeg strax protesterede.

Jeg haaber vi sees paa bjerget 1. juni.
Deres ærbødigst forbundne

J. P. With.

NOTER

1. Sognepræsten i Jebjerg*Lyby 1836—44 var lic. theol. Frederik Nielsen. Wibergs 
Præstehistorie, II, side 10.

2. Jfr. ytringer af With i brev til godsejer A. E. M. Tang til Nørre Vosborg, citeret 
i Johs. Nørvig: Steen Steensen Blicher. 1943, side 487.

III.

Blandt de mange breve uden for den almindelige forretningskorre* 
spondance i hjørringkøbmanden, konsul Christian H. Nielsen’s arkiv, 
findes også nedenstående fra broderen Frederik Nielsen (1818—1889).



91

Brevet gengives her på grund af dets fornyede aktualitet. Det er skrevet 
fra København, medens Frederik Nielsen studerede teologi ved univers 
sitetet der. Striden om »å« var rejst af Rasmus Rask, der i 1826 i sin 
»Dansk Retskrivningslære« på grundlag af sprogforskeren Jens Peder* 
sen Høysgaards (1698—1773) resultater gjorde sig til talsmand for ind* 
førelse af »å«. Rask blev på dette punkt stærkt imødegået af bl. a. Ch. 
Molbech i »Om den nysvenske Skrivemaade«, der udkom i 1825 og var 
rettet mod nogle tidsskriftsafhandlinger, hvori Rask havde bragt for* 
studier til sin retskrivningslære.

Kære broder!
Efter det i mit sidste Brev givne Løfte, vil jeg herved sende dig en mere udførlig 

Epistel, når jeg blot kan finde på at fylde den med noget, der på engang kunde more 
mig at skrive om, og dig at læse. —

Det glædede mig af dit Brev at se, at du med Hensyn til min ny Skrivemåde viser 
dig så liberal, som jeg må tilstå, jeg ikke havde væntet, da den almindelige Mening 
næsten altid har vist sig fjendsk mod Rasks Metode. Men skal man derfor være bange 
for at optage og benytte Resultatet af hans Granskninger i det danske Sprog, når man 
føler sig overbevist om Rigtigheden deraf? — En Hovedårsag til den mod denne Reb 
skrivning viste Ugunst, var og er, at Rask optog å, der træder istedetfor aa, og som 
Folk naturligvis mente var lånt af det Svenske, og det danske Folk har jo altid haft 
Tilbøjelighed til en vis Antipati eller rettere Natsionalhad mod Svensken; forresten 
kan det bevises at dette Bogstav er oprindelig danskt, da det forekommer i gamle Hånd* 
skrifter, og jeg er selv i Besiddelse af Kopier af sådanne; og således kan altså den værste 
Anstødssten falde bort. — Hvad ellers Rask Retskrivningslære angår, da er det ingen* 
lunde alt af ham. Allerede for omtrent hundrede Ar siden levede den skarpsindige 
Højsgaard, der indså og påpegede de mange Fejl i den dagældende Retskrivning, og 
efter ham fulgte flere, der ivrede for Sprogets Renhed, men overdøvedes af Mængden, 
der holdt sig ved det gamle Slendrian, og det vil ikke være undgået din Opmærksomhed, 
hvorledes næsten enhver enkelt Forfatter, næsten også havde sin ejendommelige Ret* 
skrivning, hvoraf Følgen da naturligvis, under denne Higen efter det Særegne, måtte 
blive, at Sproget led derved, og Retskrivningen ikke blev Retskrivning, men Fejlskriv* 
ning. Nu optrådte Rask, og samlede og fremdrog de mange rigtige Bemærkninger af 
ældre Forfattere, og ordnede dem i et videnskabeligt Sÿstem. Men Folk kunde dog ej 
få öjnene op; formodentlig hyldede de det gamle Ordsprog: »Hvad man i Ungdom* 
men næmmer, man ej i Alderdommen glemmer« formeget, til at ville kuldkaste denne 
Sentens. — Men jeg tror, at den der upartisk læser Rask må erkjende, at man ikke 
kan tænke sig noget skönnere, noget mere harmoniskt Hele, og han vil vist indrömme, 
at det passer fortrinligt til vort Sprogs Natur. — Men jeg vil afbryde; min Hensigt 
var blot, at göre dig lidt bekjendt med Rask, at give en fuldstændig Oversigt over hans 
System lader sig ej så let göre i et Brev.

Og hermed vil jeg ende mit Brev, og ledsage det med hjærtelige Hilsener til dig, 
Marie, samt dine øvrige Om vær ende fra

din hengivne Broder

Fr. Nielsen.
Kbhn. 25. Maj 1839.



Beretning om virksomheden
1. april 1948—1. april 1949

Indsamlingen af arkiver.

Indsamlingen af arkiver har i særlig grad været rettet mod at fremme 
afleveringer fra større erhvervsorganisationer, og tilvæksten af private 

personers og virksomheders arkiver har derfor ikke været så stor som i 
de foregående år. — Blandt de afleverede organisationsarkiver er der 
særlig Grund til at nævne*) : Den jyske Handelsstands Centralf orening+ 
(1883—1934), De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark0 (1911 
—1939), Foreningen af jyske Landboforeninger0 (1872—1922), Industris 
foreningen i Kjøbenhavn og Industrirådet0 (1838—1919, i arkivet findes 
dog også arkivalier hidrørende fra andre københavnske industriforening 
ger fra før 1838), Aarhus Handelsstandsforening+ (1862—1940), Provinss 
handelskammeret^ (1901—1947) og Dansk Arbejdsgiverforening (1896 
—1928), medens Danmarks Sparekasseforening har givet tilsagn om at 
aflevere foreningens arkivalier, efterhånden som de bliver »afleverings* 
modne«. — Blandt private virksomheders og personers arkiver kan næv* 
nes: E. A. Borch+> Kolding (1810—1911), P. Petersen jun+, Odense 
(1831—1841), Aarhusbugtens Dampskibsselskab^ (1874—1936), han* 
delsgartner R. M. Ægidius+, Randers (1875—1942), gravør Orla Niels 
sen+, Herning (1920—1948), lædervarefabrikant C. Christensen+, Vejle 
(1940—1945), fhv. nationalbankdirektør, konsul Oluf Bech+, nu Char* 
lottenlund, tidligere Kolding og Aarhus (1901—1948). Endelig har Arhus 
havn afleveret sit omfattende og velbevarede arkiv for årene 1728—1922. 
Fra A/S Færø kul foreligger tilsagn om aflevering af virksomhedens arkiv. 
Ved udenrigsministeriets elskværdige bistand har man i London efter* 
søgt, men desværre forgæves, arkivalier fra generalkonsul Adolph Dels 
comyns private forretning. En betydningsfuld mulighed for værdifuld 
tilvækst er tilvejebragt ved rigsarkivarens cirkulæreskrivelse af 27. august 
1948 til samtlige landsarkiver, hvori det bl. a. hedder: »Da Erhvervsarki*

) Om betydningen af + og ° se næste afsnit om ordningsarbejdet. Tallene i paren# 
teserne angiver, hvilke år arkiverne spænder over.
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vet er interesseret i at modtage sådanne forretningsarkiver, der er ind* 
gået som bilag ved behandling af konkurs* og dødsboer i dommerarki* 
verne, beder jeg Dem om at drage omsorg for, at sådanne arkiver 
deponeres i Erhvervsarkivet. Såfremt der i de respektive landsarkiver 
allerede findes sådanne arkiver, anmoder jeg om, at de må blive oversendt 
til Aarhus. Ved fremtidige arkivafleveringer fra dommerembederne beder 
jeg Dem endvidere varetage Erhvervsarkivets interesser og drage omsorg 
for, at disse arkivalier oversendes til Erhvervsarkivet«. Gennem denne 
afgørelse er der skabt mulighed for at sikre adskillige betydningsfulde 
arkiver fra undergang, idet landsarkiverne hidtil på grund af deres plads* 
mangel har set sig nødsaget til at foretage ret omgribende kassationer i 
disse arkiver. Efter at denne nye praksis er gennemført, har Landsarkivet 
for Nørrejylland, Viborg, deponeret godt 100 forskellige virksomheders 
arkiver i Erhvervsarkivet. Af disse, der i tid går fra ca. 1730—1860 med 
hovedmængden liggende i årene omkring 1800, er der mange overordent* 
lig værdifulde arkiver fra bl. a. Aarhus, Nibe, Thisted, Viborg, Hjørring, 
Frederikshavn, Fredericia, København og Skive. Fra Landsarkivet for 
Sjælland m. m., København, er ligeledes modtaget arkiver. Det er for* 
trinsvis arkiver fra ca. 60 virksomheder i København, hvoraf flere er 
betydningsfulde som karakteristiske gullaschforretninger fra den første 
verdenskrig. Ved anbringelsen i Erhvervsarkivet bliver disse arkiver til* 
gængelige for forskningen i en udstrækning, som de ikke kunne blive det 
i statens arkiver, der i første linie har pligt til og behov for at røgte de 
egentlige embedsarkiver.

Selv om tilvæksten har været meget stor i det forløbne år, er det også 
givet, at på samme tid har mange virksomheders, organisationers og pri* 
vatpersoners arkiver undergået kassationer, som en senere slægt stærkt 
vil beklage. Det er at håbe, at Erhvervsarkivets arbejde efterhånden må 
blive kendt i så vide kredse, at man, inden man skrider til større kassa* 
tioner, henvender sig til Erhvervsarkivet. Det er uoverkommeligt for 
Erhvervsarkivet at rette henvendelse til enhver, som må formodes at have 
arkivalier, der kan afleveres, hvorfor der gerne i højere grad end hidtil 
skulle ske henvendelser til Erhvervsarkivet.
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Ordningsarbejdet.

Af de i foregående afsnit nævnte arkiver er de med + mærkede fær* 
digordnede og ned ° summarisk ordnede. Endvidere er følgende arkiver 
færdigordnede i årets løb: direktør Frederik Lausen (1872—1947), nu 
Clasonsborg, tidligere Aarhus Olie, Sønderborg bank (1863—1901 med 
enkelte sager for årene 1777—1863), Sonderburger Seebadeanstalt (1883 
—1895), handelshuset J. W. Palludan (1834—1936), Varde Handels* 
standsforening (1872—1932; udtaget af J. W. Palludans arkiv), Varde 
Bank (1873—1892), Spielwerg und Co., Brødremenighedens udsalg 
(1777—1909), Christiansfeld, blikkenslager N. J. Lindstrøm (1898— 
1909), Christiansfeld, og handelshusene Elias B. Muus og Vilh. R. Mae* 
gaard (1789—1929), Odense. Der er yderligere arbejdet med ordningen 
af Hjørringkøbmanden, konsul Chr. H. Nielsens arkiv, hvori indgår ar* 
kivalier fra adskillige vendsysselske virksomheder og gårde (1670— 
1912), samt med ordningen af en større aflevering fra Sønderborg dom* 
merembede og med de omtalte deponeringer fra Landsarkiverne i Viborg 
og København. Det kan endelig nævnes, at der er udarbejdet brevskri* 
verfortegnelser til følgende arkiver: N. M. & F. Plum, Assens, Hjørring 
Diskontobank og Elias B. Muus, Odense.

Ordningsarbejdet er med disse arkiver, der i mange tilfælde ikke er 
dannet efter nogen plan, som hovedregel meget tidskrævende. Det er 
imidlertid en nødvendighed, at arkiverne ordnes, og at der optages re* 
gistraturer over dem, inden der åbnes adgang til at benytte de af arki* 
verne, der er tilgængelige, hvilket gælder de fleste, i hvert fald når der 
forud er indhentet tilladelse fra arkivets oprindelige ejer eller dennes ar* 
vinger.

Håndbiblioteket.

Selv om Erhvervsarkivet ikke skal være noget bibliotek, er det dog 
nødvendigt, at det råder over en række historiske og økonomiske vær* 
ker. Håndbøger som ældre vejvisere og handelskalendere er der også 
stærkt brug for i det daglige arbejde; men de er desværre vanskelige at 
skaffe. Det beløb, der har kunnet anvendes til køb af bøger, har været 
meget for lille, men takket være gaver har der været en tilvækst på ca. 
500 bind, hvoraf mange er jubilæumsskrifter. Større gaver er modtaget
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fra Arbejdsgiverforeningen, Industrirådet, Udenrigsministeriet, Rigs= 
arkivet, Det statistiske Departement, Københavns kommunes statistiske 
kontor, Statsbiblioteket og rådhusforvalter Aug. Hansen, Aarhus. Er* 
hvervsarkivet takker både disse givere og de institutioner, der vederlags* 
frit sender publikationer til Erhvervsarkivet, nemlig Statsministeriet, 
Udenrigsministeriet, Handelsministeriet, Nationalbanken, Rigsarkivet, 
Arbejdss og Fabriktilsynet, Banktilsynet, Statistisk departement, Køben= 
havns kommunes statistiske kontor, Aarhus kommunes statistiske kon: 
tor, Dansk Arbejdsgiverforening, Industrirådet, De samvirkende Køb= 
mandsforeninger i Danmark, Danmarks Sparekasseforening og Provins^ 
handelskammeret.

Fra fru Rigmor Holst-Knudsen, Aarhus, er modtaget en dansk per* 
sonalhistorisk bibliografi på ca. 16,000 kort. Erhvervsarkivet takker også 
for denne betydningsfulde og meget benyttede gave.

Andet.

I det forløbne år er for at støtte arbejdet udsendt en mindre pjece: 
»Lidt om Erhvervsarkivet«, ligesom man til en række myndigheder og 
institutioner har sendt særtryk af arkivar Vagn Dybdahls artikel i »Aar* 
hus Stifts historiske årbøger«: »Et nyt fremstød — Erhvervsarkivet«.

I regnskabsåret har Erhvervsarkivet haft den glæde at få tilskuddene 
fra Undervisningsministeriet og Arhus kommune forhøjet, således at 
hver nu bidrager med 8000 kr. årlig. Endvidere har arkivet modtaget 
tilskud fra Arhus havn, A/S Aarhus Oliefabrik, A/S Th. Ths. Sabroe, 
Industrirådet, Dansk Arbejdsgiverforening, L. A. B.’s Aarhus=afdeling 
og Kraks legat (til udgivelse af årbogen). Uden disse betydelige private 
tilskud på ialt 19,200 kr. havde det ikke været muligt at modtage og 
ordne så store arkivmasser, som det har været tilfældet. Et betydeligt til* 
skud er også ydet af Arbejdsministeriet, som fra februar 1949 som be* 
skæftigelsesforanstaltning afholder lønningsudgifterne for to kontorister. 
Personalet omfatter nu foruden arkivaren fire assistenter (stud, mag.’er 
med historie som hovedfag) og to kontorister.

Erhvervsarkivet benytter den givne lejlighed til over for disse myn* 
digheder, institutioner og virksomheder at udtale sin erkendtlige tak.
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Aret 1948—1949 har vist, at der i erhvervslivet er en betydelig inter* 
esse for Erhvervsarkivets arbejde. Arkivet selv har modtaget omfangs* 
rige og værdifulde afleveringer, ligesom der er udført et betydeligt ord* 
ningsarbejde. For arkivets fremtid er det imidlertid nødvendigt, at der 
skabes større stabilitet om dets økonomi, ligesom det må have lokale* 
plads, der tillader at modtage besøgende i et læseværelse, idet de øje* 
blikkelige forhold kun tillader, at et meget begrænset publikum benytter 
arkivet.




