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Olsen, Tenton og Dypian

Albert Nielsen Kemisk Fabrik A/S 1953-1990
AF JØRGEN FINK

Albert Nielsens kemiske fabrik blev oprettet i 1918, og virksomhe
dens første år er beskrevet i Erhvervshistorisk Arbog 1989 s. 7-41. I
det følgende fortælles der om virksomhedens historie, fra den i 1953
blev omdannet til aktieselskab, til den i 1990 indstillede produktio
nen. Det sker med et udblik til udviklingen i den danske dagligvare
sektor, som virksomheden leverede varer til, og hvis vilkår derfor blev
afgørende for virksomhedens muligheder. Direktøren havde i mange
år sagt, at når de, der bestemte i dansk dagligvarehandel, ikke var fle
re, end at de kunne stå på hans skrivebord, så var virksomhedens
skæbne beseglet. Og det kom til at slå til.

Aktieselskab
Den 27. november 1951 fyldte fabrikant Albert Nielsen 60 år. Nogle
år tidligere var han blevet opereret for Basedow, og han havde ikke
genvundet sin fulde sundhed og arbejdskraft. Han måtte derfor nu
til at tænke på virksomhedens fremtid, når han ikke længere kunne
lede den. Han havde ikke børn, så i første række var det sin kone,
Anna, som han havde i tankerne.
Det var baggrunden for, at han i sommeren 1952 tog initiativ til at
omdanne virksomheden til et aktieselskab. Det blev en længereva
rende og mere besværlig proces, end han havde forestillet sig. Det
var planen, at overgangen skulle finde sted så kort efter nytår 1953,
som det var teknisk muligt, men først i løbet af juni faldt de sidste
brikker på plads.'
Den stiftende generalforsamling fandt sted den 17. februar 1953.
På det tidspunkt havde landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen udar
bejdet stiftelsesoverenskomst og vedtægter med hjælp fra virksomhe
dens revisor, A. Busch-Sørensen. Aktiekapitalen blev ansat til 500.000
kr., som blev fordelt med 498.000 kr. til Albert Nielsen og 1.000 kr.
hver til hans kone og landsretssagføreren. Dermed opfyldtes lovens
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bestemmelse om, at der skulle mindst tre aktionærer til at danne et
aktieselskab, og de skulle have for mindst 1.000 kr. aktier hver.
Der var en række skattetekniske hensyn at tage, og det nystiftede
aktieselskab overtog derfor ikke fabriksbygningerne, men alene
virksomheden som økonomisk enhed med alt hvad den iøvrigt eje
de af aktiver og passiver, maskiner, biler, lager, ordrer, nettofordrin
ger og personale. Vanskeligst at håndtere i den forbindelse var den
med virksomheden følgende goodwill. Det måtte naturligvis bero
på et skøn, hvad den kunne ansættes til. Afgørende blev igen de
skattetekniske overvejelser ud fra et forståeligt ønske om, at over
gangen til selskabsform ikke skulle belaste virksomheden med flere
udgifter end strengt nødvendigt. Resultatet blev, at goodwill blev an
sat til 50.000 kr.
Dermed var alt imidlertid ikke bragt i orden. Det nye selskab skul
le anmeldes til Aktieselskabsregisteret, der skulle påse, at alt gik rig
tigt til. Det var en opgave, som registeret ikke tog let på, hvad et re
gister naturligvis heller ikke skal, så efter at Albert og Anna Nielsen
havde indsendt deres dåbsattester, for fru Nielsens vedkommende
også vielsesattest og dokumentation for, at hun havde rådighed over
egne midler til aktietegningen, og efter at firmaets regnskaber for
de tre sidste år (attesteret af revisor) var blevet indsendt - til be
dømmelse af rigtigheden af goodwill’s størrelse, og efter at der var
foretaget en række mindre rettelser af fejl og unøjagtigheder i de
indsendte vedtægter, var der kun ét spørgsmål tilbage: Selskabets
navn. Det skulle hedde A/S Albert Nielsen, men det måtte det ikke,
sagde Aktieselskabsregisteret, for det var der allerede et firma, der
hed. I stedet skulle det hedde Albert Nielsen, Aarhus, Aktieselskab.
Men så blev Albert Nielsen vred. Ikke for alt i verden skulle et ak
tieselskabsregister komme og fortælle ham, hvad hans firma skulle
hedde. Han troede først, at Det var A/S Alexander Nielsen, som
hans selskab kunne forveksles med. Dette selskab var blevet stiftet i
1937 af Albert Nielsens tidligere sælger, og ham var han stadigvæk
vred på, uagtet han havde været død i flere år, men Viggo HolstKnudsen fik ved forhandlinger med Aktieselskabsregisteret fundet
frem til, at det var et handelsfirma i København, som hed Albert Ni
elsen og allerede var indregistreret som aktieselskab. Så slog Albert
Nielsen op i Kraks vejviser og opdagede, at det måtte være Alb. Ni
elsen, hatte en gros v. indehaver fru I. Nielsen. Han mente ikke, at
faren for forveksling var overhængende og fandt Aktieselskabsregi-

Olsen, Tention ogDypian

9

sterets afgørelse forkert, men belært af tidligere erfaringer med
centraladministrationen nærede han ikke de store forhåbninger
om at komme igennem med sit synspunkt. Resigneret skrev han til
sagføreren:
“Hvis De ikke mener, at fornuften kan sejre, beder jeg Dem
forsøge at få følgende navn registreret:
A/S ALBERT NIELSEN, KEMISK FABRIK
en så tydelig forskel fra hatteforretningen må vel være tilstrækkelig. Jeg vil
ikke have A/S bagefter og heller ikke Arhus med, da pakninger med bybe
tegnelse på kan være vanskelige at sælge i visse egne af landet, hvor alting
skal være fra København for at være godt nok.”

Og derved blev det. Aktieselskabsregistret havde ingen indvendin
ger mod det nye navn, og den 22. maj kunne de tre aktionærer træ
de sammen til ekstraordinær generalforsamling og vedtage de for
nødne ændringer, så selskabet kunne blive registreret. Endelig den
1. juni 1953 kunne de på et almindeligt bestyrelsesmøde ansætte Al
bert Nielsen som selskabets direktør til en årlig gage af 48.000 kr.
Dermed var omsider alle formaliteter bragt på plads.

Facit blev, at de tre aktionærer også udgjorde selskabets bestyrelse.
Albert Nielsen blev valgt til formand for denne og som nævnt samti
dig ansat som direktør. Selskabets øverste myndighed havde gene
ralforsamlingen. Her havde aktionærerne stemmeret efter det sy
stem, at hver 1.000 kr. gav ret til én stemme. For alle praktiske for
måls skyld fortsatte virksomheden således som Albert Nielsens
egen. Med én undtagelse. Samtidig med overgangen til aktieselskab
blev Hans Rasmussen udnævnt til prokurist.

Hans Rasmussen
I 1953 havde virksomheden eksisteret i 35 år, og den havde endnu
37 år foran sig. Det kunne man naturligvis ikke vide på det tids
punkt, men faktisk faldt omdannelsen til aktieselskab sammen med,
at selskabet gik ind i sin anden livshalvdel. Og var første halvdel af
virksomhedens historie snævert knyttet til personen Albert Nielsen,
var anden halvdel snævert knyttet til Hans Rasmussen.
Han er født i Arhus i 1918, samme år som firmaet blev grundlagt.
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Efter realeksamen blev han i 1935 antaget som kontorelev hos Al
bert Nielsen. Efter læretidens afslutning i 1938 fortsatte han som
kontorassistent og blev tre år senere bogholder. Samtidig med den
ne udnævnelse påbegyndte han HD-studiet på Handelshøjskolen i
Arhus. Det var et aftenstudium, der måtte følges samtidig med ar
bejdet som bogholder, og det førte til eksamen i 1946. Denne var
formentlig udslagsgivende, da Albert Nielsen i 1953 udnævnte en
prokurist. En fuldmægtig med større anciennitet i firmaet var også
ansøger, men blev altså ikke valgt.
Med udnævnelsen til prokurist stod Hans Rasmussen efter 18 års
ansættelse i virksomheden som dens næstkommanderende. Der var
ingen tvivl om, hvem der sad for bordenden, og frem til 1970 fort
satte Albert Nielsen som direktør, men gradvis gled flere og flere be
slutninger over til Hans Rasmussen. På den måde foregik der et
næsten umærkeligt generationsskifte. Når Albert Nielsen talte om
at trække sig tilbage, svarede Hans Rasmussen, at han syntes, Albert
Nielsen skulle blive ved med at komme på kontoret, så længe han
havde glæde af det.
I 1970 trak Albert Nielsen sig imidlertid tilbage, 78 år gammel.
Han fortsatte som formand for bestyrelsen til sin død i 1980, men
blandede sig ikke længere i den daglige drift. Hans Rasmussen blev
udnævnt til hans efterfølger, og i de næste 20 år sad han i chefsto
len. Som oplært og uddannet i firmaet, der havde været hans eneste
arbejdsplads og faste ståsted siden 1935, og som betroet medarbej
der siden 1953 og efterhånden faktisk leder var Hans Rasmussen
blevet ét med firmaet. Han kendte det ud og ind og havde levet
med i størstedelen af dets historie og overtog uden vanskeligheder
også den formelle ledelse. Men netop fordi han var så sammenlevet
med virksomheden, var han svær at erstatte. Det viste sig som en
styrke for firmaet i de periodiske vanskeligheder i 1980erne og som
en svaghed, da et generationsskifte i tiårets slutning igen begyndte
at trænge sig på.
Virksomhedens historie i de 37 år fra 1953 til 1990 kan deles i tre fa
ser og et slutspil.
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Ad velkendte baner 1953-70
I årene fra 1953 til 1970 blev den danske velfærdsstat skabt. Rigtig
stærkt gik det først fra 1958-59, men 50erne igennem var det trods
tilbagevendende vanskeligheder med valuta og arbejdsløshed dog
tydeligt, at levevilkårene blev forbedret. Bilismen holdt nu for alvor
sit indtog i det danske samfund. Der kom motorveje og dobbelt
dækkerfærger, parcelhuskvarterer, fjernsyn og charterturisme, for
brugseksplosion, ungdomskultur og ungdomsoprør. Hvad der var
begyndt i 50erne, nåede uanede højder i løbet af 60erne. Det var
brug og smid væk-mentaliteten, der holdt sit indtog.
A/S Albert Nielsen Kemisk Fabrik passede ikke rigtig ind i det bil
lede. Her blev der lavet varer, der skulle beskytte værdierne, så de
kunne holde længere, og som skulle få dem til at tage sig pæne og
præsentable ud. Skosværte og bonevoks havde ikke medvind i 60erne, metalpudsecreme heller ikke, kakkelovnssværte og skistøvlefedt
gled helt ud, mens skohvidt - der gennem mange år havde hjulpet
firmaet over sommersæsonens lavere skocremesalg - fik stærkt re
duceret afsætning, efterhånden som de traditionelle hvide lærreds
sko mistede betydning som sommerfodbeklædning. Den branche,
som firmaet tilhørte inden for den kemisk-tekniske industri: Pudseog polérmidler fik ikke sin forholdsmæssige andel af velstandsstig
ningen. Den mistede terræn i den handelsbranche, hvor den måtte
prøve at finde sin plads: Kolonialvarebranchen.
Kolonialvarebranchen blev selv i høj grad berørt af velfærdsstatens
fremvækst. Forbruget og dermed omsætningen voksede, men bilis
men og parcelhuskvartererne og kvindernes øgede erhvervsfre
kvens ændrede indkøbsmønstrene. Det indledte den proces af cen
tralisering og butiksdød, som stadig pågår med betydelig styrke. Bu
tiksdøden var det mest iøjnefaldende resultat af strukturændringen,
men det var ikke kun detailleddets butikker, der kunne komme i
klemme i udviklingen. Engros-leddet i kolonialvarebranchen blev
ramt nok så hårdt og mærkede presset både tidligere og kraftigere
end detailleddet. Heller ikke denne udvikling var til gavn for en
virksomhed som A/S Albert Nielsen Kemisk Fabrik.
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Tabel 1
Virksomheder i kolonialvarebranchen 1948-691948
En gros Antal
Personale
Omsætning (mio kr.)
Detail
Antal
Personale
Omsætning (mio kr.)

591
7.843
969
15.433
42.089
2.162

1958

1969

496
8.063
2.403
15.710
45.795
4.341

13.017
51.179
8.451

Som man kan se af tabel 1 begyndte antallet af en gros virksomhe
der i kolonialbranchen at falde allerede i tiåret 1948-58, medens de
tailbutikkerne i branchen stadig voksede i antal. I detailleddet satte
nedgangen først ind i det følgende tiår. Samtidig er det tydeligt, at
de virksomheder, der blev tilbage, var større end tidligere. I gen
nemsnit steg personalet pr kolonialbutik fra 3 i 1958 til 4 i 1969.
Det var naturligvis ikke kun A/S Albert Nielsen, der blev berørt af
samfundsudviklingen i almindelighed og den begyndende centrali
sering inden for kolonialbranchen; det gjorde hele skocremeindu
strien i Danmark og for den sags skyld hele branchen af fabrikanter
af pudse- og polérmidler.
Albert Nielsen havde i løbet af besættelsestiden arbejdet sin virk
somhed op til at være en af de fire store i branchen. Af skocremefa
brikker i Danmark var der en række små og fire store. Størst var VibeHastrups kemiske fabrikker i København, grundlagt i 1895. Desuden
var der A. Baess & Co. og Albert Nielsen samt inden for andelsbe
vægelsen F.D.B.’s fabrikker i VibyJ. Fremtrædende blandt de mindre
fabrikker var A/S Blacos, der fremstillede skocremen “Indian”.
Af de her nævnte fabrikker var det kun A/S Albert Nielsen, der
kom uskadt ud af perioden frem til 1970, og det kneb endda, som det
vil fremgå nedenfor. Baess & Co. blev i 1958 købt af Dansk Stearinlys
fabrik, som imidlertid hurtigt gav op, og i 1960 blev Baess overtaget
af A/S Albert Nielsen. Vibe-Hastrup blev i 1965 solgt til den svenske
virksomhed Bostik. F.D.B.’s fabrikker kom i løbet af 50erne med i et
produktionssamarbejde mellem de nordiske brugsforeninger og gik
omkring 1970 over til kun at producere skocreme i tuber. Denne em
ballage har et stort marked i de øvrige nordiske lande, men ikke i
Danmark, så Viby-fabrikkens markedsandel i Danmark faldt stærkt,
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og det gav de tilbageværende skocremefabrikker bedre muligheder
for fremover at sælge skocreme i glas- eller metaldåse også til brugs
foreningerne. Endelig måtte Blacos i 1970 standse betalingerne og
sælge opskrifter og råvarer til A/S Albert Nielsen, medens varemær
ket “Indian”, der havde været en stor succes hos skotøjshandlerne,
blev overtaget af Vibe-Hastrup, det vil sige Bostik. A/S Albert Nielsen
Kemisk Fabrik stod således i 1970 tilbage som den eneste store
danskejede skocremefabrik, der leverede til den private del af kolo
nialbranchen. Det betød ikke, at A/S Albert Nielsen var den eneste
leverandør. Vibe-Hastrup var nu som før hovedkonkurrenten og nu
som før den største. Det forhold var ikke blevet ændret af, at fabrik
ken var blevet overtaget af Bostik, eller af at produktionen var blevet
flyttet til Helsingborg. Men dansk skocremeproduktion konkurrere
de sig selv i sænk i årene 1953-70, og Albert Nielsen var den eneste,
der slap fra det med livet, i hvert fald med livet som selvstændig.

Skocreme var traditionelt fabrikkens hovedproduktion. Der blev
fremstillet flere forskellige kvaliteter. Finest var den såkaldte Jimmyserie. Det var en særlig skocreme, der kun blev solgt til skotøjshand
lere. Det var en fast, terpentinbaseret skocreme og det samme var
Luxu, der som firmaets øvrige skocremer solgtes gennem kolonial
varebranchen. De faste skocremer var kvalitetsmæssigt de bedste;
det fastholdt Albert Nielsen, og det havde han Statens Hushold
ningsråds ord for. Intet blanker bedre end en fast skocreme. Men
der var et marked også for den bløde skocreme, som farver bedre,
og som er nemmere at smøre på, og til dette marked fremstillede
Albert Nielsen skocremen Admiral. Luxu og Admiral var firmaets
hovedartikler, og der blev gjort en stor indsats for at indarbejde
dem som varemærker. Det lykkedes også, men på den lidt bagvend
te måde, at navnene Luxu og Admiral aldrig slog rigtig an; i den al
mindelige bevidsthed blev de to mærker identificeret med reklame
figuren Olsen, et forhold som virksomheden på et senere tidspunkt
tog konsekvensen af. Efter købet af Baess solgte A/S Albert Nielsen
også skocreme af det mærke.
Alle skocremerne blev fremstillet i et antal forskellige farver. An
tallet varierede fra år til år og var modebestemt, men virksomheden
var iøvrigt tilbageholdende med at sætte alt for mange modefarver i
produktion på grund af risikoen for at stå med et stort kvantum re
turvarer af usælgelige modefarver, når sæsonen var forbi.
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Dette reklamefoto fra 1966 illustrerer firmaets salgspolitik i Albert Nielsens tid. Skocreme og
læderfedt blev solgt tinder tre forskellige navne: Kadet, Ltixu og .Admiral. Luxti var hovedar
tiklen og havde midterpositionen i salgsopstillingen. Fælles blikfang for de tre varemærker
var imidlertid Olsen, og del var ham, kunderne kunne huske. Del blev bestemmende for
salgspolitikken efter 1975.

Olsen, Tention ogDypian

15

Skocreme var imidlertid langtfra det eneste produkt i sortimen
tet. I årenes løb havde fabrikken udviklet en række andre produkter
og yderligere optaget et vist engros-salg under eget navn af andre fa
brikkers varer. Det var fortrinsvis produkter baseret på voks eller ve
getabilske olier, men var iøvrigt et sortiment, der spændte vidt in
den for den teknisk-kemiske industris produkter til rengøring,
pudsning og vedligeholdelse. Bonevoks havde således været på pro
grammet længe. Flagskibet her var produktet Carnabon, som var fa
brikantens stolthed ligesom skocremen Luxu. Begge produkter fik i
1954 et kvalitetsmæssigt løft, da Albert Nielsen tilsatte en særlig mikrokrystallinsk voks kaldet Mikronin, som øgede de øvrige iblandede voksers blankeevne. Det blev brugt i markedsføringen, men slog
ikke rigtig igennem. Alle, der oplevede 50erne, ved, at Rexona var
den eneste danske sæbe med steral, men ingen ved længere, at
Luxu og Carnabon var banebrydende med mikronin.
Bonevoksen blev iøvrigt ligesom skocremen fremstillet i forskelli
ge kvaliteter. Der blev lavet en billigere, som blev solgt under for
skellige navne: Exprès og senere 1001, men Carnabon var og blev
den bedste. Både den billige og den gode kvalitet fandtes i fast, halvflydende og flydende form?
Ved siden af skocreme og bonevoks fandtes en underskov af pro
dukter med et væsentligt mere beskedent salg, ialt omkring 40 des
sins. Kadet mopolie, Exprès remmevoks og Exprès flydende remme
fedt, læderolie (som nu var på vej ud i takt med, at traktorerne for
trængte hestene), Alba skohvidt, Tenton autovoks, metalpudsecremen Perfekt, Kadet ovnsværte, cykel- og symaskineolie for ikke at ta
le om specialprodukter som dansevoks (en særlig bonevoks, der får
dansen til at glide lettere) og malkemaskineolie. Det var en stående
vittighed i firmaet, at salget af malkemaskineolie i salgsdistrikt ho
vedstadsområdet var så forsvindende lille, men mange af produkter
ne var rettet mod det landbrug, som havde eksisteret i mellemkrigs
tiden, og som nu var under hastig forvandling og mekanisering.
Sortimentet var stort i forhold til omsætningen og dermed admini
strativt mere besværligt at håndtere både for lager og sælgere, og der
var ingen fast linje med hensyn til ensartede varenavne etc. Først se
nere fik firmaet en klar politik på dette punkt. Som det var nu, var
sortimentet historisk bestemt. Det var nødvendigt med en række
supplerende varer, for sælgerne kunne ikke leve af at sælge skocre
me alene, og det kunne virksomheden for den sags skyld heller ikke.
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For virksomheden var det dog ingen af de ovennævnte produkter,
der var den vigtigste supplerende vare. Det var ostevoks. Den fik ik
ke den samme betydning for firmaets sælgere, fordi den blev over
ladt som særlig vare til én sælger og derfor ikke havde direkte inter
esse for de øvrige, men for virksomheden blev den af uvurderlig be
tydning som støtte og økonomisk stødpude, når vilkårene på sko
crememarkedet spidsede til.
Albert Nielsen var begyndt at producere ostevoks under besættel
sen på opfordring fra ostegrosserer Knud Hansen fra firmaet J.
Hansen i Arhus, og det havde givet ham gode erfaringer med, hvor
svært det var at producere en vare, som ikke knækkede, når osten
modnede. Han blev efter krigen opmærksom på et særligt mikrokrystallinsk voks, som den amerikanske hær havde udviklet, og da
det i 1949 blev muligt at få tilstrækkelig store råvaretilførsler til lan
det, begyndte Albert Nielsen at sælge den af ham nyudviklede pla
stiske ostevoks baseret på det mikrokrystallinske amerikanske voks.
Varen fik navnet Dypian, der egentlig betød dyp i ATV-ostevoks, og
den var af meget bedre kvalitet end de traditionelle ostevokse, så
den fik hurtigt en førende plads på det danske marked.
Ostevoks er det yderste lag på en ost, som skæres af, inden osten
skæres i skiver. Det kaldes almindeligvis skorpen, selvom det ikke er
korrekt. Skorpen er overfladen på selve osten og findes altså lige in
den for det beskyttende vokslag. Ostevoks er et vanskeligt produkt
at håndtere, fordi både voks og ost skal behandles meget omhygge
ligt, hvis man skal opnå et vellykket resultat. Dypian var meget mere
smidig end de traditionelle former for ostevoks, der var tilbøjelige
til at revne. Til gengæld skabte Dypian et særligt problem med de
såkaldte blærede oste. Dypian var så lufttæt, at luft fra ostenes end
nu ikke afsluttede gæringsproces i en række tilfælde ikke kunne
slippe ud gennem vokslaget, som så i stedet bulede op i små blærer.
Albert Nielsen eksperimenterede med produktet og nåede i slut
ningen af 1957 frem til en løsning. Osten skulle være tør og ikke for
kold og skulle så dyppes i flydende Dypian ved en temperatur af 150
grader i 4 sekunder. I firmaets salgsmateriale talte man om, at osten
skulle dypineres, og at mejerierne skulle bruge 150-4 metoden.
Dypian blev en succes, og A/S Albert Nielsen Kemisk Fabrik kun
ne i sine reklamer i Mælkeritidende formelig vælte sig i guld- og
sølvmedaljer, som “firmaets” oste havde fået på mejeriudstillinger
ne. Der var fire andre danske voksfabrikker, da Albert Nielsen gjor-
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de sin entre på markedet, med Dansk Voksfabrik som den største,
men ingen af dem kunne true den position, som Albert Nielsen for
holdsvis hurtigt vandt. Derimod blev mejerisektoren efterhånden
ramt af den samme økonomiske centraliseringstendens, som kolo
nialvarehandelen også mærkede, og det betød, at antallet af mejeri
er, det vil sige kunder, var hastigt svindende. Forbruget af ostevoks
gik ikke ned, men et marked præget af få store kunder gjorde na
turligvis firmaet stadig mere afhængig af disse. Helt afgørende var
her De danske Mejeriers Fællesindkøb.

I hovedtrækkene var firmaets funktion og opbygning uændret i åre
ne 1953-70. Nu som før fyldte produktionslokalet ikke meget på
virksomheden. Det var lagerhallerne til råvarer og færdigvarer, der
tog broderparten af pladsen. Aftapningen blev rationaliseret. Skos
værten blev ikke længere hældt manuelt fra en gammel kedel over i
glassene. Nu var der aftapningsmaskiner og glidende bånd. Der
kom andre forbedringer. Lageret fik således en elektrisk truck med
alt, hvad det indebar af langvarige, obligatoriske truckførerkurser
og tænderskærende korrespondance med centraladministrationen
om betimeligheden af dette, men der var ikke tale om nogen revo
lutionerende omlægning af produktionen.
Der var heller ikke nogen systematisk produktudvikling. Albert
Nielsen var til stadighed optaget af produkternes kvalitet og ekspe
rimenterede, hvis nye emballager eller konkrete vanskeligheder
gjorde det nødvendigt. Det er ovenfor nævnt, hvordan han eksperi
menterede sig frem til den bedste anvendelse af Dypian ostevoks.
Der kunne også blive anstillet undersøgelser, hvis der kom forslag til
nye produkter, som firmaet kunne tage op, men der var ikke nogen
overordnet plan for denne aktivitet.
Nu som før var det salget, der var den største vanskelighed, og
den del af virksomhedens aktivitet, der krævede den største indsats.
Albert Nielsen havde altid kørt med egne sælgere, og det fortsatte
firmaet med i hele sin levetid. Oprindelig blev grossisterne betrag
tet som konkurrenter til firmaets sælgere; begge parter søgte at sæl
ge til detailleddet. Men i 1952 var politikken på dette område blevet
lagt fuldstændig om.
Forhistorien var den, at Albert Nielsen under anden Verdenskrig
havde erobret en betydelig markedsandel på det danske skocreme
marked. Hovedkonkurrenten Vibe-Hastrup havde vanskeligheder

18

Jørgen Fink

Den udvidede sælgerstab foran fabrikken på Daugbjergvej sammen med Albert Nielsen og de
ledende funktionærer 1954. Det er fra venstre til højre i forreste række Harritsø Jørgensen
(rejsedistrikt 10 ostevoks), Kaj Møller (rejsedistrikt 8 Sydsjælland og Lolland-Falster), Aksel
Olesen (rejsedistrikt 1 Nordjylland) og Chr. Anthonissen (rejsedistrikt 3 Arhus og Randers
amt); i midterste række Mogens Nielsen (rejsedistrikt (5 Fyn), H. Slot-Hansen (rejsedistrikt 11
København), PJ.Petersen (rejsedistrikt 4 Midtjylland) og Axel Fischer (rejsedistrikt 5 Sønder
jylland); i bageste række Hans Rasmussen og Albert Nielsen (hovedkontoret), Svend Laursen
(rejsedistrikt 9 skotøjshandlere) og Ernst Kornerup (hovedkontoret). Fraværende var sælger
ne i distrikt 2 Nordvestjylland, Johs. Bissenbakker og i distrikt 7 Sjælland, Aage Hansen.

med at skaffe råvarer og emballage, og det skaffede fabrikken i
Århus mange nye kunder. En del af disse faldt fra, da forsyningerne
atter blev mere normale, men nogle ville gerne fortsætte som kun
der, men ønskede varerne leveret gennem grosserer. Det sagde Al
bert Nielsen nej til, fordi det stred mod firmaets opdeling i sælger
distrikter. Det var forskellige sælgere, der besøgte købstæderne og
landdistrikterne, og hvis en rejsende hos en købmand i en stations
by i landdistrikterne hentede en ordre, som skulle ekspederes gen
nem en grosserer, der boede i en købstad (og det gjorde næsten al
le grossererne), ville bonus for ordren tilfalde sælgeren i købstæ
derne. Albert Nielsen nægtede derfor at levere gennem grosserer.
Hvor stor praktisk betydning denne beslutning fik, er det svært at si
ge, men der kan ikke være tvivl om, at firmaet ville have været bedre
hjulpet, hvis det allerede under besættelsen eller umiddelbart der
efter havde optaget et samarbejde med grossererne. Hvis det var
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sket, ville firmaet næppe sidst i 40erne have tabt så meget af den
markedsandel, som det havde vundet først i 40erne. Men nu skete
det ikke, og firmaet tabte markedsandel, og det fik så Albert Nielsen
til at ændre beslutning. I 1952 blev rejsedistrikterne lagt helt om og
staben af sælgere øget fra seks til otte og året efter til ti. Den tidlige
re deling mellem købstæder og landdistrikter blev opgivet, og lan
det blev delt ind i regioner, som omfattede både by og land. Otte
rejsende skulle betjene kolonialbranchen i hver sit distrikt. Jylland
blev delt ind i fem distrikter, Fyn udgjorde ét, medens Sjælland og
Lolland-Falster blev delt i to. Hovedstaden indgik mere eller min
dre i de sjællandske distrikter, men blev i 1954 gjort til et særligt di
strikt, samtidig med at staben af sælgere blev øget til 11. Foruden de
otte (fra 1954 ni) rejsende, der betjente kolonialbranchen, var der
én, der betjente skotøjshandlere over hele landet, og én der havde
mejerierne i hele Danmark (ostevoks) som distrikt.
Fem af sælgerne havde været ansat i firmaet siden 1930erne, og
de fortsatte alle, til de segnede i 60erne og 70erne af alder eller syg
dom eller begge dele. Det sagde noget om firmaet som arbejds
plads, at medarbejdere både ville og kunne blive i så mange år, og
det gav også betydelig stabilitet i salget i de pågældende distrikter.
Men det kunne også i bestemte perioder være en ulempe, når man
ge rejsedage gik tabt på grund af sygdom.
Distrikterne i Jylland var firmaets bedste områder, og det var også
her, kontinuiteten var størst. I Nordjylland var der således fra 1938
til 1990 kun to rejsende; frem til 1972 var det Aksel Olesen, der ber
ejste distriktet, og derefter Egon Schjoldager. Forholdene på øerne
var anderledes. Her var der hyppige udskiftninger af de rejsende og
jævnlige omlægninger af distrikterne. Det hang sammen med, at fir
maet havde vanskeligt ved at gøre sig gældende på øerne. Det var en
ond cirkel, for det dårligere salg på øerne gjorde det svært at til
trække og fastholde dygtige sælgere, og den mindre kontinuitet og
gennemgående mindre gode faglige kunnen blandt sælgerne dér
gjorde det svært at skaffe et bedre salg.
Fra ledelsens side blev der gjort meget for at give sælgerne en vi
den om firmaets produkter og give dem instruktion om, hvordan
de skulle gribe arbejdet an, og der blev gjort meget for at holde
dem til ilden. Hver dag skulle de indsende en dagsrapport omfat
tende dagens ordrer. Lange og dybsindige udredninger var ikke øn
sket. Albert Nielsen var ikke meget for bureaukrati under nogen
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form og mente, at den bedste arbejdsrapport var antallet af or
dresedler og størrelsen på ordrerne. Men ordresedlerne blev stude
ret, og med mellemrum blev der udarbejdet firmastatistik over sal
get i de forskellige distrikter. De blev tilsendt de rejsende og blev
gennemgået i fællesskab på de tilbagevendende sælgermøder, hvor
alle foreliggende spørgsmål blev taget op, og sælgerne fik en op
sang eller løfte om ekstra bonus, som regel begge dele. Der var dog
på ingen måde tale om en envejskommunikation. Sælgerne frem
førte ønsker, forslag og kritik og videregav de holdninger, som de
var stødt på blandt kunderne. Antallet af møder svingede. Ti om
året var det højeste, og det syntes sælgerne var for meget. I gen
nemsnit blev der holdt mellem 4 og 6 møder årligt.
Sælgerne blev aflønnet gennem en kombination af fast løn og
provision af salget. Albert Nielsen ønskede den faste løn forholdsvis
stor, fordi det ikke var i firmaets interesse, hvis sælgere fristet af en
høj provision solgte alt for mange varer til den enkelte købmand,
som firmaet så siden måtte tage retur som usælgelige. De rejsende
fik desuden diæter og fri bil. Udgifterne til biler var så afgjort den
største investering i maskineri, som virksomheden foretog. Produk
tionsudstyret på fabrikken kostede ikke nær så meget. Netop om
kring 1953 blev bilerne udskiftet, og førkrigstidens Ford V 8 blev af
løst af Folkevogn og Opel Olympia. Det var en modernisering, men
prestigemæssigt et tilbageskridt. Senere blev bilerne skiftet ud med
finere modeller. Volvo blev med tiden det foretrukne mærke.
Målt efter økonomisk resultat falder perioden 1953-70 i tre afsnit.
Frem til 1960 klarede virksomheden sig hæderligt, men ikke så godt
som den havde gjort i 40erne. I 1960 fik den et løft, da den købte fa
brikken Baess’ råvarer og rettigheder, og årene 1960-65 blev de bed
ste i denne del af virksomhedens historie. I 1965 blev hovedkonkur
renten Vibe-Hastrup, som A/S Albert Nielsen havde konkurreret
med efter princippet lev-og-lad-leve, overtaget af det svenske firma
Bostik, og det blev indledningen til en priskrig på skocremeområ
det, som gjorde årene 1966-70 meget vanskelige.
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Tabel 2
Driftsregnskab 1953-1960

1953

Udgifter
Produktion

1954

1955

1956

Administration
Salg
Øvrige
Ialt

614.977
148.696
317.102
29.773
1.110.548

722.279
148.370
356.330
37.905
1.264.884

711.475
158.373
298.045
36.700
1.210.593

677.281
151.800
336.310
2.186
1.167.577

Varesalg
Bruttoresultat
Afskrivninger
Driftsresultat*
Lager forskydning
Nettoresultat
Overført
Rådighedsbeløb

1.221.224
110.676
62.935
47.741
-14.877
32.864
32.861

1.315.868
50.984
44.240
6.744
20.462
27.206
19.861
47.063

1.238.231
27.638
32.398
- 4.760
38.760
34.000
19.063
53.061

1.288.735
121.158
38.296
82.862
- 42.080
40.782
25.061
65.840

1957

1958

1959

1960

Udgifter
Produktion
Administration
SalgØvrige
Ialt

759.089
154.054
343.836
51.685
1.308.664

636.875
148.826
319.350
48.433
1.153.484

768.803
145.790
340.210
86.773
1.341.576

816.440
145.514
335.464
85.786
1.383.204

Varesalg
Bruttoresultat
Afskrivninger
Driftsresultat*
Lagerforskydning
Nettoresultat
Overført
Rådighedsbeløb

1.298.926
- 9.738
41.064
- 50.802
74.870
24.068
22.840
46.906

1.409.799
256.315
42.633
213.682
- 190.831
22.851
23.906
46.754

1.430.643
89.067
71.646
17.421
7.795
25.216
23.754
48.947

1.427.385
44.181
53.342
-9.161
38.258
29.097
23.947
53.042

* Lagerforskydning indgår i driftsregnskabet og betegner en forøgelse eller en
nedbringelse (-) af råvarelageret

Regnskabsresultatet varierede ikke meget år for år. Omsætningen
(varesalget) var svagt stigende og bevægede sig fra 1.2 mio kr. til 1.4
mio kr. i løbet af perioden. Nettoresultatet svingede omkring 30.000
kr. +/- 10.000 kr. svarende til 1,5-3% af omsætningen. Målt i faste
priser med 1964 = 100 steg prisniveauet i Danmark fra 68 i 1953 til
82 i 1960. For Albert Nielsens vedkommende holdt omsætningen
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nogenlunde trit med prisstigningerne, medens indtjeningen (net
toresultatet) sakkede mere og mere agterud. Tabel 3 viser med ud
gangspunkt i 1964-regnskabet, hvormeget selskabets regnskaber
omregnet i faste priser afviger fra det almindelige prisindeks. '
Tabel 3
Omsætning og indtjening i faste priser. Afvigelse fra 1964
Index (1964=100)

Omsætning
Indtjening

1953
4
-39

1954
7
-46

1955
-1
-44

1956
-1
-41

1957
-2
-57

1958
5
-58

1959
4
-58

1960
2
-57

Som det ses, blev indtjeningen formindsket fra 1956 til 1957, og det
niveau, den nåede ned på, holdt sig, indtil købet af Baess i 1960 bi
drog til at give selskabet bedre økonomiske muligheder.
En række faktorer bidrog til, at resultatet ikke blev bedre. Kon
kurrencen var hårdere end ventet på forskellige fronter. Både på
ostevoks og skocreme var der med mellemrum priskrig. Inden for
ostevoks varede priskrigen ikke så længe; til gengæld skabte proble
merne med de blærede oste en forbigående tilbagegang i omsæt
ningen. Inden for skocreme var der i 1953 en skarp konkurrence
om markedet hos skotøjshandlerne. A/S Albert Nielsen stod lidt på
sidelinjen af denne kamp, som primært foregik mellem Vibe-Ha
strup og Indian. Vibe-Hastrup anlagde sag mod Indian, fordi denne
fabrik udlovede strømper til ekspeditricerne i skotøjsforretninger
ne, hvis de solgte særlig meget Indian skocreme. A/S Albert Nielsen
var også begyndt at udlove strømper til ekspeditricerne, men da Vi
be-Hastrup anlagde sag mod Indian, skyndte Albert Nielsen sig at
standse strømpeordningen og undgik derved at lide samme skæbne
som Indian, der blev dømt til at holde op. Næste trin i konkurren
cen kom i 1955, da Vibe-Hastrup lancerede en blød Tit skocreme.
Det skærpede kampen på markedet. Albert Nielsen valgte den tak
tik at gå ind for den faste skocreme, men Baess og firmaet Reckitt &
Colman med skocremen Nugget gik ind i en priskrig omkring den
bløde skocreme. Som modtræk introducerede Albert Nielsen nogle
små glaskrukker som emballage i stedet for de hidtil brugte metal
dåser. Det blev for så vidt en succes, men da skocremesalget som
helhed gik tilbage i kolonialvarebranchen, var det ikke nok til at
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skabe en varig bedring af firmaets indtjening. Den blev yderligere
presset af, at konkurrencen blandt kolonialgrossisterne var så hård,
at firmaet ikke fik det forventede udbytte af den samarbejdslinje
over for grossisterne, som var blevet anlagt i begyndelsen af 50erne.
Værst blev året 1957, hvor den egentlige drift gav et underskud på
50.000 kr, men ingen af årene blev rigtig gode, og Albert Nielsen
nedsatte gradvis sin egen løn til det halve. Der var ikke tale om no
gen krise; det gik bare ikke særlig godt.
Arene 1961-65 blev meget bedre. Købet af Baess øgede omsætnin
gen, og det betød samtidig, at der var en konkurrent mindre.
Tabel 4
Driftsregnskab 1961-65

1961

1962

1963

1964

1965

Udgifter
Produktion
Administr.
Salg
Øvrige
Ialt "

711.599
169.067
374.186
48.144
1.302.996

880.839
165.011
401.141
84.864
1.531.855

803.858
167.325
371.081
59.596
1.401.860

820.715
206.745
432.844
71.835
1.532.139

968.999
283.593
480.187
81.596
1.814.375

Varesalg
Bruttores.
Afskr.
Driftsres.
Lagerforsk.
Nettores.
Overført
Rådighedsb.

1.489.827
186.831
44.374
142.457
-32.710
109.747
27.042
136.787

1.657.679
125.824
37.306
88.518
65.466
153.984
29.787
183.768

1.508.355
106.495
39.763
66.732
38.936
105.668
28.773
134.437

1.699.058
166.919
38.904
128.015
- 13.883
114.132
28.021
142.151

1.891.815
77.440
49.427
28.013
48.212
76.225
29.618
105.844

Ikke siden rekordåret 1946 havde firmaet haft så god en indtjening
som den, det fik i disse år. Det var tydeligt, at virksomheden med
købet af Baess var kommet op på et højere økonomisk niveau. En
del af omsætningsstigningen skyldtes ganske vist den almindelige
prisstigning. Der var en stigende inflation i disse år. Forbrugerpris
indekset steg fra 85 i 1961 til 106 i 1965 med 1964 = 100. Men selv
under hensyntagen til prisudviklingen var det tydeligt, at Albert
Nielsen Kemisk Fabrik havde forbedret sin position.
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Tabel 5
Omsætning og indtjening i faste priser. Afvigelse fra 1964
Indeks (1964= 100)

Omsætning
Indtjening

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

2
-57

3
11

6
43

-7
-3

-

5
-39

-4
-105

Omsætningen fulgte nogenlunde prisudviklingen; den faldt for
holdsvis kraftigt fra 1962 til 1963, men det var udtryk for, at 1962
som følge af omsens indførelse i august blev et helt ekstraordinært
godt år, hvor alle købmænd fyldte deres lagre op, hvilket så fik en
negativ indvirkning på salget i 1963. Betragter man de to år under
ét, lå de begge over 1964-niveauet med hensyn til indtjening.
Det er tydeligt, at årene 1961-64 blev særlig gode; allerede i 1965
var indtjeningen igen på vej ned mod det tidligere niveau. I procent
af omsætningen lå indtjeningen på 7-9% i de gode år; 1965 faldt
den til 4, og i de følgende år gled den ned under niveauet fra 50erne.
Det var ikke en ekstraordinær vækst i omsætningen, der lå bag de
gode resultater. Som det ses af tabellen, fulgte omsætningen nogen
lunde med prisniveauet. Forklaringen på den pludselige bedring af
virksomhedens indtjening var, at konkurrencen blev mildnet. I be
gyndelsen af 1961 blev priserne sat op. Det havde længe været et øn
ske hos Albert Nielsen, men han havde ikke turdet gøre det på
grund af konkurrencen, men efter at Baess var gledet helt ud af
markedet som selvstændig virksomhed, var konkurrencen mildnet,
og samtidig havde A/S Albert Nielsen overtaget Baess’ varelager og
varemærke billigt, hvilket yderligere gavnede indtjeningen.

I 1965 måtte familien Vibe-Hastrup efter tre generationer give op.
Virksomheden blev solgt til det svenske firma Bostik. Det blev ind
ledningen til en skærpet konkurrence på skocrememarkedet. VibeHastrup var den dominerende virksomhed på det danske marked,
og den var overordentlig velindarbejdet. Denne position blev ikke
afgørende ændret af salget til Sverige. Heller ikke, da skocremepro
duktionen blev flyttet til Helsingborg, og Vibe-Hastrups skocreme
Tit nu pludselig blev en importvare, blev der slået skår i firmaets go
odwill. Nu som før var Tit det største mærke, men den tidligere stil-
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Albert Nielsens stand på købmandsudstillingen i Fyns Forum 1955. Udformningen af stan
den var overladt til reklamebureauet Lyre.

tiende forståelse mellem Vibe-Hastrup og A/S Albert Nielsen om at
konkurrere efter lev-og-lad-leve-princippet blev afløst afen skærpet
konkurrence. Til denne bidrog også fabrikken A/S Blacos, der solg
te varemærket Indian. Det var en såkaldt branchevare, der var for
beholdt skotøjshandlerne, men dette marked var A/S Albert Niel
sen også interesseret i med varemærket Jimmy og Vibe-Hastrup
med Pee-wit (det engelske ord for vibe), så der var skærpet konkur
rence på hele skocrememarkedet. Værre endnu blev det, da to an
dre virksomheder også blandede sig i slagsmålet. Det var Sterling
Polish Company, der i forvejen var repræsenteret på det danske
marked for rengørings- og pudseartikler, og som nu førte sin Pari
ser-skocreme kraftigt frem, og det var en helt ny deltager på marke
det, det engelske firma Jeroc, der solgte sin skocreme Cherry Blos
som med stor rabat. Især konkurrencen fra den sidste blev generen
de for Albert Nielsen. Til konkurrencen med Pariser-skocremen
brugte han Baess, men over for Cherry Blossom fraveg han sine el
lers strenge principper og lancerede selveste hovedartiklen Luxu i
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nogle billige blikdåser til samme lave pris som Cherry Blossom. Den
trafik blev indstillet, ligeså snart Cherry Blossom efter to års kamp i
1968 opgav det danske marked. Denne fremgangsmåde blev ikke
gentaget. Luxu var firmaets flagskib og blev i videst muligt omfang
holdt uden for priskrig og lignende. Til det formål kunne Baess
bruges.

Kampen endte i 1970 med, at A/S Blacos måtte standse sine beta
linger; Vibe-Hastrup overtog varemærket Indian, men gjorde ikke
brug af det; A/S Albert Nielsen overtog en del af varelageret samt
recepterne på skocreme og gjorde god brug af begge dele. Men åre
ne fra 1965 til 1970 blev vanskelige for virksomheden, som ikke ba
re ikke kunne holde indtjeningsniveauet fra 60ernes begyndelse,
men ligefrem fik underskud flere år i træk. Virksomheden var til
strækkelig konsolideret til at kunne tåle det, men de utilfredsstillen
de resultater fik Albert Nielsen til at træde tilbage som direktør i fo
råret 1970, 78 år gammel.
Tabel 6
Driftsregnskab 1966-1970

1966

1967

1968

1969

1970

Udgifter
Produktion
Admin i s tr.
SalgØvrige
I alt'

917.739
311.143
570.403
-635
1.798.650

945.814
321.372
450.486
45.773
1.763.445

848.670
271.296
419.792
63.778
1.603.536

1.136.186
291.872
488.526
83.465
2.000.049

1.251.345
303.017
513.316
92.246
2.159.924

Varesalg
Bruttores.
Afskr.
Driftsres.
Lagerforsk.
Nettores.
Overført
Rådighedsb.

1.873.653
75.003
39.337
35.666
-25.379
10.287
24.288
34.575

1.750.004 1.506.917
- 13.441
-96.619
24.499
25.630
-37.940 - 122.249
- 15.267
90.172
-53.207 -32.077
66.003
12.796
12.796
- 19.281

2.009.760
9.711
29.288
- 19.577
-6.253
- 25.830
6.719
- 19.131

2.161.654
1.730
64.360
- 62.630
83.936
21.306
- 19.131
2.175

I realiteten var der underskud i alle årene 1966 til 69. I 1966 blev
regnskabet reddet ved, at man optog de 60.000 kr., der var hensat til
at imødegå tab på debitorer. Denne hensættelse var en skjult reser-
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ve, fordi tabet på debitorer aldrig var nogen stor post på regnskabet,
så det var forretningsmæssigt forsvarligt at nedbringe hensættelserne, men det ændrer ikke ved, at det var blevet nødvendigt at tære på
reserverne. Denne linje fortsatte de følgende år. Afskrivningerne
blev sat ned. I de to første år blev lageret også reduceret. Regnska
bet blev forbedret ved yderligere mobilisering af de skjulte reserver.
Nu var det konto for opskrivning af sommerhuset, der måtte holde
for. Den bidrog ad to omgange. Alt dette mildnede skaderne, som
de tog sig ud på regnskabet, men det ændrede ikke kendsgernin
gerne, at det gik dårligt, og det var en ringe trøst, at de andre dan
ske skocremefabrikker heller ikke havde det for godt.
Tabel 7
Omsætning og indtjening i faste priser. Afvigelse fra 1964.
Index 1964=100.

Omsætning
Indtjening

1966
-4
-105

1967
-19
-169

1968
-43
-160

1969
-18
-159

1970
-18
-126

Det er tydeligt, at omsætningen ikke kunne følge med prisudviklin
gen i disse år. Den faldt mærkbart målt i faste priser fra 1965 til
1968. Indtjeningen lå langt efter prisudviklingen, og som nævnt var
der direkte underskud fra 1968, og selvom der i 1970 igen var over
skud på regnskabet, lå det stadigvæk langt under det niveau, som
firmaet havde haft i 60ernes begyndelse.
Der var flere årsager til, at den sidste del af 60erne blev så dårlig for
virksomheden. Både ydre og indre faktorer bidrog. Til de ydre hør
te først og fremmest tidens almindelige udvikling. Presset på den
opvoksende ungdom for at pudse sko aftog mærkbart i disse år. Om
det kunne man læse i en diplomprøve fra 1971 i afsætningsøkonomi
fra Handelshøjskolen i København. Den hed Skoplejemidler og be
handlede problemet i Kapitel II, Afsnit A.3 Forbrugsmønsteret, hvis
oplysende Underafsnit A.3.2. og A.3.3. her skal gengives i deres hel
hed:
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A. 3.2. Varens praktiske anvendelse - “pudseadfærden”.
Den normale procedure i forbindelse med pudsning/vedligeholdelse af
sko består i følgende handlinger: 1) skoen renses for snavs o. lign, med en
børste evt. en klud, 2) skoen påsmøres skocreme med ovennævnte
børste/klud, 3) skoen poleres/blankes med en anden børste eller klud.
Da ulysten ved pudsning af sko sikkert må anses som værende særdeles høj uanset hvem i husstanden der udfører arbejdet (sædvanligvis husmoderen
eller ældre børn) - vil forbrugeren være modtagelig for ideer/produkter
hvorved een eller flere af ovennævnte handlinger helt kan overspringes.
Dette accentueres yderligere derved, at skoplejemidlerne, børsterne, klude
ne o. a. sædvanligvis opbevares i en kasse/skuffe i hvilken der normalt her
sker forskellige grader af uorden. I forbindelse med skopudsningen er man
derfor nødt til at foretage en søgeproces i opbevaringskassen dels for at fin
de de relevante skoplejemidler og dels for at finde de relevante børster/klude (det kan iøvrigt ofte være vanskeligt at skelne disse fra hinanden).
Fra producenternes side kan man derfor imødegå forbrugernes ulyst ved
skopudsning på to punkter, 1) ved at reducere det manuelle arbejde - rens
ning, påsmøring og polering - i forbindelse med selve pudseprocessen 2)
ved at tilsikre, at de for skopudsningen nødvendige remedier holdes samlet
evt. ved at indarbejde disse i et enkelt produkt. Man må imidlertid ikke
overse forbrugernes konservative indstilling. Forsøg på at få forbrugeren til
at acceptere aim. skocreme i tuber er således kun lykkedes i meget begræn
set omfang - dog ikke for kooperationens vedkommende. Set fra en produ
cents synspunkt, er det således betydelig lettere at fremstille skocreme i tu
ber i modsætning til dåser/krukker.
A.3.3. Indstillingen til skopleje.
Indstillingen kan anskues ud fra to synsvinkler 1 ) dels ønsket om at behand
le skoen, så den opnår længere levetid, 2) og dels ønsket om at behandle
skoen så den virker pæn og tiltalende.
Hvad førstnævnte angår, så er dette ønske gledet noget i baggrunden i for
bindelse med den stigende levestandard*. Det par sko der før i tiden skulle
holde måske 5 eller 6 år bliver nu kasseret efter 2-3 års forløb, hvis det da
ikke drejer sig om et par stærkt modeprægede sko, som kun holder en en
kelt sæson. Dette betyder, at forbrugerens interesse i at pleje skoen, så den
opnår en længere levetid, er stærkt dalende.
Hvad punkt 2 angår, så er det sådan, at der altid har været en snæver over
ensstemmelse mellem klædedragtens udseende og skoens udseende. I de
senere år har ungdommen især, påtaget sig en større skødesløshed i klæde
dragtens udseende. Dette har også haft konsekvenser for skoens udseende,
idet en velplejet endsige blank sko ligesom ikke har passet ind i helheds
mønsteret. Resultatet fremgår da også tydeligt, idet “ørkenstøvler”, udtråd
te sko, slidte sandaler o. a. er det hyppigst forekommende fodtøj.

* Den stigende levestandard - der giver sig udtryk gennem en tiltagende
bilisme.- medfører desuden, at skoens mulighed for at komme i berøring
med vejrliget reduceres væsentligt.
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Her står det sort på hvidt. Det var galt med pudseadfærden. Ulysten
til at pudse sko var på hastig fremmarch. Værre blev det, fordi hus
mødrene, der i mange familier havde taget skopudsningens byrde
på sig, nu søgte ud på arbejdsmarkedet, og så måtte hver mand pud
se sine egne sko, og det lod de være med eller gjorde det i hvert fald
ikke ret tit. Billed-Bladet havde nogle år i forvejen konfronteret
kendte danskere med problemet, og de havde afsløret deres per
sonlige holdning til spørgsmålet. Dirch Passer gjorde det af gammel
vane, Hans Sølvhøj, der på det tidspunkt var kulturminister, lagde
vægt på at have velpudsede sko, men syntes ikke det var sjovt. Den
eneste, der gik helhjertet ind for sagen, var direktøren for Dansk Ar
bejdsgiverforening Arne Lund; han kunne ligefrem lide det. For
den der oplevede denne ændring i normerne midt i sin studietid,
føltes det ikke som noget kulturtab, mere som en lettelse. Men for
fabrikanterne var det naturligvis alvorligt, og en realitet der gav sig
synlige og beklagelige udtryk i regnskabet. Det stagnerende eller di
rekte vigende marked for skocreme bidrog i sig selv til at skærpe
konkurrencen mellem fabrikanterne.
Også på andre måder bidrog ydre faktorer til vanskelighederne.
Ruskindssko kom på mode, og det begrænsede efterspørgselen ef
ter skocreme yderligere. Ligeledes begyndte butiksdøden at gøre
sig gældende, og antallet af kolonialgrossister gik kraftigt tilbage
samtidig med, at deres betydning for salget var stigende.
Til de ydre faktorer kom så også forskellige indre vanskeligheder
i firmaet. Sælgerstaben blev i periodens løb reduceret fra 9 til 7.
Den sælger, der havde haft skotøjshandlerne som sit arbejdsområ
de, sagde selv op, og hans kunder blev fordelt mellem de tilbage
værende sælgere, som nu skulle dække både kolonial- og skotøjs
branchen. En af sælgerne i de jyske distrikter trak sig tilbage i 1967
efter 36 år i firmaet; salgstallene i hans sidste aktive år havde ikke
været tilfredsstillende. På Sjælland var der en jævnlig udskiftning af
de rejsende, og det svækkede salgsindsatsen dér. Dertil kom, at der
pludselig opstod problemer med kvaliteten af firmaets produkter.
Nye farvetyper fra farvefabrikkerne skabte problemer for skocreme
produktionen. Det var nødvendigt - og ikke så ligetil - at tilpasse de
øvrige komponenter til de kemiske ændringer, som de nye farve
stoffer medførte. Der var blevet udviklet en ny selvblankende kvali
tet i bonevoks, som blev solgt under navnet 1001, men den var tek
nisk mere kompliceret at fremstille end de gamle kvaliteter, og efter
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klager blev det nødvendigt at lade en del af produktionen foregå i
Tyskland.
A/S Albert Nielsen Kemisk Fabrik forholdt sig naturligvis ikke pas
siv til de problemer, der opstod, men foretog ikke nogen gennem
gribende ændring af den hidtil førte politik. Selvom skocrememar
kedet var vigende, var det fortsat fabrikkens hovedområde, og nu
som før var det den faste skocreme Luxu, der var hovedartiklen.
Den tegnede sig f.eks. alene for 43.000 stk. af det samlede varestyk
tal på 73.000 i marts 1970. Det stod imidlertid alle klart, at det var
nødvendigt at finde supplerende lønsomme varer, og der blev brugt
meget tid på at overveje, hvad der kunne komme på tale. Der var til
bagevendende forslag om at gøre en blød skocreme til fabrikkens
hovedartikel i stedet for den faste Luxu, men det var Albert Nielsen
imod, fordi den faste skocreme kvalitetesmæssigt var den bedste. Et
w.c.-rensemiddel var også jævnligt på tale, men de erfaringer, som
Baess og Vibe-Hastrup tidligere havde gjort med at tage helt nye va
reområder op, manede til yderste forsigtighed. I 1968 begyndte
man dog salget af en ny vare, som i de følgende år blev en stor arti
kel i firmaets kollektion. Det var den velduftende fluegift Slut, der
skulle tage kampen op med det velkendte produkt Kill-it. Grunden
til denne senere succes blev altså lagt her i de vanskelige år i slut
ningen af 60erne. Det var imidlertid ikke de nye produkter, der i
den aktuelle situation blev afgørende for, at virksomheden igen be
gyndte at give overskud i 70erne. I den konkrete situation var det en
mildnelse i konkurrencen, som gjorde det muligt for fabrikken at
foretage en generel prisforhøjelse i maj 1970, uden at det blev en
belastning for salget. Denne prisforhøjelse blev Hans Rasmussens
første større handling, efter at han i maj 1970 havde afløst Albert Ni
elsen som direktør.

I lange perioder i 1969 havde Albert Nielsen været syg, så det var ik
ke i utide, at han trak sig tilbage. Han havde nu været barnløs enke
mand i nogle år, og det stillede ham over for problemet med at sik
re virksomheden efter hans død. Forskellige muligheder stod åbne.
Han kunne have solgt virksomheden til medarbejderne eller til sin
efterfølger Hans Rasmussen, men det gjorde han ikke. I stedet op
rettede han i november 1970 en fond, som overtog aktierne i A/S
Albert Nielsen Kemisk Fabrik. Fondens formål var at støtte almen-
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nyttige opgaver, først og fremmest forskning og undervisning. Der
blev nedsat en bestyrelse på 4 medlemmer. Albert Nielsen blev født
formand og medlem på livstid. Landsretssagfører Viggo HolstKnudsen blev ligeledes medlem på livstid, dvs. så længe han selv øn
skede at være det. Den administrerende direktør for A/S Albert Ni
elsen Kemisk Fabrik blev ligeledes født medlem af bestyrelsen. Det
var på stiftelsestidspunktet Hans Rasmussen, og det har det været li
ge siden. Endelig skulle Århus Industriforening udpege et bestyrel
sesmedlem. Det blev direktør Poul E. Svendsen fra bryggeriet Ce
res. Der blev også vedtaget bestemmelser om bestyrelsens sam
mensætning, når de to livsvarige medlemmer ikke længere havde
sæde i den. Disse bestemmelser vil blive omtalt nedenfor. Sålænge
Albert Nielsen levede, fik fondsdannelsen ingen praktisk betydning.
Fondens bestyrelse var næsten identisk med aktieselskabets, og det
var aktieselskabets bestyrelse, der havde det øverste ansvar for virk
somheden, men for alle praktiske formåls skyld lå ansvar og beslut
ningskompetence hos den administrerende direktør.

Omtrent samtidig med Hans Rasmussens tiltræden som direktør
blev der gennemført en undersøgelse af det danske marked for sko
creme. Det var en eksamensopgave fra Handelshøjskolen i Køben
havn, fra hvilken der ovenfor er citeret vedrørende pudseadfærden
som kulturhistorisk faktor. Her skal kort gengives undersøgelsens
resultater, der belyser markedssituationen på chefskiftetidspunktet.
Det danske skocrememarked blev først og fremmest karakteriseret
som ubetydeligt: Det havde ringe betydning på forbrugerens bud
get, og forbruget pr. konsument var lille; det var husmoderen, der
stod for indkøbet, og hun vidste intet om varens sammensætning og
var også ligeglad; det var derfor svært at opbygge en mærkevareloy
alitet hos forbrugerne. De handlende var også nærmest ligeglade, i
hvert fald i kolonialbranchen. Her udgjorde skocreme kun en me
get beskeden andel af omsætningen både i engros- og detailleddet.
Det mest interessante ved varen set fra en købmands synspunkt var,
at avancen var god. Det var en vare, der kunne tjenes penge på.
Til trods for den noget mistrøstige karakteristik af markedet var
der stadig 17 virksomheder, der dækkede efterspørgselen dér. Det
var for mange; produktionskapaciteten oversteg efterspørgselen. 8
af de 17 firmaer producerede selv skocreme. Deraf var 4 små virk-
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somheder, som havde specialiseret sig i at levere til institutioner. Af
de resterende 4 var Blacos ophørt, medens FDB kun producerede
til sine egne butikker. Af danske skocremefabrikker, der leverede til
kolonialvarebranchen, var der således reelt kun 2, foruden A/S Al
bert Nielsen også det københavnske firma Sterling Polish. Af dem
var A/S Albert Nielsen klart størst med en markedsandel på anslået
23% i kolonialbranchen mod Sterlings anslåede 7%.
9 af de 17 firmaer importerede skocreme. Her var Vibe-Hastrup/Bostik langt størst, og den eneste virksomhed der havde en
større markedsandel end A/S Albert Nielsen. A/S Albert Nielsen
stod altså tilbage som branchens suverænt næststørste virksomhed
og som den eneste store danske fabrik på området.
Fremtidsudsigterne var i øvrigt ikke gode. Den tiltagende kon
centration i engrosleddet ville gøre det stadig sværere for fabrikan
terne og importørerne at komme i kontakt med detailleddet. Kolo
nialsektoren, der stod for omkring 60% af markedet, ville vinde i
betydning, medens skotøjsbranchens markedsandel næppe ville
kunne holdes på de 40%, den blev opgjort til på undersøgelsestids
punktet. Tuber ville vinde frem på bekostning af dåser og glas.
Det sidste slog ikke til, men ellers var prognoserne korrekte. For
Hans Rasmussen var der ikke noget nyt at hente i undersøgelsen.
Den mundede ud i anbefalinger, der svarede til, hvad virksomhe
den i forvejen gjorde, og den blev således ikke en kilde til inspirati
on, men en bekræftelse på, at der grundlæggende var sund fornuft
i, hvad man foretog sig.
Inspiration kunne der i øvrigt være god brug for, for baggrunden
for direktørskiftet var to år med underskud og flere år med dårlige
regnskaber. Opgaven for den nye direktør var derfor klar: udviklin
gen skulle vendes. Her og nu skulle underskud vendes til overskud,
men på længere sigt måtte der skaffes et bedre grundlag til veje for
virksomhedens drift, som kunne sikre den nødvendige løbende
vækst i omsætning og indtjening.

Kravet om vækst 1970-80
I perioden 1970-80 var Hans Rasmussen direktør for firmaet og Albert Nielsen formand for bestyrelsen, og disse år udgør derfor en
egen fase i virksomhedens historie, men i økonomisk henseende
havde disse år ikke noget enhedspræg, hverken for virksomheden
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Fra købmandsudst.illingen 1955. Del centrale element i Albert Nielsens stand var en skopuds
erstol, hvor de besøgende ved selvsyn kunne overbevises om, at Luxu gjorde skoens glans to
tal. På billedet er det formanden for De samvirkende købmandsforeninger i Danmark Chr.
I I. Olesen, Alborg, der lægger sko til. Skopudsningen overværes af firmaets fire ældste sælge
re i Jvlland, fra venstre Harri tsø Jørgensen, Chr. Anthonissen, Aksel Olesen og (bagest) PJ.Pe
tersen samt Hans Rasmussen og Albert Nielsen. Længst til højre er fru Chr. H. Olesen opta
get af at holde på hat, paraply og værdighed.

eller for samfundet som helhed. I løbet af 1973 slog konjunkturer
ne om, og oliekrisen blev indledningen til den lange periode med
dårligere konjunkturer, som endnu ikke er afsluttet. Virksomhe
dens udvikling fulgte i øvrigt ikke konjunkturerne, nærmest tværti
mod. De første år af 70erne, som endnu var præget af højkonjunk
tur, blev ikke særlig gode for firmaet, men fra 1972 begyndte en sta
bilisering og omsætningsfremgang, som ikke blev svækket af oliekri
sen. Fra 1978 begyndte nogle vanskelige år for virksomheden i en
periode, hvor de økonomiske konjunkturer ellers var inde i en for-
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bigående mildning; men fra 1979 blev Danmark ramt af den anden
oliekrise med et nyt alvorligt tilbageslag i konjunkturerne.

De vanskeligheder, der havde ført til Albert Nielsens afgang, fortsat
te i de første år af 70erne; det lykkedes ganske vist at tilvejebringe et
meget lille overskud i 1970, men året efter var der igen underskud;
men fra 1972 begyndte det for alvor at gå bedre. Konkurrencen
mildnedes, således at det var muligt at sætte priserne i vejret, og fir
maet foretog en produkttilpasning. Vigtigst her var det nok, at blød
skocreme fra 1972 for alvor blev taget på programmet. Albert Niel
sen havde svoret til den faste skocremes overlegne kvalitet, og den
var sagligt set ubestridelig, men det ændrede ikke ved den kends
gerning, at forbruget mere og mere gled over til blød skocreme,
som er nemmere at arbejde med (pudseadfærden igen). Det kunne
man beklage som fagmand, men ville man tjene penge, var man
nødt til at tage det til efterretning. Politikken blev derfor lagt om,
og fast skocreme blev ikke længere betragtet som firmaets hovedar
tikel. Det betød, at hovedvægten ikke længere blev lagt på den faste
Luxu, men i stedet på den bløde Admiral. Det var der ikke ret man
ge uden for branchen, der opdagede. Som før nævnt var begge
mærker mere kendt som Olsen, og det tog firmaet i 1975 konse
kvensen af og standardiserede skocremeproduktionen i en samlet
Olsen-serie. Navnet Baess gled helt ud, medens Admiral og Luxu
fortsatte som undertitler til Olsen. Fra nu af var det blød Olsen eller
fast Olsen i forskellige farver. Den særlige Jimmy-serie til skotøjs
handlere blev ikke berørt af dette, bortset fra, at der også blev ud
viklet en Jimmy soft skocreme. Det skete på grundlag af recepten
for Indian, der som nævnt var blevet købt af A/S Blacos’ konkursbo.
Desuden blev der taget nye varer ind i sortimentet. Fluegiften
Slut, som blev introduceret i 1968, slog nu igennem og blev et bety
deligt aktiv i 70erne, og fabrikken begyndte også at sælge et særligt
møbelplejemiddel under navnet Blancolin. Det var ikke et produkt,
som fabrikken selv fremstillede. Varen blev fremstillet af en fabrik i
Arhus, der selv havde solgt produktet under navnet Axolin, men
denne fabrik havde ikke nogen stor salgsorganisation, og dens vare
mærke var ikke særlig kendt. Nu tog A/S Albert Nielsen produktet
op i sit sortiment under et andet navn, og det bidrog til at øge om
sætningen, selvom det aldrig blev så stor en artikel, som firmaet hav
de håbet.
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Der blev gjort mange overvejelser af, hvordan man kunne mo
dernisere sortimentet. Som nævnt ovenfor havde en del af firmaets
gamle sortiment taget sigte på landbruget, sådan som det havde
været drevet i mellemkrigstiden, altså før mekaniseringen for alvor
satte ind. Produkter af denne type var tiden løbet fra. I stedet prøve
de man at indrette sortimentet efter det fritidssamfund, som havde
udviklet sig i mellemtiden. Hobbyolie hørte til denne kategori, og
det samme gjorde geværolie til jægere og hovfedt og hovolie til
sportsryttere eller rettere deres heste. Også bilismen søgte man at
tilgodese med produkter som Tenton Auto vaske voks og Tenton
Electronic (der skulle forhindre startbesvær). Der blev også lance
ret en Tenton telt-imprægnering, og der var overvejelser af at intro
ducere en særlig Yacht-polish. Mange af de nye produkter blev lan
ceret under mærkenavnet Tenton, og det gav større ensartethed i
sortimentet. Moderniseringen af sortimentet bidrog til at forbedre
firmaets indtjening, men skabte ikke afgørende ændringer i dets
økonomiske situation. En oversigt fra 1973 viste, at skocreme stod
for 38% af firmaets omsætning, ostevoks for 30% og fluegiften for
18%. De sidste 14% deltes mellem alle øvrige varer i rækkefølgen
smøremidler, bonevoks, møbelplejemidler og pudsemidler'’. Nu
som før var skocreme og ostevoks de to afgørende artikler, og udvi
delse og modernisering af sortimentet var en vanskelig opgave. De
fleste andre danske skocremefabrikker havde foretaget lignende
produktdiversificeringer tidligere; som regel med ringe held, så
sporene skræmte. I diskussionen af sortimentets sammensætning
var det sælgerne, der pressede på for en udvidelse, medens Hans
Rasmussen holdt igen. Han var helt på det rene med behovet for at
modernisere sortimentet, men også klar over, at firmaets størrelse
ikke tillod store satsninger på enkeltprodukter og heller ikke for
mange nye produkter på én gang.

Der skete ikke de store ændringer i sælgerstaben i periodens løb.
Antallet af rejsende til kolonialsektoren blev langsomt reduceret.
Det var stadig markedet på Sjælland, der var sværest for virksomhe
den at få fat i. Fra 1970 blev Erik Rasmussen, der havde været i fir
maet siden 1965, udnævnt til distriktschef for Sjælland og hoved
stadsområdet med en sælger til hjælp. Det styrkede salget dér og
skabte mere stabilitet og kontinuitet i firmaets arbejde i dette områ
de. I 1977 forsøgte man imidlertid at gå nye veje. Der blev ansat en
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civiløkonom som marketingschef. Det faldt imidlertid tidsmæssigt
sammen med, at hovedkonkurrenten skærpede konkurrencen til
noget, der lignede priskrig, så marketingschefens ansættelse førte
ikke til bedre salgstal eller bidrog kun til, at overskuddet ikke blev
endnu mere forringet, end tilfældet var, og han blev derfor kun en
parentes i firmaets salgsarbejde. Det fulgte de traditionelle linjer, og
bestræbelserne blev mere og mere koncentreret om at få et stort
salg via grossist. Det springende punkt i den henseende var, om A/S
Albert Nielsen kunne få sine varer optaget på grossisternes fortryk
te ordresedler. Ordresedlernes sammensætning blev løbende taget
op til vurdering af grossisterne, og tendensen gik i retning af at
nedskære antallet af varer. Afgørelsen af hvilke varer, der kunne
komme med, blev truffet af de særlige indkøbsudvalg eller vareud
valg, som grossisterne og indkøbskæderne nedsatte, og udslagsgi
vende blev det, om statistikken viste, at der var stor omsætning af
den pågældende vare fra grossisternes lager. Det var derfor af vital
betydning for A/S Albert Nielsen at få så stor en del af omsætnin
gen leveret via grosserer som muligt. Det var et forhold, der blev
indskærpet over for sælgerne igen og igen. Firmaet gik dog aldrig så
vidt som til at forbyde direkte levering fra fabrik til købmand. Det
var langt fra alle grossister, der havde A/S Albert Nielsens varer på
de fortrykte ordresedler eller på lager, og firmaet kunne naturligvis
ikke afskære sig fra omsætning med disse grossisters kunder, men
hovedindsatsen i salgsarbejdet blev lagt i bestræbelserne på at holde
sig inde i varmen eller komme ind i varmen hos grossisterne.
Tabel 8
Driftsregnskab

1971-1980

1971
Udgifter
Produktion
Admin istr.
Salg
Øvrige
Ialt 1

Varesalg
Bruttores.
Afskr.

1972

1973

1.470.121
306.556
530.605
144.879
2.452.161

1.604.241
335.990
575.897
166.906
2.683.034

1.919.169
372.023
640.898
315.239
3.247.329

2.354.488
441.787
732.385
368.199
3.896.859

2.465.450
518.129
771.446
337.457
4.092.482

2.373.527
- 78.634
36.530

2.814.447
131.413
92.343

3.367.463
120.134
89.456

4.024.206
127.347
117.099

4.221.742
129.260
107.370

1974

1975
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Driftsres.
Lager forsk.
Nettores.
Overført
Rådighedsb.

-115.164
88.054
-27.110
2.175
-24.933

39.170

30.678

10.248

21.890

39.170
-24.935
14.235

30.678
2.237
32.915

10.248
22.915
33.163

21.890
18.163
40.053

1976

1977

1978

1979

1980*

Udgifter
Produktion
Administr.
SalgØvrige
Ialt 1

2.991.468
569.059
864.707
142.700
4.567.934

3.316.827
595.492
968.819
231.560
5.112.698

3.195.196
621.931
1.016.690
166.642
5.000.459

3.970.625
698.852
1.085.202
417.155
6.171.834

3.218.732
548.725
820.567
361.761
4.949.785

Varesalg
Bruttores.
Afskr.
Nettores.
Overført
Rådighedsb.

4.676.742
108.804
55.787
53.027
20.053
73.080

5.329.893
216.195
179.817
36.378
53.080
89.458

5.036.833
36.374
90.438
-54.064
59.458
5.394

6.505.799
233.965
159.487
74.478
5.394
79.872

5.036.307
86.522
95.298
- 8.776
53.581
44.805

* I 1980 blev regnskabsåret lagt om. Tallene omfatter derfor kim årets første 9
måneder.

Omsætningen steg fra 2.4 mill. kr. i 1971 til 6.5 mill. kr. i 1979. Det
var for en del en følge af den kraftige inflation, der var i samfundet
i 70erne. Inflationen havde allerede været et voksende problem i
60erne, men med oliekrisen i 1973 accellererede den voldsomt, og
da prisstigningerne igen begyndte at komme under kontrol i slut
ningen af 70erne, kom den anden oliekrise i 1979, som igen sendte
inflationen til vejrs. Det var dog ikke kun inflationen, der lå bag fir
maets stigende omsætning. Efter et utilfredsstillende regnskab i
1971 lykkedes det i de to følgende år at bringe omsætningen op på
et højere niveau, hvor den så holdt sig i resten af 70erne med und
tagelse af 1978, hvor priskrigen med Bostik (Vibe-Hastrup) fik sel
skabets omsætning til at vige. Udviklingen i faste priser illustreres af
tabel 8.
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Tabel 9
Omsætning og indtjening i faste priser. Afvigelse fra 1975.
Index 1975=100.

Omsætning
Indtjening

1971
-12
-192

1972 1973 1974
1
4
-6
61-44
106

1975

1976 1977 1978
5 -14
2
45 -380
133

1979 1980
8
-4
194 -163

Det er tydeligt, at det lykkedes at vende udviklingen fra 1971 til
1972, og at virksomheden derefter nåede op på et højere omsæt
ningsniveau. Derimod var indtjeningen langt mere omskiftelig. Det
var velkendt for firmaet, og det blev der taget hensyn til ved altid at
lade en stor del af årets overskud overføre til næste år for på den
måde at udjævne udsvingene. Takket være denne praksis kunne
virksomheden også klare underskuddet i 1978, således at der med
undtagelse af 1971 hvert år i 70erne var et positivt beløb til rådig
hed, når årsregnskabet var gjort endeligt op.

Underfondseje 1980-89
Albert Nielsen døde i foråret 1980, 88 år gammel. Han fulgte sin
virksomhed til det sidste og var ved sin død formand for bestyrelsen
for både aktieselskabet og fondet. Det var blevet bestemt, at efter Al
bert Nielsens død skulle medlemmerne af fondsbestyrelsen udpe
ges af Arhus Industriforening, Arhus Handelsstandsforening og Ad
vokatforeningen i Århus. Formanden skulle stedse være praktise
rende advokat i byen, og de øvrige medlemmer af bestyrelsen skulle
udpeges blandt nuværende eller tidligere erhvervsdrivende i Århus.
Direktøren for A/S Albert Nielsen Kemisk Industri var født medlem
af såvel fondsbestyrelse som aktieselskabsbestyrelse.
Landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen havde ligesom Albert
Nielsen selv været livsvarigt medlem af bestyrelsen, men han trak sig
tilbage i forbindelse med Albert Nielsens død. Det var således to
pladser, der skulle besættes. Hans Rasmussen var som direktør med
lem af bestyrelsen, og Århus Industriforening var i forvejen repræs
enteret vedO direktør Poul E. Svendsen. Som afløser for Albert Nielsen valgte Arhus Handelsstandsforening direktør Erik Manggaard,
medens Viggo Holst-Knudsen blev afløst af sin svigersøn, advokat
Holger Bennetsen.
Fondsbestyrelsen havde en vedtægtsmæssig forpligtelse til at pas-
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se på, at fondskapitalen ikke gik tabt, og hvor denne forpligtelse i
Albert Nielsens tid som en selvfølge var blevet opfattet som en for
pligtelse til at drive fabrikken med det bedst mulige økonomiske re
sultat, var denne forudsætning ikke længere til stede. Som vedtæg
terne var formuleret, havde fondsbestyrelsen ingen forpligtelse til
at drive fabrikken videre. Hvis bestyrelsen skønnede, at fondskapita
len kunne forrentes bedre ved en anden anbringelse, var den i sin
gode ret til at træffe en sådan disposition.
Det skabte nye vilkår for fabrikken og den daglige leder. Hans
Rasmussen prioriterede fabrikkens fortsatte beståen højere end de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, og der var således indbygget en vis in
teressemodsætning i selve den konstruktion, som Albert Nielsen
havde valgt. Så længe virksomheden gik godt økonomisk, fik det in
gen praktisk betydning, men når økonomien blev forringet, skabte
det problemer. Det viste sig midt i 80erne, da en nedgang i indtje
ningen fik formanden for fondsbestyrelsen til at plædere for, at
man skulle acceptere tilbud om køb af virksomheden. Det modsatte
Hans Rasmussen sig, og da formanden kort tid efter solgte sin advo
katforretning og således måtte forlade bestyrelsen, da han ikke læn
gere var praktiserende advokat, samtidig med at regnskabet bedre
de sig, blev sagen stillet i bero, men i slutningen af 80erne blev det
påny aktuelt, og denne gang førte det til indstilling af produktio
nen. Selvom det således kun var to gange, hvor hensynet til fonds
kapitalen og til virksomheden kom i markeret indbyrdes modsæt
ning, var denne modsætning dog latent til stede i hele perioden ef
ter Albert Nielsens død, og det skabte en vis usikkerhed, som især
blev mærkbar fra midten af 80erne, efter at muligheden af at sælge
virksomheden var blevet bragt på bane.
De første år af 80erne var problemet ikke så akut. Netop omkring
1980 tog virksomheden endnu et spring opad. Ligesom købet af
Baess i 1960 og overgangen til blød skocreme i begyndelsen af 70erne havde ført virksomheden op til et højere indtjeningsniveau, ske
te der omkring 1980 en række ting, som tilsammen gav virksomhe
den et lignende løft. Firmaet fik en meget større markedsandel, ik
ke mindst på øerne.
Bag denne udvikling lå en række faktorer. For det første blev sæl
gerkorpset forynget. Flere af de ældre sælgere, der havde været
med siden 50erne, trak sig tilbage. Firmaet havde 6 sælgere til kolo-
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nialbranchen (+ 1 def solgte ostevoks), og 4 af de 6 blev ansat i åre
ne 1978-81. Størst anciennitet blandt de 6 havde Henning Hansen,
der dækkede Sjælland uden for hovedstadsområdet og Lolland-Fal
ster. Han var blevet ansat i 1970.1 1972 ansattes E. Schjoldager til at
tage sig af Nordjylland. I 1978 Evald Vinther (Østjylland), 1980 Jør
gen Hansen (Fyn og Sønderjylland) og i 1981 Jørn Hornshøj (Vest
jylland) og Erik Knudsen (hovedstadsområdet). Den nye beman
ding af sælgerkorpset blev et afgjort plus for salgsarbejdet, og sæl
gerne havde deres del af æren for, at indtjeningen sprang i vejret i
begyndelsen af 80erne. Dertil kom imidlertid også andre forhold.
Firmaet fik lidt af et gennembrud i forhold til nogle af de store ko
lonialgrossister. Det gælder først og fremmest F.D.B., som A/S Al
bert Nielsen havde haft meget svært ved at komme ind hos. Her lyk
kedes det en af de nye sælgere, Jørgen Hansen at skaffe en gennemfaktureringsaftale i foråret 1981, og det blev indledningen til et
betydeligt større salg til F.D.B., der generelt åbnede for eksterne va
remærker i disse år. 11980/81 havde F.D.B. aftaget for 246 tusind kr.
I de følgende regnskabsår steg dette tal til: 1.078, 1.443, 1.757 og
nåede i regnskabsåret 1984/85 op på 2.088 tusind kr. Der var altså
tale om en kraftig vækst, selv når man tager hensyn til denne perio
des inflation. 1 1983 lykkedes det også at få en tilfredsstillende aftale
med den største ikke-købmandsejede kolonialgrossist, Dagrofa. Fir
maet havde i længere tid haft et godt forhold til denne virksomheds
afdeling i Herning, men nu lykkedes det at få en aftale, der dække
de alle virksomhedens afdelinger, og det gjorde med et slag A/S Al
bert Nielsen landsdækkende; det hjalp i hvert fald firmaet til en
bedre markedsandel uden for Jylland.
Discountbutikkerne begyndte nu at vise sig, og for at imødegå
den forventede skærpede konkurrence indførte Hans Rasmussen et
særligt palletilbud, en kvantumsrabat, som blandt andet er begrun
det i lavere ekspeditionsomkostninger. Man førte også en intensiv
reklamekampagne i Dansk Handelsblad for Olsen skocreme under
mottoet blankt den bedste. Imidlertid førte discountbutikkerne ik
ke på dette tidspunkt til en skærpelse af konkurrencen i det om
fang, firmaet havde frygtet. Det skyldes først og fremmest, at A/S Al
bert Nielsens hovedkonkurrent og ærkerival Bostik (Vibe-Hastrup)
havde vanskeligheder. Dette firma havde ved udgangen af 1978 opsagt sine egne sælgere og havde derefter overladt salget til Salgs
kompagniet, et firma, der har specialiseret sig i at repræsentere en
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I el forsøg på at fremme afsætningen arrangerede Albert Nielsen en lodtrækning om en va
rebil blandt de købmænd , som havde købt et vist kvantum af firmaets produkter i slutningen
af 1960. Udtrækningen af vinderen fandt sted i begyndelsen af 1961 og blev foretaget af sel
skabets revisor A. Busch-Sørensen til venstre, overvåget af Albert Nielsen, redaktøren af
Dansk I landelsblad Bent Hemmer Hansen og formanden for De samvirkende Købmandsfor
eninger, Knud Aagaard.

række forskellige leverandører til kolonialbranchen. Salgskompag
niets sælgerstab var større end Bostiks; til gengæld havde de langt
flere varer med i deres kollektion og ikke nogen specifik firmaloya
litet i forhold til netop Bostik. Resultatet blev, at Bostiks skocreme i
disse år mistede markedsandel.

I efteråret 1983 ansatte Bostik imidlertid en ny salgschef, og han fik
fra januar 1984 igen ansat egne sælgere i dette firma, og det blev
indledningen til en veritabel priskrig på skocrememarkedet i de føl
gende år. Samtidig skiftede F.D.B. direktør, og den nye mand gav
Bostik gode betingelser, således at A/S Albert Nielsen nu blev klemt
fra flere sider. Det gav sig hurtigt udslag i regnskaberne.
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Tabel 10
Driftsregnskab 1980/81-1984/85

1983/84

1984/85

1980/81

1981/82

1982/83

Udgifter
Produktion
Administr.
Salg
Øvrige
Ialt

5.063.841
884.662
1.310.972
593.302
7.852.777

6.180.424
1.053.214
1.623.036
790.808
9.647.482

6.957.507
1.150.295
1.873.611
605.464
10.586.877

7.448.022
1.138.500
1.923.151
733.487
11.243.160 11.333.621

Varesalg
Bruttores.
Afskr.
Nettores.
Overført
Rådighedsb.

8.056.120
203.343
145.724
57.619
44.805
102.424

10.095.259
447.777
217.699
229.078
52.424
281.502

10.959.394
372.517
242.631
129.886
7.027
136.913

11.927.060 11.816.776
483.155
683.900
358.241
315.506
124.914
368.394
224.34
136.913
349.256
505.307

Omsætningen steg fra 8 mill. kr. i 1980/81 til næsten 12 mill. kr. i
1983/84, og selvom inflationen var kraftig i disse år i kølvandet på
den anden oliekrise, var der dog tale om en betydelig realvækst. Det
illustreres af tabel 11, der viser udviklingen i faste priser.
Tabel 11
Omsætning og indtjening i faste priser. Afvigelse fra 1980/81.
Index 1980/81=pristal 112=100
1980/81

Omsætning
Driftsresultat

1981/82
17
322

1982/83
21
121

1983/84
26
676

1984/85
18
97

Tabellen viser, hvordan omsætningen fra 1980/81 til 1981/82
sprang op på et niveau, der lå ca. 20 % højere målt i faste priser, og
det niveau holdt den sig på i de følgende år. Driftsresultatet udviste
som altid større udsving, men det er også tydeligt, at det kom op på
et højere niveau, om end dette niveau var mindre stabilt end det,
der gjaldt for omsætningen. Men målt i faste priser var driftsresulta
tet i 1983/84 næsten 7 gange større, end det var i 1980/81. I % af
omsætningen steg driftsresultatet fra mindre end 1 til over 3. Det
var langt fra de 20 %, virksomheden havde opnået i 1946, men alli
gevel betydeligt bedre end niveauet i det meste af 60erne og 70erne
og under alle omstændigheder i sig selv en tilfredsstillende udvik-
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ling, at det steg. De høje indtægter i begyndelsen af 80erne gjorde
det muligt for firmaet at foretage nogle lidt mere langsigtede inve
steringer. Sælgernes bilpark blev skiftet ud i 1983 med nye biler i
BMW-klassen eller næsten i BMW-klassen, og der blev investeret i
EAN-kodning af fabrikkens produkter. Det er det såkaldte stregko
desystem, som er en kombination af talkoder og stregkoder, som
gør det muligt for kassedamerne i supermarkederne at foretage en
elektronisk indkodning af varens pris. Det var en investering på
150.000 kr. og altså ikke noget helt lille beløb, og A/S Albert Niel
sen var meget tidligt fremme med denne investering. Begge investe
ringer blev afholdt af den løbende drift, så driftsresultatet var i vir
keligheden endnu finere, end regnskabet udviste.
Men som regnskabet for 1984/85 viste, var de gode resultater ikke
baseret på noget solidt fundament. Det var aftalerne med F.D.B. og
Dagrofa, der gjorde det muligt for A/S Albert Nielsen at sætte om
sætningen 20 % i vejret, men disse aftaler var ikke nogen velerhver
vet rettighed, som man kunne regne for sikker, når først man havde
opnået den. Tværtimod. Grossisterne tog løbende deres varesorti
ment op til overvejelse, og tendensen gik entydigt i retning af at
nedskære sortimentet. Det var derfor en stadig kamp at holde sig in
de i varmen. Afgørende i den henseende blev det, om grossisternes
salgsstatistik viste en tilfredsstillende omsætningshastighed. Havde
en vare ikke det, blev den udmeldt af sortimentet, dvs. så kunne den
fremover ikke leveres fra den pågældende grossists lager.
På dette punkt havde udviklingen i kolonialbranchen gjort leve
randørerne sårbare. Efterhånden som antallet af grossister svandt
ind, voksede leverandørernes afhængighed af dem, der blev tilbage.
Netop i 1983 skete der en fusion mellem Brødrene Justesen og Da
gros, som blev omdannet til Dagrofa. Denne nye virksomhed var så
stor, at den blev underlagt tilsyn af Monopoltilsynet6. Herefter var
det danske kolonialvaremarked domineret af fem store grossister og
et antal mindre. De fem store var Dagrofa, F.D.B., Dansk Supermar
ked og de købmandsejede Oceka/NH og Hoki. Dertil kom en ræk
ke mindre, men deres antal var gået kraftigt tilbage, og situationen
var meget langt fra den klassiske, hvor hver købstad havde haft to el
ler flere selvstændige kolonialgrossister med en underskov af detail
grossister (store detailhandlere der købte ind både til sig selv og til
mindre kolleger). Det var derfor svært for en leverandør at indhen
te tabet, hvis han fik en eller flere af sine varer udmeldt af grossi-
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Sternes sortiment, og risikoen for det var voksende, fordi tendensen
tydeligt gik i retning af, at grossisterne rationaliserede deres lagre
ved at nedskære antallet af varenumre.
Det var en udvikling, som ikke levnede leverandørerne mange
handlemuligheder. Nogle af dem søgte at styrke deres stilling ved at
melde sig ind i Dansk Dagligvareleverandør Forening, men A/S Al
bert Nielsen valgte ligesom et andet århusiansk firma, P. Baunsgaard at stå uden for denne forening. I stedet satte man alle kræfter
ind på at skabe så stort et salg via grossist som muligt. Igen og igen
blev det indskærpet sælgerne, at fremfor at sælge til direkte levering
til detailhandler, skulle de prøve at sælge til levering fra grosserer,
fordi det var liv og død for fabrikken at opnå en tilfredsstillende om
sætningshastighed for de varer, som blev leveret til grosserernes lag
re. Det var imidlertid ikke så ligetil, og i takt med, at konkurrencen
på det danske dagligvaremarked blev intensiveret op gennem 80erne, blev situationen for små leverandører som A/S Albert Nielsen
mere og mere prekær.
Skocreme var ikke nogen vare, som interesserede kolonialbran
chen særlig meget, og det var næsten ikke til at opbygge en mærke
vare-loyalitet hos forbrugerne. A/S Albert Nielsens skocreme stod
bestemt ikke tilbage for nogen i kvalitet, men den udmærkede sig
heller ikke så meget, at den fik en klar kvalitetsmæssig overlegen
hed. De andre fabrikkers skocreme var også god, og det var således
ikke kvaliteten, man kunne sælge varen på. Det var heller ikke pri
sen, for firmaet var med undtagelse af nogle enkelte tiltag ikke
førende i priskrigen, men hørte til i den dyrere ende af skalaen.
Den strategi, som A/S Albert Nielsen fulgte, var at yde detailhand
lerne god service med hensyn til at føre tilsyn med varehylderne
med skocreme og møbelplejemidler og hjælpe med til at holde dis
se hylder i det, der hed bedste salgskraftige stand. Det gjaldt om at
holde kunderne løbende forsynet med A/S Albert Nielsens produk
ter - helst dem alle sammen - leveret fra kundernes grossist.
A/S Albert Nielsen var imidlertid ikke ene om markedet og hel
ler ikke ene om strategien. Som nævnt antog ærkerivalen Vibe-Ha
strup (Bostik) fra januar 1984 igen egne sælgere, og det blev ind
ledningen til en priskrig om skocrememarkedet. Vibe-Hastrups ho
vedvåben var udstrakte rabatter, og modstræbende gik Hans
Rasmussen med til at give mere rabat for A/S Albert Nielsens ved
kommende, men han anførte gang på gang over for sælgerne, at de
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Tappehallen 1965. I baggrunden anes en påfyldningsmaskine, som var blandt de effekter, fir
maet overtog fra Baess. Arbejdsgangen er blevet rationaliseret i forhold til 30erne og 40ernes
system med en stor kedel (se Erhvervshistorisk Arbog 1989 s. 31). I baggrunden ses til højre
en stabel indkøbskasser, som var et levn fra cl fremstød, virksomheden gjorde omkring 1960.
På det tidspunkt brugte købmændene kaffen som hovedartikel i deres kamp med brugsfore
ningerne om kunderne. Denne kampagne hæftede Albert Nielsen sig på ved at tilbyde en
kasse med påskriften “Køb kaffen hos købmanden” på to af siderne og “Luxu skocreme” på
de to andre. Kassen var stor nok til 6 dussin Luxu og fulgte med, hvis man bestilte så mange.
Til venstre i billedets baggrund hænger et spejl, der gjorde det muligt for de damer, der sad
med ryggen til døren, al se om det var chefen, der kom ind i lokalet.
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skulle være tilbageholdende med at give rabat, og han mindede om
Indian skocremen, hvis fabrikant i sin tid var gået fallit på grund af
for udstrakt rabatgivning. Da Vibe-Hastrup imidlertid også begynd
te at levere sin skocreme Tit til discountbutikkerne, nægtede Hans
Rasmussen at lade Olsen følge trop, og han lod også Vibe-Hastrup
alene om den forretning at levere skocreme til Dansk Supermar
ked, der solgte den under sit eget navn.
Det voldsomme fremstød fra Vibe-Hastrup, og problemer med
F.D.B., hvis nye direktør favoriserede Vibe-Hastrup, gav A/S Albert
Nielsen problemer i 1984. Omsætningen faldt, og i foråret 1985 så
det ikke alt for godt ud. Det forringede regnskab aktualiserede for
manden for fondsbestyrelsens tanke om at sælge fabrikken. Det
kom til en skarp konfrontation mellem direktør og formand om
dette spørgsmål på et bestyrelsesmøde i august 1985, men der blev
ikke truffet nogen beslutning om at sælge virksomheden. Hans
Rasmussen, som på det tidspunkt nærmede sig de 67, havde tilken
degivet, at han ville fratræde som direktør til april 1986, men inden
det kom så vidt, udtrådte formanden af fondsbestyrelsen, og den
nye formand, advokat Ole Ravnsbo pressede ikke så stærkt på for et
salg som sin forgænger. Der var betydelig uro på markedet, og et di
rektørskifte forekom derfor betænkeligt netop på det tidspunkt.
Samtidig blev det mest akutte pres på A/S Albert Nielsen lettet lidt.
Det var lykkedes Hans Rasmussen gennem et særligt rabat-system
samt en direkte henvendelse til direktør le Fevre, F.D.B. at få for
bedret firmaets position hos denne aftager, og samtidig var der tegn
på, at Vibe-Hastrup (Bostik) ikke kunne fortsætte priskrigen med
samme intensitet som hidtil. Det var et klart signal i den henseende,
at den salgschef, der var tiltrådt hos Bostik i efteråret 1983, og som
havde lanceret priskrigen, fratrådte sin stilling ved årsskiftet
1985/86.
Priskrigen på skocrememarkedet var kun en lille del af den år for år
mere skarpe konkurrence på det danske dagligvaremarked. Der var
80erne igennem en betydelig uro på dette område. Turbulens, sag
de branchens egne folk, og det hævede det hele op på et højere
plan, men ændrede i øvrigt ikke ved realiteterne, som var en kniv
skarp konkurrence, der ubønhørligt pressede de svageste ud af mar
kedet. Det gjaldt såvel grossister som detaillister. Detailhandlerne
sluttede sig sammen i kæder, der havde en mere eller mindre fast
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tilknytning til bestemte grossister, men stabiliteten på dette område
var ikke stor, og der blev til stadighed dannet nye kæder, eller bes
tående kæder blev relanceret efter nye koncepter. Samtidig blev der
dannet indkøbsforeninger og regionale sammenslutninger inden
for kæderne, og med 6 sælgere i marken kunne det være vanskeligt
at sikre en fuldstændig ensartet rabatpolitik. Hovedlinjen i A/S Al
bert Nielsens politik på dette punkt var stifterens gamle grundsæt
ning “Noget for noget og ingenting for ingenting”. Det viste sig ty
deligt, når de mange lokale sammenslutninger af detailhandlere
henvendte sig om tilskud til deres reklamemateriale. De fik ikke nej,
men tilskuddet blev gjort afhængig af deltagernes køb af A/S Albert
Nielsens varer. Jo større køb de foretog i forbindelse med det pågæl
dende reklamefremstød, jo større reklametilskud gav fabrikken.
Presset fra dagligvarehandelen mod leverandørerne for at få rekla
metilskud voksede i takt med, at priskrigen tilspidsedes. Det kunne
undertiden antage uhyrlige former. En detailhandelsvirksomhed
uden for kolonialvarebranchen udbad sig således et tilskud på om
kring 800 kr. med henvisning til, at julen stod for døren, og at bu
tikken havde “valgt netop at gøre ekstra meget ud af Deres produk
ter i vor lokale annoncering samt udstillinger”. Brevet var et stan
dardbrev, og det mere end nærmede sig pengeafpresning. Henven
delsen blev naturligvis ikke besvaret.
Priskrigen på dagligvaremarkedet fremkaldte en tendens til ratio
nalisering og stordrift. Discountbutikkerne, der havde vist sig for
første gang i Danmark i 1979, bredte sig nu i løbet af 80erne. De
stod som udtryk for den rendyrkede priskonkurrence. Andre detail
handelsforretninger satsede på kvalitet, service eller udvalg som
våben i konkurrencen. Det kunne gå op og ned, men tendensen gik
i retning af, at lavprisvarehuse og supermarkeder vandt frem på be
kostning af de traditionelle købmænd. De havde ellers fået et løft
med liberaliseringen af næringsloven i 1970, som gjorde det muligt
for disse forretninger at omdanne sig til minimarkeder med mejeri
produkter og kødvarer i sortimentet, men liberaliseringen havde
udtømt sine positive virkninger for denne gruppe i 80erne, og den
fremstod i den almindelige bevidsthed som den mest truede del af
dagligvaredetailhandelen.
Og desværre for A/S Albert Nielsen var det den del af detailhan
delen, hvor firmaet havde den største markedsandel. Hvis man ind
deler kolonialbranchens butikker i fire grupper efter omsætnin-
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gens størrelse havde A/S Albert Nielsen for skocremens vedkom
mende en markedsandel på 51.7% hos købmænd med ikke over 5
mill. kr. i årlig omsætning, en markedsandel på 29.9% hos køb
mænd med 5-15 mill, kr.s årsomsætning, 22.1% af markedet hos
købmænd med 15-25 mill. kr. og 24.0% hos købmænd med 25 mill,
kr. eller mere i omsætning.7 Denne fordeling afspejler til dels kun
dekredsens geografiske struktur, idet firmaets markedsandel tiltog
med afstanden til København. Nord-, Vest- og Sønderjylland var
virksomhedens bedste områder, og det var her, de små købmands
forretninger og minimarkeder holdt længst ud, men det ændrer ik
ke ved, at kundekredsens sammensætning i et fremtidsperspektiv ik
ke var ideel.
I årenes løb havde A/S Albert Nielsen langsomt udvidet sin mar
kedsandel af skocreme. Vibe-Hastrup/Bostik havde fortsat den stør
ste andel, som i 80erne lå på omkring 40%, medens A/S Albert
Nielsens lå på omkring 30%, men der skete det, at Olsen blød sko
creme blev det største enkeltmærke. Vibe-Hastrup kunne kun holde
sin markedsandel ved at levere skocreme til Dansk Supermarked,
der solgte den under eget navn. Det betød, at Vibe-Hastrups eget
mærke, Tit ikke kunne holde så stor en markedsandel som Olsen. I
1985-86 svingede blød Tit omkring 22% i markedsandel, medens
blød Olsens markedsandel lå omkring 30%>.
Ved midten af 80erne stod A/S Albert Nielsen tilbage som den eneste
danske fabrik af betydning inden for skocreme, og Olsen var det
største mærke. Virksomheden havde leveringsaftaler med de fem
største aftagergrupper F.D.B., Dagrofa, Dansk Supermarked og de to
købmandsejede selskaber Oceka/NH og Hoki (som på dette tids
punkt for øvrigt var på nippet til at blive fusioneret). Der var tegn på,
at Bostik ikke kunne opretholde den intensive priskrig, så fremtids
udsigterne var ikke dårlige ved indgangen til anden halvdel af 80erne. 1986 og 1987 blev da også gode år for fabrikken, men i løbet af
1988 gik udviklingen igen den forkerte vej, og i 1989 indtraf der en
række begivenheder, som medførte, at virksomheden indstillede
produktionen året efter. Der var på ingen måde tale om, at virksom
heden gik konkurs; tværtimod var der en betydelig formue, da det en
delige regnskab blev gjort op. Men fremtidsudsigterne ved 80ernes
slutning var ikke gode, og bestyrelsen valgte derfor at standse i tide.
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Regnskabsresultaterne for den sidste halvdel af 80erne fremgår af
nedenstående tabel.
Tabel 12
Driftsregnskab 1985/86- 1988/89

1985/86
Udgifter
Produktion
Administration
Salg
Øvrige
Ialt *
Varesalg
Bruttoresultat
Afskrivning
Nettoresultat
Overført
Rådighedsbeløb

1986/87

1987/88

1988/89

7.778.920
1.171.374
2.053.076
713.667
11.717.037

8.189.249
1.410.636
2.037.284
720.837
12.358.006

7.264.583
1.613.673
2.142.450
479.517
11.500.223

7.750.387
1.427.316
2.436.917
487.141
12.101.761

12.302.368
585.331
351.424
233.907
329.256
563.163

13.077.195
719.189
396.878
322.311
563.163
885.474

11.989.541
489.318
342.698
146.620
835.474
982.089

12.469.360
367.599
367.430
169
932.089
932.258

Tabel 13 viser udviklingen i faste priser.
Tabel 13
Omsætning og indtjening i faste priser 1985/86-1988/89. Afvigelse fra 1980/81
Index 1980/81 =pristal 112=100

Omsætning
Indtjening-

1985/86
19
303

1986/87
24
469

1987/88
2
120

1988/89
- 173

Omsætningen kulminerede i 1986/87 med over 13 mill, kr., og ind
tjeningen nåede samme år op på 322 tusind kr. Det var ikke helt så
højt som i 1983/84 og var i % af omsætningen kun 2.5. I forhold til
så mange andre år var det imidlertid et meget tilfredsstillende regn
skab, men det karakteriserede virksomhedens situation, at det selv i
de bedste år ikke var muligt at opnå en højere indtjeningsprocent.
Sat i forhold til virksomhedens indre værdi, som løseligt kan anslås
til omkring 8 mill, kr., udgjorde fortjenesten 4%, og i en tid, hvor
renteniveauet lå omkring 10, var det naturligvis nærliggende, at be
styrelsen, der havde til opgave at værne formuen, tilbagevendende
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overvejede alternative anbringelser af den formue, som var bundet
i virksomheden. Som nævnt var der her en interessedivergens mel
lem direktøren, Hans Rasmussen, der gav arbejdet for at bevare
virksomheden første prioritet, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer,
der ikke nødvendigvis prioriterede dette hensyn tilsvarende højt.
Denne interessedivergens skabte en vis usikkerhed, og denne
usikkerhed blev forstærket af det generationsskifte, der begyndte at
trænge sig på. I 1988 fyldte Hans Rasmussen 70, og allerede nogle
år i forvejen var han begyndt at lufte tanken om at gå af. Det mødte
imidlertid den vanskelighed, at der ikke var nogen oplagt efterføl
ger, og virksomheden var for lille til, at der var råd til at prøve sig
frem. Driftsresultatet tillod kun undtagelsesvis, at man ansatte yder
ligere en medarbejder på chef- eller souschef-niveau. En sådan
ansættelse var ikke mulig i længere tid af gangen, og med den cen
trale position, som Hans Rasmussen havde i virksomhedens liv, var
det ikke muligt for en udefra kommende at afløse ham uden en vis
periode til at blive sat ind i arbejdets mangesidede karakter. Et ge
nerationsskifte krævede altså både tid og penge, og ingen af delene
var der nok af. Tværtimod fortsatte de urolige forhold på dagligva
remarkedet, og det fik i første omgang Hans Rasmussen til at udsky
de sin afgang. Først et år og senere på ubestemt tid. Imidlertid nær
mede tiden sig for hans 70 års dag, og bestyrelsen besluttede derfor
i efteråret 1988 at opslå en stilling som salgsdirektør med den tanke,
at den pågældende efter en kortere periode kunne overtage den
samlede ledelse af fabrikken. Der var 108 ansøgere til stillingen, og
det lykkedes også at udpege en af dem, en 40-årig mand der tiltråd
te sin stilling i november 1988. Fra nytår 1989 skulle han lede den
daglige drift, medens Hans Rasmussen blot skulle svæve over vande
ne, men allerede i februar gav den nye mand op, og Hans Rasmus
sen måtte så igen overtage den daglige ledelse. I stedet blev to af fir
maets sælgere udnævnt til henholdsvis salgschef og marketingschef.
De bibeholdt deres salgsdistrikter, men fik desuden nogle overord
nede opgaver, og det var tanken, at en af dem eller måske begge i
fællesskab efter nogen tid kunne overtage ledelsen af selskabet,
men i løbet af efteråret 1989 opgav Hans Rasmussen denne idé, og
generationsskiftet var så ikke kommet en løsning nærmere. Det vil
sige, det var det nu, men på en helt anden måde, end man oprinde
lig havde forestillet sig, nemlig som en konsekvens af udviklingen
på dagligvareområdet.
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Turbulensen på det danske dagligvaremarked fortsatte i anden
halvdel af firserne og tiltog i styrke. Købmænd, grosserere og fabri
kanter våndede sig og søgte hver især at give sorteper videre, men
man var kommet ind i en priskrig, som pressede avancerne i alle
led. A/S Albert Nielsen havde mærket de skærpede vilkår omkring
1985, men i foråret 1986 lykkedes det igen at få omsætningen i vej
ret, og som nævnt blev året 1986/87 et godt år for virksomheden.
Men det var en balancegang at få det til at gå godt. Der er færre end
ti, der bestemmer, hvad detailpriserne på vore varer skal blive, skrev
Hans Rasmussen til sælgerne i en rundskrivelse den 21. januar
1986, og de ti var også dem, der bestemte over, hvor stort salget kun
ne blive, fordi de bestemte over kolonialgrossisternes politik med
hensyn til hvilke varer, der blev taget på lager, og hvilke der blev
udelukket. Og havde de så endda kunnet bestemme sig, men de be
stemte hele tiden om igen, så leverandørerne røg ind og ud af lag
rene og lagerlisterne. I A/S Albert Nielsens såkaldte sælgercirku
lærer kan man følge slagets gang.
Praktisk talt daglig skrev Hans Rasmussen til sælgerne, ofte lange
breve, som holdt dem informeret om selskabets vilkår og udviklin
gen på dagligvaremarkedet. Her fremgår det, hvad det var for et slid
at holde virksomheden kørende, og hvor svært og tidkrævende det
var at tilpasse sig et så uroligt og omskifteligt marked. Forbindelsen
til Dansk Supermarked kan illustrere dette: 16. januar 1987 kunne
Hans Rasmussen fortælle om en forhandling med Dansk Supermar
ked (D.S.), der prøvede at presse prisen. Hans Rasmussen sagde nej
til det med fare for så at ryge ud af sortimentet. Så galt gik det nu ik
ke for skocremen, men 2. februar 87 fik sælgerne besked om, at
D.S. havde forkastet Tenton-serien til fordel for konkurrenten Ster
ling. Direktøren for Sterling, Hans Glavind Rasmussen havde kon
kurreret på prisen. Der var Glavind til forskel, kunne man sige; i
hvert fald røg Tenton ud. I december 1987 fik Hans Rasmussen så
igen en forhandling med D.S. i et forsøg på at få Tenton-produkterne ind igen. Det førte ikke til noget, men i marts 1988 fik Hans
Rasmussen dog arrangeret et besøg på fabrikken af de to ind
købsansvarlige fra D.S., og det skabte en vis goodwill omkring fa
brikken. Kort tid efter nedsatte A/S Albert Nielsen prisen på Ten
ton teakolie, og det illustrerede meget godt firmaets dilemma. Man
måtte vælge mellem indtjening og omsætning. Valgte man priser,
der sikrede en passende indtjening pr. stk., faldt omsætningen, og
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valgte man priser, der sikrede en passende omsætning, blev indtje
ningen pr. stk. for lille. Ligegyldig hvad man gjorde, var det ikke no
gen god forretning.
Dansk Supermarked var en af de fem store aftagere. De andre gav
også problemer ind imellem, men heldigvis også glæder. Dagrofa
feks., der i december 1985 havde nedskåret sit sortiment fra 10.500
varenumre til 7.000, ønskede kun ét mærke i skocreme, og valget
faldt i april 1987 på Olsen. Det var naturligvis et stort plus for fa
brikken, og sammen med et meget stort indkøb fra F.D.B. i vinteren
1987 bidrog det til dette års gode resultat.
Der var to grunde til, at F.D.B. købte stort ind. For det første med
fører en streng vinter et øget forbrug af skocreme, og for det andet
havde Vibe-Hastrup (Bostik) forbigående vanskeligheder på dette
tidspunkt. I januar 1987 besluttede Bostik at skille sig af med sine
egne sælgere igen og lade salget overgå til Johnson Wax, således at
Johnson Wax's sælgere fremover også repræsenterede Bostik i sko
creme.
Det var for så vidt meget tilfredsstillende set fra A/S Albert Niel
sens synspunkt, og ved midten af 1987 så fremtiden stadig lovende
ud. Bestyrelsen besluttede i sensommeren, at både fabrik og direk
tør kunne fortsætte, så længe regnskabet var acceptabelt. Det skabte
ro blandt medarbejderne efter den usikkerhed, der havde været
omkring Hans Rasmussens stilling siden 1985. Men samtidig be
gyndte nye skyer at vise sig i horisonten fra en uventet kant. Det var
markedet for ostevoks, hvor Albert Nielsen stod som den domine
rende danske leverandør, men hvor der nu dukkede en tysk kon
kurrent op. Markedet havde i årenes løb næsten udviklet sig til et
monopson, dvs. et marked med én (altdominerende) køber. Det var
De danske Mejeriers Fællesindkøb, og denne organisations position
på markedet var så stærk, at A/S Albert Nielsen i slutningen af 1985
opsagde den sælger, der hidtil havde passet dette marked. Han fort
satte som honorarlønnet medarbejder. Avancen på ostevoks var ik
ke så stor på grund af køberens stærke stilling, men til gengæld hav
de denne vare repræsenteret et meget stabilt element i A/S Albert
Nielsens afsætning, så det var foruroligende, hvis den skærpede
konkurrence nu også ville brede sig til dette område.
Det fremgår tydeligt, hvis man ser på sammensætningen af A/S
Albert Nielsens sortiment.
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Investeringerne i udstyr og inventar til fabrikken var ikke tyngende poster på budgettet, men
løbende blev der foretaget både mindre og lidt større forbedringer. Til den sidstnævnte grup
pe hører anskaffelsen afen gaffeltruck til arbejdet på firmaets lager. Det krævede imidlertid
et særligt truckførerkursus, som Firmaets medarbejder Knud Jensen måtte deltage i.

Tabel 14
Varesalg i 1000 kr. fordelt på grupper 1986-88

O s te voks
Skocreme
Møbelpleje
Bonevoks
Insektgift
Øvrige
I alt

1986
5.002
4.019
1.384
434
643
813
12.295

1987
5.151
4.662
1.198
483
535
977
13.006

1988
4.748
3.853
1.087
584
493
1.117
11.882

Ostevoks (Dypian) var blevet den dominerende vare, og Hans
Rasmussen understregede flere gange, at uden ostevoks ville fabrik
ken give underskud. Skocreme (Olsen) og møbelpleje (Tenton) var
de dernæst vigtigste vareområder. De var fordelt på adskillige vare-
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numre (dessins), og situationen var den, at af de 40 dessins, som
A/S Albert Nielsen førte, solgte de 20 bedste for 6 mill, kr., medens
de 20 dårligste kun solgte for 600.000 kr., men selv denne beskedne
omsætning kunne man ikke se bort fra, hvis man fortsat skulle be
skæftige en sælgerstyrke på 6 mand til kolonialbranchen, og en
sådan sælgerstyrke var nødvendig, hvis man ville opretholde salget
af de 20 bedste dessins8. Sortimentssammensætningen var imidler
tid genstand for løbende overvejelser, og der foregik en glidende
udskiftning. De dårligst sælgende dessins gled ud, og nye blev taget
ind. I mange år havde det været en stående diskussion, om selskabet
skulle indføre et toiletrensemiddel, og i november 1988 skete det
endelig under navnet Tenton toiletrens. Det fik imidlertid ikke no
gen afgørende betydning. Det tager tid og koster penge at indarbej
de en ny mærkevare, og fabrikken havde blandt andre vanskelighe
der den, at navnet Tenton ikke var særlig kendt. Dypian var kendt i
fagkredse, og det behøvede ikke at være kendt andre steder, og Ol
sen var kendt over hele landet, selvom han havde sin hovedbastion i
Jylland, men Tenton var aldrig slået igennem på samme måde. Den
politik, man var begyndt på i 70erne og havde gennemført konse
kvent i begyndelsen af 80erne med at gøre Tenton til en egentlig va
reserie, var absolut en rigtig disposition, men firmaet havde ikke ka
pitalstyrke til at lancere den med samme gennembrudskraft, som
Olsen i sin tid havde haft. Nye produkter fik derfor ikke den støtte i
Tenton-navnet, som de ellers kunne have fået.
Inden for skocreme var der en udvikling i gang, som på længere
sigt kunne have fået betydning for sortimentet. Ligesom det i sin tid
havde været nødvendigt for firmaet at forskyde tyngdepunktet fra
den faste til den bløde skosværte, var der en udvikling i gang, som
gav den såkaldte selvblankende skocreme en øget markedsandel.
A/S Albert Nielsen lå ikke forrest i denne udvikling. Ligesom tilfæl
det var med den faste skocreme i sin tid, holdt man nu fast ved den
bløde af kvalitetsmæssige hensyn. Der er ikke tvivl om, at den selv
blankende skocreme ikke har samme kvalitet som skobeskyttelses
faktor som almindelig skocreme. Men den er nemmere at have med
at gøre for forbrugerne, og som det blev påpeget i det ovenfor cite
rede afsnit om pudseadfærden, så var nemhed absolut et salgsargu
ment i forbindelse med skocreme. I januar 1990 gik Albert Nielsen
for alvor ind i dette område, men da var løbet kørt af andre grunde.
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En typisk Olsen-reklame. Olsen optrådte i mange
egenskaber, men i rollen som salgschef har han
mindelser om den rolle, som først Albert Nielsen
og siden Hans Rasmussen spillede som leder af
de tilbagevendende sælgermøder.

Annus horribilis
Annus horribilis kaldte den engelske dronning året 1992, og det
samme kunne Hans Rasmussen have sagt om 1989. Det blev om ik
ke et rædselsår, så i hvert fald et år, hvor ulykkerne væltede ind.
1988 havde i forvejen ikke været for godt, men det gik da, og der var
overskud, og i efteråret forsøgte man som nævnt at tilvejebringe det
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længe ventede generationsskifte på direktørposten. Hans Rasmus
sen fyldte 70 den 1. december, så det var et passende tidspunkt, og
fra årsskiftet overtog den nye salgsdirektør den daglige ledelse, men
som nævnt varede det kun 17 måned, så forlod han stillingen. Salgs
direktørens afgang var det første slag. Dernæst kom et skuffende
halvårsregnskab pr. 1. april. Der var underskud - ganske vist på
grund af udgifter til reparation af taget, men alligevel.
Det er vist ikke forkert at sige, at Olsen var rystet, men det kunne jo
ikke nytte noget. Virksomheden måtte føres videre, og der blev lavet
en ordning, som gjorde én af sælgerne til salgschef og en anden til
marketingschef. Marketingschefen startede med at brænde 80.000
kr. af på et salgsfremstød, som blev en fuser. Det var så meget mere
beklageligt, som pengene ikke var bevilliget afledeisen, så Olsen var
stadigvæk noget rystet, men nu var der dog fundet en løsning, som
kunne føre til et glidende generationsskifte. Da blev firmaet imid
lertid ramt af årets tredje ulykke. Det var Kiwi.
Kiwi er et amerikansk mærke i skocreme, som tidligere var blevet
søgt solgt på det danske marked uden større held. Men nu var salget
overgået til virksomheden Blumøller i Odense, og den besluttede, at
den nu ville erobre det danske skocrememarked. Til det formål fore
tog den et salgsfremstød uden sidestykke i denne del af dagligvare
markedet. Den havde en pæn emballage til sine produkter og havde
fremstillet en æstetisk tiltalende vareopstilling (display) til butiks
brug, og således rustet sendte virksomheden fra midten af maj ikke
mindre end 32 sælgere i marken, der bogstavelig talt ryddede hyl
derne hos købmænd og brugsforeninger for andre fabrikkers sko
creme, alle de steder sælgerne overhovedet kunne komme til det.
På den måde at overtage konkurrenternes varepartier og sætte si
ne egne varer ind i stedet er ikke ulovligt, men det er dog i Dan
mark en usædvanlig fremgangsmåde. Den faldt selvsagt også kon
kurrenterne for brystet. Johnson Wax, der repræsenterede Bostik/Vibe-Hastrup på skocremeområdet, indklagede Blumøller for
Dansk Dagligvareleverandør Forening, og formanden for denne, di
rektør Nehammer fra Spritfabrikkerne udtalte til dagbladet Børsen:
“DLF [Dansk Dagligvareleverandør Forening] kan kun give udtryk for en
principiel holdning til det, vores medlemsvirksomheder foretager sig. Vi
kan eksempelvis ikke blande os i den enkelte virksomheds måde at mar
kedsføre sig på. Det ønsker vi heller ikke.
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Imidlertid skal der ikke herske tvivl om, at vi ikke synes om Blumøller's
fremgangsmåde i den konkrete sag. Der har været tale om en fremgangs
måde, som hverken på kort eller lang sigt er til gavn for dagligvareindustri
en.”

Det var i sin høflige og korrekte form en meget skarp misbilligelse.
Direktøren for Blumøller udtalte nogle dage senere til dagspressen,
at han var ked af sagen, og at den aggressive form for markeds
føring nu var standset. Da var skaden imidlertid sket set fra konkur
renternes synspunkt. Blumøllers kampagne havde været en succes,
og markedet for skocreme var absolut mættet, og det gav sig udslag
i svigtende salg fra A/S Albert Nielsen. Dertil kom, at Blumøller ik
ke blot havde haft succes i de enkelte butikker, men også i forhand
linger med grossererne. Værst for A/S Albert Nielsen i den hense
ende var det, at Dagrofa med tre ugers varsel skiftede Olsen ud som
eneste skocrememærke med Kiwi.
Hvis Olsen før havde været rystet, var han nu tydeligvis groggy,
men der var - for at blive i billedet - ikke tale om knock-out. Salget
var ikke strålende, men der var et salg, og der var kunder, der holdt
fast ved Olsen. Særlig opdagede Blumøller, at det var svært at træn
ge ind i Vendsyssel, hvor der var et meget velrenommeret medlem
(som ovenikøbet hed Egon) af Olsen-banden, som A/S Albert Niel
sens 6 sælgere kaldtes mellem venner. Der var altså ting at glæde sig
over, og virksomheden fortsatte på de nu gældende vilkår, men i
løbet af efteråret indtraf de to sidste ulykker, som i realiteten beseg
lede firmaets skæbne. Ostevokssalget svigtede på grund af den vok
sende udenlandske konkurrence, og samtidig trak det op til, at De
danske Mejeriers Fællesindkøb ville gøre alvor af planer, som denne
organisation i nogen tid havde haft, om selv at overtage ostevoksfabrikationen. Dertil kom, at forsøget med at gøre to af sælgerne til
henholdsvis marketingschef og salgschef ikke faldt ud som forven
tet, og denne ordning blev så igen ophævet i løbet af efteråret 1989.
Fra da af stod det klart, at der ikke skulle meget til, før en afvikling
af virksomheden ville komme på tale.
Halvårsregnskabet pr 1. april 1990 var negativt, og nu gik det
stærkt. Der havde været ført forhandlinger med De danske Mejeri
ers Fællesindkøb om, at de overtog produktionen af Dypian, og i
april var der principiel enighed om dette. Samtidig havde Det dan
ske Trælastkompagni givet tilbud om at købe firmaets grund og
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Fra uddelingen af legater på Handelshøjskolen i Arhus 27. november 1992. Fra venstre for
manden for fondsbestyrelsen, advokat Ole Ravnsbo, direktør Hans Rasmussen og en legat
modtager, der foruden et legat også modtager et skrift om firmaets historie.

ejendom på Daugbjergvej, og disse forhandlinger faldt også på
plads i løbet af april. Det danske Trælastkompagni overtog ejen
dommen, som skulle rømmes i løbet af 1990.
Tilbage af A/S Albert Nielsen var der nu kun Olsen- og Tentonprodukterne, og skulle produktionen af dem fortsættes i firmaets
regi, måtte man finde nye lokaler inden årets udgang. Hans
Rasmussen var indstillet på denne løsning, men kunne ikke få den
øvrige bestyrelse med. Der var i nogen tid blevet forhandlet med det
tyske firma Werner & Mertz om overtagelse af Olsen- og Tentonprodukterne, og i juni førte disse forhandlinger også til et resultat. Be
styrelsen pålagde Hans Rasmussen at opsige medarbejderne med
behørigt varsel. Produktionen fortsatte til november, men fra august
var det ikke længere for A/S Albert Nielsens regning, og i november
fik Werner & Mertz produktionen af Olsen og Tenton overført til
Nordisk Syntese Laboratorium, der i Frejlev på Lolland havde ind
rettet et tidligere mejeri til formålet. I løbet af december blev byg
ningen på Daugbjergvej ryddet. Sidste mand slukkede lyset.
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Fond
A/S Albert Nielsen Kemisk Fabrik eksisterer stadigvæk. Den ejes af
Fabrikant Albert Nielsen og hustru Anna Nielsens Fond, der er un
der Undervisningsministeriets tilsyn. Fabrikken er ikke længere et
erhvervsdrivende selskab. Dens indtjening foregår nu ved organise
ret kuponklipperi. Og her kommer vi til historiens umoralske mo
rale: Det er aldrig gået bedre.
Der er næsten ingen driftsudgifter og en sikker og så godt som ar
bejdsfri indtjening. Nu er det slut med at holde sælgerne til ilden,
sørge for fordelagtige indkøb af råvarer, følge med i udviklingen i
kolonialbranchen og den teknisk-kemiske industri, holde øje med
produktionen og udøve kvalitetskontrol, forhandle med indkøbs
chefer om salgsbetingelser, sørge for at der udarbejdes salgsstatistik
og analysere den, undersøge nye produktmuligheder, deltage i leve
randørkonferencer osv. Der er ikke længere varer, der pludselig bli
ver udmeldt af en grossists lager; heller ikke nogen, der efter lang
tids pres bliver optaget i en grossists sortiment og kommer med på
de fortrykte ordresedler. Der er heller ingen reklamationer. Dem
kom der nu i øvrigt ikke mange af på noget tidspunkt, men de kun
ne komme og kunne være temmelig besværlige.
Nu er der bare en formue, der skal passes engang imellem, men i
øvrigt have fred til at trække renter, og så er der et afkast, som skal
uddeles på Albert Nielsens fødselsdag i overensstemmelse med fun
datsen. Det er let nok at forære varer væk, sagde Albert Nielsen ofte
sarkastisk, når talen var om at give rabat, og nu er det så endt med,
at virksomheden forærer penge væk i stedet. Det er ikke noget for
noget, men derimod ingenting for ingenting for nu at knytte an til
Albert Nielsens maxime.
Men det er alligevel ikke sandheden, i hvert fald ikke hele sandhe
den. Hvis ikke Albert Nielsen havde bygget virksomheden op og
Hans Rasmussen ført den videre, og hvis ikke både de og de medar
bejdere, som var knyttet til den i de 72 år, den eksisterede, havde ta
get det daglige slæb med alt, hvad det indebar af skuffelser og glæ
der, så havde der ikke været den formue, hvis afkast i dag kommer
forskning og uddannelse til gavn.
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Noter
1) Fremstillingen bygger på Albert Nielsens arkiv, Erhvervsarkivet. Hovedkilderne har været
bestyrelsernes forhandlingsprotokoller, årsregnskaberne og den omfattende korrespon
dance med sælgerne. Til afsnittet om stiftelsen af aktieselskabet er desuden benyttet en
særlig pakke ’Bilag. Stiftelsen af A/S’. De anvendte illustrationer stammer alle fra firmaets
arkiv.
2) Detailhandelstællingen 1969. Statistisk Tabelværk 1971, II; Erhvervsstrukturen 1948-58.
Statistiske Undersøgelser 26, 1970.
3) Læg med oplysninger om firmaets produkter. Albert Nielsens arkiv, Erhvervsarkivet.
4) Forbrugerprisindeks. Statistisk Tiårsoversigt, diverse årgange.
5) Referat af sælgermødet 9. februar 1974. Albert Nielsens arkiv, Erhvervsarkivet.
6) Erik Stockmann: Større, færre og billigere. Dansk dagligvarehandels historie i vort århun
drede. (Schønberg,1993). s. 114.
7) Hans Rasmussen til sælgerne 1. april 1986 (med understregning af, at der ikke er tale om
en aprilsnar). Albert Nielsens arkiv, Erhvervsarkivel.
8) Hans Rasmussen til sælgerne 11. marts 1987. Albert Nielsens arkiv, Erhvervsarkivet.

Europæisk skibsbygning
1880-1950
Fra stålskibenes indførelse til skibsbyggeriets
begyndende industrialisering
AF LARS HEIDE

Hen mod slutningen af sidste århundrede sejrede stålskibene på be
kostning afjern- og træskibe. I de følgende årtier fulgte de skibsbyg
gende nationer pionerlandet England; skibsbygningen var dog sta
dig håndværkspræget, indtil industrialiseringen slog igennem på
området fra 1950’erne. Om skibsbygningens udvikling i almindelig
hed og i de enkelte lande skriver Lars Heide i denne artikel.

For europæerne var den første halvdel af dette århundrede en me
get turbulent tid. Det første årti var på mange måder afslutningen af
forrige århundrede. I skibsbygningsindustrien var årtiet præget af
den kaprustning, der gik forud for første verdenskrig. Krigen fulg
tes af efterkrigs-krisen, så gik det fremad i 20’erne og endte brat i
den verdensøkonomiske krise fra 1929. Efter 30’ernes usikkerhed
fulgte anden verdenskrig, der i Vesteuropa økonomisk og socialt
først blev afløst af ny fremgang fra 1949-50 i forbindelse med starten
på Marshall-hjælpen og Korea-krigs-boomet. Den samlede udvikling
på de europæiske nybygningsværfter i denne periode var dels en af
spejling af periodens stærkt svingende konjunkturer, dels et resultat
af strukturelle forskydninger mellem de skibsproducerende lande.
Teknologiske ændringer gav et v£esentligt bidrag hertil.
Omkring 1890 havde de britiske værfter som de første med stor
succes gennemført omlægningen fra træ- og jern- til stålskibsbyg
ning.1 I løbet af 1890’erne begyndte nogle konkurrenter, bl.a. Tysk
land og Danmark, også at bygge stålskibe, men omkring år 1900 var
Storbritannien stadig den totalt domminerende skibsbygningsnati
on. I løbet af første halvdel af dette århundrede bredte stålskibsbyg
ningen sig til mange lande. Den samlede årlige nybygningsmængde
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Figur 1: Graf over udviklingen i søsat tonnage.
Kilde: Lloyd's føgister of Shipping 1926/27 vol. 2 tabel 11 og Lloyd's Statistical Tables 1958 tabel
12.

voksede, en ny maskintype kom til, og de eksisterende blev forbed
ret, og også værftsindretningen ændredes. Først fra 1950’erne skete
for alvor den omlægning, som definitivt ændrede skibsbygning fra
en håndværks- til en industripræget produktion med samlebånds
træk. Resultatet af udviklingen var ændrede markedsandele for de
skibsproducerende lande og anderledes skibe. De blev bl.a. større
og hurtigere, og tankskibe kom til at spille en øget rolle.
De teknologiske omlægninger i skibsproduktionen, deres betyd
ning for branchen som helhed og for nybygningerne i de forskelli
ge lande er kun blevet undersøgt i begrænset omfang for denne pe
riodes vedkommende. Der findes større undersøgelser af udviklin
gen i Storbritannien,2 Sverige3 og Norge,1 men der foreligger ikke
nogen egentlig sammenlignende undersøgelse af udviklingen i de
forskellige europæiske stater.
Det er målet i det følgende at skabe en oversigt over udviklingen
af en række væsentlige europæiske skibsbygningsnationers mar-
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kedsandele for nybyggede skibe, de teknologiske ændringer i skibs
bygningen og undersøge i hvilken udstrækning, de teknologiske
forandringer kan forklare ændringerne i markedsandele. 5 Perio
dens stærke svingninger i verdens samlede årlige nybygning af skibe
i bruttoregistertons (BRT) fremgår af figur 1. Den øverste graf angi
ver den årlige samlede søsatte handelsflåde tonnage i hele verden;
den nederste den samlede søsatte tonnage i de nedenfor omtalte ot
te større europæiske skibsbygningsnationer. Den totale søsatte ton
nage var lavest i kriseåret 1933 med 489.000 bruttoregistertons
(BRT), og højest under de to verdenskrige. Under første verdens
krig nåede den op på 7 mio. BRT i 1919. Det var en følge både af ta
bene, som var på ialt 15 mio. BRT, eller 33% af tonnagen i 1914, og
af et øget transportbehov som følge af den verdensomspændende
krigsførelse. Under anden verdenskrig nåede skibsproduktionen op
på 14 mio. BRT i 1943. Tabene under anden verdenskrig var på om
kring 32 mio. BRT, svarende til ca. halvdelen af den samlede tonna
ge 1939.
Den øgede produktion skete under begge krige primært ved en
voldsom forøgelse af den nordamerikanske produktion. I løbet af
årene 1941-1945 blev der således i USA produceret i gennemsnit 6,6
mio. BRT pr. år. I fredstid lå USA’s produktion derimod kun på 510% af den samlede søsatte tonnage, d.v.s. under ‘/io af krigstids
produktionen. I løbet af den første halvdel af dette århundrede vok
sede verdens skibstonnage fra ca. 25 mio. BRT i 1900 til ca. 70 mio.
BRT i 1950. I sammenhæng hermed steg den søsatte tonnage fra
2,3 mio. BRT i 1900 til 3,6 mio. BRT i 1951, mens antallet af søsatte
skibe faldt fra 1364 til 1002.
Tallene for denne udvikling stammer fra det britiske Lloyd’s Regi
ster of Shipping, som er den mest fuldstændige opgørelse, der findes.
Den bygger på nybygningernes forsikringssager og omfatter både
de nybyggede handelsskibe, Lloyd’s of London forsikrede, og de der
blev forsikret andetsteds. Fra 1870’erne var Lloyd’s informations
netværk så udbygget, at oplysningerne må anses for fuldstændige.6
Fra 1892 har Lloyd’s udgivet tallene for de årlige søsætninger for
delt på lande, men der er mindrebetydende mangler indtil 1894.
Der er imidlertid fire svagheder ved dette materiale: For det
første er oplysningerne under de to verdenskrige om skibe søsat hos
Storbritanniens fjender m.fl. mangelfulde eller ikke-eksisterende7,
og nogle af tallene i de tilstødende år er også mangelfulde. Resulta-
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tet er, at de samlede opgørelser kun er fuldstændige for årene 18941913, 1921-1938 og fra 1951. For at få et “pejlemærke” omkring
1950 er tallene for årene 1951-1955 medtaget her.
For det andet opgør Lloyd et skibs bruttotonnage,8 der er define
ret som rumfanget af alle lukkede rum i skibet, d.v.s. alle rum under
dæk samt alle lukkede rum på og over dæk." På nogle skibe kan der
f.eks. være tvivl om, hvad der er lukkede rum over dæk. Da man
kunne søge at ansætte bruttonnagen lavt for at spare på forsikrings
præmien, er også antallet af søsatte skibe opgjort. Det er selvfølgelig
et dårligt mål, men antallet af skibe er mindre omtvisteligt end ton
nagen.
For det tredie skete der i 1914 en ændring i kravene til, at et skib
blev medtaget i Lloyd’s opgørelser. For årene 1892-1913 var kravet,
at skibet var på mindst 100 BRT.1" Fra 1914 blev træskibe og skibe
uden propel ikke medtaget. Den ændrede opgørelse betød, at den
genemsnitlige skibsstørrelse steg. Dette spiller dog en mindre rolle
sammenlignet med den generelle udvikling gennem perioden,
hvor den gennemsnitlige størrelse af de i Europa søsatte og registrede skibe steg fra 1750 BRT i gennemsnit i årene 1900-1913 til
4.100 BRT i perioden 1951-1955."
Endelig er for det fjerde krigsskibe generelt ikke omfattet af
Lloyd’s opgørelser, da de normalt ikke blev forsikret. Det er det ene
ste af disse forbehold, der kan have haft nogen signifikant betyd
ning for udviklingen, og det vil blive inddraget i det følgende.

De vigtigste europæiske skibsbygningsnationer
For at afgøre hvilke lande, der i første halvdel af dette århundrede
var de væsentligste europæiske skibsbygningsnationer, er der på
grundlag af Lloyd’s Register of Shipping lavet et gennemsnit for søsat
tonnage i BRT og antal søsatte skibe, begge som procentdel af den
totale skibsproduktion for hver af perioderne 1892-1899, 19001913, 1921-1928, 1935-1938 og 1951-1955 (tabellerne 3-4). Årene
1914-1920 er udeladt p.g.a. første verdenskrig, 1929-1934 er den
store verdensøkonomiske krise, og 1939-1950 p.g.a. anden verdens
krig. Hver af de anvendte gennemsnit er derved beregnet på grund
lag af en række år, der havde nogenlunde samme karakter. Derved
undgås tilfældige udsving som følge af skibenes lange byggetid.
Det fremgår af tonnageopgørelserne (tabellene 2-3), at Storbri-
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Tabel 2: Søsat tonnage i 1.000 BRT. Gennemsnit af udvalgte år

1892-99
1900-13
1921-28
1936-38
1951-55

UK
1393
1456
1131
936
1369

Da.
20
22
73
129
129

Fr.
94
104
112
38
253

Hol.
51
62
123
172
332

It.
40
40
93
42
167

No.
41
45
26
43
114

Sv.
9
10
54
161
483

Ty.
213
247
351
432
710

Kilde: Som figur 1.

Tabel 3: Søsat tonnage i procent af verdens samlede. Gennemsnit af
udvalgte år

1892-99
1900-13
1921-28
1936-38
1951-55

UK
75,6
59,7
46,9
36,2
29,4

Da.
0,9
0,9
3,2
4,9
2,7

Fr.
2,7
4,2
4,7
1,5
5,4

Hol.
1,0
2,6
4,9
6,4
6,9

It.
1,0
1,7
4,0
1,5
3,5

No.
1,3
1,9
1,1
1,6
2,4

Sv.
0,4
0,4
2,2
6,2
10,2

Ty7,8
10,0
14,7
16,7
14,5

Kilde: Som figur 1.

Tabel 4: Antal søsatte skibe pr. år. Gennemsnit af udvalgte år
1892-99
1900-13
1921-28
1936-38
1951-55

UK
62,3
44,3
38,9
28,3
21,8

Da.
1,7
1,6
3,1
3,0
2,4

Fr.
3,2
4,4
4,2
1,0
3,4

Hol.
2,8
5,4
6,7
9,9
12,4

It.
1,5
2,4
3,8
0,8
2,7

No.
2,7
4,0
3,6
3,5
3,7

Sv.
1,5
1,5
1,9
3,4
6,4

Ty.
7,6
8,7
14,2
16,4
21,5

Kilde: Som figur 1.

tannien var den største europæiske skibsproducent gennem hele
perioden. Derefter kom syv lande: Danmark, Frankrig, Italien, Hol
land, Norge, Sverige og Tyskland,12 der alle havde mindst 1% af bå
de den søsatte tonnage og antal søsatte skibe. Ingen andre euro
pæiske lande nåede dette mål i mere end en enkelt periode, og der
er ingen modstrid, når man ser på antallet af søsatte skibe (tabel 4).
Det er et hovedtræk ved udviklingen, at Storbritannien mistede
markedsandel fra 76% af den søsatte tonnage i hele verden 1892-99
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til 29% 1951-55.13 Omvendt vandt en række andre vesteuropæiske
lande markedsandele gennem perioden. Af disse er her udvalgt fi
re, Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Det ser ikke ud til, at
tilføjelsen af yderligere lande ville tilføre væsentlige nye elementer i
det følgende.

Skibsskrogets konstruktion
Nittede jernskibe

Indtil slutningen af 1700-tallet var alle skibe blevet bygget af træ og
blev drevet af sejl - eller muskelkraft. Fra slutningen af 1700-tallet
begyndte der at ske ændringer på begge områder. Træ blev erstattet
først af smedejern og siden af stål, og skibene begyndte at blive dre
vet af maskiner. I slutningen af 1700-tallet begyndte man at bygge
skibe af smedejern, der var jern med et kulstofindhold på under
0,5%. Lavt kulindhold giver blødt jern, hvilket var en nødvendig
hed, for at skibene kunne have en tilstrækkelig smidighed. Jern
med højt kulstofindhold, f.eks. støbejern, var hårdt og sprødt. Hav
de man bygget større oceangående skibe af støbejern, ville de være
knækket.
Jern blev brugt til skibsbygning, fordi jernskibe var billigere end
tilsvarende træskibe, da skibstræ var blevet en mangelvare. Desuden
var jernskibene ca. 25% lettere end træskibe af samme størrelse og
havde dermed større lasteevne. Dertil kom, at brugen afjern befri
ede skibsbyggerne for de strukturelle begrænsninger, der lå i tøm
merets begrænsede styrke, størrelse og form. Dermed blev det mu
ligt at bygge større og længere skibe end hidtil."
Jernskibenes gennembrud skete imidlertid først omkring 1860,
omkring et halvt århundrede efter deres fremkomst. Det skyldtes to
forhold. For det første problemer med at fremstille tilstrækkelig ho
mogene jernplader af smedejern. Dette var en følge af, at smede
jern på det tidspunkt blev fremstillet ved afkulningsmetoder udført
på ret små portioner råjern, typisk på ca. 50 kg. En jernplade bestod
derfor af bidrag fra en hel række afkulningsprocesser. De blev svej
set sammen ved opvarmning og blev sammenarbejdet ved hamring
og valsning. Det andet problem var, at smedejernsskibe var gen
stand for kraftig korrosion og begroning, hvilket nedsatte deres ha
stighed og levetid. Dette hang sammen med den manglende homo-
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genitet i smedejernpladerne, navnlig at de stedvis indeholdt ret
høje slaggekoncentrationer.15 For det andet skyldes det, at skrue
drevne skibe vandt netop frem på det tidspunkt. Jernskibe var nem
lig mere solidt sammenhæftede end træskibe og dermed mere
modstandsdygtige over for motorens banken. Skibsskruer blev dre
vet af mere hurtiggående - og dermed kraftigere bankende - ma
skiner end hjuldampere.
Byggemåden for jernskibe var i vid udstrækning en videreføring
af metoderne fra træskibsbygning. Klædningspladerne blev fortsat
nittet til spanter, og dæk-pladerne til dæksbjælker. Dæksbjælker og
spanter var forbundet af nittede knægte.16 Nitningen blev udført af
nittehold på 4-5 mand, hvoraf de 2-3 havde en håndværksmæssig
uddannelse, mens resten alene var oplært på jobbet. Der blev boret
huller i pladerne, og eventuelt blev de huller, der skulle nittes sam
men, tilpasset hinanden. Nitten blev opvarmet, sat i hullet, og nitte
ren slog mod den med en hammer, mens modholderen holdt et
modhold på den anden side.17 Dette var således alt ialt en byggemå
de med lave nøjagtighedskrav.
Nittede stålskibe

Den næste store ændring i bygningen af skibsskrog var, at smedejer
net fra 1870’erne blev erstattet af stål. Mens smedejern i den tids
terminologi, som nævnt, var jern med et kulstofindhold på under
0,5%, var stål jern med et kulstofindhold på mellem 0,3% og 1,5%.
Forskellen mellem smedejern og stål var i realiteten et spørgsmål
om fremstillingsmåde. Stål var indtil midten af 1800-tallet blevet
fremstillet i små portioner og var flere gange dyrere end smedejern,
men fra 1870’erne blev der udviklet forskellige typer store konver
tere, som kunne indeholde flere hundrede tons af gangen. Derved
fik man dels et meget mere homogent produkt, dels kunne det
fremstilles langt billigere end tidligere, og også billigere end smede
jern.18
Stål blev indført i skibsbygning fra 1870’erne. Af hensyn til elastici
teten anvendtes “blødt stål”, d.v.s. stål med et kulstofindhold på
0,3%-0,5%. Fordelen ved brugen af stål var, at stålet havde større styr
ke end tilsvarende smedejern. Brugen af stål reducerede både væg
ten af skibets skrog (med ca. 1 /.->) og gav samtidig skibet større styrke.
Stål vandt derfor hurtigt frem. Allerede omkring 1890 var 90% af al
le nybyggede skibe i Storbritannien bygget af stål, og ved århundred-
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skiftet var næsten alle nybygninger stålskibe. Indførelsen af stål hav
de mindre synlig effekt på skibsdesignet, end det havde været tilfæl
det med indførelsen afjern. På længere sigt muliggjorde brugen af
stål dog væsentlige forbedringer i skibenes overordnede design.19
Nittede stålskibe var fremherskende i de tre første årtier af dette
århundrede. I løbet af denne periode blev håndnitning først erstat
tet af hydraulisk nitning og siden pneumatisk nitning. Dette lettede
arbejdet for den enkelte arbejder, men organisationsformen med
små arbejdshold fortsatte.
Svejsede stålskibe

I bygningen af skibsskrog blev indføring af svejsning den største om
lægning i dette århundredes første halvdel. Ved svejsning - hvilket
ved skibsbygning vil sige elektro- eller lysbuesvejsning - smeltes to
plader sammen. Opvarmningen af kanterne sker ved, at en stor
elektrisk strøm passerer fra svejseelektroden til stålpladen via luften,
hvorved der opnås en meget høj temperatur.
Elektrosvejsning var kendt allerede i slutningen af 1800-tallet, og
svejsning blev fra omkring 1920 anvendt på skibsvæfter til reparatio
ner og mindre opgaver på nybygninger, hvor styrken ikke spillede
den store rolle, f.eks. tætning af vandtanke. Det første helsvejsede
skib, Fullagar, var 15 m. langt og blev søsat i Storbritannien allerede
i 1920. Her blev det første helsvejsede oceangånde skib også bygget,
men først i begyndelsen af 1930’erne.2"
Svejsning har en række klare fordele sammenlignet med nitning.
For det første er der en række fordele ved selve sammenføjningsme
toden. Da man sparer overlapningerne ved nitningerne, får man en
væsentlig besparelse af stålvægt og dermed større lasteevne. Man får
også en bedre styrkeøkonomi og større frihed til design. Videre bliver
skibet vandtæt uden den kalfatring, der var nødvendig ved nitning.21
Endelig giver denne sammenføjningsmetode et mere glat skibsskrog,
hvilket betyder mindre friktion og lavere brændstofforbrug. Dertil
kommer en billigere nybygning af to grunde: Der er et mindre stålpladeforbrug, og der bliver brugt færre arbejdstimer til bygning af
skibet. Det sidste skyldes, at svejsning er enkelt-mandsarbejde, mens
nitning-som nævnt-blev udført af arbejdshold på 4-5 mand.
På den anden side har svejsning også nogle svagheder. Styrken i
en svejsning afhænger af svejseren og hans arbejdsposition. Den
hurtige opvarmning og afkøling i forbindelse med en svejsning kan
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forvride pladerne, og der opbygges stress ved sammentrækningen,
som kan danne grundlag for brud og revner længe efter, skibet er
afleveret. Dertil kommer, at de tidlige svejsninger havde en en ten
dens til at være skrøbelige, og de stillede også større krav til nøjag
tighed i sammenføjningerne, end tilfældet var ved nitning. Alle dis
se forhold kunne minimeres ved udvikling af svejseteknikken, ud
dannelse og efteruddannelse af svejsere og ved at forbedre kon
struktionen af skibet og gennemføre svejsningerne i en nøje gen
nemtænkt rækkefølge.22 Helsvejsede skibe kunne ganske vist regi
streres hos Lloyd i London fra 1918, men kun med en bemærkning
om, at det drejede sig om et “eksperiment”. Svejsede konstruktioner
blev derfor anset for suspekte i 20’erne og 30’erne, og rederne var
langsomme til at acceptere helsvejsede skibe.
I 30’erne skete tre ting, der fremmede brugen af svejsning til ny
bygninger. For det første bortfaldt i 1932 Lloyd’s krav om, at skibet
forsikringsmæssigt blev opfattet som et forsøg, men rederen skulle
dog stadig være indforstået med, at skibet blev helsvejset, før arbej
det måtte påbegyndes. Dette forbehold faldt først bort i 1950.2:! For
det andet blev svejseteknikken forbedret, så den gav bedre svejsnin
ger og stillede mindre krav til svejserens kunnen. Endelig indgik
Nazi-Tyskland og Storbritannien i sommeren 1935 en flådeaftale,
ifølge hvilken Tyskland fik ret til at have en flåde, hvis tonnage ud
gjorde op til 35% af den britiske flådes tonnage. Denne aftale med
virkede til at bygge krigsskibe lettest muligt. Svejsning blev brugt for
at spare vægt, først af tyskerne - og siden også af briterne. Dette be
tød dog kun gennembrud for brug af svejsning ved bygning af krigs
skibe; afsmitningen på bygning af handelsskibe var langsom.
Det var uden tvivl den udbredte brug af svejsning til bygning af
Liberty og Victory skibene i USA under anden verdenskrig, som vi
ste svejsningens overlegenhed både ved skibsbygningen og i brug
på grund af den mindre vægt,21 men først omkring 1950 var svejs
ning for alvor ved at erstatte nitning i skibsbygning.

Fremdrwningsmidler
Dampmaskiner

De første maskindrevne skibe blev bygget lige efter år 1800. Maski
nen var en dampmaskine, og fremdriften skete ved hjælp af skovl-
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hjul. Fra midten af 1800-tallet blev der arbejdet på at forbedre
brændselsøkonomien i skibsdampmaskiner. I 1880’erne blev tre
gangs-maskinen almindelig. Her blev den samme damp brugt tre
gange efter hinanden, først i en højtrykscylinder, så i en mellem
trykscylinder, og tilslut i en lavtrykscylinder. Derved blev der opnået
en stærkt forbedret brændselsøkonomi. Dette betød dampskibenes
endelige gennembrud. Ved de tidligere maskintyper havde kulfor
bruget været stort, og man havde derfor tit måttet laste kul. Om
kring århundredskiftet blev der indført stålkedler, hvilket mulig
gjorde højere tryk og dermed større fremdriftskraft. Parallelt med
denne udvikling blev skibsskruen udviklet og erstattede skovlhjule
ne.
Resultatet var, at i nybyggede skibe var skruedrevne dampskibe
ved århundredskiftet stort set blevet enerådende og havde erstattet
sejlskibe og hjuldampere.
Dampturbiner

blev udviklet kort før århundredskiftet. De blev første gang brugt i
et skib 1897 og var i almindelig brug i krigsskibe omkring 1910. De
res fortrin var, at de var lettere og krævede mindre plads end tilsva
rende damp- og dieselmotorer. Dermed kunne man enten få mere
plads til last eller opnå større hastigheder. Dampturbiner har også
den fordel, at de giver færre rystelser end dieselmotorer. De blev
derfor i stor udstrækning brugt i passagerlinere, hvor komforten
derved blev større. De var imidlertid væsentligt dyrere i anskaffelse
end både traditionelle dampmaskiner og dieselmotorer og var min
dre økonomiske i drift end dieselmotorer.'-5 For briterne havde tur
bineskibe i mellemkrigstiden den fordel, at de muliggjorde fortsat
brug af kul. Storbritannien havde selv rigeligt kul af god kvalitet og
var vænnet til at bruge det.
Den vigtigste udvikling af dampskibene i begyndelsen af 1900-tallet var ellers indførelsen af olie i stedet for kul som brændmiddel i
dampmaskine- og turbinedrevne skibe. Olie krævede mindre plads
sammenlignet med kul og var lettere at håndtere på skibene, hvilket
betød sparede lønudgifter til kullempere.
Dieselmotoren

blev opfundet af Rudolf Diesel i Tyskland. Han fik patent på den i
1892 og byggede den første fungerende maskine 1897. I søfartssam-
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Skibsdampmaskine bygget hos A/S Frichs i Århus 1922.
Foto i Erhvervsarkivet.

menhæng havde hans oprindelige maskine to mangler: Den mang
lede evne til omstyring (d.v.s. at gå begge veje rundt), og til at mo
toren kunne variere skibets fart inden for vide grænser uden brug
af gearing.
Dieselmotoren blev videreudviklet i de følgende år i en række eu
ropæiske lande - men ikke i Storbritannien. Burmeister og Wain i
København kom først med en løsning på de to problemer og søsatte i
1912 det første store dieseldrevne skib, Selandia, der vakte berettiget
opsigt ude omkring i verden. Det var, som nævnt, billigere at drive ski
be med olie, hvilket talte til fordel for dieselmotoren, men til
gengæld var denne dyrere i anskaffelse end en tilsvarende dampma
skine eller et turbineanlæg. Omkring 1927 var der fremkommet store
skibsdieselmotorer fra tyske, schweiziske, hollandske og danske pro
ducenter. Skandinaviske og tyske værfter var hurtige til at tage diesel
motorerne i brug, mens britiske og amerikanske var langsommere.26
På fremdrivningsområdet var perioden fra 1885, som det fremgår
af figur 5, præget dels af fremkomsten af dampturbinen og diesel
motoren (heavy oil), dels af at brændselsøkonomien i alle de tre kon-

72

Lars Heide

kurrerende maskintyper blev forbedret. Dieselmotoren var og for
blev at være den mest driftsøkonomiske. I 1927 var da også omkring
halvdelen af alle nye skibe dieseldrevne. Omkring 1950 var diesel
motorens sejr næsten fuldkommen. Kun på de største passager- og
krigsskibe havde man råd til dampturbiner.

Skibenes bygning
Skibsværfterne ændredes ikke meget, da tømmeret i første om
gang blev erstattet med jern. Derimod krævede bygning af damp
maskiner særlige kundskaber og erfaringer, både i ledelsen og
blandt arbejderne. Det blev løst ved uddannelse både af ingeniører
og maskinarbejdere og gennem bygning af store værksteder, hvor
maskinerne blev bygget indendørs, eller ved at man købte maski
nen på et andet værft eller på en maskinfabrik.
Omkring år 1900 byggede skibsværfterne derfor stadig på et stort
antal beddinger. På hver bedding blev et skib ad gangen samlet pla
de for plade på spanter, som var fastgjort til kølen, således at hele
skroget (d.v.s. spanter m.m.) blev gjort jævnt og regelmæssigt. Den

Figur 5: Bnendselseffektiviteten i mannemotorer 1885-1960
Kilde: Baxter 1978 s. 760.
Note: Btu/shp/h betyder: British lermical units / shaft horse-power / hour, d.v.s. hvor stor en del
af energien i kul eller olie, motoren kunne omsætte til fremdrift.
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Stor skibsdieselmotor under bygning 1937 hos B&W til rederiet J. Lauritzens nybygning M/S
“Copiapo”.
Foto i Erhvervsarkivet.
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endelige tilpasning af pladerne skete på nybygningen ved, at de blev
boltet fast før nitning og tætning. Beddingerne var derfor udstyret
med mange lette lastebomme (kraner), normalt med en kapacitet
på under 5 tons. Hulning, klipning, bøjning af spanter og klargørel
se af materialer skete under halvtage ved beddingens forende.
Strømliningen af skibets forskellige dele, d.v.s. sikringen af, at de
var ensartede og passede sammen, blev løst ved at tegne skibet i fuld
størrelse på mærkeloftets gulv. De linier, der var tegnet på den må
de, var klar til brug. De blev enten overført til spantebrættet, som
blev brugt til at bestemme spanternes form; eller der blev bygget
skabeloner i træ og pap for at fastlægge klargøringen af plader. Den
færdige konstruktion blev testet med hammerslag for mislyde. Tan
ke og aflukker blev fyldt med vand for at afprøve vandtætheden.
Hele perioden 1900-1950 er karakteriseret af stadig større værfter
med større beddinger, efterhånden som skibsstørrelsen steg. Samti
dig fik værfterne bedre transportsystemer og løftemuligheder. Såle
des voksede løftekraften på en typisk skibsværftkran fra 5 til 25 tons
i løbet af perioden 1900-1950. Dette betød både lettere og hurtigere
flytning af komponenter, og at disse voksede i størrelse gennem pe
rioden. Man var på vej mod sektionsbygning af skibe.
Under første verdenskrig blev storskala produktion af standardde
signede skibe praktiseret i England og andre steder. Det skete ved, at
hvert værft producerede sit eget standardskib.27 Den vigtigste erfa
ring fra dette arbejde var, at storskala produktion af standarddesigne
de skibe og maskiner med held kunne gennemføres, og at de havde
været en afgørende del af bl.a. Storbritanniens stridsstyrke. En nød
vendig betingelse for at standardisere var, at skrogfabrikation skete
med større hjælp fra ingeniøruddannede, end man tidligere havde
brugt ved produktion af enkeltstykskibe.28 Rederne var imidlertid
vant til individuelt indrettede skibe, og de ret simpelt byggede stan
dardskibe ville ikke være blevet solgt under normale markedsvilkår.
I mellemkrigstiden åbnede indføringen af svejsning og auto
genskæring (skærebrændere) i nybygning mulighed for at udbygge
brugen af sektionsbygning. Sektionsbygning gjorde det muligt at
flytte større dele af arbejdet fra den åbne bedding, hvor arbejderne
var udsat for vind og vejr, til lukkede haller.29 Under anden verdens
krig satsede de allierede endnu kraftigere på bygning af skibe, end
det havde været tilfældet under første verdenskrig. Der blev opnået
en høj grad af standardisering af maskineri og materiel for at frem-
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Nybygning for Århusbugtens Dampskibsselskab i Ålborg 1914. Træstilladset har cn ret interi
mistisk karakter.
Foto i Erhvervsarkivet.

me produktionen. I 1942 og 1943 blev ialt 27 mio. tons fragt- og
tankskibe søsat fra nordamerikanske værfter, derunder 1238 Liberty-skibe (EC2-skibe) fra 14 værfter. Liberty-skibet og standard tank
skibet T2 var meget enkelt bygget og udstyret med en teknisk set
forældet 3-gangs-dampmaskine. Denne maskine virkede og var let
at bygge. Victory-skibet var en mindre enkel og hurtigere skibsmo
del, som man begyndte at bygge i krigens sidste år.
Den gigantiske bygning af skibe i USA under krigen blev mulig
gjort ved at satse på masseproducerede, sektionsbyggede skibe. Fire
tekniske faktorer hjalp med at opnå denne bemærkelsesværdige
produktion. For det første udbredt brug af svejsning, der også blev
brugt, fordi det var lettere at optræne ny arbejdskraft til svejsning
end til nitning. For det andet udvikling af sektionssamling på bed
dingen, hvorved den periode skibet optog beddingen blev reduce
ret. Først samlede man 10 tons sektioner - til sidst 200 tons sektio
ner. For det tredje en detaljeret og komplet tidsplanlægning og
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kontrol med strømmen af materialer og udstyr gennem værksteder
ne til beddingen. For det fjerde subcontracting, bygning af dele uden
for værftet, og standardisering. Ved fem byggerunder af samme
skibstype sparede man ialt 25-50% på arbejdstiden.'"
Liberty-skibene blev ganske vist ikke bygget for et sædvanligt
kommercielt marked, men til trods herfor var det en præstation,
som blev en væsentlig inspirationskilde for de, der senere ville “in
dustrialisere” skibsbygningen.

Forholdene mellem ændringer i konkurrenceforhold
og den teknologiske udvikling
Når man ser på forholdet mellem ændringer i konkurrenceforhold
og den teknologiske udvikling, er det afgørende, at der var en lang
række andre forhold end den teknologiske udvikling, der påvirkede
konkurrenceforholdet mellem de europæiske landes skibs
bygningsindustri.
Mest oplagt i første halvdel af dette århundrede er de politiske
konjunkturer, specielt i forbindelse med de to verdenskrige. Det er
nok tydeligst i forbindelse med udviklingen i Tyskland, men de po
litiske forhold spillede en afgørende rolle for alle de nationale
skibsbygningsindustrier. I sammenhæng hermed spillede statssubsi
dier en væsentlig rolle, i det mindste som noget man beskyldte de
øvrige lande for at bruge.
Andre forhold var bindinger mellem rederier og værfter og ænd
rede skibstyper. Samarbejdet mellem ØK og B&W var således en
nødvendig forudsætning for, at B&W kunne udvikle store skibsdies
elmotorer. En afgørende ændring i skibstyper i denne periode var
væksten i tankskibstonnagen. Dette udnyttede norske redere til for
del for navnlig svensk værftsindustri, mens britiske redere var ret
uinteresserede i denne form for fragtopgaver. Britiske værfter fik
derfor ikke andel i væksten på dette område.31
Dertil kom en række rent økonomiske faktorer. F.eks. betydnin
gen af svingende valutakurser og dygtig eller heldig kapitalhåndte
ring. Et godt positivt eksempel på betydningen af det sidste var, at
Götaverken i Göteborg i 1929 underskrev ordrer for de følgende 3
år. Høje fragtrater gav anledning til en bølge af ordrer, men den
økonomiske situation var ikke så god, at værftet kunne få indekseret
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S/S”Julius Thomsen” under bygning på Frederikshavns Værft og Flydedok A/S. Bemærk nit
teholdet på stilladset ved stevnen. Rækkerne af nittehoveder langs pladekanterne ses tydeligt.
Foto i Erhvervsarkivet.

priserne i ordrerne, da efterspørgslen efter nybygninger i mellem
krigstiden aldrig nåede op på den samlede skibsbygningskapacitet.
Det var derfor umuligt at få rederne til at tage inflationsrisikoen.
Det skulle jo så vise sig at være til værftets fordel. Prisen på skibet lå
nemlig også fast, da det viste sig, at lønninger og materialeudgifter
faldt i årene 1929-33.'Storbritannien
Storbritanniens andel af verdens samlede søsatte skibstonnage faldt
fra 75,6% i årene 1892-99 til 29,4% i 1951-55. Dette er en helt af
gørende side af udviklingen.
Omkring århundredskiftet - d.v.s. i perioden 1870-1914 - havde
Storbritannien en uanfægtet position som verdens førende skibs
bygningsnation. Denne position hvilede på to forhold: En solid tek
nologisk føring i britisk skibsbygningsindustri og Storbritanniens
handelsmæssige position. Den teknologiske føring inden for skibs
bygning var opbygget gennem 1800-tallet. Det var britiske skibsbyg-
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gere, marinearkitekter og marineingeniører, som havde forestået al
le de tekniske fremskidt, som havde omdannet skibsbygning fra et
håndværk med brug af træ og sejl til en stor ingeniøropgave, der
byggede på stål og damp. De havde udviklet stålskrog, celleinddelt
bundkonstruktion, skruefremdrivning, marinedampmaskiner og
rørbaserede dampkedler. Dertil kom, at værfternes produktion var
af en god kvalitet, og at de havde en høj produktivitet sammenlignet
med f.eks. USA.
Storbritanniens stærke handelsmæssige position i datidens ver
den var også en vigtig grund til landets position som verdens føren
de skibsbygningsnation. Den tekniske udvikling var nemlig sket i et
samarbejde mellem britiske værfter og landets hastigt voksende
handelsflåde. Da britiske redere næsten udelukkende fik bygget på
britiske værfter, havde disse i praksis en monopolstilling på dette
verdens største skibsbygningsmarked. Der var stor konkurrence,
men kun mellem britiske værfter. Deres interesse for eksporttonna
ge var derfor begrænset.
Efter første verdenskrig begyndte det at gå galt, hvilket ikke i
første omgang var teknologisk begrundet, men skyldtes redernes
forretningsmæssige dispositioner. Efter første verdenskrig havde de
britiske redere fire kilder, hvorfra de kunne erstatte deres krigstids
tab: De kunne købe standardskibe bygget for den britiske regering
under krigen. De kunne overtage de skibe, tyskerne måtte aflevere
til de allierede. De kunne købe brugte skibe fra udenlandske rede
re. Og endelig kunne de kontrahere nybygninger. De britiske skibs
ejere valgte de to første muligheder. De ejede derfor gamle skibe i
mellemkrigstiden, og de britiske værfter fik samtidig kun få ordrer i
begyndelsen af 2O’erne.:w
Faldet i den britiske andel af nybyggede skibe i 20’erne og 30’erne blev i samtiden forklaret med, at arbejderne var vanskelige og
højt betalte. Dette var nok en del af forklaringen, men to andre
komponenter skal medtages: en teknisk og en forretningsmæssig.
Den tekniske forklaring bygger på to forhold. For det første var bri
tisk skibsbygning meget sen til at skifte fra dampdrevne skibe til die
seldrift. Dette hang uden tvivl sammen med, at dampskibe kunne
sejle på kul. Samtidig blev der heller ikke udført en udvikling af
dampturbinen, som kunne gøre denne fremdrivningsform mere
konkurrencedygtig. For det andet kneb det med nødvendige inve
steringer til moderniseringer på en lang række værfter. Mange bri-
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tiske værfter stammede fra træskibstiden og var ikke blevet modernisereret i tilstrækkeligt omfang. Det gav sig ofte udtryk i uhensigts
mæssig placering, f.eks. ved en lav, smal flod, og i dårlige plan
løsninger. De manglende investeringer hang også sammen med lav
konjunkturen i 30’erne. Dertil kom, at helsvejsning blev indført
sent i britisk bygning af handelsskibe. Frem til omkring 1955 var det
kun ved marineværfterne, at helsvejsning blev benyttet i større
grad. Når man sammenligner med udviklingen i andre europæiske
skibsbygningsnationer, f.eks. Danmark og Norge, synes dette for
hold dog højst at have haft en marginal betydning før 1950.
Den forretningsmæssige begrundelse er, at britiske værfter indtil
første verdenskrig alene havde tænkt nationalt og i vækst. Da væks
ten udeblev efter krigen - først på grund af anskaffelse af brugte ski
be, og i mellemkrigstiden som følge af, at den britiske handelsflåde
kun voksede langsomt, både sammenlignet med tiden før 1914 og
med andre lande - begyndte værfterne at tænke kontraktivt. De op
købte og nedlagde i fællesskab værfter. Samtidig faldt deres eksport
i absolutte tal.34
De britiske værftsarbejdere var opdelt på et stort antal fagforenin
ger - mindst 21 på hvert værft. Det gav en stiv og uhensigtsmæssig
arbejdstilrettelæggelse og en lang række konflikter mellem fagfore
ninger som følge af grænseproblemer. Systemet var udynamisk og
betød, at nye opgaver ofte resulterede i, at nye faggrupper og der
med nye fagforeninger kom ind på værfterne. De etablerede grup
per af arbejdere på værfterne var derfor imod tekniske omlægnin
ger, da de - med rette - frygtede at blive skubbet ud af nye faggrup
per ved den planlagte eller senere moderniseringer. I 30’erne mod
satte de britiske fagforeninger sig således overgang fra nitning til
svejsning. Det første krævede faguddannet arbejdskraft; det andet
kunne udføres af oplærte ufaglærte. Fagforeningernes middel var
at kræve, at svejsning blev udført på timelønsbasis, mens nitning fo
regik på akkord.35
Det er imidlertid vanskeligt ud fra de foreliggende undersøgelser
at afgøre, om britiske arbejdere generelt var højere lønnede end de
res europæiske kolleger. Derimod står det klart, at der var kraftige
mangler hos direktionerne. De var for bange for nedlægninger til at
lave en egentlig strategisk planlægning, derunder at gennemføre
den nødvendige tekniske udvikling. Dette skal sammenlignes med
en række europæiske lande, f.eks. Danmark og Sverige, hvor man
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Stabelafløbning af M/S “Erna” 1930. Stilladserne er stadig af træ, men bruges til flere nybyg
ninger.
Foto i Erhvervsarkivet.
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arbejdede med udvikling af nyere former for teknik, først og frem
mest dieselmotorer, begyndte at anvende nye arbejdsmetoder, først
og fremmest svejsning, og/eller byggede større beddinger. Til trods
for alt dette er der ikke tvivl om, at britiske skibsværfter stadigvæk i
tiden op til anden verdenskrig var bedre udstyret end mange konti
nentale værfter. Men efter anden verdenskrig var situationen den
omvendte."1
Omkring 1955 var det klart, at produktiviteten i britisk skibsbyg
ning lå langt efter konkurrenternes. Teknologihistorikeren Anthony
Slaven har forklaret dette med, at værfterne i 1930’erne var for kapi
talsvage og havde for store problemer til at begive sig ud på noget så
dristigt som omlægning til svejsning. I efterkrigstiden var efterspørg
slen efter skibe imidlertid så god, at værfterne havde mere end nok at
gøre med at bygge og ikke havde tid til at ændre byggemetoden væs
entligt.17 Hans vurdering af situationen i efterkrigstiden er uden tvivl
rigtig, og det betød, at britisk skibsbygning stod svagt teknologisk i
slutningen af 50’erne. Derimod er hans vurdering af 30’erne præget
af, at han mener indførelse af svejsning på det tidspunkt var relevant.
Det var ikke tilfældet, som det er fremgået af det foregående.
Danmark

Danmark og Sverige er begge eksempler på små europæiske lande,
hvis andele af den samlede søsatte tonnage steg kraftigt igennem
hele perioden både i absolutte tal og som andele af verdensproduk
tionen. Dette til trods for, at der efter første verdenskrig var en
værftsmæssig overkapacitet i verden. Den danske andel af den søsat
te tonnage voksede fra 0,9% i årtierne omkring århundredskiftet til
3,2% i 20’erne og 6,0% i anden halvdel af 30’erne. Den svenske an
del voksede i de tilsvarende perioder fra 0,4% til 2,2% og 6,7%. Der
efter skiltes vejene. Den danske andel var i begyndelsen af 50’erne
halveret, mens den svenske voksede til 10,2%.
Danmarks førende skibsværft ved århundredets begyndelse var
B&W i København. Her var der både skibsbyggeri, støberi og ma
skinfabrik. B&W havde i 1891 afleveret det første danskbyggede stål
skib og var hele perioden igennem landets største værft - en posi
tion det holdt ved at udbygge kapaciteten, bl.a. ved dieselmotorud
vikling, og gennem bygning af nye og større beddinger 1915-1916.
Et andet stort værft var Helsingør, som 1923-24 anlagde en ny,
større bedding. Dertil kom i perioden to nye store værfter: Nakskov
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skibsværft (1913) og Odense Stålskibsværft (1918), knyttet til hen
holdsvis ØK- og Mærsk-rederierne.
B&W’s største skibsbygningsmæssige aktiv i perioden var udviklin
gen og produktion af diselmotorer til skibe. B&W påbegyndte pro
duktion og udvikling af dieselmotorer allerede fra 1898, først til el
værker, siden til skibe. Som nævnt kom man i 1912 først med et stort
dieselmotordrevet skib. Det gav ordrer bl.a. til Tyskland, leverancer
af dieselmotorer til skibe bygget på andre værfter og indbringende
licensaftaler, bl.a. til Götaverken i Göteborg, Akers Mekaniske Verk
sted i Oslo og Harland and Wolff i Belfast. Salg af maskiner og li
censer kan ikke ses af den anvendte statistik.
I løbet af 20’erne udviklede B&W nye og mere brændselsøkono
miske dieselmotorer, som også blev videreudviklet i 30’erne. Resul
tatet var, at i 1928 var ca. 45% af al dieseldreven oceangående han
delstonnage drevet med dieselmotorer af B&W’s konstruktion.
B&W byggede tankskibe fra 1927, i 30’erne som standard tankskibe.
Også Odense Stålskibsværft leverede seriebyggede skibe.
Først i 1942 leverede de danske værfter det første helsvejsede
skib, bugserbåden Ymer, og svejsning blev i øvrigt ikke almindeligt
udbredt på danske værfter før i 195O’erne.:,f<
De danske værfters teknologiske aktiver i første halvdel af dette
århundrede var derfor først og fremmest B&W’s dieselmotorer,
kombineret med udviklingen af standard- og seriebyggede skibe i
1930’erne.
Sverige

Først i mellemkrigstiden nåede svensk værftsindustri en størrelse,
hvor man søsatte over 1% af den årlige tonnage i verden (se tabel
2). Indtil da havde nybygningerne været en sekundær aktivitet i for
hold til reparationsvirksomhed.w Fire store stålskibsværfter på den
svenske vestkyst blev op- og udbygget i løbet af de første to årtier af
1900-tallet og spillede den afgørende rolle i det følgende halve
århundrede. Først Lindholmens Verkstad i Göteborg, som blev ud
bygget fra midten af 1890’erne, og derefter fra omkring 1910 Göta
verken og Eriksberg Varv i Göteborg, samt Kockums i Malmö.
Grundlaget for udbygningen var først produktion af tankskibe til
Rusland for Lindholmens vedkommende; Götaverken slog sig op
1912-14 ved bygningen af et panserskib til den svenske marine. Der
efter fulgte højkonjunkturen for neutral svensk søhandel under
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M/S “Tanja” under bygning 1937. Nu bruges der store tårnkraner på værftet.
Foto i Erhvervsarkivet.

første verdenskrig, hvor svenske redere også var henvist til at dække
deres voksende tonnagebehov på svenske værfter i større ud
strækning end tidligere. Samtidig blev der bygget flere krigsskibe til
den svenske flåde.
Et andet vigtigt aktiv i svensk værftsindustri var, at man tidligt sat
sede på dieseldrevne skibe. Götaverken påbegyndte allerede i 1915
en motorproduktion på grundlag af en licens fra B&W og produce
rede snart både motorer til sig selv, til andre svenske værfter og end
og til værfter i Storbritannien og Tyskland. Kockums erhvervede i
1923 en dieselmotorlicens fra MAN (Maschinenfabrik AugsburgNürnberg) . Det var dog ikke alle svenske værfter, der satsede på die
selmotorskibe. Lindholmen satsede på dampskibe og blev derfor
stort set reduceret til et reparationsværft.
I 20’erne var kun Götaverken konkurrencedygtig internationalt.
Et heldigt investeringsstidspunkt - under depressionen i begyndel
sen af 30’erne - gjorde i løbet af dette årti også Eriksberg og
Kockums kunkurrencedygtige internationalt set. Et andet vigtigt ak
tiv i mellemkrigstiden var bygning af tankskibe til den norske han
delsflåde. I sammenhæng hermed kom gennembruddet for serie
byggede skibe 1920’erne også i Sverige.
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Allerede i 1940 leverede Kockums sit første af en række helsvejsede
skibe, en tanker, mens de to andre værfter hurtigt fulgte efter. Sam
menlignet med norske forhold er det interessant, at værfterne tilpas
sede sig meget tidligere til svejsning, og at der derfor er en svagere
sammenknytning mellem indførelse af svejsning og sektionsbygning
end i Norge, hvor det skete nogenlunde samtidigt i 50’erne."
Narge

Den norske handelsflåde voksede kraftigt igennem perioden fra
århundredskiftet til udbruddet af anden verdenskrig. Specielt kom
norske redere i løbet af 30’erne til at disponere over verdens største
og mest moderne tankskibsflåde. Denne udvidelse blev dog kun i
begrænset grad bygget på norske værfter.
Der var i 1880’erne og 1890’erne blevet etableret en række jern
skibsværfter i Norge, som var i stand til at levere mindre og mellem
store skibe. På dette marked leverede de en væsentlig andel af de
nybyggede skibe i den norske handelsflåde, og det er heri, man skal
søge den norske værftsindustris ekspansion i århundredets første to
årtier. Større skibe blev kontraheret i Storbritannien. Mens den nor
ske handelsflåde voksede i mellemkrigstiden, lå værfternes produk
tion i absolutte tal lavere end i årene før og under krigen - modsat
udviklingen i Danmark og Sverige. Det var der en række grunde til.
For det første ændrede den norske handelsflåde struktur i mel
lemkrigstiden. Skibene blev større og motordrevne, og tankskibe
kom til at udgøre en stor andel. Netop de store skibe var også blevet
bygget uden for Norge før 1919. Derudfra har man ment, at beg
rænsningerne lå i en manglende modernisering, konkret i form af
manglende bygning af nye større beddinger. At dette ikke skete er
blevet forklaret ved, at norsk værftsindustri manglede kapital til at
investere, fordi den havde udbetalt meget store udbytter til aktio
nærerne i årene fra 1914 til begyndelsen af 20’erne.12 Denne forkla
ring holder imidlertid ikke på norsk værftsindustri som helhed. Bå
de Rosenberg Verft i Stavanger og værftet i Frederiksstad byggede i
20’erne store beddinger, som imidlertid ikke blev udnyttet.
For det andet var der temmelig mange arbejdskonflikter på nor
ske værfter i perioden 1920-1931. For det tredje tyder materialet på,
at lønniveauet lå højere ved norske end ved danske og svenske værf
ter,1:1 selv om det ikke er overbevisende. En fjerde - og nok så vægtig
- grund kan føjes til. Norske værfter synes at have været meget lang-
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somme til at påbegynde bygning af motorskibe sammenlignet med
Danmark og Sverige. Her var gennembruddet sket i 20’erne. I Nor
ge skete det først i 1930’erne. Akers Mekaniske Verksted i Oslo byg
gede således meget få motorskibe i 20’erne, selv om man allerede
1912 havde erhvervet licensrettigheder til bygning af B&W’s diesel
motorer." Den første norskbyggede oceangående motortanker blev
således søsat så sent som i 1932. Der var ganske vist norske værfter Rosenbergs Verft i Stavanger og Frederikstad Mekaniske Verksted som byggede motorskibe fra 1924, men det var først mere end et år
ti senere end B&W i København.
Det første helsvejsede skib fra et norsk værft var et tankskib, som
blev leveret 1938 fra Giommens Mekaniske Verksted. Svejsning slog
imidlertid først igennem i norsk nybygning efter 1945 - reelt fra
omkring 1950. Dens indføring blev derfor i Norge knyttet sammen
med den samtidige omlægning til sektionsbygning. Lige efter an
den verdenskrig stod Norge med en helt utidssvarende værftsindu
stri, og halvdelen af handelsflåden var gået tabt under krigen. Der
efter begyndte væksten i norsk værftsindustri, som resulterede i op
bygningen af, hvad der ved slutningen af 50’erne internationalt set
var en fuldt konkurrencedygtig værftsindustri."
Tyskland

I løbet af århundredets første halvdel voksede den tyske andel af de
søsatte skibe fra 10% af tonnagen i århundredets begyndelse til 1415% i mellemkrigstiden og godt 21% i begyndelsen af 1950’erne. I
1958 overtog Tyskland - d.v.s. Vesttyskland - positionen som største
europæiske skibsbygningsnation fra Storbritannien. Fra 1860’erne
blev den tyske handelsflåde udbygget ved anskaffelse af store jernog stålskibe. Før 1880 var den tyske værftsindustri af begrænset om
fang og kunne kun levere mindre skibe, og Tyskland importerede
derfor omkring '/s af alle nyregistrerede handelsskibe og var et
stort britisk eksportmarked. Først i 1881 fik tyske værfter beddin
gkapacitet til at bygge skibe på over 2.000 BRT, og først fra 1888 be
gyndte man i større omfang at anvende stål til skibsbygning. I 1880
var den samlede nybygning på 50.000 BRT, hvilket voksede til
496.000 BRT i 1913. Den almindelige vækst i den tyske handelsflåde
var en vigtig faktor, men den tyske flådeoprustning fra 1898 var og
så et vigtigt lokomotiv i denne vækst. Fra omkring 1905 var således
omkring 20% af den nybyggede tonnage krigsskibe.

86

Lars Heide

I årene 1880-1913 blev der bygget nye private jern- og stålskibs
værfter, og antallet af beddinger voksede fra 19 til 32, hvortil kom,
at antallet af beddinger på de statslige (marine-) værfter voksede fra
10 til 23. Omkring år 1900 mekaniseredes værfterne ved indførelse
af elektricitet og pneumatik, bl.a. til nitning. Udbygningen resulte
rede i, at Tyskland var selvforsynende med skibe omkring 1914.16
Under første verdenskrig skete der i Tyskland en nedslidning af
værfterne, der dog ikke blev ødelagt af krigshandlinger. Versailles
traktaten bagefter betød i store træk, at man skulle aflevere den til
bageblevne del af handelsflåden til sejrsmagterne, og samtidig måt
te Tyskland gå ind på at levere en række nybyggede skibe i de føl
gende år som erstatningsbetaling. Weimar-republikken ydede der
for store genopbygningslån til de tyske værftei' 1918-1920. Det re
sulterede i, at man havde en moderne værftsindustri, som så tilmed
blev gældfri som følge af de følgende års galopperende inflation.
Arene 1920-23 gik med dels at genopbygge den tyske handelsflå
de, dels at bygge skibe til leverance som erstatningsbetaling. Dette
betød, at den producerede mængde var stor, men kvaliteten lav. For
værfterne spillede dette ingen rolle, da skibene blev betalt af den ty
ske regering. Det var ikke værfternes sag, at bygningen af erstat
ningsbetalingsskibene blev betalt med lånte penge og derfor var
med til at svække den tyske økonomi. Værfternes højkonjunktur
som følge af erstatningsbetalingerne fortsatte frem, til disse blev op
hævet med Young-planen i 1929. Den indebar en faldende nybyg
ningsaktivitet på de tyske værfter, hvilket forstærkedes af den verdensøkomiske krise, der begyndte samme år.
Fra omkring 1925 deltog tysk værftsindustri i eksportmæssig kon
kurrence om bygning af oceangående skibe. Den eneste tekniske
ændring i skibene i 20’erne var imidlertid, at næsten alle nybygnin
ger nu var dieseldrevne. Nazisternes magovertagelse resulterede fra
1934 i en kraftig flådeoprustning, hvilket gav meget arbejde til de ty
ske værfter. Den største enkeltpost var her bygning af ubåde. Der
blev 1939-1945 bygget ialt 1.170 ubåde, hvilket blev muliggjort ved
indføring af sektionsbygning. En del af sektionerne blev bygget på
virksomheder uden for værfterne.
Den lille krydser Emden var allerede i 1924 blevet helsvejset, og
med flådeprogrammet slog svejsning igennem på grund af vægtbe
sparelsen og flådeprogrammets omfang; det vil sige som ved de alli
eredes Liberty- og Victory-skibe. Derimod var der stadig i slutnin-
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Nybygning til rederiet II. Svenningsen på Århus Flydedok, marts 1957. Et nittehold er også
igang oppe ved skibets stævn. Helsvejsede skibe har endnu ikke holdt deres indtog. Derimod
bruger man nu stilladser af stålrør, som er mere stabile og lettere at sætte op end træstilladser.
Foto i Århus kommunes Bibliotek, Lokalhistorisk Samling.

gen af 30’erne modstand i Tyskland mod bygning af helsvejsede
handelsskibe, men der blev ved en række store nybygninger i 30’er
ne anvendt svejsning i stort omfang. Under krigen blev også han
delsskibe sektionsbygget i Tyskland.17
Væksten i tysk skibsbygning i mellemkrigstiden havde altså ho
vedsageligt politiske årsager, først erstatningsbetalinger i 20’erne og
derefter oprustning fra midten af 30’erne. Lige efter anden ver
denskrig lå tysk væftsindustri helt stille. Meget var blevet ødelagt
som led i krigshandlingerne, og en del blev demonteret. Ifølge Pots
dam-aftalen mellem de store allierede sejrsmagter var nybygning af
skibe helt forbudt. Genopbygningen af de tyske værfter og nybyg
ning af skibe kom først i gang fra 1949. Værfterne måtte genopbyg
ges helt fra grunden, hvilket skete ud fra både allierede og tyske er-
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faringer i “industrialiseret” skibsbygning fra krigsårene og med støt
te fra Marshall-planen. Resultatet var en støt stigende produktion af
nybygninger, hvoraf over halvdelen blev eksporteret,18 og som tidli
gere nævnt, førstepladsen i europæisk skibsbygning fra 1958.

Konklusion
Når man betragter udviklingen af de forskellige europæiske landes
bygning af skibe i perioden fra indførelsen af stål til skibsbygning i
de sidste årtier af 1800-tallet til skibsbyggeriets industrialisering fra
1950’erne, som den fremgår af tabellerne 2 og 3, er det bemær
kelsesværdigt, hvor stabil trenden i udviklingen er for de fleste lan
des vedkommende. Det er en jævn udvikling, som går igennem en
turbulent periodes omskiftelser. Desuden kan der drages konklu
sioner med hensyn til betydningen af af en national stålindustri, af
de væsentligste teknologiske udviklingsområder og deres betyd
ning for de ændrede markedsandele mellem de undersøgte euro
pæiske stater.
En national produktion af skibsstål var ikke nogen nødvendig be
tingelse for, at et land opnåede stålskibsbygningskompetence om
kring århundredskiftet. Det skyldes, at markedet for stålplader alle
rede før århundredskiftet var internationaliseret. I Sverige fandtes
der ganske vist en langvarig jernhåndteringstradition, men den hav
de primært været rettet mod kvalitetsjern og kvalitetsstål, og man
havde kun i meget begrænset omfang produceret de simplere og
billigere ståltyper, der anvendes til skibsbygning. Det første svenske
stålvalseværk blev faktisk først taget i brug 1938 (Domnarvet i Bor
länge). Resultatet var, at frem til anden verdenskrig blev størstede
len af det stål, der blev anvendt på svenske værfter importeret fra
Tyskland, England og andre skibsstålproducerende lande. I Dan
mark begyndte Det Danske Stålvalseværk (Frederiksværk) produkti
on i 1949, og i Norge blev der først fra 1959 produceret profiler til
skibsbygning (Norsk Stålverk i Mo i Rana).l!l Det vil sige, at en natio
nal skibsstålindustri i alle tre lande først blev opbygget længe efter,
at stålskibsbygningskompetencen var etableret.
I 1920’erne og begyndelse af 30’erne havde skibsværfterne i små
lande uden egen stålproduktion - såsom Danmark og Sverige - mu
lighed for at gå ud og købe stål, hvor det var billigst, hvilket var en
konkurrencemæssig fordel. De tyske skibsværfter var i den modsatte
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situation. Her var man i stor udstrækning henvist til at købe tysk stål
som følge afbindinger mellem værfts- og stålværksinteresser.
Situationen var modsat under første verdenskrig og i årene 19351945. Under første verdenskrig måtte danske værfter således sætte
tempoet ned som følge af stålmangel.50 Her var en hjemlig stålindu
stri et stort plus. Grunden til skiftet midt i 30’erne skal søges i to for
hold: den voksende rustningsindustri og det europæiske stålkartel.
Fra midten af 1930’erne begyndte stålpriserne at stige som følge af
den voksende rustningsindustri i Europa. På det europæiske konti
nent fandtes der betydelige bindinger mellem stål- og værftsinteres
ser, hvilket resulterede i, at man søgte at beskytte sine egne værfter
mod de konkurrerende og ekspanderende skandinaviske værfter
gennem en diskriminerende prispolitik, der betød, at de skandina
viske værfter måtte betale op til 30% over den pris, kontinentale
værfter betalte for stål. Denne udvikling koordineredes i en vis grad
gennem det europæiske stålkartel, som var oprettet 1926 med det
formål at skaffe højere priser for stål og primært bestod af de vest
europæiske stålproducenter.51 Resultatet var, at de importafhængige
svenske og danske værfter fik store problemer, hvilket igen var årsag
til den allerede nævnte opbygning af nationale skibsstålindustrier i
de skandinaviske lande.
Den tekniske udvikling inden for skibsbygningen skete i perioden
fra 1880’erne til 1950 primært på fire områder: voksende beddings
tørrelse, svejsning, seriebygning og dieselmotorer. Den voksende
beddingstørrelse var en nødvendig forudsætning for - men ikke et
tilstrækkeligt teknologisk potentiale til - at sikre ordrer på bygning
af store skibe. Dette demonstreres af den norske udvikling i mel
lemkrigstiden.
Svejsning spillede en mindre rolle i konkurrencen mellem værf
terne i Europa i mellemkrigstiden. Det skyldtes, at svejsning først
rigtigt blev accepteret under og navnlig efter anden verdenskrig.
Britisk værftsindustri klarede sig således ganske rimeligt helt frem
til midten af 1950’erne uden at skifte nitterne ud med svejsninger.
På den anden side var manglende svejsekompetence en afgrunde
ne til tilbagegangen i britisk værftsindustris markedsandel 19511955 sammenlignet med 1935-1938.
Tilbage er to teknologiske nyskabelser i perioden fra indførelsen
af stålskibe til skibsbyggeriets industrialisering, som spillede en rolle
for ændringerne af de enkelte skibsbygningsnationers markedsan-
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dele gennem perioden: kompetence til at bygge dieselmotorskibe og
erfaringer i serie- og standardbygning af skibe. I perioden fra 1912
frem til slutningen af 20’erne var værfternes evne til at bygge diesel
drevne skibe den vigtigste teknologiske enkeltfaktor bag de ændrede
markedsandele mellem de større europæiske skibsbygningsnatio
ner. Indførelsen af dieselmotoren havde karakter af en blivende
etablering, selv om dieselmotoren til stadighed er under udvikling.
Fra slutningen af 20’erne og op gennem 30’erne var værfternes
evne til at bygge serie- og standardbyggede skibe det vigtigste tekno
logiske bidrag i konkurrencen mellem de europæiske nationers
skibsbygningsindustrier. Dette var en vigtig del af forklaringen på
de øgede markedsandele, som dansk og svensk værftsindustri op
nåede i 30’erne, mens betydningen i den tyske værftsindustri i nazi
tiden ikke er mulig at vurdere som følge af den politiske regulering
af skibsbygningen, der bl.a. fremgår af, at ubåde var den vigtigste se
riebygningsaktivitet. De tyske erfaringer med standard- og seriebyg
gede skibe fik imidlertid stor betydning for den hurtige industriali
sering af vesttysk værftsindustri efter anden verdenskrig. Værfternes
evne til at bygge serie- og standardbyggede skibe havde nemlig en
anden karakter end indførelsen af dieselmotoren. Erfaringerne
med serie- og standardskibe i mellemkrigstiden og under anden
verdenskrig blev i tiden efter krigen grundlaget for skibsbyggeriets
industrialisering.
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Arbejderværnet

- Et særegent stykke “socialpolitik”
AF ANNETTE ØSTERGAARD SCHULTZ

I 1885 blev den antisocialisliske forening “Arbejdernes Værn” dannet.
Foreningens primus motor var Frederik I lansen, den unge redaktør
for højrebladet “Avisen”. Formålet med foreningen var at danne et
modstykke til de socialistiske fagforeninger. Midlet skulle være at sikre
medlemmerne arbejde på bekostning af socialisterne. I artiklen for
tæller Annette Østergaard Schultz om foreningens opkomst, og gen
nem eksempler på konfliktforløb, særlig i Arhus hvor den lokale afde
ling var indblandet, beskrives foreningens virksomhed.

I første halvdel af 1880’erne var der grøde i den danske socialisme.
Arbejderbevægelsen vågnede til live igen efter arbejdsløshedstider
og fagforeningsdød.1
Ved dannelsen af Socialdemokratisk Forbund i 1878 adskiltes den
faglige og politiske bevægelse formelt. Dermed havde man ud
gangspunktet for en arbejderorganisering, som på en måde var for
skellig fra 1870’ernes. Den faglige organisering rettede sig nu i
højere grad mod samtlige fagets arbejdere uanset politisk anskuel
se. Hjulpet på vej af forbedrede økonomiske konjunkturer bar stra
tegien god frugt især blandt de faglærte mandlige københavnske ar
bejdere. De havde i forvejen fra svendelav og -foreninger lang tradi
tion for organisering.
I 1870’erne havde mange fagforeninger haft konkurrence fra en
svendeforening i samme fag. Men eftersom svendeforeningerne og
så var kommet til kort under lavkonjunkturen, blev organisations
traditionen nu i 1880’erne til gevinst for fagforeningerne.
Mens fagbevægelsen vandt fodfæste, havde også det socialdemo
kratiske organ, “Social-Demokraten”, stor læserfremgang. Det var
på vej til at blive Danmarks største dagblad.
En af de første, der lod sig forskrække af socialismens fremgang, var
en lille manufakturhandler i et københavnsk arbejderkvarter, Emil
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Ryssel. Efter at det ved valget i 1881 var kommet for en dag, at pro
fessor C. Goos’ folketingsmandat slet ikke var så sikker endda, tog
Ryssel initiativ til dannelsen af en forening, som han kaldte “Frem
ad”. På Goos’ foranledning ændredes navnet til “Højres Arbejderog Vælgerforening”.2 Med denne forening som model organiserede
højrepartiet sig snart efter med vælgerforeninger ud over hele lan
det.
Goos blev alligevel væltet ved folketingsvalget i 1884. Socialdemo
kraten P. Holm indtog hans plads i tinget, og Holm fik endda følge
skab af partifællen Chr. Hørdum fra Københavns niende kreds. Et
tredje folketingsmandat måtte Højre afstå i hovedstadens første
valgkreds, hvor den liberale Herman Trier blev valgt. Oppositio
nens sejre var ikke mindst gjort mulige af et valgsamarbejde mellem
Venstre og Socialdemokratiet.
Set fra Højres synsvinkel kunne socialdemokraterne altså få arbej
derne til at stemme på en venstremand, når partidisciplinen fordre
de det. Med svendeforeningernes hendøen fandtes der knap et al
ternativ til fagforeningsorganiseringen, og det var på arbejdsplad
sen og i fagforeningen, at arbejderne blev tabt til socialismen. En
delig læste arbejderne i stigende grad et blad, som rettede angreb
på regeringen og højrepartiet.
Dette var baggrunden for dannelsen af den erklærede antisocialistiske (men såkaldt “upolitiske”) forening “Arbejdernes Værn” i ju
ni 1885.
Arbejdernes Værn har hverken efterladt sig forhandlingsprotokol
ler eller andre arkivalier, som muliggør en direkte afdækning af for
eningen. Der findes kun to sæt love, et fra foreningens stiftelse i
1885 og et revideret fra 1887.
Generalforsamlingerne blev nogenlunde detaljeret refereret i
højrebladet “Avisen”; men som det senere vil fremgå, kan man ikke
dér forvente at finde eventuelle brydninger internt i foreningen.
Der er spredte glimt at hente i nogle private arkiver, såvel virk
somheders som personers. En undersøgelse af Arbejdernes Værn
må nødvendigvis tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed,
fordi det er som menneskelig handling, at Værnet har efterladt sig
spor. Trods materialets spredte karakter bliver det, ikke mindst gen
nem analyser af nogle konflikter på arbejdsmarkedet, muligt også at
få et indtryk af forholdene i foreningen. Særlig artiklens sidste del
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vil trække en forbindelseslinje mellem konflikterne, foreningens
udvikling og dens medlemmer.
Men skal man forstå medlemmernes indflydelse og foreningens
udvikling, er det nødvendigt at få øje på medlemmerne som andet
end stakler, der af social nød eller politisk pres var henvist til skrue
brækkeriet. Første del af artiklen vil introducere den konservative
arbejder - samt den forberedelse til “Arbejdernes Værn”, han så at
sige fik. Forskellige aspekter af foreningens virke og udvikling må
som antydet tage afsæt i konkrete konflikter, uden dog at glemme
de sociale vilkår, som måske mere end noget var bestemmende for
Værnets udvikling. Et par strejker i Arhus belyser dels, hvad der
kunne være anledningen til dannelsen af et Arbejdernes Værn, dels
hvilke metoder de mest arge antisocialister benyttede sig af i kam
pen mod socialismen. Først skal dog fastslåes, hvilken rolle arkitek
terne havde tiltænkt Arbejdernes Værn, og hvor foreningen be
fandt sig i forhold til anden antisocialisme.

Værnets plads i antisocialismen
De mest iøjnefaldende spor efter Arbejdernes Værn er altså brudte
strejker. Foreningen har da også hidtil gået under den mere eller
mindre svævende betegnelse “skruebrækkerforening”. I dannelsen
af foreningen var der, som det senere vil fremgå, arbejdsgivere in
volveret; men at betragte motivet bag Værnet som primært økono
misk ville være forfejlet.
For det første var arbejdsgiverne tilsyneladende ikke (i den ud
strækning det overhovedet er muligt at sige noget derom) inddra
get i de forberedende faser. Dernæst forsvandt de hurtigt ud i ku
lissen igen. Og endelig var skruebrækkeriet i hvert fald ikke ude
lukkende et udslag af arbejdsgiverindflydelse. Paradoksalt nok var
skruebrækkeriet snarere en følge af, at arbejdsgiverne tværtimod
manglede begejstring for sagen og kun lod sig anvise arbejdskraft
fra Værnets kontor, når det var belejligt for dem: Når arbejderne
strejkede.
Det oprindelige initiativ bag Arbejdernes Værn var givetvis poli
tisk. For de ideologiske arkitekter var skruebrækkeriet et middel, ik
ke et mål. Formålet med Arbejdernes Værn var at skabe et forum
for ikke-socialistiske arbejdere. Formelt fordi disse var under pres
fra socialisterne, reelt dog nok så meget for at skaffe stemmer til
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Højre og for at slå den socialistiske bevægelse som helhed i skår.
Midlet skulle være at sikre disse arbejdere beskæftigelse på bekost
ning af socialisterne. Rimeligvis ville brødløse organiserede arbejde
re så efterhånden også, kunne man formode, få et lidt andet syn på
socialismen.

Det drejede sig altså groft sagt om at udnytte arbejdernes sociale vil
kår i partipolitikkens tjeneste. Dette “socialpolitiske” projekts succes
var afhængig af arbejdsgivernes aktive medvirken. Til gengæld var
det forventningen, at arbejdsgiverne kunne nyde gavn af mere loya
le arbejderes tilstedeværelse og den formodentlige ringere strejke
tilbøjelighed, som måtte følge af arbejdernes splittelse. Imidlertid
viste det sig, at det ikke var uden omkostninger at etablere Værnets
medlemmer på arbejdspladsen. Indsatsen var ofte større end den
mulige gevinst, og det stod nok en del arbejdsgivere klart fra begyn
delsen.
Heller ikke var Værnets arkitekt eller snarere “iscenesætter” med
sin opfattelse af socialpolitik ganske i overensstemmelse med alle si
ne partifæller, selv om sociale spørgsmål i stigende grad optog høj
reregeringen. Værnets “iscenesætter” var Frederik Hansen, som
halvandet år tidligere var blevet redaktør, da “Avisen” lanceredes.
Bag lanceringen stod en anden radikal højremand, Henning
Matzen, medlem af Landstinget.
“Avisen”s første nummer udkom næsten som kaldet af regerin
gen. Den havde netop fået nedstemt sit lovforslag om alderdoms
forsørgelse. Nu rettede “Avisen” angreb mod Venstres visnepolitik,
mens socialdemokraterne blev beskyldt for at løbe med i denne po
litik - og imod arbejdernes interesse.3
Regeringens interesse for alderdomsforsørgelsen var kommet
temmelig pludselig, og der var utvivlsomt skævet en del til agitati
onsværdien.1 Stort set al rigsdagsarbejde orienteredes efter den
verserende forfatningskamp mellem Folke- og Landsting, og i
Rigsdagen var socialreformarbejdet blot et objekt for denne kamp.
Men når alderdomsforsørgelsen havde agitationsværdi, skyldtes
det blandt andet, at der uden for Rigsdagen allerede havde været
mange oprigtige og velmente forsøg på at dulme den sociale nød
i arbejderklassen. Disse initiativer rakte over et bredt politisk spek
trum og lader sig i det hele taget vanskeligt indplacere partipoli
tisk.
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Højrefolkene var i almindelighed enige med Frederik Hansen i,
at sociale reformer var et middel til at dæmme op for socialismen.
Men Hansen havde et meget offensivt (og åbenhjertigt) syn på sa
gerne. Betegnende er hans holdning til proviso rismen. For ham var
den tilsyneladende ikke blot et “påtrængende nødvendigt” svar på
visnepolitikken. I provisorielovgivningen, der ikke havde nødig at
agte på Folketingets flertal, så Hansen højrepartiets mulighed for at
vinde yderligere terræn i magtkampen: For hvor mange gyldne løf
ter oppositionen end havde at give vælgerne, så havde den dog ikke
magt til at gennemføre noget - endsige høste frugterne deraf. An
derledes forholdt det sig med Højre, der havde et klart fortrin: Det
havde regeringen i ryggen.5
Denne holdning gav Hansen til kende på et højrevælgerfore
ningsmøde i Køge i slutningen af maj 1885 - 2 måneder efter at re
geringen havde sendt Rigsdagen hjem og valgt at styre landet på en
provisorisk finanslov.
Frederik Hansen foreslog ved samme møde, at højrepartiet iværk
satte en husmandsbevægelse og dermed frigjorde landproletariatet
fra dets afhængighed af gårdmandsstanden. Allerede på det tids
punkt synes han i tankerne at have set for sig en landlig pendant til
det senere Arbejdernes Værn.
Det er tvivlsomt, om alle socialreformvenlige højrefolk sympatise
rede med det målrettede angreb på socialismen, som Frederik Han
sen repræsenterede. Heller ikke i regeringen nød det almindelig
anerkendelse, at socialpolitikken skulle være direkte undergraven
de. Da Arbejdernes Værn var en kendsgerning, hilste “Berlingske
Tidende” vel nok foreningen velkommen som et prisværdigt initia
tiv. Men regeringsorganet troede ikke, at der dermed var fundet no
gen varig løsning på den politiske uenighed arbejderne imellem.
Avisen pegede i stedet på den gamle korporative løsning:
“Staten må pålægge fagforeningerne sin kontrol, men så til
gengæld anerkende dem for det, de i virkeligheden er, nemlig lavs
foreninger, og derfor støtte dem som sådanne.”6
Fagforeningerne ville næppe nogensinde have accepteret en
sådan anerkendelse, når prisen var statslig kontrol. Men “Berlingske
Tidende” var sikkert i forståelse med fagforeningernes konservative
opposition. Om “Avisen” var det, er mere tvivlsomt. Skønt bladet
havde påtaget sig at være højresindede arbejderes talerør.
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Noget at værne imod?
Frederik Hansen måtte anvende andet end argumenter i kampen
mod de socialistiske fagforeninger og for at etablere den alternative
arbejderbevægelse”. Forberedelsen af Arbejdernes Værn skete
gennem mistænkeliggørelse af den eksisterende fagbevægelse. Den
sag var ikke så ligetil endda. Den formelle adskillelse mellem Social
demokratiet og fagbevægelsen i 1878 havde også formelt set skabt
rent faglige organisationer. Det var en organisationsform, som i og
for sig stemte overens med den konservative tankegang.
Forbindelsen mellem de faglige foreninger og lavsforeningerne
var ikke kun “teoretisk”. Nogle af fagforeningerne havde mere eller
mindre roligt udviklet sig fra det gamle svendelav via svendefore
ningen af 1862.7 En fagforening blev det, når en strejkekasse etable
redes - eller når møderne blev forlagt til Arbejdernes Forsamlings
bygning i Rømersgade.8 Som det afgørende skridt valgte foreningen
at deltage i de øvrige københavnske fagforeningers fællesbestyrel
sesmøder. Herefter var adskillelsen til den politiske bevægelse rent
formel, i fællesbestyrelsesmøderne deltog også repræsentanter fra
Socialdemokratisk Forbund. Og det forekom naturligt, at fagfore
ningen kontraherede i “Social-Demokraten”.
Udviklingen henimod en egentlig fagforening foregik ikke altid
uden skærmydsler. I typograffaget blev tilslutningen til den social
demokratiske bevægelse oplevet som et kup af de konservative typo
grafer, og de dannede deres egen forening.9 Men kup eller ej, be
slutningen var et internt foreningsanliggende. De traditionsbundne
arbejdere var ligeså indstillede på organisationstanken som sociali
sterne. Og konservative arbejdere var også helt på det rene med, at
strejker kunne være nødvendige for at hindre arbejdsgiverne i at
trykke lønnen ned.'"
I den anden ende af spektret var der de mere markante sociali
stiske fagforeninger. Disse fagforeninger havde ikke udviklet sig i
forlængelse af en ikke-socialistisk forening; de havde tværtimod
fået den politiske profil skærpet i konkurrencen med en ikke-soci
alistisk svendeforening i 1870’erne. Disse særligt røde fagforenin
ger havde derfor ikke nu samme brede og almindelige opbakning.
Her kunne ønsket om fuld faglig organisering i princippet stå i be
greb med at tromle en anden politisk overbevisning ned. Men før
de organiserede arbejdere var nået så langt, måtte de for deres
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eget vedkommende regne med den regulære risiko for afskedigel
se.
At konservative eller ikke-socialistiske arbejdere stod uden for
fagforeningen betød ikke, at de så også var potentielle strejkebryde
re. Sammenholdet som sådant var ikke nogen socialistisk opfindel
se. Det havde rødder tilbage i svendelavene. Socialister og konser
vative var fælles om det grundlæggende syn på sammenholdets nød
vendighed.
Alligevel greb Frederik Hansen fat i den politiske uenighed arbej
derne imellem og problematiserede den. Tilsyneladende gjorde
han det på grundlag af en blanding af konservativ tradition og de
mere tidsbestemte liberalistiske strømninger: Han appellerede til
svendens loyalitet over for håndværksmesteren, erindrede arbejder
ne om de fælles interesser med arbejdsgiveren og pegede samtidig
på enkeltindividets frihedsret." Tankegangen var vel ikke grebet ud
af luften. Svendens næsten automatiske avancering til mester hørte
fortiden og lavstiden til. Nu måtte noget tilsvarende tilvejebringes
gennem personlig fremdrift.
Indholdsmæssigt stod Frederik Hansens angreb på fagforenin
gerne i et tvivlsomt forhold til sandheden. Fagforeningerne blev
f.eks. ofte anklaget for at iværksætte strejker spontant og uden om
tanke for faktiske omstændigheder. Den påstand ramte en del ved
siden af, for så vidt som det netop var med socialismen, der var kom
met plan i strejkebevægelsen. Desuden harmonerede påstanden
dårligt med Frederik Hansens egen yndlingsopfattelse af strejker
som noget af socialistførerne foranstaltet og arbejderne påtvunget.
I øvrigt var socialistførerne - partiets, fagforeningernes og ikke
mindst partiavisens - alle ude på at slå økonomisk plat på arbejder
ne (ifølge Hansen).
Frederik Hansen opererede med 3 billeder af arbejderen. Den al
mindelige organiserede arbejder var den “forførte”'. Besnæret af løf
ter om guld og grønne skove betalte denne arbejder ikke alene pen
ge til partipresse og fagforeningskasser, han afgav også sin stemme
til de socialdemokratiske folketingskandidater. Og det var forførel
se, for Holm og Hørdum var helt og aldeles styret af magtstræb.
“Avisen” så sit bevis herfor, da de to socialdemokrater i 1884 fik sæ
de i folketinget - og stemte imod regeringens forslag til en alder
domsforsørgelse. Kunne repræsentanterne for et såkaldt arbejder
parti falde ældre klassefæller i ryggen, måtte det alene være for at
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tækkes storebroderpartiet, Venstre, hvis hjælp Holm og Hørdum
skyldte deres valg.12
Socialistførernes “kærnetropper”- socialisterne blandt de organise
rede arbejdere - var tyranniets udøvere: De sørgede for, at strejke
dekretet blev efterkommet af samtlige arbejdere på arbejdspladsen.
Især viste tyranniet sig i de tilfælde, hvor arbejderne strejkede for at
få en uorganiseret arbejder afskediget. En sådan arbejder var “for
fulgt”. Regulære overfald i forbindelse med politiske diskussioner
mente “Avisen” også at have eksempler på.13
Det hændte, at der i “Avisen” var læserbreve fra anonyme ar
bejdere. I almindeligheder beskrev disse arbejdere tilstandene
som en art dokumentation for “Avisens” fagforeningstyrannitese."
Arbejderne kan have valgt anonymiteten, fordi de frygtede re
pressalier fra socialisterne. Men samtidig stod det ringe antal og
det nærmest intetsigende indhold dog i skærende kontrast til
“Avisen”s konklusioner: Fagforeningstyranniet var den almindeligt
rådende tilstand. At det var en givet og selvfølgelig kendsgerning,
som i det store hele skildredes uden konkretiseringer, gjorde “te
sen” temmelig uimodsigelig. Den var letfordøjelig for den arbej
der, som måske gik og følte sig trykket af de krav, kammeratskabet
stillede.
I enkeltstående tilfælde er det muligt at gå bag om den indfor
ståede selvfølgelighed, som også til en vis grad adopteredes af et me
re moderat højreorgan som “Dagbladet” og muligvis af nogle højre
politikere. - “Dagbladet” ulejligede sig dog nemlig med at konkreti
sere, og desuden var “Social-Demokraten” mere tilbøjelig til at tage
diskussionen op med dette blad fremfor med “Avisen”, som den
helst overså.
Det viste sig i et sådant tilfælde, at den konkrete strejke ikke var
foranlediget af, at den “forfulgte” arbejder var uorganiseret; men
fordi han tillige havde været decideret ukammeratlig, var faldet fag
fællerne i ryggen og af disse i almindelighed betragtedes som en
“spytslikker”.15
Strejken var ikke mere almindelig, end at den vakte forargelse i
borgerlige kredse og behandledes som noget enestående og
uhørt."’ Som nævnt var det utvivlsomt målet for fagforeningerne at
organisere alle arbejdere i faget. Men endnu strejkede de organise
rede arbejdere kun, når de var blevet trådt grundigt over tæerne og
provokeret. I det daglige var det som oftest nødvendigt at gå stille
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med dørene. Socialistiske agitatorer kunne sjældent vide sig sikre på
deres beskæftigelse.
Selve fagforeningstyranni-tesen var i det givne magtforhold mel
lem arbejdsgiverne og de organiserede arbejdere ikke særlig hold
bar. Den var et postulat, som talte til noget andet end fornuften.

Forvarsler om Arbejdernes Værn
Postulatet om de forfulgte arbejdere underbyggede højrebladene
ved at “dreje” faktiske forhold. Betegnende er behandlingen af en
havnestrejke i 1884. De to nyligt stiftede havnearbejderfagforenin
ger - kularbejdernes og sæd- og stykgodsarbejdernes - fremsatte i
november måned krav om lønforhøjelse. Desuden krævede de, at
når der blev antaget arbejdere, skulle disse være fagforeningsmed
lemmer. Fagforeningen sloges antageligt en del med formænd, der
begunstigede uorganiserede på bekostning af de organiserede.17
Over for lønkravet var grossererne imødekommende. Krav num
mer to besvarede de derimod med at antage månedslønnede folk.
Derved fik de løse arbejdere deres erhvervsmuligheder indskrænket.
Havnearbejderne nægtede at arbejde sammen med de uorganise
rede. Af højrebladene blev det betragtet som fagforeningens forsøg
på at tvinge arbejderne ind i organisationen - altså et veritabelt ud
slag af fagforeningstyranniet.18
Det være, hvad det være vil, nemlig et spørgsmål om synsvinkel.
Men efter strejken bredte der sig blandt arbejdsgiverne en alminde
lig uvilje mod at antage organiserede arbejdere. Det bragte flere
fagforeningsmedlemmer til at udmelde sig for at sikre sig beskæfti
gelse.19 “Dagbladet” konstaterede med tilfredshed, at disse arbejde
re nu var blevet klogere og havde indset, at fagforeningens fordrin
ger havde været uberettigede!-"
Disse havnearbejderes noget påtvungne trang til at bryde ud af
organisationen var dog kun ét at tre “beviser” i 1884 for fagforeningstyranni-tesen. Som tidligere nævnt meldte de konservative ty
pografer sig ud af fagforeningen og dannede “Ny typografisk Fore
ning”. Her var dog i modsætning til havnearbejdernes splittelse tale
om et rent arbejderanliggende.21
Den mest markante begivenhed i 1884 på det faglige område var
den næsten seks måneder lange bødkerlockout. Og her kan splittel
sen kaste et strejf af lys over den konservative arbejder.
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Striden mellem fagforeningen og arbejdsgiverne var politisk. Me
sterlavet havde nemlig allerede i foråret underskrevet en prisku
rant. Den priskurant var det bødkernes agt at gennemføre også på
bryggeriet Tuborg (som jo i og for sig ikke havde noget med me
sterlavet at gøre) ; men bryggeriets fire bødkere fik afslag på deres
fordring. De nedlagde arbejdet, som dernæst af bryggeriet blev gi
vet i entreprise til bødkermester Rasmussen. Svendene her ville
imidlertid ikke udføre arbejdet og derved bryde Tuborgkollegernes
strejke. “Bødkernes fagforening af 1873” støttede sig til, at de med
lavets oldermand havde indgået den mundtlige aftale, at priskuran
ten også skulle søges gennemført på virksomheder udenfor lavet.22
Denne aftale forlangte fagforeningen nu skulle overholdes, og den
anviste en måde, som mentes at kunne gøre priskurantens gennem
førelse effektiv: Mestrene i lavet måtte ikke forsyne strejkeramte fa
brikker med færdigprodukter eller arbejdskraft. Desuden måtte me
strene ikke beskæftige nogen svend, som var udstødt af sin fagfore
ning.23
Stående over for dette forlangende og arbejdsnedlæggelsen hos
bødkermester Rasmussen lockoutede lavets bødkermestre samtlige
deres organiserede svende. Ca. 200 af 300 københavnske bødker
svende var beskæftiget hos lavsmestre, organisationsprocenten nær
mede sig blandt bødkerne så småt de 100.
På et tidspunkt under lockouten - i begyndelsen af juli - blev
nogle af de mest “loyale” arbejdere kaldt op til deres arbejdsgiver.
Her blev de foreholdt, at der stod bødkere i kø for at optage plad
sen. Ville bødkeren nu underskrive en kontrakt og forpligte sig til at
træde ud af fagforeningen, kunne han blive genantaget. Ifølge “Social-Demokraten” afslog et “overvejende flertal” tilbudet.21
Omkring halvanden måned senere udsendte en ny forening,
“Bødkerforeningen af 1884”, et opråb. Heri begrundedes forenin
gens dannelse. De krav, som i sin tid havde givet anledning til
lockouten, fandt man uberettigede i den nye forening. Og især blev
bestyrelsen for den gamle fagforening kritiseret.25
Den 58 mand store forening (hvoraf 54 var skruebrækkere) talte bå
de mestersønner og ufaglærte arbejdere, både svende fra Tyskland,
Sverige og fra provinsen.21' Men opråbets forfattere hørte sandsyn
ligvis til en anden kategori. De var tidligere fagforeningsmedlem
mer. Det blev nemlig i opråbet forklaret, at i fagforeningen havde
der før konflikten været udbredt enighed om selve priskuranten.
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Misfornøjelsen skyldtes de andre fordringer; men utilfredsheden
havde ikke kunnet finde ørenlyd.
Som antydet var disse andre fordringer netop politiske. De an
fægtede mesterens råde- og bestemmelsesret på eget værksted, og
skønt bødkernes fagforening nok kunne argumentere for det hen
sigtsmæssige i kravene også for mestrene selv, så var kravene dog
her i 1884 usædvanlig vidtgående selv for en socialistisk fagfore
ning.27
Den nye bødkerforening mente det uhensigtsmæssigt at afkræve
mestrene løfte om ikke at forsyne strejkeramte arbejdspladser med
færdigprodukter eller arbejdskraft. Den beskedne fordel, arbejder
ne kunne have af en sådan ordning, stod slet ikke mål med den
ulempe, mesteren led i form af tab af kunder. Et sådant argument
kan udmærket være overtaget fra et og andet besøg på et mester
kontor. Hvad den anden fordring angik, hævdede de opponerende
bødkersvende, at ordningen ville give fagforeningsbestyrelsen alt
for stor magt, medlemmerne blev afhængige af bestyrelsens for
godtbefindende. Inspirationen til dette argument kunne bødkerne
have hentet fra “Avisen”.
Men foreningen ønskede sig ikke identificeret med “Avisen”s ren
dyrkede antisocialisme. Det var til “Nationaltidende”, opråbet blev
sendt, og senere var der også et indlæg i “Morgenbladet”.28 Opråbet
afsluttedes med en opfordring til at træde ind i foreningen, som vil
le værne bødkersvendenes interesser og ikke søge unødig strid. Det
var på den måde, man bedst styrkede “Arbejderpartiet”.29
Der tegner sig efterhånden et billede af nogle bødkersvende med
naturlig rod i svendeforeningerne og stadig med det håb, at “arbej
derpartiet” ikke nødvendigvis skulle være socialistisk. “Bødkerfore
ningen af 1884” var tilsyneladende ikke blot et produkt af mestrenes
pres og “Avisen”s agitation. Bødkerne var konservative arbejdere i
opposition til deres fagforening. På den anden side havde denne
opposition næppe givet sig udslag i en strejkebryderforening, hvis
det ikke havde været for “Avisen” (og beslægtede organer) og me
strene.
“Bødkernes fagforening af 1873” led et forsmædeligt nederlag
ved lockouten. I slutningen af oktober 1884 havde foreningen et
medlemstal på 30, svarende til en tiendedel af medlemstallet ved
konfliktens begyndelse. Mesterlavet sortlistede disse 30 sidste fag
foreningsmedlemmer.3'1 Det betød blandt andet, at formanden måt-
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te emigrere til USA. Indtil han fik slået sig igennem derovre, under
støttede kammeraterne i Danmark hans kone og seks børn.11
For fagbevægelsen som helhed fik det sandsynligvis betydning, at
nogle organiserede arbejdere under legitime former havde brudt
sammenholdet.

At skruebrækkeri kunne være fuldtud legitim var netop hovedpoin
ten i Dr. juris. A. Hindenburgs foredrag i “Arbejderforeningen af
1860” kun 4 dage efter bødkerlockoutens afslutning. Der var efter
Hindenburgs mening intet “uhæderligt i at være skruebrækker”.3'2
Carl Ploug på Dagbladet kom frem til samme konklusion efter en
analyse af situationen blandt arbejderne. Betegnet som skruebræk
ker og forfulgt i alle måder blev:
“De arbejdere, der vover at arbejde på vilkår, som de selv finder ri
melige, om end de socialistiske levebrødsmænd i foreningerne er af
en modsat mening, og som i alt fald hellere selv vil forsørge deres fa
milier end se dem sulte eller leve af andres nåde”33
Som strejkebryder markerede arbejderen ikke alene sin afstand
tagen fra uberettigede fordringer. Han kastede også endelig det so
cialistiske åg af sig. Perspektiver åbnede sig for Ploug. Han pegede
på, at netop ved at danne nye fagforeninger kunne man bekæmpe
de socialistiske. Her tog han ikke kun afsæt i bødkerkonflikten. Han
mindede også om havnearbejdernes erkendelse af deres fagfore
nings uberettigede krav, samt om de konservative typografers mod
vilje mod at indordne sig den socialdemokratiske arbejderbevægel
se. De nye fagforeninger tænkte Ploug sig kunne udgå som en slags
faglige afdelinger af “Arbejderforeningen af 1860”.
Det var et forslag, socialdemokraterne ikke bare kunne ignorere.
At de tog det temmelig alvorligt ses deri, at arbejderne gennem “So
cial-Demokraten” blev opfordret til at melde sig ind i “Arbejderfor
eningen”, for derved at sætte en bremse for de eventuelle be
stræbelser. Og Arbejderne efterkom i høj grad opfordringen. Til
gengæld svarede højrefolkene igen ved lige så flittigt at melde sig
ind i foreningen.31
Inden for kort tid søgte 2000 socialister og højrefolk medlem
skab. En særlig komite var dog udset til at sortere i medlemmerne.
823 ansøgere blev afvist.3’’ Nogen socialistisk erobring kom det altså
ikke til. Af de faglige afdelinger i “Arbejderforeningen af 1860” blev
det også kun ved truslen. Plougs ide havde i virkeligheden næppe
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klangbund blandt de menige medlemmer.36 Den gamle konservati
ve bastion måtte forsvares af højreforeningen, “Agitationen”37. Den
var det, som førte an i den truende tone over for socialisterne.33
Affæren medvirkede imidlertid til en politisk polarisering i Arbej
derforeningen af 1860, som hidtil havde rummet et bredt politisk
spektrum af den mandlige københavnske befolkning, herunder
såmænd også en og anden socialistisk arbejder. For medlemmerne
var ærindet i “Arbejderforeningen” først og fremmest oplysningen.
Men med mere stive linjer i det politiske liv i almindelighed, dikte
ret først og fremmest af forfatningskampen, indskrænkedes også
det ideologiske rum i “Arbejderforeningen”. Det gik ud over
spændvidden i den oplysning, Arbejderforeningen tilbød sine med
lemmer. Selv konservative medlemmer protesterede.3'1 Det var ikke
for at indordnes højrepartiets taktik og ideologi, at de var blevet
medlemmer af Christian Rimestads gamle dannende og oplysende
forening.
Her som andre steder blev partiernes profiler skarpere op til og
ved udstedelsen af den provisoriske finanslov i april 1885.

Værnets dannelse
Iøjnespringende ved tiden forud for dannelsen af Arbejdernes
Værn er netop den hidsige partikamp under indtryk af visnepolitik
og provisorium, skruebrækkeriets legitimering, nogle højrefolks til
syneladende levende interesse i alternative fagforeninger og ende
lig noget, der allermest ligner en oppisket stemning imod de eksi
sterende fagforeninger. Tilsammen forklarer det, hvordan et par
læserbreve i “Avisen” fra en ung tømrersvend kunne sætte Arbejder
nes Værn på skinner.
I første omgang vedkendte denne tømrersvend, N. Smith, sig
halvt pralende at have været med til at smide “Social-Demokraten”s
referent ud af Kongens Have under Højres grundlovsfest i 1885. "’
Da hans kolleger dernæst nægtede at arbejde sammen med ham,
beskrev han også dette i “Avisen”. Han tillod sig dog at gå ud fra, at
fem kammerater ville have støttet ham, hvis Højre med henblik på
sådanne tilfælde havde haften understøttelsesfond."
Smiths fem kammerater benægtede nu ganske vist, at det ville ha
ve forandret sagerne. Forresten havde Smith taget fonden lidt på for
skud og allerede ude på arbejdspladsen lovet dem understøttelse.
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Der er allerede i det foregående blevet sat stærke spørgsmålstegn
ved “Avisen”s troværdighed og argumentationsform. Omkring dan
nelsen af Arbejdernes Værn synes artiklerne at lægge sig som føjeli
ge brikker i et nøje tilrettelagt spil. Man kan fristes til at tale om en
iscenesættelse. Om Frederik Hansen både var stykkets iscenesætter
og ideens ophavsmand, kan vanskeligt afgøres.4:5 Men som redaktør
af “Avisen” kunne han, og han gjorde det formentlig, uddele roller.
Dagen efter sit sidste læserbrev blev tømrer Smith hyldet som en
martyr næsten af en indsender, der betitlede sig “En Frihedsven”.
Og næste dag agiterede “Avisen”s leder for, at Højre gjorde noget
for de forfulgte arbejdere:
“Vi står overfor et enten - eller. Enten kan Højre ved at yde en bil
lig og retfærdig hjælp skabe et arbejderparti, der frit tør vedstå, at
det elsker konge og fædreland så højt som nogen. Eller også kan
det ved at prisgive hæderlige mænds selvstændighed til hensynsløse
demagogers tyranni forringe sin egen styrke og bidrage til en fast og
urokkelig organisation med det formål ved voldelige midler at om
styrte den bestående samfundsorden. Kan virkelig valget her være
tvivlsomt?”41
Frederik Hansen pegede på, at opgaven var for vidtløftig til, at
Højres i forvejen hårdt arbejdende ledende politikere kunne påta
ge sig den. Derfor måtte der en komite, en forening til. Den skulle
ikke alene understøtte med penge, der ville også være anden måde
at hjælpe de forfulgte arbejdere. Her tænkte Hansen i første om
gang på juridisk bistand til de arbejdere, som havde været udsat for
socialisternes forfølgelser. Tankevækkende ved dens offensive præg
er tilføjelsen, at “vi taler af erfaring; vi har selv ved forskellige lejlig
heder bragt arbejdere vink, der har vist sig virksomme.”
De følgende dage bragte meddelelser om, at bidragstegningen al
lerede gik fortrinligt. Interessen skærpedes sikkert af den nye bølge
af læserbreve fra arbejdere, som var blevet forfulgt. Nu var læser
brevene ikke længere anonyme.45
Arbejderen, der indsendte sit bidrag den treogtyvende juni, hav
de dog ikke underskrevet sig ved navn, men blot ved “En arbejder”.
Han så gode fordele i Hansens forslag: Arbejderne ville få relativt
mere for kontingentet, når det ikke gik i levebrødssocialisternes
lommer. Og med den påtænkte forening ville arbejdsgiverne have
et sted at henvende sig, når de ønskede rolige og flittige folk.
Den iderige arbejder var ikke helt almindelig, eftersom han lige-
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frem mente det påkrævet at bemærke, at han “færdes daglig mellem
arbejdere”. At en arbejdsgiver kunne sætte sig i arbejderens sted,
når det var belejligt, findes der flere eksempler på. Denne mente til
syneladende bedst på denne måde at kunne anbefale tanken for
såvel arbejdere som arbejdsgivere.
Alt i alt var der blevet lagt en dagsorden for indholdet af den
kommende forening, endnu før den var dannet: Pengeunderstøt
telsen af de forfulgte arbejdere, den juridiske rådgivning og ikke
mindst arbejdsanvisningen.
Om aftenen den fireogtyvende afholdtes det forberedende møde
til dannelsen, og kort tid efter konstituerede Værnet sig med en be
styrelse på 10 mand. Heraf var de fem “overordentlige” medlem
mer. Blandt disse var redaktør Hansen. Murermester Ette blev for
mand. De sidste fem bestyrelsesmedlemmer repræsenterede fore
ningens “ordentlige” medlemmer, arbejderne.
Det overordentlige medlem betalte et årskontingent på mindst 10
kr. Kontingentet for det ordentlige medlem var 20 øre pr. måned;
men til dette medlemskab var der tillige knyttet nogle betingelser:
Arbejderen måtte ikke være medlem af en fagforening, han skulle
være fyldt 18 år og være uberygtet, og optagelse krævede otte dages
prøvetid.16

“Et offer”
Tømrer Smith synes i høj grad at have været en del af iscenesættel
sen. Og hans historie viser glimt af det benhårde politiske spil, han
selv blev offer for.
Det første af hans læserbreve kom kort efter, at politiet havde ind
set, at det ikke gik an at forholde sig passivt over for begivenheder
ne på grundlovsdag, hvor Social-Demokratens referent J.J.Ipsen og
en anden oppositionel tilhører, E. Goldstein var blevet overfaldet.18
På det tidspunkt havde undersøgelsen bragt to fremtrædende høj
refolk i søgelyset. Den ene var grosserer Mannheimer, som Ipsen
havde genkendt under de tumultagtige scener i Kongens Have.
Mannheimer var tilknyttet “Avisen” som skribent. Den anden højre
mand havde slået Goldstein i hovedet (eller hatten) med en stok.
Hvem “stokkemanden” var, kom aldrig frem, men spørgsmålet var
noget prekært for højrepartiet som sådant, fordi manden havde
stået oppe på tribunen - altså blandt de prominente højrefolk.
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Men Smith angav sig selv. Dermed kom hans person i nogen grad i
forgrunden. Med det næste læserbrev var han tildelt en anden rolle.
Her var han den forfulgte arbejder, der efterlyste Højres under
støttelse. Fra understøttelsesfonden var der ikke langt til foreningen.
Med det første læserbrev i hånden kunne politiet møde op på
den angivne adresse og tage Smith med til forhør. Han fik som den
eneste af de sigtede dom i sagen - en bøde på 50 kr. Derudover mi
stede han sit arbejde som tømrersvend, og det lykkedes ham ikke at
finde et nyt. En overgang havde han et byggeri i entreprise (for en
højremand), indtil han i foråret 1886 begyndte at skrive artikler i
“Avisen” og tog på en mindre foredragsturne om socialismen. Før
turneen havde manuskriptet til foredraget været forelagt professor
Carl Goos.49
Det var Goos, som havde tabt sit folketingsmandat til socialdemo
kraten P. Holm ved valget i 1884. Under valgkampen havde Goos
pumpet penge i “Den nye Socialist”, og det socialrevolutionære blad
var da blevet bemærkelsesværdig tolerant over for regeringen. Det
foredrag, Smith nu et par år senere turnerede med, virkede meget
inspireret af “Den nye Socialisf’s angreb på Holm og den anden so
cialdemokratiske kandidat, Chr. Hørdum.5"
Det var først og fremmest Social-Demokratens forretningsfører
Chr. Hørdum, Smith rettede sine angreb imod. Hørdum beskyldtes
bl.a. for at profitere på fagforeningskontingenter og avisabonnemen
ter. Efter valget i 1884 var de samme beskyldninger blevet dømt “døde
og magtesløse”. Når de nu i 1886 blev genoplivet, var det udtrykkelige
formål da også at få Hørdum til at lægge sag an mod Smith.51
Hørdum må have forstået, at Smith kun var maddingen. I første
omgang sagsøgte han udelukkende redaktørerne for de højreaviser,
der havde refereret foredraget.52 Disse sager blev afgjort i forligs
kommissionen. Redaktørerne medgav, at det havde været en fejl at
bringe referatet. To måneder senere blev det dog alligevel Smiths
tur til at blive indkaldt til forligsdomstolen. Først stillede han imid
lertid krav til Frederik Hansen om at få en fastlønnet stilling på “Avi
sen”. Ellers ville han offentligt fralægge sig “beskyldningen for fejghed” og dernæst udvandre.53
Smith fik ingen fastlønnet stilling. Nogen offentlig udtalelse om,
at hans genbrugte angreb på Hørdum var købt og betalt af Højre, af
lagde han dog ikke. Derimod undlod han at møde op i forligskom
missionen og modtage sin dom. Han rejste i stedet til Argentina.
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Værdig til Pladsen.

— Deres Højvelbaarenhed, jeg tillader mig, at
søge Engagement hos Dem ved den omtalte „Arbej
der Fond“.
— Hvormed har De udmærket Dem?
— For et Aarstid siden debuterede jeg som
Skruebrækker og blev en af Højres „37“, siden har
jeg flere Gange optraadt som Angiver og Spion, og
Grundlovsdagen var jeg uden at rose mig selv, den
mest kæphøjede og uforskammede i „Kongens“ Have.
= Godt, De er antaget som Overspytslikker med
højsste Løn!
N. Smith blev ikke kun, som her i Ravnen den 28. juni 1885, karrikcrct i den socialdemokra
tiske satire. Han var sandsyn ligvis også mere seriøst modellen bag en af forfatteren Henrik
Pontoppidans figurer: Skomager Holleufer. Også Holleufer kom i Højres tjeneste som fore
dragsholder og skibent efter en bemærkelsesværdig optræden på grundlovsdag. Han mistede
sit udkomme som skomager og efter at vivre blevet kasseret af partiel, endte han på galeanstalten. Henrik Pontoppidan kaldte novellen “Et Offer”.
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Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885
Den fjortende juli 1885 blev de organiserede smede og maskinar
bejdere i København lockoutet. Arbejdernes Værn udsendte dagen
efter et opråb, hvori smedene og maskinarbejderne blev opfordret
til at frigøre sig fra forbundet. Ifølge “Social-Demokraten” var det
kun et fåtal af de organiserede smede, der fulgte opfordringen.51
Det lyder troligt, eftersom “Smede og maskinarbejderforbundet”
var mere regulær socialistisk, end “Bødkerforeningen af 1873” hav
de været det i 1884.55 Til gengæld var der blandt smede og maskin
arbejdere en del uorganiserede.
Nogle af disse uorganiserede smede dannede i slutningen af juli
“Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885”. Vistnok blev de
hjulpet på vej af fabrikantforeningens formand, J.H. Hüttemeier.55
Han viste i det mindste foreningen stor interesse, og indblandingen
kan desuden forklare, at der i foreningen også optoges ufaglært
(men dog brugelig) arbejdskraft. Fra et medlemstal på 109 voksede
foreningen i løbet af konflikten, så den ved afslutningen i novem
ber 1885 kunne mønstre 400 medlemmer.57
“Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885” var en egentlig
skruebrækkerforening - dannet, som den var, til lejligheden. Ved
en overfladisk betragtning var lockouten også økonomisk begrun
det: Arbejdsgiverne ønskede at sætte en definitiv stopper for fagfor
eningens indledte omgangsskrue.
Men fabrikantforeningen havde kun eksisteret et halvt år, og der
var næppe opnået noget, man kunne kalde en forhandlingsfod mel
lem den og fagforeningen. Når fabrikantforeningen nu svarede mas
sivt igen med almindelig lockout, blev det opfattet som en magtde
monstration over for fagforeningen. Det frontale angreb havde ek
stra bid, fordi lockouten kun omfattede de organiserede arbejdere.
Derfor var Hüttemeiers trofaste støtte til den nye forening sikkert
også politisk begrundet, kampen drejede sig i højere grad om sme
deforbundets eksistensberettigelse end om lønningsposens ind
hold.58
Et par måneder tidligere havde Frederik Hansen i sin føromtalte
køgetale også kastet den tanke i luften, at de socialistiske fagfore
ninger bedst knægtedes ved en almindelig lockout i alle fag. Proble
met var jo, at når arbejderne var i konflikt ét sted, blev de under
støttet af de arbejdende kammerater i faget, eventuelt også af de an-
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dre socialister. Men smed man på en og samme gang alle organise
rede arbejdere på porten, så var der jo ingen til at understøtte.
Ikke mindst på grund af det politiske islæt, arbejdskampen hav
de, fandt de lockoutede smede megen støtte i Venstrekredse. Det
var selve den grundlovshjemlede foreningsret, smedene blev angre
bet på. Hele den socialdemokratiske arbejderbevægelse bakkede
naturligvis både moralsk og økonomisk de lockoutede op.
Alligevel blev lockouten et eftertrykkeligt nederlag for smedene,
og det skyldtes ikke mindst eksistensen af “Smede og maskinarbej
derforeningen af 1885”. Dennes funktion blev dog snarere at holde
hjulene gående for fabrikanterne end at splitte arbejderne.
I første omgang fik nederlaget nemlig ikke samme fatale følger
for smedeforbundet, som bødkerkonflikten havde haft for bødker
nes fagforening i 1884. De organiserede smede var ikke blevet split
tet, tværtimod - til gengæld for de 10, som forlod det 800 mand sto
re forbund, var langt flere kommet til.59 Sikkert har der her været ta
le om andre uorganiserede smede, som med konflikten følte sig
tvunget til at tage stilling og altså valgte forbundet frem for “skrue
brækkerforeningen”.
Det socialistiske smede og maskinarbejderforbund stod imidler
tid ved konfliktens afslutning i midten af november i gæld til op
over begge ører. Og begyndende dårlige konjunkturer med deraf
følgende arbejdsløshed fik smedene også at mærke.
Før medlemmerne af “Smede og maskinarbejderforeningen af
1885” fra den sjette august trådte i arbejde, havde de fra fabrikant
foreningen fået løfte om, at de ikke efter konflikten ville blive for
trængt til fordel for “socialisterne”. Det løfte blev tilsyneladende
indfriet. Ved konfliktens afslutning var 22 “skruebrækkere” beskæf
tiget hos fabrikant J.G.A Eickhoff. Af disse 22 var 11-12 endnu i ar
bejde den første juli 1886. 10-11 stykker arbejdede der stadig den
første juli 1887.6"
Men fabrikanterne indskrænkede sig ikke kun til at “værne” om
deres skruebrækkere. Tilsyneladende uden at overveje, om der rent
faktisk var brug for smedene, aftalte fabrikanterne før lockoutens
afslutning, at de ikke antog de udelukkede på én gang.61 En sådan
aftale kan kun have tjent til at ydmyge forbundet mest muligt.
Det gik nu mod vinter. Smedeforbundet var som nævnt forgældet,
og samtidig var der blandt de organiserede smede stor arbejdsløs-
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hed. Virkningen udeblev ikke: I april 1886 var forbundets medlems
tal dalet til en femtedel af medlemstallet i 1885.62 Arbejdsløsheden
ramte næsten alle fag, og vinterens almindelige stilstand forstærke
de særlig i byggefagene konjunkturnedgangen.
Under denne sociale nød, i vinteren 1886, havde Arbejdernes
Værn sin storhedstid. Foreningens “socialpolitiske” aspekter havde
gode betingelser.

Vinteren 1886
I Rigsdagen blev arbejdsløshedsproblemet taget op. Regeringen fo
reslog i december at igangsætte statslige arbejder og derved øge be
skæftigelsen. Oppositionen var ikke begejstret for dette forslag. For
nøden var akut nu, og det tog tid at sætte arbejde i gang. Desuden
ville frosten næppe løsne sit tag i jorden, blot fordi det var statens
skovle, som hakkede i den.
Når oppositionen ligefrem nægtede at stemme for forslaget, som
jo dog i det mindste ville have dæmpet den konjunkturbestemte ar
bejdsløshed, så var det på grund af ét af de påtænkte arbejder: visse
dele af den københavnske befæstning. Var disse dele end kun detal
jer i hele den store befæstningsplan, så ville en godkendelse af for
slaget have været en blåstempling af provisorietidens allermest for
kætrede projekter, ja nærmest af provisorismen som sådan.
Oppositionen foreslog i stedet, at de arbejdsløse fik bevilget et be
løb til udbetaling i kommunerne. Det kunne regeringen til
gengæld ikke acceptere. Loven skulle nødig (af hensyn til de ar
bejdsløse selv) få karakter afen ren understøttelsesfond.61
Mens forhandlingerne stod på, gjorde Arbejdernes Værn skridt
til en underskriftindsamling i København. På en adresse, som ud
trykte sin tillid til regeringen, anmodede foreningen om, at staten
satte arbejder i gang. Indsamlingen af underskrifter startede i janu
ar 1886. Netop da var regeringens forslag nået til anden og tredje
behandling i Rigsdagen.
Og i Rigsdagen sad nu to socialdemokrater og argumenterede
imod et forslag om at igangsætte offentlige arbejder. Uden for
høstede Arbejdernes Værn underskrifter ind blandt arbejderne.
Af de tal, “Social-Demokraten” selv opgav, fremgår det, at 44% af
de københavnske arbejdsmænd skrev under, 36% af såvel urmager
ne som instrumentmagerne - og af bødkerne underskrev 34%, af
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smede og maskinarbejderne 33%.64 “Social-Demokraten” anslog en
lidt overlegen tone over for resultatet: Herregud, ikke flere!
Hvad enten lettelsen nu var forstilt eller ægte, må Værnets under
skriftindsamling have virket undergravende og demoraliserende.
Lettelsen kan virkelig meget vel have været ægte. Socialdemokra
terne var naturligvis de første til at vide, hvad arbejdsløsheden be
tød i arbejderhjemmet, og hvor reelt ønsket om beskæftigelse var.
Men også de arbejdere, som var i arbejde, kunne have deres grunde
til at skrive under. Også selv om de ikke var tilhængere af Værnet el
ler regeringen.
Adressen gik ofte rundt til underskrift ude på selve arbejdsplad
serne. Hvervet som indsamler havde måske arbejdsgiveren påtaget
sig, og så hændte det, at han stod med adressen i den ene hånd og
fyresedlen i den anden.'” Den mest gennemførte “berufsverbot”
fandt sted ved sløjfningen af voldene omkring København. Her fik
arbejdsmanden kun arbejde, hvis han kunne fremvise et bevis på sit
medlemskab af Arbejdernes Værn."6
Mange arbejdere meldte sig på Værnets kontor. Nogle fordi de
var enige i foreningens målsætning, andre vel først og fremmest af
hensyn til deres beskæftigelsesmuligheder. Arbejdernes Værn kun
ne efter blot et år mønstre et medlemstal svarende til en tredjedel af
den samlede københavnske fagbevægelse!67
Foreningen satte stor lid til arbejdsgivernes velvilje. Alligevel kom
ikke alle medlemmerne i arbejde. Men var tiderne for ugunstige til,
at arbejdsgiverne just nu kunne beskæftige Værnets medlemmer, så
var der dog håb om, at venligtsindede borgere strakte de arbejds
løse en hånd i nødens stund. I midten af januar etablerede Værnet
en hjælpekasse."x Alt i alt kunne der altså være udsigt til, at Værnet
virkeliggjorde sit “socialpolitiske” projekt.
Socialdemokraterne iværksatte også en indsamling til de arbejds
løse. Og “Arbejdsmændenes Forbund” henvendte sig i løbet af vin
teren gentagne gange til kommunalbestyrelsen: først om igangsæt
telse af kommunalt arbejde. Her blev arbejdsmændene henvist til
staten og regeringen, hvilken henvisning de dog ikke tog til følge. I
stedet androg Arbejdsmandsforbundet senere på vinteren om til
skud af kommunens kasse til understøttelse af de arbejdsløse; om at
de arbejdsløse under visse omstændigheder blev eftergivet modta
gen fattighjælp, og endelig den niogtyvende marts om indløsning af
pantsat værktøj, senge- og vuggeklæder samt det nødvendigste tøj.69
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Disse andragender afspejler vinterens tiltagende følgevirkninger.
Kommunalbestyrelsen afslog dem alle med den begrundelse, at
man ikke måtte støde de arbejdsløse ved at give dem almisser.
Denne holdning hos den københavnske kommunalbestyrelse var
ikke blot et udtryk for en loyal støtte til regeringen. Det var et hævd
vundet princip, at de “værdigt” trængende skulle understøttes gen
nem privat velgørenhed. Derved undgik man at slå dem i hartkorn
med kriminelle, prostituerede og de kronisk arbejdsløse, som fattig
væsenet tog sig af.7"
Kommunalbestyrelsens princip skulle formentlig tjene til at un
derstrege denne skelnen mellem værdigt og uværdigt trængende.
Med afslaget på hjælp mente man at redde de værdigt trængende
fra social derangering. Det forudsatte dog, at man kunne “stole” på
de besiddendes offervilje. Konsekvensen af kommunalbestyrelsens
holdning var, at fattighjælpsmodtagelse næsten pr. automatik gjor
de modtageren “uværdig”.
o

Socialpolitikken i Arhus
I provinsen var man for de “værdig” trængende med loven af 1856 om
“De fattiges Kasse” ude over den rent private velgørenhed. Kassens
midler bestod i første række af de bidrag, der kom i kirkebøsserne om
søndagen. Men efterhånden tilfaldt flere bøder og afgifter også “De
fattiges Kasse”. Den var formelt set uafhængig af selve fattigvæsenet,
og modtagerne lå ikke under for fattighjælpsvirkningerne.
En forudsætning for at modtage understøttelse var, at man ikke
modtog hjælp fra fattigvæsenet. Modtagerne var først og fremmest
familiefædre, som midlertidigt var ramt af arbejdsløshed eller syg
dom, og som ved denne håndsrækning fra “De fattiges Kasse” måtte
formodes at kunne undgå at komme under fattigvæsenet. Kassen
blev ledet af en bestyrelse, som var valgt af den samlede vælgerklas
se for det område, den dækkede. Derfor var bestyrelsen som regel
af en noget anden sammensætning end byrådet, hvortil de højest
beskattede havde dobbelt stemmeret.71
I Rigsdagen var det ikke sket uden modstand fra tilhængerne af
det rene frivillighedsprincip, at kasserne fik tildelt midler gennem
bøder etc. Just velstående var kasserne ikke.
Vinteren 1886 blev det tydeligt, at frivilligheden ikke slog til. Men
et princip er et princip. I Odense afslog byrådet, som kommunalbe-
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styrelsen i København havde gjort det, et andragende fra fagfore
ningerne, fordi de kommunale midler af de arbejdsløse sikkert ville
blive opfattet som derangerende almisser. Problemet var ikke desto
mindre så nærværende, at Odense byråd nedsatte et udvalg, som for
anstaltede en privat komite. Denne komite bestod af byrådsmed
lemmer.72
Også i Arhus samlede fagforeningerne ind, og den socialdemo
kratiske indsamling havde også nydt godt af det århusianske borger
skabs gavmildhed ind mod jul.75 En del af dette borgerskab mødtes
imidlertid i slutningen af januar og nedsatte en komite, som skulle
iværksætte en anden indsamling til de arbejdsløse. I den 100-mand
store komite var der ingen redaktører. Det var ganske tilsigtet fra
initiativtagerne, som gerne ville undgå, at komiteen fik et politisk
tilsnit. Til gengæld sad skolebestyrer Fenger i “Den store Komite ”s
forretningsudvalg. Han var medlem af byrådet, hvor han havde sæ
de i udvalget for fattigvæsen.
Hvorfor blev komiteen dannet? I byrådet blev der i begyndelsen
af februar ytret nogen mistillid til De fattiges Kasse, særligt formen
tes det, at bestyrelsen ikke havde det fornødne overblik over, hvem
der havde størst behov for hjælpen.71 Måske havde samme manglen
de tillid været en del af begrundelsen for dannelsen af “Den store
Komite”. Umiddelbart skulle man jo tro, at offervillige borgere blot
kunne yde et bidrag til den eksisterende “fattiges Kasse”. Formelt
set var formålet for komite og kasse den samme, alt andet lige måt
te en agitation for at yde bidrag til kassen vel få samme virkning som
foranstaltningen af en helt ny komite. Med mindre indsamlingsko
miteen mente at kunne undersøge modtagernes forhold bedre, end
“De fattiges Kasse” var i stand til?75
Komiteen havde den ellevte februar opnået en bidragstegning på
14.500 kr., og det var allerede lykkedes at få et begreb om nødens
omfang. 600 fattige havde udfyldt komiteens ansøgningsblanketter.
Heraf ville halvdelen dog få afslag, da det var komiteens princip kun
at yde hjælp til hjemmehørende i Arhus.76 Fattighjælpsmodtagere
skulle i almindelighed være afskåret fra at få hjælp fra komiteen.
Det var principper, som stemte overens med den praksis, langt de
fleste “Fattiges Kasser” fulgte. Når “De fattiges Kasser” udelukkede
ikke-hjemmehørende var begrundelsen økonomisk. Måtte en sådan
familie ty til fattigvæsenet, kunne den blive sendt bort til hjemkom
munen, og da tilfaldt forsørgelsespligten denne. Hjalp “De fattiges
O
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Kasse” derimod familien i de nødvendige 5 år, så fik familien status
af hjemmehørende i byen. Og det kunne betyde udgifter også i
fremtiden.
For en komite, der var opstået som følge af en midlertidig endog
sæsonbestemt arbejdsløshed, kan disse langsigtede økonomiske be
tragtninger dårligt have været begrundelsen. Noget andet, der ken
detegnede de ikke-hjemmehørende (såvel som fattighjælpsmodta
gere) var, at de ikke havde stemmeret. Men måske fulgte komiteen
blot automatisk i kølvandet på “De Fattiges Kasse”.

Med læge P.P. Ørum i spidsen var der i byen også en “Komite for Be
spisning af de Arbejdsløses Børn”. Denne komite havde gennem op
fordringer til de mere velstillede hjem opnået at kunne bespise 200
børn. Bespisningskomiteen og fagforeningerne androg den første
februar byrådet om kommunale bidrag til de arbejdsløse."
Under henvisning til “Den store Komite ”s bidragstegning, afslog
byrådet andragendet. 14.500 kr måtte være nok foreløbig. At un
dersøge, hvorledes indsamling og uddeling foregik i fagforeninger
ne, som foreslået af redaktør Mørk fra Aarhuus Stiftstidende, mente
byrådet ikke var nødvendigt.
Fagforeningerne og bespisningskomiteen slog sig ikke tiltåls med
afslaget. Andragendet blev indsendt igen, denne gang tilføjet oplys
ninger om komiteerne. I første række var det naturligvis de konkre
te uddelinger og deres omfang, der blev gjort rede for. Men fagfor
eningerne hævdede også at have det bedste grundlag for at vurdere
hvem, der skulle understøttes. Afgørelsen lå i hænderne på de re
spektive fagforeningsbestyrelser. Men medlemskab af en fagfore
ning var ingen forudsætning for at opnå hjælp. Mange uorganisere
de havde modtaget understøttelse fra fagforeningernes komite.
Fagforeningerne var i langt højere grad end “Den store Komite” i
stand til at yde hjælpen i rette mål og på rette sted. En arbejder fo
retrak en håndsrækning af sine kammerater fremfor at skulle bede
om hjælp hos bedrestillede. Allerede derfor havde arbejdernes ind
samlingskomite de bedste muligheder for at få hjælpen frem til de
mest trængende. Desuden var en fagforeningsbestyrelse den nær
meste til at dømme om trangen blandt fagets arbejdere. Og det var
sjældent, at den syv mand store bestyrelse ikke havde et personligt
kendskab til hver enkelt fagfælle og i det mindste vidste noget om
de forhold, arbejderen levede under.78
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Fagforeningernes andragende sætter den borgerlige velgøren
hed i relief. Men det fortæller også indirekte ved sin vægtning, hvad
socialdemokraterne mente var begrundelsen for byrådets afslag:
At “Den store Komite” med de tegnede bidrag var nået op på et be
løb, som foreløbig mentes at kunne afhjælpe nøden, var ikke den
egentlige grund til afslaget. Fra byrådets synsvinkel var det proble
matisk, hvis den offentlige hjælp skulle udbetales via fagforeninger
ne. Indirekte kunne byrådet jo komme til at medvirke til øget orga
nisering.
Fagforeningerne kritiserede “Den store komite” for princippet
om at undtage de arbejderfamilier, som ikke var forsørgelsesberetti
gede i Arhus. Det var i høj grad uretfærdigt over for den familie,
som havde boet i byen i 4 år og i den tid slidt og slæbt for at holde
sig udenfor fattigvæsenet. Ellers påskønnede fagforeningerne initia
tivet og den borgerlige velgørenhed. Den alvorligste anke mod
“Den store Komite” kom nok ud mellem sidebenene: Fra den havde
- “ikke få (...) modtaget understøttelse uden, trods deres trang, at
have begært den.”79
Tilsyneladende kunne altså de århusianske (stemmeberettige
de?) arbejdsløse dårligt slippe for en påtrængende hjælpsomhed.
Desværre fremgår det ikke, om nogle arbejdsløse ligefrem forgæves
havde forsøgt at undslå sig hjælpen. Men usandsynligt er det ikke, at
hjælpen blev nødet i den arbejdsløse. Stemmekøb og valgtryk var ik
ke tiden fremmed.1*"
Samtidig med det fornyede andragende fra fagforeningerne ind
kom også et forslag fra Arbejdernes Forbrugsforening. Bageriet her
ville kvit og frit bage 2-300 brød ugentligt til de arbejdsløse. En for
udsætning var dog, at kommunen leverede mel og brændsel. Denne
ordning ville for de samme penge kunne afbøde større trang end
“Den store Komite ”s. Den havde entreret med så godt som alle ba
gerier i byen om levering afbrød - billigt ganske vist, men dog med
fortjeneste for producenterne.1*' I øvrigt var komiteen helt gået
uden om Arbejdernes Forbrugsforening, hvilket bestyreren jo med
en vis ret kunne undre sig over. Da byrådet den attende februar af
slog at fravige “sin i forrig møde udtalte beslutning”, var borgmeste
ren af den formening, at dermed var også forbrugsforeningens for
slag uddebateret.1*2
Begge andragender gav altså indirekte udtryk for, at der bag de
gode viljer herskede en slags konkurrence om de arbejdsløses
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gunst. Oven for er i det hele taget fremhævet momenter, som kun
ne give det indtryk, at højrefolkene alle var meget bevidste om de
sociale virkemidler og det politiske mål. Men som antisocialismen
indledningsvist blev nuanceret, således gælder det også i Arhus, at
den målrettede (Frederik Hansen’ske) antisocialisme tog borger
skabets flertal umiddelbart afstand fra. Forhold under formerstrej
ken kort efter byrådets sidste afslag synes at vise dette.

Formerstrejken og dannelsen af “Aarhus Arbejderværn ”
Den toogtyvende februar 1886 nedlagde 6 af 10 formere hos
Frichs efterfølgere arbejdet i protest mod en støbemesters brutale
adfærd overfor dem. Der må helt klart have været tale om en
spontan strejke. Betingelserne for at føre en strejke igennem med
held var ikke gode, uden for fabrikken herskede almindelig ar
bejdsløshed, og inden for var der kun delvis tilslutning til strejken.
Et diktat fra en fagforeningsbestyrelse kan der ikke have været tale
om. Tværtimod har fagforeningens strejkeunderstøttelse sikkert
været betinget af, at samtlige 10 formere nedlagde arbejdet. For
om aftenen den toogtyvende februar skrev alle 10 formere under
på en erklæring:
“Vi giver herved vort æresord på ikke at ville optage arbejdet førend
denne vor fordring (afskedigelsen af støbemesteren,aøs) er gen
nemført, og, hvis nogen af os skulle svigte, må vi betragtes som ære
løse personer, hjemfaldne til vore kollegers dybeste foragt.”83
Hvilke konkrete midler, der var taget i brug for at få de sidste fire
formere til at skrive under og - som det skete næste dag - at ned
lægge arbejdet, melder historien intet om. Men at der var tale om et
typisk eksempel på fagforeningstyranni, var Jyllandspostens redak
tør, Christen Nielsen, ikke i tvivl om.’1
Jyllandsposten fik en central rolle i strejke bekæmpelsen. “Forbe
redende” gjorde Chr. Nielsen to ting. For det første hævdede han,
at der blandt bidragyderne til “Den store Komite” var stor misfor
nøjelse med, at man nu uforvarende kunne komme til at støtte de
strejkende formere. Konklusionen var ifølge Chr. Nielsen, at komi
teen burde smække låget i for alle medlemmer af hvilken som helst
fagforening.85 For det andet bragte Jyllandsposten en særdeles grun
dig redegørelse for Arbejdernes Værn i København omfattende lo
ve, medlemskontingent og virksomhed.81’
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Arbejdere, formentlig modelsncdkere, præsenterer nogle af produkterne fra Frichs Eftf. Ma
skinfabrik. Billedet er dateret den 27.7.1888. På samme tid udstillede maskinfabrikken en
ventildampmaskine på industriudslillingen i København. Ventildampmaskinen var i hovedsa
gen konstrueret aftne, og den blev præmieret med en 1. kl. medalje. Mon det kan have været
anledningen til opstilling og fotografi?
Foto i Erhvervsarkivel.

Chr. Nielsens opfattelse, at “Den store Komite” burde indskrænke
sig til kun at yde hjælp til uorganiserede, delte han ikke med ret
mange/7 Også i selve komiteen var modstanderne mod en så aktiv
og bevidst uddeling flere end tilhængerne. Det endte med, at komi
teen simpelt hen udsendte den meddelelse, at undtaget fra at mod
tage understøttelse var fremdeles kun fattighjælpsmodtagere og ik
ke-hjemmehørende i Århus. Dog blev det tilføjet, at komiteen heller
ikke ydede bidrag, når den vurderede, at arbejdsløsheden var selv
forskyldt/8 Så elastisk en bestemmelse overlod en del til fortolkeren.
Den kunne strækkes til at omfatte alle arbejdsløse, som formentes at
have ydet bidrag til de strejkende formere/"
Imidlertid modtog de strejkende formere ingen understøttelse
fra byens øvrige fagforeninger, men udelukkende fra det nystiftede
Formernes Forbund.""
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Den tredje marts indeholdt Jyllandsposten et læserbrev, hvori skri
benten opfordrede hele landets arbejdsgivere til at slutte sig sam
men. Overfor de idelige strejker, fagforeningerne iværksatte og det
socialistiske bedrag, arbejderne var ofre for, måtte arbejdsgiverne i
forening svare igen ved konsekvent ikke at antage nogen svend, som
havde strejket overhovedet. Indsenderen var på det rene med, at
det kunne blive en hård og vanskelig forholdsregel, men “enhver
falsk humanitetsfølelse må trænges tilbage, det gælder om med
kraftig hånd at foretage operationen, at samfundet kan blive befriet
for en kræftskade, der virker ødelæggende på al sund udvikling.”91
Og strejkeuvæsenet ville sikkert få dødsstødet.
Frichs efterfølgere, Wied og Vestesen havde allerede på dette tids
punkt udsendt en fortegnelse over de strejkende, de såkaldte stik
breve. Landets øvrige jernfabrikanter blev opfordret til ikke at anta
ge nogen af de tidligere formere hos Frichs. Endnu et skridt tog
Wied og Vestesen. De tilbageværende arbejdere på fabrikken smede, maskinarbejdere og arbejdsmænd - blev affordret en er
klæring om, at de ville støtte en overenskomst med formerne og
iøvrigt se venligt til enhver “brav og ærlig arbejder”, der fandt be
skæftigelse på fabrikken. Det havde arbejderne ikke noget imod, ef
tersom ordningen vel kun tjente de strejkende formeres sag. Også
“Demokraten” fandt sagen uproblematisk. Det var vanskeligt over
hovedet at se en mening med erklæringen. Med mindre da den
skulle redde arbejdsgiverne mod at tabe ansigt, når de accepterede
kravet om støbemesterens afskedigelse.92
Men det var nu noget helt andet, der var i vente. Samme aften af
holdtes det forberedende møde til dannelsen af Aarhus Arbejder
værn.99 To dage senere gik de fire formere, som et par uger tidligere
var blevet overtalt til at strejke, i arbejde igen.91 Og nu var fabrikkens
øvrige arbejdere ved deres underskrift forpligtet til at arbejde sam
men med de fire formere.
Formernes fagforening indkaldte til møde for Frichs smede og
maskinarbejdere, som blev betydet, at de underskrevne erklæringer
var komplet meningsløse. Og efter at have fået fuld oplysning om
sagen tilsagde de tilstedeværende smede og maskinarbejdere de
strejkende formere deres fulde sympati og støtte.95 Men det kom til
syneladende ikke så vidt, at smede og maskinarbejdere nægtede at
arbejde under samme tag som formerne, heller ikke nedlagde de
arbejdsmænd, der gik formerne tilhånde, arbejdet.
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Samme aften, som de fire formere var gået i arbejde, blev der ind
kaldt til generalforsamling i “Formernes Sygeforening”. De fire
strejkebrydere fik ingen indbydelse. Generalforsamlingen vedtog
dels at eksludere de fire formere, dels at yde andre af medlemmer
ne rentefrie lån.97
Udelukkelsen fra sygeforeningen var ikke den eneste tort, strejke
bryderne måtte lide. Store dele af den århusianske arbejderklasse
var tilsyneladende mobiliseret på gaderne ved fyraftenstid, og de fik
følgeskab af mange nysgerrige borgere.98 En af formerne fik en skrå
spyttet i hovedet. Gerningsmanden, en smed, blev idømt en bøde
på 25 kr., tre andre måtte erlægge 10 kr. for mere verbale fornær
melser.99
Og dog var politiets behandling af uromagerne ikke tilstrækkelig
kontant for Chr. Nielsen. Efter hans mening burde politimester
Thorup vise sin ærlige vilje til at komme tumulterne tillivs og anmo
de gendarmerne om at deltage i den daglige patruljetjeneste.
Formerforbundets formand, Jørgensen, var blevet noget forsinket
på grund af dårligt vejr, men til sidst nåede han da til Arhus. Lige så
vanskeligt viste det sig at komme på talefod med fabrikanterne. De
mente ikke at have noget at tale med formernes formand om.
Jørgensen begreb hurtigt, at i den foreliggende situation var af
skedigelsen af støbemesteren utopisk. Der måtte først og fremmest
virkes for at skaffe de strejkende i arbejde igen og helst hurtigst mu
ligt, inden skruebrækkeriet tog overhånd. Bortset fra det gærende
arbejderværn havde arbejdsgiverne iværksat en hvervning ude i lan
det og i byen. Denne hvervning var så småt ved at sætte frugt.
Derfor henvendte Jørgensen sig til støbemesteren selv og en an
den formand på fabrikken. Sikkert har støbemesteren ikke været
glad for den spændte situation. Han lovede at give formerne en
undskyldning for sin optræden og ville også gerne forsøge at for
bedre sig. Desuden påtog han sig at være mellemmand til fabrikan
terne.
Jørgensen kontaktede dernæst de 4 formere og forklarede dem,
hvorledes sagerne nu stod. Deres udsigter var ikke længere så lyse.
De måtte være glade, hvis de øvrige formere overhovedet ville arbej
de sammen med dem efter konflikten. Og skulle arbejdsfreden for
alvor genoprettes, burde de for deres egen skyld nedlægge arbejdet
igen sammen med de 6 strejkende.1""
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Det var i det mindste det, som skete. Og nu opnåede Jørgensen
at komme på forhandlingsfod med fabrikanterne. Strejken afslut
tedes den tolvte marts, alle ti formere kom i arbejde igen. Støbe
mesteren forblev i sit job, men lovede bod og bedring."" Alt syntes
i den skønneste orden. Forbundsformanden rejste hjem, formerne
gik i arbejde.
På fjerdedagen kaldte Wied imidlertid arbejderne i støberiet sam
men. Og der holdt han en lille tale: “det havde harmet ham at se de
forfølgelser og fornærmelser, som hæderlige og flittige arbejdere
havde været genstand for, uden at hans bestræbelser for at skaffe
dem beskyttelse var lykkedes, men at han nu var i stand til for efter
tiden at sikre dem beskyttelse mod slige angreb, så at hvis nogen af
dem blev forulempet, kunne han blot henvende sig til ham.”
Derpå blev “hovedmanden for urostifterne” afskediget. Hans fem
kammerater gjorde fælles sag med ham."12 De fire andre derimod
havde åbenbart tillid til Wieds løfte. Selv brød de en aftale indgået
før arbejdets genoptagelse: Blev én af de ti formere afskediget som
følge af strejken, så ville de alle nedlægge arbejdet igen."” De strej
kende må have haft visse forudanelser.
Tre uger senere holdt Aarhus Arbejderværn sit konstituerende
møde. Foreningens formål blev “ved alle lovlige midler at støtte ar
bejderne navnlig mod det socialdemokratiske tryk”.""
Arbejderværnet begyndte sin virksomhed med at foranstalte et
arbejdsanvisningskontor. Ligesom for andre lignende foreninger
var arbejdsanvisningen en hovedhjørnesten. Straks ved dannelsen
tog arbejderværnet også kontakt til Arbejdernes Værn i København
og til den beslægtede “Arbejderforeningen af 1886 i Odense”.
Desuden havde Arbejderværnet en aftale med en sagfører, som
medlemmerne gratis kunne konsultere, såfremt sagen vedrørte for
eningens formål.105
De 6 strejkende formere kom efter alt at dømme ikke i arbejde
hos Frichs efterfølgere igen.100 Derimod nød Arbejderværnet god
fremgang, lidt pudsigt skete den største medlemstilgang dog fra det
århusianske borgerskab. Kun 150 af de 400 medlemmer, foreningen
havde i slutningen af maj, var arbejdere. Af disse arbejdere var for
mentlig de fleste arbejdsmænd."17
Sommeren 1886 var såvist ikke rig på arbejde, men nødstilstand
som om vinteren var der ikke. Aarhus Arbejderværn blev der stille

Arbejderværnet - et særegent stykke “socialpolitik

123

om. Et medlem var blandt de 20 arbejdere ved det nye havneanlæg,
der standsede losningen af mudderprammene. Under en veritabel
hedebølge var de af havneingeniøren blevet forbudt at hente øl to
gange om dagen, sådan som det ellers var skik og brug."18
Havneingeniøren havde tilbudt at lade en ølforhandler køre ud
til pladsen, øllene ville kunne stå tilstrækkelig køligt i det fugtige
sand ved bassinet.1"'1 Arbejderne håbede på, at når også en “værner”
var blandt de strejkende, så ville Arbejderværnet afholde sig fra at
sende arbejdskraft til havnen."" Værneren var dog blandt de fem
strejkende, som genoptog arbejdet allerede et par dage senere. For
resten blev pladserne optaget af andre arbejdere."1 Den “deling” af
Arbejderværnet, som Havnevæsnet antog, fik politibeskyttelse."2
Muligvis blev Værnet så at sige fastetableret ved det kommunale
havnearbejde. På foreningens generalforsamling i 1890 nød forhol
dene på havnen særlig opmærksomhed."8 Arbejderværnet ønskede
tidligt at finde fodfæste også hos havnens private arbejdsgivere. Gros
sererne blev i december 1886 anbefalet at benytte havneformand
Rasmus Rasmussen. Med en værner i en sådan nøgleposition, kunne
foreningen gøre sig håb om at få flere medlemmer i arbejde. Rasmus
sen nød dog ingen større bevågenhed blandt arbejdsgiverne.1 "
Indtil strejken ved mudderprammene sommeren 1886 havde et
medlem af Værnet altså tilsyneladende gået i fred med sit arbejde
mellem kollegerne på havnen. Arbejderne må i almindelighed have
affundet sig med de værnere, der nu var, om man da kan sætte lid til
tavsheden."5
Hen på efteråret bragte Jyllandsposten et læserbrev, der handlede
om arbejdernes udsigter for vinteren. Eftersom det nu var smalhans
for alle, kunne det forudses, at velgørenheden ville blive af mindre
omfang end det foregående år. Man måtte derfor være nøjeregnen
de, og særlig burde velgørernes penge ikke ryge lige i socialisternes
strejkekasse. Derimod havde arbejderne i Værnet - som til daglig led
under socialisternes fortrædigelser - i retfærdighedens navn krav på
at komme i første række til “meningsfællers godgørenhed”.""
Umiddelbart lå det ikke i “Den store Komite ”s linie at anlægge en
sådan skelnen. Måske forsøgte “Demokraten” yderligere at appelle
re til frisindede komitemedlemmer, når den roste komiteen for
dens neutralitet vinteren før."7 En sådan påmindelse viste sig at
være på sin plads, for der var tilsyneladende bevægelse i komiteens
opfattelse både af principperne for uddeling og af tilknytningen til
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Arbejderværnet. I november sagde højremanden, skolebestyrer
P.B.Fenger i byrådet, at hvis komiteen trådte i virksomhed igen, ville
det blive efter “et andet program”."8
Kort tid efter genorganiserede fagforeningerne deres indsamling,
og få dage senere meddeltes det, at “Den store Komite” nu havde
overdraget sin virksomhed til Værnet. Det var fundet naturligt, efter
som denne forening jo netop havde til formål at varetage ikke-socialistiske arbejderes interesser. Samtidig blev det dog forsikret, at et
medlemskab af Værnet ikke var en forudsætning for at erholde un
derstøttelse. I umiddelbar forlængelse heraf erindrede Jyllandspo
sten om, at Arbejdernes Værn havde til formål at støtte arbejderne
mod det socialdemokratiske tryk, men at foreningen var “aldeles
upolitisk” og derfor optog både højre- og venstretilhængere.""
Indsamlingen skulle dog først sættes i værk, når vinterens ar
bejdsløshed virkelig var mærkbar.
For Værnet var det naturligvis fuldt så vigtigt at finde beskæftigel
se til de arbejdsløse som at understøtte dem med penge. Og det må
betragtes som sandsynligt, at foreningen søgte at gøre indflydelse
gældende ad de tilgængelige kanaler.
I byrådet pegede Fenger på vigtigheden af at få sat kommunalt ar
bejde i gang. Hans forslag var at nedsætte et udvalg med dette for
mål for øje. Men forslaget vandt ingen større tilslutning. Redaktør
Mørk frygtede, at der kunne blive sat arbejde i gang uden den for
nødne omtanke. Tilsyneladende var Mørk bange for at et sådant ud
valg ville forcere arbejder.12" Hvis han havde en fornemmelse af, at
motivet bag forslaget var muligheden for at bringe Arbejderværnet
beskæftigelsesmæssig succes, så sagde han det dog ikke.
Foruden Fenger pegede også andre Arbejderværn-venner på
igangsættelse af kommunalt arbejde.121 Tanken kan have været at
skabe mulighed for at give Arbejderværnets medlemmer fortrins
stilling ved det kommunale arbejde - og dermed styrke Værnets ar
bejdsanvisning. 1 flere andre provinsbyer synes der at være sammen
hæng mellem igangsættelsen af kommunalt arbejde og anvisning
fra Arbejderværnets kontor.
“Arbejderforeningen af 1886 i Odense” åbnede sit anvisnings
kontor samtidig med, at nogle kommunale arbejder blev sat i gang.
Byens arbejdsmandsforbund klagede over, at kun medlemmer af
Odenseværnet blev beskæftiget ved dette arbejde. Værnets for
mand, der også var byrådsmedlem, “forsvarede” sig med, at forenin-
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gen ikke var politisk (bortset fra, at den ikke ønskede socialdemo
kratiske medlemmer). Han kunne fortælle, at foreningen i løbet af
foråret havde gjort megen gavn for sine medlemmer. I samme ån
dedrag blev arbejdsanvisningskontoret anbefalet.122

Aarhus Arbejderværn fik ikke megen held med indsamlingen til de
arbejdsløse, og den politisk bredere store komite tog over.121
I mindre bevægede politiske perioder og under begyndende øko
nomisk højkonjunktur måtte Aarhus Arbejderværn finde andre vir
kefelter. Der blev oprettet en sygekasse i foreningens regi, ligesom
foreningen udlejede kolonihaver og her blev foregangsforening for
Værnet i København.
Foruden i Arhus og i København blev der også dannet arbejder
værn i Odense, Slagelse, Alborg og Kolding. I disse fire byer viste
det sig endnu vanskeligere at postulere et pres fra fagforeningernes
side, hvorfor man da også som oftest afholdt sig fra det. Arbejder’værnet” kom altså til at svæve lidt frit i luften. I Ålborg forsøgte
ganske vist “Nordjyllands Folkeblad”121 at indhylle det socialistiske
tyranni i en selvfølgelighed, der mindede om “Avisen”s. Men den
selvfølgelighed fik et skud for boven af formændene for byens to
borgerlige arbejderforeninger: De var ukendte med, at der skulle
findes et socialistisk tryk. Ordene faldt på et stort møde arrangeret
af socialdemokraterne i anledning af Værnets opdukken. De to formænd havde også deres egne grunde til uviljen mod Værnet: Selv
hjælpsforeninger havde Ålborg nok af.12’’

Værnets anden offensiv
Hos Wied og Vestesen var i det mindste fire formere blevet med
lemmer af Arbejderværnet. Den afskedigede “hovedmand” og de
fem, som fulgte ham i solidaritet, kan man tænke sig erstattet af vær
nere eller af arbejdere, som blev medlemmer af Værnet. En af sme
dene på fabrikken blev bestyrelsesmedlem i foreningen. Det kunne
tyde på, at ikke alle fabrikkens arbejdere svævede i uvidenhed om
hensigten, da de skrev under på erklæringen om at arbejde sam
men med hvilkensomhelst arbejder, der blev ansat.
Nogle år senere fik det betydning, at Wied og Vestesen havde en
særlig loyal stab af medarbejdere. I august 1891 gjorde de århusian
ske smede og maskinarbejdere skridt til at gennemføre det såkaldte
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Odenseprogram, som var vedtaget på forbundets landskongres i
foråret. De organiserede arbejdere søgte at få gennemført en mind
steløn på 27 øre i timen og en arbejdstid på maksimalt 10 timer.
I Arhus henvendte smedene sig til arbejdsgiverne på de tre ma
skinfabrikker Caroc & Leth, H. P. Jensen og hos Frichs efterfølgere.
Da det gik op for såvel Caroc & Leth som H.P.Jensen, at det drejede
sig om ikke mindre “end gennemførelsen af de socialistiske princip
per,”126 nægtede de at forhandle.
Wied og Vestesen havde derimod lige fra starten været afvisende.
Frichs efterfølgere var frygtløse over for de socialistiske principper
og udeblev fra et arbejdsgivermøde. Her havde bl.a. Caroc & Leth
og H.P.Jensen ønsket at drøfte en fælles optræden.127 Ved Wied og
Vestesens fravær forpassedes muligheden for denne fælles arbejds
giveroptræden.
Det rygte opstod, at Wied og Vestesen havde lovet arbejderne på
fabrikken, at hvis de afholdt sig fra at strejke nu, ville de bagefter op
nå samme vilkår, som byens andre smede og maskinarbejdere kæm
pede sig til.126 H.P.Jensen og Caroc & Leth gik gennem Jyllandspo
sten til angreb på Wied og Vestesen, som tilsidst måtte bryde den af
målte tone, og endelig slå fast, at der ikke eksisterede en sådan afta
le.129 I efteråret engagerede Vestesen sig i forsøget på at organisere
jernfabrikanterne i provinsen. Men forinden havde Arbejderværnet
altså paradoksalt nok været med til at drive en kile ind blandt ar
bejdsgiverne.

At arbejderne på Frichs var loyale kunne dog også være blevet de
organiserede arbejdere til skade. Fabrikken påtog sig nemlig at ud
føre noget arbejde for statsbaneværkstedet, der også var strejke
ramt.13" Ifølge Demokraten var Wied og Vestesens arbejdere dog ik
ke tilbøjelige til at udføre skruebrækkerarbejde. 13'
Det mest interessante ved konflikten i 1891 er netop kedelsmede
nes strejke på statsbaneværkstedet.

Forud havde folketingsvalget i 1890 affødt en del bevægelse i antisocialismen. For første gang havde vælgerne i en landkreds stemt
en socialdemokrat ind i Folketinget. Harald Jensens valg i Arhus
kredsen Skjoldelev var endda blot et symptom på, at socialismen så
småt kunne finde klangbund også blandt landarbejderne.
P.P. Ørum, som i sin tid havde lanceret børnebespisningstanken i
Århus, bekendtgjorde kort efter valget i 1890, at nu måtte det for al-
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vor være slut med samarbejdet mellem Venstre og Socialdemokra
tiet.'32 Og det valgsamarbejde, der havde eksisteret mellem de to
partier, var da også allerede i nogen grad blevet afløst af et samar
bejde mellem “sammensmeltere” i såvel Højre som Venstre. Også i
forholdet til socialisterne var Venstre delt. “Bondevenstre” havde nu
fået klare fælles økonomiske interesser med Højres godsejere. For
de radikale var det derimod stadig modstanden mod provisorisme
og befæstning, der var i højsædet, og denne modstand delte de med
socialisterne.
“Bevægelsen” i antisocialismen foregik imidlertid ikke kun på det
partipolitiske plan. Der kom også mere håndgribelig bevægelse in
den for den traditionelle antisocialisme og herunder også i Arbej
dernes Værn. Igen var opmærksomheden (som i 1885) rettet mod
forholdet arbejderne imellem ude på arbejdspladserne. Men denne
offensiv nummer to fra Værnets side var koncentreret om statens
værksteder.
Strategien var langt hen ad vejen som i 1885. Med udgangspunkt
i en enkelt arbejders beskrivelse af forholdene på Orlogsværftet,
greb “Avisen” fat i problemet, opfordrede til yderligere “bekendel
ser” og forsøgte at påvirke myndighederne dermed. Og atter er det
bemærkelsesværdigt, hvor få reelle klager, bladet havde at opbyde,
og hvor megen blæst, det alligevel lykkedes at rejse om sagen.133
Stemningen kulminerede ved mødet den ellevte marts 1890. Her
talte Højres sekretær og medlem af Folketinget, Lars Dinesen for
medlemmerne af Værnet, Højres Arbejder- og Vælgerforening og
Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885. Taler og tilhørere
kunne nok have grund til optimisme, udrensningen af socialisterne
syntes virkelig begyndt. To stillere for Hørdums kandidatur i Køben
havns niende kreds var netop blevet afskediget fra Hærens labora
torium.131
Også på anden måde var det lykkedes at finde lydhørhed hos
autoriteterne. Marineministeriet pålagde de overordnede på Or
logsværftet at være særlig opmærksomme på, at socialisterne ikke
generede deres anderledestænkende arbejdskammerater.133 Senere
udøvede de ministerielle embedsmænd dette pålæg så samvittig
hedsfuldt, at de ved nyansættelser afkrævede jobansøgeren et med
lemskab af en højreforening.136

Den københavnske offensiv for at “rense værkstederne for sociali-
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Statsbaneværkstedets maskinchef Otto Busse (1850-1933). Om ham skrev formanden for
Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885, Vilh. Beckmann, i et brev dateret Arhus, d.
19.9.1891 til partifællen Lars Dinesen, Højres sekretær: “For fabrikanterne og flere, som jeg
har talt med, står han som en mand med megen indsigt og dygtighed i at lede en strejke. Det
må for alt ikke komme ud, at jeg har været hans rådgiver, thi så taber jeg aldeles indflydelsen
på ham i fremtiden, jeg tror han vanskelig kan klare sig endnu.”
Otto Busse var i 1891 medlem af byrådet - for Venstre.
Foto i Arhus Bymuseum.
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sterne”137 havde sin pendant året efter i Århus, hvor kedelsmedene
på statsbaneværkstedet tog anledning af den føromtalte smedekon
flikt til også at stille lønkrav. I forbindelse med denne konflikt skim
tes en plan bag den antisocialistiske udrensning.
Formanden for Værnets søsterorganisation “Smede og Maskinar
bejderforeningen af 1885”, Vilhelm Beckmann tog til Århus for at
vejlede statsbaneværkstedets maskinchef, O. Busse. Den vigtige agi
tatoriske side af arbejdet blev varetaget af Chr. Nielsen på Jyl
landsposten.138
Hvad Beckmann egentlig bestilte i Århus, og hvori samarbejdet
bestod, oplyser kilderne intet om; men selve tilstedeværelsen af
Beckmann og kontakten med Busse og Nielsen, formidlet via Lars
Dinesen, indikerer, at der vitterligt var en plan, og at slagets gang
derfor også skulle “ledes”. Strejkens konkrete forløb kan også be
tragtes som en række velovervejede træk fra maskinchef Busses side.
Også Ferdinand Hurop, formanden for smedeforbundet, var i by
en. Han var hidkaldt på grund af konflikten på maskinfabrikkerne,
men blev nu kontaktet af statsbaneværkstedets kedelsmede. Også
de ønskede lønforhøjelse, men deres henvendelser til maskinchef
og ingeniør havde været forgæves. Hurop frarådede kedelsmedene
at strejke. I det mindste burde de først sende en anmodning om
lønforhøjelse til indenrigsministeren.139 Alligevel nedlagde de 22 ke
delsmede arbejdet den nittende august.
Jyllandsposten reagerede hurtigt og på den efterhånden velkend
te måde. Først satte avisen kraftige spørgsmålstegn ved socialistle
derne, i det konkrete tilfælde opvigleren Hurop. Imidlertid viste
det sig, at der faktisk var en socialistisk agitator blandt kedelsmede
ne selv. Ondet var altså allerede trængt ind blandt arbejderne, og
smittefaren desto større. Redaktør Nielsen spurgte nu: Kunne sta
ten som arbejdsgiver overhovedet forsvare at beskæftige socialister?
Svaret kunne selv Frederik Hansen næppe have formuleret tydeli
gere. Nu måtte der en “ende på det socialistiske uvæsen, der har
været tålt alt for længe af statens arbejdsgiver.”""
Strejken tog for alvor fart fra den femogtyvende august. I kedel
smedeværkstedet havde arbejdet ligget stille i henved en uge. Nu fik
en grovsmed besked på at lave et stykke kedelsmedearbejde. Moti
vet kan man naturligvis kun gisne om, men det ligner en bevidst
provokation, at værkstedsledelsen havde udset sig en erklæret socia-
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Grovsmedjen på statsbaneværkstedet. Billedet er fra “Lokomotivhus II”, som blev bygget i
1886 og var i drift frem til 1911.
Foto i Arhus Bymuseum.

list til arbejdet. Grovsmeden afslog, hvorefter maskinchefen afskedi
gede ham.141 De øvrige grovsmede svarede igen på afskedigelsen ved
at nedlægge arbejdet. Som betingelse for at genoptage det, krævede
de den afskedigede grovsmed genansat, og at ingen grovsmed i
øvrigt blev sat til at udføre skruebrækkerarbejde.
Næste træk var maskinchefens. Han stillede lokomotivførere og
fyrbødere i udsigt, at de ville blive forflyttet til kedelsmedeværkste
det. De ledigtblevne pladser blandt det kørende personale skulle så
udfyldes af maskinarbejdere.
Lokomotivførere og fyrbødere, der var tjenestemandsansatte,
holdt lav profil. Og maskinarbejderne tvivlede ikke på, at det køren
de personel nok skulle efterkomme maskinchefens ordre. Den
første september vedtog et maskinarbejdermøde at sende to re
præsentanter til København. Her skulle de opsøge både statsbaner
nes generaldirektør og indenrigsministeren for at få opklaret, om
det virkelig kunne passe, at maskinchef Busse med sine “forflyttel-
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ser” handlede med overledelsens billigelse. Om det var muligt, at 22
kedelsmedes beskedne fordring kunne begrunde disse konsekven
ser for ca. 160 andre arbejdere på statsbaneværkstedet?142
Førend de to maskinarbejdere havde nået at få foretræde hos ge
neraldirektøren, blev fire lokomotivførere og en fyrbøder sat i ar
bejde på kedelsmedeværkstedet. Og de maskinarbejdere, som blev
sendt ud at køre, valgte foreløbig at påtage sig arbejdet. Den tredje
september nåede generaldirektørens svar via telegrafen til Arhus.
Generaldirektøren undsagde ikke maskinchef Busse, og så nedlag
de de 125 maskinarbejdere deres arbejde."’ I alt strejkede nu hen
ved 180 banearbejdere.
Noget nær samtidig med, at generaldirektørens svar kom maskin
arbejderne i hænde, blev der imidlertid i al hemmelighed afholdt et
andet arbejdermøde.1" Måske deltog formanden for “Smede og Maskinarbejderforenigen af 1885”, Vilhelm Beckmann, i dette møde? I
alle tilfælde førte det til, at de øvrige strejkende blev overbragt med
delelse om, at nu gik op imod 30 banearbejdere i arbejde.
Det skete næste dag, den fjerde september. På Hurops foranled
ning blev der atter fra de strejkende rettet henvendelse til overle
delsen. Indenrigsministerens svar var ligeså afvisende som general
direktørens havde været det.
I første omgang blev de 20-30 “forrædere” ikke i arbejde længe.
Allerede den første aften var én blevet forulempet af de strejkende,
og efter nogle få dage søgte og opnåede strejkebryderne permissi
on. Den syvende/ottende september blev politistyrken i Arhus sup
pleret med 10 gendarmer. Strejkebryderne var nu villige til at gå i
arbejde igen. Det skete den tolvte september."5 Umiddelbart efter
vedtog de strejkende ved en skriftlig afstemning med 60 stemmer
mod 52 at afblæse strejken.
Maskinchef Busse åbnede dog ikke uden videre statsbaneværkste
det for de slagne arbejdere. Nu var tiden inde for “udrensningen”.
For at blive genantaget måtte arbejderen udfærdige en særlig
ansøgning. I denne ansøgning skulle han oplyse, hvilke foreninger,
han var medlem af. Først efter 8 ugers prøvetid kunne arbejderen
blive fast ansat.1"’
Statsbaneværkstedet antog kun de arbejdere, man mente “at kun
ne være tjent med” - i glad forventning om, at der altid kunne sup
pleres med arbejdere udefra."7
I efteråret 1891 stod 100 århusianske smede og maskinarbejdere
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Statsbaneværkstedets kobbersmeclje den 9.1.1908.
Foto i Arhus Bymuseum.

arbejdsløse som følge af strejkerne på statsbaneværkstedet og på de
to maskinfabrikker.148 Også hos Caroc & Leth og H.P.Jensen viste det
sig nemlig nødvendigt at udmelde sig af fagforeningen for at blive
genantaget. Strejkerne her blev afblæst kort efter strejken på stats
baneværkstedet, og arbejderne opnåede ingen minimalløn. For
bundet forsøgte som modtræk at blokere de to maskinfabrikker,
men ifølge Jyllandsposten havde arbejdsgiverne intet besvær med at
finde den fornødne arbejdskraft."”
Statsbaneværkstedet blev derimod så at sige opgivet på forhånd af
smedeforbundet; men alligevel stod værkstedet ikke ret længe di
stancen over for de organisationsivrige arbejdere.
På Orlogsværftet var arbejdsstyrken længe præget af splittelse, re
sultatet var et dårligt arbejdsklima og en markant lavere løn. Der
blev først i nogen grad rettet op på forholdene i 1913 med dannel
sen af “De samvirkende Organisationer for Orlogsværftet.” Efter en
blokade opnåede arbejderne endelig adgang til overhovedet at for
handle om løn og arbejdsforhold.1’’"
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Arbejderne på Centralværkstedet i Århus tilkæmpede sig organisationsretten i løbet af få år,
og retten blev flittigt brugt. Lønmæssigt kom man fuldt på højde med andre virksomheder,
og splittelse og dårligt arbejdsklima som på Orlogsværftet var ukendt. Billedet er fra omkring
1922.
Foto i Århus Bymuseum.

Arbejderne i Værnet og udviklingen
I Arhus blev en strejke anledningen til dannelsen af Arbejdervær
net. Fire formere havde tøvet med at slutte sig til kollegerne, da ar
bejdet blev nedlagt. At de fire formere efter nogen overtalelse alli
gevel besluttede at strejke blev tolket som et udslag af fagforenings
tyranniet.
Med Arbejderværnet fik de fire formere løfter om støtte og sam
tidig en legitim position. Det var sikkert medvirkende til, at de gik i
arbejde, og at de senere ikke forlod arbejdet sammen med den af
skedigede fagforeningsmand.
Ideen om at værne arbejderen mod socialistisk tryk kunne altså
her baseres på noget konkret. Opstået under en strejke fik det øko
nomiske motiv bag foreningens dannelse en mere fremtrædende
plads i Arhus end i København. Også pengemidlerne i “Den store
Komite” blev det forsøgt at gøre til redskab for en knægtelse af
strejken; men det videre perspektiv var dog - på velgørenhedens
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grund - at slå socialisterne af banen. Lykkedes det ikke i første om
gang at dreje “Den store Komite” i en så klar antisocialistisk retning,
så må foreningens antisocialister dog være løbet af med sejren, si
den komiteen underordnedes Arbejderværnet og dermed næppe
mere udbetalte midler til medlemmer af socialdemokratiske fagfor
eninger. Også her var de politiske perspektiver dybere liggende end
de økonomiske.
Det lykkedes ganske vist Vestesen og Wied som nogle af de få at
etablere en socialistfri og nogenlunde loyal arbejdsstyrke, men det
forhold satte dem efterhånden i modsætning til de øvrige arbejdsgi
vere, hvor tendensen gik mod sammenslutning og fælles optræden.

Sigtet med Arbejdernes Værn var altså først og fremmest at fravriste
Socialdemokratiet dets vælgere. Højres “erobring” af arbejderne gik
bl.a. gennem Værnets arbejdsanvisning og understøttelsen i vinter
månederne.
Såvel med det ene som det andet havde Arbejdernes Værn kun
ringe held. Ganske vist blev der indsamlet betydelige enkeltbidrag,
men sammenlignes Værnets indsamling med socialdemokraternes,
så er resultatet ikke imponerende.151 Arbejdernes Værn i København
anviste også fra første september 1886 og et år frem 1774jobs. Bag ar
bejdsanvisningen skjuler sig dog den sørgelige kendsgerning, at for
eningen samtidig måtte bortvise “alle mindre gode elementer”. 152
Arbejdskraften fra Arbejdernes Værn havde i almindelighed ikke
noget godt ry. Derfor opstod nemt den situation, at arbejdsgiverne
først og fremmest benyttede sig af Værnets anvisningskontor i plud
selig opståede situationer, under strejker.
Eftersom strejkerne var en del af det socialistiske uvæsen, var det
te ikke i sig selv i modstrid med intentionerne hos foreningens poli
tiske arkitekter. Men situationen var uholdbar. For det første var ar
bejdsgiverne ikke særlig trofaste. Når strejken var slut, blev værner
ne ofte afskediget, hvis arbejdsgiverne mente at have fordel deraf.
Ikke alene var den øvede arbejdskraft at foretrække, men afskedi
gelsen af skruebrækkerne kunne også være en forudsætning for ro
lige forhold i fremtiden. Ofte var det sågar et krav fra de strejkendes
side, før de gik i arbejde.
Fordet andet underminerede skruebrækkeriet foreningen. Det lyk
kedes ikke for alvor at overbevise den brede offentlighed om, at
skruebrækkeriet kunne være en hæderlig foreteelse. Som arbejdsgi-
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verne kun tog tilflugt til Værnet i nødsfald, sådan fik Værnet også
særlig tiltrækningskraft for de arbejdere, der ikke kunne finde be
skæftigelse andetsteds.
En trussel for fagbevægelsen som sådan blev Værnet kun i første
halvdel af 1886. Større langtidsvirkning havde derimod den opfat
telse, at det var upassende for en statsansat arbejder at være socia
list. Værnets medlemstal dalede fra 1886 kraftigt og nåede fra 45000 ned på et lidt mere stabilt niveau med 1068 medlemmer i 1891
og 745 medlemmer i 1895.IW Efter 1890 har der sikkert været en
overvægt af statsansatte arbejdere.
Der var i Arbejdernes Værn en mere eller mindre trofast kærne af
arbejdere. De fik en indflydelse, de næppe var tiltænkt, men som
var medbestemmende for Værnets udvikling. Det var arbejdere
med en konservativ overbevisning, som bekæmpede foreningens
skruebrækkertendens. Først og fremmest må man sikkert forestille
sig dem som faglærte arbejdere med den bevidsthed, som fulgte
med faget, og bærende på organisationstraditionen fra svendelave
ne. De dannede opposition til Frederik Hansen og formentlig re
sten af den overordentlige del af bestyrelsen, og denne opposition
var det sikkert, der gav foreningen en vis levedygtighed.
Den sociale nød var en vækstbetingelse for Arbejdernes Værn; al
ligevel var allerede de omstændigheder, hvorunder foreningen gro
ede frem, stærkt medvirkende til at underminere den. Det var ar
bejdsløsheden fra og med vinteren 1886, der havde skabt den store
medlemstilgang. Især mange arbejdsmænd meldte sig ind med
håbet om at finde beskæftigelse eller i det mindste en form for un
derstøttelse. En avis, der var Værnet venligt stemt, kommenterede:
Foreningen havde i løbet af vinteren og foråret haft en “næsten alt
for stor tilgang” af medlemmer.151
Værnet kunne ikke skaffe alle medlemmerne arbejde, og de ind
samlede midler rakte langtfra til at understøtte de mange arbejds
løse. På et møde i maj 1886 tog arbejdsmand Friis, som var regn
skabsfører i arbejdsmandsafdelingen, ordet “for at beklage, at der
intet gøres for medlemmerne. Der kommer jævnlig folk til mig og
klager, og mange har ligefrem grædt bitterlig, fordi de ikke havde
det tørre brød i huset.
De rige folk må støtte os gan skeanderlede s, ellers vil det
ikke være muligt at holde medlemmerne sammen.
Skaffe arbejde til medlemmerne kan man heller ikke - jeg har
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gået flere dage omkring, men jeg har ingen kunnet skaffe arbej
de.”'55
Den første erfaring med foreningen blev altså for mange en
skuffelse. Dertil opstod andre problemer. Af hensyn til arbejdsfreden kunne nogle arbejdsgivere være utilbøjelige til at ansætte med
lemmer af Værnet. For fik en værner arbejde, blev der rigtignok
set skævt til ham, hvis ellers medlemskabet kom for en dag. ‘Vær
ner” blev betegnelsen for den ukammeratlige arbejder i alminde
lighed, og med Arbejdernes Værn som blind makker for de orga
niserede arbejdere, kunne der opstå rygter, der måske ikke altid
havde bund i virkeligheden. Verserede et sådant rygte blandt kol
legerne, fik den pågældende arbejder den kolde skulder. Blev der
ikke ligefrem strejket for at få ham afskediget, havde kollegerne
muligheden for at gøre hverdagen utålelig og i flere tilfælde også
at forringe arbejderens indtjeningsmuligheder. Snarere end at for
bedre den enlige ikke-socialistiske arbejders stilling, forringede Ar
bejdernes Værn den altså, Værnet var med til at gøre arbejderne
mindre tolerante.
Ønskede et medlem af Arbejdernes Værn at melde sig ud af fore
ningen f.eks. af hensyn til kammeratskabet, måtte udmeldelsen som
regel ledsages af en offentlig erklæring herom. Det var forudsæt
ningen, hvis arbejderen skulle gøre sig blot den mindste forhåbning
om at genvinde kammeraternes respekt. Men det hjalp ham dog ik
ke ud over vanskelighederne.156
To murerarbejdsmænd, som indrykkede en erklæring i “SocialDemokraten”, måtte en uge senere trække den tilbage gennem en
meddelelse i “Avisen”. Tilbagekaldelsen var ledsaget af en redaktio
nel kommentar i et truende tonefald. Frederik Hansen bedyrede, at
havde de to murerarbejdsmænd ikke i tide trukket deres erklæring
i “Social-Demokraten” tilbage, var de blevet belastet med et sagsan
læg for at have ærekrænket Arbejdernes Værn. Dette til skræk og
advarsel for andre, som skulle få samme ide.157
Hvordan de to murerarbejdsmænd i tide var kommet til besindel
se, melder historien i sagens natur intet om. Men det er nærliggen
de, at ledende kræfter i foreningen havde overbragt arbejdsmændene meddelelsen om, hvilke konsekvenser en udmeldelse af Arbej
dernes Værn kunne føre med sig. For slet ikke at tale om følgen af
et forsøg på at normalisere forholdet til kammeraterne.
“Avisen” så sig ikke for god til at spille på arbejdernes økonomi-
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ske uformåen. Murerarbejdsmændene ville næppe kunne betale
en bøde, og prisen for den krænkende omtale af Værnet måtte
derfor blive et ophold i fængslet, som det påpegedes i samme kom
mentar.
Arbejdsmændene i Værnet fik alt andet lige hurtigt et mindre ro
senrødt syn på medlemskabet. De måtte - også for at bevare selvre
spekten - fastholde, at “man skulle ikke arbejde billigere end social
demokraterne. ”',s Arbejdsmændene blev dog nok den gruppe, der
oftest lod sig udnytte som skruebrækkerreserve. At dømme efter
emnet for et par møder i den særlige arbejdsmandsafdeling blev de
nærmest “skolet” i skruebrækkeri.159

Håndværkerne var bedre rustede, de var for størsteparten forankre
de i den konservative organisationstanke.
Så sent som i efteråret 1884 havde socialisterne “erholdt over
magten i hustømrernes fagforening”.16" En socialdemokrat var ble
vet valgt til formand og hustømrerforeningen havde sluttet sig til
den samlede socialdemokratiske fagbevægelse. Under indtryk af
den antisocialistiske stemning i juni 1885 brød de konservative tøm
rere ud og dannede “Hustømrernes Forening af 1885”.
Et vigtigt punkt på denne forenings program var den juridiske bi
stand, der skulle ydes medlemmerne over for mestrene. Sandsynlig
vis sigtede foreningen her til de mange tilfælde af betalingsstands
ninger, der ramte håndværkere i bygningsfagene.
Til forskel fra Arbejdernes Værn var Hustømrerforeningen ikke
noget “fællesforbund”, den var en “ren” arbejderorganisation og
faldt derved i naturlig forlængelse af svendeforeningstraditionen,
som især for hustømrerne havde været levedygtig.
Nu havde den socialistiske arbejderbevægelse jo imidlertid fået
sig nogenlunde etableret, og måske var hustømrerforeningen ikke
tilstrækkelig modstandsdygtig. Den blev i hvert fald overtaget af
Værnet. I april 1886 medvirkede føromtalte tømrer Smith ved dan
nelsen af “Hustømrerforeningen under Arbejdernes Værn”, en af
de faglige afdelinger, som på dette tidspunkt så dagens lys.161
Det blev netop i en betalingsstandsningssag, at hustømrerfore
ningen kom til at markere sig over for moderorganisationen.
Tømrermester Bengt Petersen havde været nødsaget til at lade et
byggeri i Kingosgade ligge stille i trekvart år. Omkring første maj
1886 fik han midler til at genoptage det. Men da Petersens gamle
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arbejdere ikke havde fået udbetalt deres tilgodehavende, blokerede
fagforeningen byggeriet.
Der var dog andre svende, som optog arbejdet. Blandt andet hav
de jernfabrikant Hûttemeier en fast tømrersvend gående. Han blev
sendt hen til Petersen. Et par fallerede mestre og nogle yngre sven
de meldte sig ligeledes.162 Tilsyneladende anede fagforeningen ikke
uråd, førend “Hustømrerforeningen under Arbejdernes Værn” i
“Avisen” bragte en meddelelse om, at arbejdet stod stille igen. Fore
ningen havde i 11 dage forhandlet med Petersen, men uden resul
tat. Nu krævede også Værnets hustømrerafdeling, at de gamle sven
de fik deres tilgodehavende udbetalt.
Tankevækkende er det, at der skulle nedsættes en voldgift be
stående af repræsentanter fra Værnet på den ene side og repræsen
tanter fra samme forenings hustømrerafdeling på den anden.161
Denne voldgift mere end antyder vel, at der var en konflikt mellem
overbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.
Fra sit eksil i Argentina fortalte Smith senere, at han over for Vær
nets formand, murermester Ette, havde opponeret mod den drej
ning, foreningen havde taget. Arbejdernes Værn skulle ifølge Smith
ikke være nogen splittelsesorganisation, men blot en alternativ fag
lig bevægelse, der meget vel kunne samarbejde med den socialisti
ske på f.eks. lønområdet. Murermester Ette var nær faldet bagover
og ned af stolen. - Jamen, er De da fuldstændig vanvittig!? havde
han råbt, og Smith var blevet smidt ud af kontoret."'1
Denne hændelse fortalte en bitter Smith først i 1887, og han de
menterede den endda senere. Dementiet kan dog være sket for at
tækkes det gode selskab af andre udenlandsdanskere, hvormed han
tilsyneladende var kommet i lag.165 Ettes og Smiths uenighed har et
strejf af sandsynlighed over sig. Det kan meget vel have været en
konflikt om Værnets rolle over for fagforeningen, som adskilte den
faglige afdeling og Værnets overbestyrelse.
Der er flest eksempler på konflikter, hvor medlemmer af Arbej
dernes Værn optog arbejdet på blokeret byggeri, før der blev dannet
faglige afdelinger.166 Man må formode, at disse afdelinger har styr
ket den faglige bevidsthed.
Det var næppe det oprindelige formål. De faglige afdelinger var
snarere tænkt som redskab for den vigtige arbejdsanvisning. En god
og kvalificeret arbejdsanvisning forudsatte et overblik over de kræf
ter, foreningen var i besiddelse af i hvert enkelt fag. I begyndelsen
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havde Arbejdernes Værn ladet medlemmerne opføre på fagforteg
nelser. Men en fagfortegnelse var ikke andet end en navneliste over
arbejdere i et givet fag, og den kunne ikke umiddelbart give noget
indtryk af den enkelte arbejders kvalifikationer.
Allerede i efteråret 1885 indså man da også i foreningen, at der
måtte etableres et regulært arbejdsanvisningskontor. Da kontoret
blev en realitet, ansatte man en forretningsfører, som også (i foråret
1886) var stærkt involveret i dannelsen af de faglige afdelinger.1"7
Med en faglig afdeling havde forretningsføreren kompetente rådgi
vere. Afdelingens bestyrelse besad viden både om arbejderne og om
de specialkrav, der stilledes i de enkelte brancher af faget. Derved
blev det i langt højere grad muligt at finde den bedst egnede ar
bejdskraft til et givet job.
Ideen til de faglige afdelinger hentede foreningsbestyrelsen tilsy
neladende fra “Smede og Maskinarbejderforeningen af 1885”, som
havde haft så stor succes under smedelockouten. Det var dog i efter
året 1885 tanken, at disse faglige foreninger skulle “gå sammen med
arbejdsgivernes foreninger”."“ Denne åbenhed fraVærnets side blev
tilsyneladende ikke modsvaret af en tilsvarende fra arbejdsgivernes. I
hvert fald blev de faglige afdelinger rene arbejderforeninger.169
Afdelingerne opstod sideløbende med, at lovene blev revideret.
Den endelige vedtagelse af lovrevisionen skete på generalforsamlin
gen i 1887. Det blev bestemt, at afdelingernes formænd og næstformænd på fællesmøder med Værnets formand og næstformand skul
le fastlægge de enkelte afdelingers budgetter.176 I praksis blev der
dog yderligere oprettet et fagudvalg under hovedbestyrelsen - med
Frederik Hansen som formand. Fagudvalget eksisterede i hvert fald
i 1889, men kan også være etableret tidligere. Det påtog sig den væ
sentlige opgave at føre tilsyn med arbejdsanvisningen. Samtidig
dannede udvalget forum for drøftelse af fælles anliggender fagene
imellem.171
Sandsynligvis har de faglige afdelinger haft et udpræget ønske
om at opnå kontrol med arbejdsanvisningen. Fagudvalget iagttog
da også efter sigende, at der under strejker blev udvist varsomhed
over for anmodningerne om arbejdskraft. Foreningen måtte be
stræbe sig på at modarbejde det billede, at den virkede løntrykken
de - som det hed på generalforsamlingen i 1889. Og i årets beret
ning blev det bemærket, at “hovedbestyrelsen har modtaget adskilli
ge impulser fra de faglige afdelinger”172 Med de faglige afdelinger
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bevægede Arbejdernes Værn sig bort fra skruebrækkerorganisatio
nen og fra den kritikløse arbejdsanvisning, der ikke stillede spørgs
målstegn ved arbejdsforholdene.
En konflikt samme år havde dog også vist fagudvalget i en noget
mere aggressiv antisocialistisk rolle. Med Frederik Hansen i spidsen
havde udvalget arbejdet aktivt for at etablere en solid skare af vær
nere i møbelsnedkerfaget i anledning af den store snedkerkonflikt.
Møbelsnedkerne var blevet lockoutet, formelt fordi de havde ydet
bidrag til de strejkende bygningssnedkere. Arbejdsgivernes offensi
ve træk var et hidtil uset, og det blev i den brede offentlighed også
opfattet som en retten bager for smed.173 Det var lockouten i dob
belt forstand: Arbejdsgiverne lockoutede ikke kun de organiserede
møbelsnedkere, men også de uorganiserede, som måske ikke havde
ydet noget bidrag til bygningssnedkerne.
Møbelsnedkerne var dårligere organiseret end de andre bygnings
håndværkere. Organisationsprocenten lå formentlig et godt stykke
under 50.171 Arbejdernes Værn, der i forvejen havde en afdeling af
bygningssnedkere, øjnede derfor et medlemspotentiale blandt de
lockoutede. Ikke mindst fordi foreningen kunne komme hurtigt fra
start og yde møbelsnedkerne støtte straks; hvorimod der i fagbe
vægelsen ikke var midler til at understøtte andre end medlemmer.175
Frederik Hansen henvendte sig til snedkerlavets oldermand,
Andreas Jensen, og foreholdt ham, at den foreliggende situation
havde to mulige udfald. Den ene var, at arbejdsgiverne med deres
lockout kastede samtlige møbelsnedkere i armene på socialisterne.
Den anden var den, at Arbejdernes Værn understøttede de uorgani
serede møbelsnedkere, men på den betingelse, at snedkerlavet ga
ranterede værnernes fortrinsret til jobs, når lockouten var afsluttet.
Andreas Jensen afslog at indgå en sådan aftale. Så tilbød Frederik
Hansen at afgive sin tillidspost i Værnets bestyrelse til en snedker
mester. Men Andreas Jensen var lige uinteresseret.176
Arbejdsgiverne lod endnu mindre end før deres økonomiske in
teresser underordne højrepartiets politiske. Først og fremmest hav
de de fået øjnene op for, at disse interesser ikke var overensstem
mende. Om smedefaget, hvor man ellers skulle mene, at skrue
brækkeriet havde haft god succes, udtalte fabrikantforeningens for
mand, H.C. Hauberg i 1904, at de rivninger, som splittelsen af ar
bejderne medførte, havde skadet mere end de havde gavnet.'"Jern
fabrikanterne var gerne i spidsen med en hård kurs over for arbej-
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derne. Først og fremmest hed kursen nu i 1889 og frem mod 1898
“sammenslutning”.
Efter smedelockouten i 1885 havde bygningsfagenes arbejdsgive
re sluttet sig sammen i “Fællesforeningen”. Til en vis grad var det i
“Fællesforeningen”s regi, at snedkerkonflikten i 1889 blev ført. Det
var på tale også at lockoute murere og tømrere og smede. Kun ar
bejdsgiverne i jernindustrien havde været rede til at stå snedkerme
strene bi.178
“Social-Demokraten” karakteriserede møbelsnedkerlockouten
som selve generalprøven på den storlockout, arbejdsgiverne håbede
at knægte arbejderbevægelsen med.17'1 Hos socialdemokraterne
spøgte Frederik Hansens visionære køgetale stadig. Som nævnt hav
de han hævdet, at man bedst kom den socialistiske fagbevægelse til
livs ved at lukke alle arbejdere i alle fag ude. Så var nemlig sociali
sterne afskåret fra at komme hinanden til hjælp. Men tiderne havde
forandret sig. Efter lavkonjunkturen 1886-88 rejste fagforeningerne
sig påny. Organisationsprocenten var stadig stigende, og det kunne
arbejdsgiverne naturligvis ikke være upåvirkede af.
Bygningssnedkerkonflikten havde snedkerlavet fået afsluttet på
en måde, så der kunne skabes faste rammer i faget. For arbejdsgi
verne lå der ikke længere nogen løsning i at splitte (de solide) fag
foreninger. Derimod var der ide i at lade fagforeningerne garantere
de faste rammer. Langt hen ad vejen var det netop det, storlockou
ten i 1899 kom til at handle om.
Imens arbejdernes og arbejdsgivernes organisationer voksede og
centraliseredes frem mod den store konfrontation, blev Arbejder
nes Værn et offer for udviklingen. Foreningen oplevede som nævnt
en renæssance omkring 1890, men det er sigende, at dens mulighed
lå i at etablere ikke-socialister på de statslige værksteder, hvor de
økonomiske interesser ikke i samme grad havde forrang.

En sidste chance på det private arbejdsmarked fik Arbejdernes
Værn under den store arbejdsmandskonflikt i 1892.
Havnearbejderne havde nægtet at losse for kuske, der kørte til
konfliktramte arbejdspladser i København, og havnens arbejdsgive
re lockoutede dernæst havnearbejderne.
Havnen var som arbejdsplads betragtet noget speciel, løse ansæt
telsesforhold og sårbarheden over for pludselige arbejdsstandsnin
ger gjorde arbejdsgiverne interesserede i en art feudale tilstande.
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Året forinden var der i Korsør dannet et kommunalt havnelav med et
regulativ, som skulle sikre en trofast og loyal arbejdsstyrke. Arbejder
ne fik kun en del af deres fortjeneste udbetalt - resten stod som en sik
kerhed for, at de udførte deres arbejde i god ro og orden.180 Nu for
søgte de københavnske havnearbejdsgivere at indføre en lignende
ordning. Men arbejderne lod sig ikke genansætte på disse vilkår.181
Her skulle chancen for Arbejdernes Værn synes oplagt: Konflik
ten var “politisk” og burde ifølge Frederik Hansens strejkestrategi
brydes.18'2 Nu var man imidlertid i Værnet belært af erfaringerne,
værnernes “etablering” på en arbejdsplads havde alt for ofte været
af meget kort varighed. Derfor optog man først en forhandling med
arbejdsgiverne: Foreningen var villig til at anvise arbejdskraft til det
nye havnelav, såfremt arbejdsgiverne ville garantere, at der ikke blev
ansat formænd, som “foretrak” socialister.188 Det var som regel formændene, der antog havnearbejderne.
Arbejdsgiverne ville ikke give en sådan garanti. Der kom i stedet
andre skruebrækkere, som dannede en “Kularbejderforening af
1892”. Tilsidst underskrev havnearbejderne regulativet, men de for
blev dog løstansatte. Og som forudset af Værnet blev mange af
skruebrækkerne afskediget igen.181
Det var ikke lykkedes Arbejdernes Værn at vinde nogen betydning
på det private arbejdsmarked. I foreningens regi var der nu kun sy
gekassen og kolonihaverne, som kunne have nogen betydning for
medlemmerne. Arbejdsforholdene havde Værnet reelt ingen indfly
delse på, og foreningen var trods faglige afdelinger derfor util
strækkelig som faglig forum, også for de konservative arbejdere.
Det er overmåde sandsynligt, at mange medlemmer af Værnet, da
de politiske bølger havde lagt sig en kende, omgik foreningens love
og meldte sig i en fagforening.
Med Værnets faglige rolle udspillet og den socialdemokratiske
fagbevægelse under anerkendelse, ville kun en fanatisk antisocialist
kunne have ondt af dette frafald. Sådanne fanatiske antisocialister
fandtes. A.Hindenburg havde i 1884 sagt, at for de strejkebrydende
bødkere var “skruebrækker” et hædersnavn. I 1912 var han ikke
mindre fanatisk, og det er selvfølgelig på den baggrund, man skal
vurdere hans beskrivelse af Værnets udvikling:185
“De extraordinære medlemmer, der havde en ærlig hensigt med
at komme arbejderne til hjælp, bar sig imidlertid uklogt ad. De
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For jernindust riens arbejdsgivere var “alternative” arbejderforeningers rolle udspillet i løbet
af 1890‘erne. I 1904 gjorde formanden for Fabrikanter i Jernindustrien, S.C. Hauberg, såle
des status over “Smede og maskinarbejderforeningen af 1885”: Ringe var den fordel, arbejds
giverne havde nydt ved at så splittelse mellem arbejderne, når den sammenlignedes med de
ulemper, man havde af, at arbejderne ikke ville arbejde sammen med ukollegiale. På billedet
ses smedene hos Frichs efterfølgere i 1906.
Foto i Erhvervsarkivet.

mente at have gjort nok ved at ofre deres penge, og undlod at møde
på generalforsamlingerne. De ordinære medlemmer kom derimod
til stede og tilrev sig magten i selskabet ved at udelukke de extraordinære medlemmer fra bestyrelsespladserne. Medens det selvfølge
lig var meningen, at medlemmerne af selskabet ikke måtte være
medlemmer af de socialistiske fagforeninger, blev dette forhold for
andret. Socialdemokraterne fik magten i selskabet, i stedet for at
værne arbejderne imod socialistiske forfølgelser brugte selskabet si
ne penge til andre formål, til at give fester for de socialdemokrati
ske arbejderes børn og til at hjælpe folk, der ikke behøvede at være
arbejdere, til kolonihaver.
Følgen heraf var, at de extraordinære medlemmer i stort omfang
meldte sig ud.”
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Der havde allerede i nogen tid været opposition i foreningen - om bladhold, for med
lemmernes ret til at klage i forslagsprotokollen (f.eks. Blad for Arbej der fore. 28.6.1884)
- og imod deltagelsen i Højres grundlovsfest 1884. Oppositionen i dette sidste spørgsmål
viser nok tydeligst, at man hidtil ikke havde været fastlåst i partipolitik (Blad for Arbej
derfore. 14.6.1884) Den forestilling blev kontant affejet af formanden i bladet den
11.10.1884: Skulle spørgsmål af interesse for medlemmerne behandles “må det åbenbart
være af dem, som have indsigt i sagen og evne og vilje til at behandle den uden hensyn til
deres egne (måske kun politiske) interesser, og derved er valget indskrænket efter min
overbevisning til medlemmer af højrepartiet.”
Avisen 10.6.1885.
Avisen 17.6.1885.
Social-Demokraten 24.6.1885.
Frederik Hansen blev dog også af andre end sig selv (Social-Demokraten, f.eks.) betrag
tet som primus motor i Værnet, ligesom han også senere og på anden vis kom til at gøre
sig gældende i foreningen. Hvor selve formandskabet var omskiftelig, så var Hansens be
styrelsesmedlemskab stabilt.
Avisen 19.6.1885.
Avisen 19.6., 20.6., 21.6.1885.
Arbejdernes Værn: Love 1885. Paragrafferne 4,5, og 6. Det Kgl. Bibi. Småtrykssamling.
Kvinder kunne ikke optages som medlemmer.
Udgår.
Social-Demokraten 9.6.1885. Undersøgelsen startede den 7.6., altså først efter 2 dage. So
cial-Demokraten påstod, at politidirektør Crone havde fået dagens nummer af Social-De
mokraten stukket i hånden og da forstået, at der måtte gøres noget. Social-Demokraten
d. 7.6.1885 afsluttede med følgende; “Når rygtet om begivenheden i Kongens have efter-
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hånden breder sig landet over, vil det friske mindet op om Højres hele færd, og spørgs
målet vil trænge sig ind på hver mand, dette spørgsmål: Er Højres herredømme nu ikke snarl
en skam for vort folk” Kunne det vække Crone til dåd, kunne det sikkert få andre til at lede
efter en syndebuk.
Brev dateret 6.3.1886. fra N. Smith til Højres Arbejder- og Vælgerforening. Brevet findes
i Lars Dinesens arkiv, Rigsarkivet.
Referat af Smiths tale i Slagelse i Slagelseposten d. 20.3.1886
Det fremgår af såvel foredraget som af et brev, Smith skrev til Lars Dinesen d. 3.5.1886.
Social-Demokraten 23.3.1886.
Brev til Frederik Hansen citeret i Smiths brev til Lars Dinesen d. 16.6.1886
Social-Demokraten 29.7.1885
Smedenes organisation havde i 1870’erne haft skarp konkurrence af den konservative
grovsmedeforening af 1873. I løbet af 1880erne nærmede grovsmedeforeningen sig me
re og mere til forbundet. Det skete til dels netop under indtryk af konflikter, hvor stil
lingtagen over for arbejdsgiverne var nødvendig. Grovsmedeforeningen udskilte i 1890
sin faglige virksomhed og lod den indgå i Smedeforbundet. Men strengt taget kan man
sige, at de konservative smede i 1885 stadig havde et forum. Se Henry Bruun og Willy Ja
cobsen: Grovsmedeforeningen af 1873. Kbh. 1933.
Social-Demokraten 21.7.1885 (før 1885-foreningens dannelse) kan fortælle, at Hütte
meier har sendt breve ud til nogle af sine afskedigede arbejdere omhandlende mulighe
den for arbejdets genoptagelse. En taktik, der i nogen grad minder om bødkermestrenes
året før.
Avisen 30.7.1885. og f.eks. Social-Demokraten 22.11.1885. Foreningens sammensætning:
30.7.1885.
Andre i fabrikantforeningen var utilfredse med 1885-foreningen, ligeledes af politiske
grunde. Smedene burde have deres fagforening i fred, mente fabrikant Petersen. (Politi
ken 6.8.1885) Samt forhandlingsprotokol for Fabrikanter i Jernindustrien 26.8.1885. At
skelne mellem kamp om minimalløn og kamp om organisationsret er måske netop i sme
defaget lidt misvisende. I næppe noget andet fag stod vel arbejdsgiverne (frem til marts
1900) så principfast på modstanden mod minimallønnen.
Social-Demokraten påstod den 22.11.1885, at forbundet havde haft en medlemstilgang
på 1000! De tal, Jensen og Olsen angiver i “Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Dan
mark” tyder også på stor medlemsbevægelse i opadgående retning - sikkert foranlediget
af lockouten.
J.G.A. Eickhoff: Lønningsbog. Erhvervsarkivet.
Fabrikanter i Jernindustrien. Forhandlingsprotokol. 3.11.1885.
Jensen og Olsen: Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark, p. 232. Tallene er hen
li odsvis 1500 i 1885 og 300 i 1886. For 1884 angives antallet af organiserede smede til 800.
Rigsdagstidende 1885/1886. Regeringens Forslag i Tillæg A, sp. 1517 ff., Oppositionens
ændringsforslag: FT’s forhandlinger sp. 248-9, og regeringens reaktion: sp. 250 ff.
Social-Demokraten 27.1.1886
Social-Demokraten 12.1.1886,20.1.1886,21.1.1886.
Social-Demokraten 28.1.1886: Afskrift af Socialdemokratisk Forbunds klage til Kommu
nalbestyrelsen i den anledning.
Her er tale om et slag på tasken. De nærmere overvejelser bag har jeg redegjort for i “Ar
bejderens pris” p. 131 ff.
Avisen 15.1.1886
Social-Demokraten 14.4.1886.
Herom i J.C. Mogensen: Den frie Fattigforsorg i Kjøbenhavn og Kjøbenhavns Understøt
telsesforenings Historie 1874-1924. Kbh. 1924.
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P. Chr. Kæmpegaard: De Fattiges Kasse. Aalborg 1903.
Fyens Stiftstidende 6.3.1886., Fyns Tidende samme dag.
Demokraten 2.1.1886.
Demokraten 12.2.1886.
Som nævnt havde de højest beskattede vælgere ikke (som til byrådet) ekstra valgret til be
styrelsen for “De fattiges Kasse”.
Ved et suppleringsvalg i 1884 til den ene af de århusianske kasser fik “Demokratiet”? kan
didat 121 stemmer, mens modkandidaten fra Højre fik 8 stemmer. (Socialdemokratisk
Ugeblad 4.3.1884.) En sådan fordeling kan yderligere have frataget nogle velgørere de
res tillid til kassen. Forud for valget i 1882 (hvor Venstre erobrede kassen) havde Højre
øvet valgtryk i domsognet - påstod socialdemokraterne senere. (Sociale Studier i Arhus,
p. 417). På den ene side var kasserne altså politisk prægede. På den anden side tyder
stemmetallet ikke på nogen overvældende interesse fra den almindelige borger. - Det
kan have været begrundelsen for at etablere en “frisk” komite, der kunne skabe fornyet
opmærksomhed om de værdigt trængende.
- Det vil sige dem, som havde haft fast bopæl i Århus i mindst 5 år og i denne periode ik
ke modtaget fattighjælp.
Århus Byråd: Journalsager 1886, G30. Skrivelse dateret 1.2.1886 fra Arbejdernes Indsam
lingskomite. Medunderskriver P.P. Ørum for Komiteen for bespisning af de arbejdsløses
børn.
Århus Byråd, journalsager 1886 G314. Andragendet dateret 15.2.1886
Fagforeningernes fornyede andragende dateret 15.2.1886. Århus Byråds journalsager.
Blot nogle få eksempler: Op til valget 1892 advarede kammerjunker Skeel arbejderne
imod at modtage tilbudet om punch og befordring til valgstedet, og så alligevel stemme
socialdemokratisk. (S-D 28.12.1891) Tilsyneladende var ikke alle forsøg på stemmekøb
kronet med held. Farligere var det, når arbejderne på Brede klædefabrik op til samme
valg fik udleveret blå sedler påtrykt deres navn og nummer - til aflevering ved den åbne
stemmeafgivning. (S-D 3.1.1892) Også Værnet var aktiv. Forud for valget i 1887 var en ar
bejdsmand blevet passet op, søgt hvervet som medlem i Værnet og tilbudt et kontant be
løb, og ved samme lejlighed mindet om det forestående valg.(RDT, FT 1886/ 1887 sp.
1261-2)
Andragende af 17.2.1886. Århus Byråd, journalsager 1886, G 314.
Demokraten 19.2.1886.
Formernes Fagforbund, Aarhus Aid. Pakken 188(5-1941: Overenskomstforhandlinger,
løn m.v. (på EA)
Jyllandsposten 24.2.1886.
Jyllandsposten 26.2.1886.
Jyllandsposten 27.2.1886.
Desuden havde også mange venstretilhængere tilsyneladende ydet de arbejdsløse en
håndsrækning via den “Den store Komite”. Fremgår f.eks. af Aarhus Amtstidende
25.2.1886.
F.eks. Aarhus Amtstidende 3.3.1886.
Den holdning mødte nogle organiserede hos visse af Kjøbenhavns Understøttelsesfore
nings undersøgere efter smedelockouten. En snedkersvend fik således den anbefaling at
melde sig ud af sin fagforening. (S-D 24.11.1885) Efter beslutning i understøttelsesfore
ningen kunne arbejdere, der indenfor de sidste 6 måneder havde strejket, ikke modtage
hjælp. Beslutningen blev dog en måned senere lempet med et “for så vidt ikke trangen
øjensynlig hidrører fra andre grunde”. J.C. Mogensen: Kjøbenhavns Understøttelses For
enings Historie.p. 83-84.
Demokraten 26.2.1886.
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Jyllandsposten 3.3.1886.
Demokraten 4.3.1886.
Jyllandsposten 5.3.1886.
Demokraten 6.3.1886.
Demokraten 8.3.1886.
Havde Demokraten virkelig ikke haft den mindste anelse om meningen med Wied og
Vestesens erklæring? Det er vist meget muligt, at den havde. Den hovedrystende forun
dring kunne i så fald dække over eventuel manglende kammeratlighed blandt fabrikkens
øvrige arbejdere.
97. Udskrift af Aarhus Kjøbstads Domprotokol 8.10.1887. At finde i Formernes Forbund,
Aarhus Afd. Sygeforeningen blev ved retten pålagt at genoptage de Fire - Johansen,
Jensen, Nielsen og Madsen, på grund af den ulovlige generalforsamlingsindkaldelse.
Derimod mente retten ikke at kunne blande sig i foreningens økonomiske dispositioner.
Sagsanlæggerne, de fire formere, havde krævet, at foreningen skulle tilbageføres til stil
lingen, som den var før den 6.3.1886.
98. Demokraten 12.3.1886,
99. Jyllandsposten 14.3.1886, efter Aarhus Amtstidende.
100 Bl.a. Jyllandsposten 14.3.1886, Demokraten 12. og 13.3.1886.
101 Demokraten 13.3.1886.
102 Jyllandsposten 16.3.1886.
103 Demokraten 19. og 20.3.1886.
104 Jyllandsposten 7.4.1886.
105 Jyllandsposten 25.4.1886.
106 Der berettes ikke om nogen afslutning på strejken. Den 24.4.1886 annonceredes for sid
ste gang “Tilgang frabedes” i Demokraten. Herefter er strejken formentlig opgivet.
107 Jyllandsposten 30.5.1886. Tolkningen beror til dels på, at anvisningskontoret især havde
vanskeligt ved at skaffe arbejdsmænd i arbejde. Det var jo langt fra usædvanligt. Men og
så i København var tilgangen af arbejdsmænd den største. Arbejdsmændene havde de
“bedste” sociale forudsætninger for at søge medlemskab.
108 Demokraten 26.8.1886.
109 Havneingeniørens redegørelse er citeret i de trykte byrådsforhandlinger den 2.9.1886.
110 Demokraten 26.8.1886.
111 Aarhus Amtstidende 26., 27., 28.8. samt 1.9.1886.
112 Det fremgår af et læserbrev i Jyllandsposten d. 9.10.1886.
113 Aarhuus Stiftstidende 30.5.1890.
114 Aarhus Amtstidende 20.12.1886. Senere blev interessen for “frie fagforeninger” større
blandt Arhus-grossererne. Havnekonflikten i 1897 førte til dannelsen af en.
115 Det kan siges at være påfaldende, al den ene artikel, der taler om chikanering af værnere
som eneste konkrete eksempel nævner, at havnevæsenet havde sendt bud efter politiet til
beskyttelse af de nye arbejdere (den føromtalte “deling” af værnere) ved havnen.
116 Jyllandsposten 9.10.1886.
117 Demokraten 9.10.1886.
118 Demokraten 12.11.1886.
119 Jyllandsposten 23.11.1886.
120 Demokraten 12.11.1886.
121 Jyllandsposten 24.11.1886.
122 Fyns Tidende 6.3., 7.5. Fyens Stiftstidende 6.3.1886 og 8.5.1886 (herfra citatet)
123 Aarhus Amtstidende 20.11., 14.12.1886.
124 Navnet vil måske for nogle forekomme en smule misvisende. Det var byens højreavis. 14.,
16.2. og 4.3.1887.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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125 Aalborg Folketidende 5.3.1887.
126 Jyllandsposten 21.8.1891. Der sigtedes først og fremmest til mindstelønnen.
127 Demokraten 1.9.1891
128 Jyllandsposten 31.8., 1. og 2.9.1891.
129 Fremgår af breve i Frichs kopibog 31.8.1891 og 1.9.1891. Wied og Vestesen indrykkede
erklæringer i både Jyllandsposten og i Demokraten. I den sidste (Demokraten 26.8.1891)
hed det, at “vi har på vore værksteder mange flinke og rolige folk, der er selvstændige
nok til at nægte at lystre socialisternes kommando, og det er vor pligt at befri disse rolige
og besindige mennesker fra den Nød og Elendighed, som en strejke medfører.”
Demokraten oplyste den tredje september, at man ikke mente det fornødent at ned
lægge arbejdet hos Wied & Vestesen, da der her var givet tilsagn om at opfylde fordrin
gerne, hvis de blev gennemført på de øvrige fabrikker.
To (af de loyale) arbejdere på Frichs afgav erklæring efter strejken og sammenholdt med
Wied og Vestesens egen version, skulle der være sket det, at Wied og Vestesen ved strej
kens udbrud var blevet opfordret af kollegerne til at lockoute arbejderne på fabrikken.
Det havde de afslået med den begrundelse, at der næsten ingen socialister var på fabrik
ken, og de havde derfor ment, at en lockout ville være forkastelig.
Nogle af arbejderne havde ved en skrivelse, der havde cirkuleret på fabrikken, forsøgt at
stable en strejke på benene, men til mødet var kun kommet ganske få, og principalerne
havde fået fat på skrivelsen - og sagt, at arbejderne lige så godt kunne spare sig, mini
mumsløn ville de ikke opnå. De to loyale arbejdere havde søgt foretræde for Wied og
Vestesen og forsikret dem om, at der ikke ville blive tale om strejke. Og så havde de noget
formildede arbejdsgivere sagt, at de godt nok havde hørt, at en af fabrikkerne i byen be
talte mere for ude- og overarbejde, så derfor ville de engang til vinter tage spørgsmålet
op - de ville selvfølgelig ikke stå tilbage for nogen. Jyllandsposten 20.9.1891.
130 Fremgår af brev i Frichs kopibog dat. 28.7.1891.
131 Demokraten 4. og 5.9.1891.
132 Aarhus Amtstidende 12.2.1890.
133 Viljen til at linde eksempler havde Avisen. Men det eneste konkrete eksempel, den kun
ne fremvise, var afskedigelsen afen svensker, der havde skabt uro på geværfabrikken. Ek
semplet var 2 år gammelt. Og fabrikkens rustmester forklarede senere, at flertallet af de
kolleger, der havde drillet svenskeren var “fuldtro Højremænd”. (Avisen 28.2.1890 og S-D
3.3.1890) Derudover var der i Avisen 4 læserbreve fra konservative arbejdere. Men ingen
af dem formåede at konkretisere forfølgelsen. (Avisen 22.2. og 27.2.1890.)
134 Social-Demokraten 12.3.1890, Avisen samme dag.
135 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger 1889/1890, sp. 4140-1.
13(5 Fagblad for Smede og Maskinarbejdere oktober 1890.
137 Avisen 15.2.1890.
138 Brev til Lars Dinesen i dennes arkiv, dateret 19.9.1891.
139 I lurops egen forklaring, som den faldt c//rrden fable strejke. Smede og Maskinarbejder
nes Fagblad, oktober 1891
140 Jyllandsposten 21.8.1891.
141 Demokraten 26.8.1891.
142 Demokraten 3.9.1891.
143 Demokraten 4.9.1891.
144 Fagblad for Smede og Maskinarbejdere, september 1891.
145 Jyllandsposten 5., 8. og 12.9.1891.
146 Jyllandsposten 13.9.1891.
147 Jyllandsposten 19.9.1891.
148 Smede og Maskinarbejdernes Fagblad oktober 1891.
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149 Jyllandsposten 19.9.1891.
150 “Fællesorganisationen af Flaadestationens og Orlogsværftets Arbejdere” i tidsskriftet
“Holmen”, november 1938. Samt Fagblad for Smede og Maskinarbejdere, maj 1913 og ja
nuar 1914.
151 De københavnske socialdemokrater indsamlede i perioden 1.1 til 20.1.1886 42.946 kr. I
noget nær samme periode indkom 6184 kr til Arbejdernes Værn. Frem til efteråret nåe
de man dog i Værnet op på 23.882 kr. (S-D 24.2., 3.3., Avisen 30.10.1886)
152 Avisen 27.10.1887.
153 Avisen 29.10.1891. og 31.10.1895. Avisen gik ind i 1896. Frederik Hansen blev herefter re
daktør for “Vort Land”, der også bragte referater af Værnets generalforsamlinger i 1896
og 1897. Men disse referater var anderledes korte og intetsigende. Om Værnets med
lemstal forlød intet.
154 Kjøbenhavns Amts-Avis 4.5.1886.
155 Dagsavisen 9.5.1886.
156 Karakteristikken er netop baseret bl.a. på erklæringerne i Social-Demokraten. F.eks. 6.5.,
21.5., 10.6., 30.6., 22.10.1886
157 Avisen 5.5.1886. Murerarbejdsmændenes første erklæring i Social-Demokraten d.
27.4.1886.
158 Dagsavisen 9.5.1886.
159 “Optræden overfor Arbejdsnedlæggelser”, f.eks. Møder annonceret i Avisen 18.4.1888 og
12.3.1889.
160 Avisen 17.7.1885. Udtrykket stammer fra den nye hustømrerforenings opråb, som også
blev offentliggjort i Berlingske Tidende og Nationaltidende samme dag.
161 Avisen 14.4.1886. De andre faglige afdelinger var arbejdsmændenes, bygningssnedker
nes og murernes. Bødkerforeningen af 1884 vedtog på en generalforsamling i foråret
1886 at gå ind som en afdeling under Værnet (mens Smede og Maskinarbejderforenin
gen af 1885 forblev selvstændig). Det følgende år dannedes også en fyrbøderafdeling.
162 Social-Demokraten 19.5.1886.
163 Avisen 18.5.1886.
164 Social-Demokraten 17.5.1887.
165 - Og som forsvarede ham i Avisen d. 18.8.1887.
166 F.eks. murere: Social-Demokraten 10.1. og 29.1.1886. Snedkere: Fagblad for Snedkere,
februar 1886.
167 F.eks. Avisen 7.5.1886.
168 Avisen 1.11.1885
169 - Omend der var mange arbejclsformænd i arbejdsmandsafdelingens bestyrelse. Avisen
28.3.1886.
170 Arbejdernes Værn: Love 1887. Afd. III, paragrafferne 7-15.
171 Avisen 3.8.1889, 27.10.1889.
172 Avisen 27.10.1889.
173 Eksempelvis Morgenbladet 13.7.1889. På dette tidspunkt var et moderat venstreorgans
sympati for arbejdere i konflikt langt fra nogen selvfølge.
174 Grundlag for denne anslåede organisationsprocent: Fagblad for Snedkere august 1885,
juli 1889. Samt Jensen og Olsen p. 170.
175 Dagens Nyheder og Avisen 3.8.1889.
176 Avisen 5.8.1889.
177 S.C.Hauberg: De første 19 Aar. Kbh. 1904. p. 19-20.
178 Fabrikanter i Jernindustrien, forhandlingsprotokol: 2.7.1889. Social-Demokraten
3.7.1889. Netop lockoutens rækkevidde - murer- og tømrermestres manglende vilje til at
følge trop - var medvirkende til, at “Fællesforeningen” kort efter snedkerkonflikten blev
sprængt.

Arbejderværnet - et særegent stykke “socialpolitik ”

151

179 F.eks. Social-Demokraten 17.7.1889, 28.7.1889.
180 Om Korsør Havnelav: Mit speciale - “Arbejdere og demokrati”, 1989, utrykt, p. 14-24.
181 Social-Demokraten 7. og 8.5.1892.
182 Strejkestrategien: Avisen 10.6.1892.
183 Avisen 1.11.1892,
184 Social-Demokraten 15.6.1892, Avisen 16.6.1892.
185 Manuskript til artikel i Hindenburgs arkiv (RA). Artiklen blev trykt i “Den konservative
Arbejder” januar 1913 efter at Hindenburg forgæves havde forsøgt at få den offentlig
gjort i andre højreblade. Snarere end at være blevet blidere med årene var hans holdning
skærpet. For de fleste andre højrefolk var det tilsyneladende for meget.

En gammel købmands
erindringer igennem et
tidsrum af 60 år
AF TH. COLDING

Th. Colding (1857-1936) var en af sin tids mest betydelige korn- og
foderstofhandlere. Med udgangspunkt i faderens forretning i Ka
lundborg fortsatte han som leder af den i 1879 oprettede filial i
København. Ved faderens død 1892 overtog han den københavnske
afdeling som eneindehaver. Colding befæstede sin stilling i årene op
til og efter århundredskiftet og fik adskillige tillidsposter inden for
kornhandelens organisation. Under og efter første verdenskrig kom
han galt af sted med et par handelsselskaber, som han tog initiativ til
at stifte. Især var det tilfældet med A/S Nordisk Oversøisk Handels
selskab, hvor den direktør, han ansatte, bragte selskabet store tab på
grund af spekulationer. I 1928 måtte han træde i likvidation på
grund af kreditproblemer. Her bringes Th. Goldings erindringer,
som han skrev i 1934. Nogle forklarende noter er udarbejdet af re
daktionen.

Ifølge opfordring har jeg udarbejdet en beretning om:
min private og offentlige virksomhed

og udviklingen af den danske korn- og foderstofhandel igennem de
sidste 60 år. Beretningen er udarbejdet efter hukommelsen og efter
oplysninger fra Børsen.
Født i Kalundborg 17. marts 1857, søn af købmand og svensk
norsk vicekonsul Wilh. Colding og hustru Cathrine Elisabeth født
Hammer.
Efter konfirmationen begyndte jeg i 1872 som lærling i min fa
ders blandede købmandsforretning med speciale korn, smør og fo
derstoffer. Forbindelsen med omverdenen bestod da i en gang
ugentlig damper til København og iøvrigt med sejlskibe. Posten
kom med diligence over Slagelse. Handelen var af beskedent om
fang, eksporten af smør gik over København, af byg solgtes lidt til
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England i småladninger. Det øvrige korn gik nærmest til møllerne i
indlandet, og af foderstoffer var omsætningen til en begyndelse me
get ringe og bestod nærmest af hvedeklid, rugklid, rapskager og pal
mekager, der hovedsagelig kom fra Holsten, og raps- og hørfrøka
ger fra danske oliemøller. Mejeridriften var den gang ret primitiv,
men der begyndtes med forsøg på at skabe en bedre rentabilitet ved
forbedring af racerne af malkekvæg og en mere ensartet behand
ling af smørret. Dette medførte en større interesse for foderstoffer,
og forretningen dermed udvidedes stærkt, efter at jernbanen til
Kalundborg åbnedes. Jeg tror at kunne sige, at min fader var en af
de første købmænd i Danmark, der tog denne sag energisk op. Jeg
deltog i alt forefaldende arbejde og erhvervede mig derved tidligt
en varekundskab, som senere kom mig til stor nytte. I 1875 kom jeg
til København og ansattes i en efter daværende forhold betydelig
forretning - J. E. Herløv på GI. Torv. Der handledes hovedsagelig
med dansk korn, smør, æg og andre landbrugsprodukter. Land
mændene sendte mange af disse varer til torvet på GI. Torv, og
kornhandlere, møllere og mæglere mødtes der hver morgen tidlig,
således at der etableredes en art forbørs hele året rundt. Man var
hårdfør den gang og tog intet hensyn til vejret, men bevægede sig
rundt imellem vognene, og selv ældre kornhandlere besteg vogne
ne og udtog selv prøver af sækkene. Den hollandske vægt havde
man i lommen.1 Når handelen var afsluttet, udstedtes der følgesed
ler, og bønderne leverede kornet til købmændenes pakhuse og
modtog afregning på kontoret. Arbejdstiden for kontorpersonalet
begyndte kl. 8 og sluttede som regel sent på aftenen, men man fik
dog lejlighed til at besøge handelskursus nogle gange ugentlig. Le
vemåden var meget enkel, og fornøjelserne få og indskrænkede sig
for mit vedkommende til Det kongelige Teater om søndagen med
galleriplads til 1 krone.
Efterhånden udvidede forretningen i Kalundborg sig så stærkt, at
min fader ønskede at oprette en særlig indkøbsforretning i Køben
havn, og efter at jeg var færdig med min værnepligt startedes i au
gust 1879 firmaet Wilh. Golding & Co. i København.
Min fader stod som indehaver og jeg som prokurist. Opgaven var
at skaffe de billigst mulige tilbud til moderfirmaet i Kalundborg,
som efterhånden havde opnået en betydelig omsætning i foderstof
fer, der nu blev hovedforretningen, medens butikshandelen over
gik på andre hænder.
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Der begyndte nu at komme andre sorter foderstoffer frem, såle
des amerikanske bomuldsfrøkager, hvoraf vist godsejer Tesdorph
var en af de første landmænd, der igennem vort firma købte en lad
ning på nogle hundrede tons per sejlskib. Endvidere fremkom der
amerikansk majs, hvoraf firmaet Jørgen Jensen vist var den første,
der indførte ladninger, men da majsen i mange tilfælde ikke kunne
tåle rejsen per sejlskib, blev denne forretning i begyndelsen meget
risikabel.
Senere gik det noget bedre, da Thingvalla Selskabet kom igang,
og der efterhånden kom kontrol i Amerika med kvaliteten, men æl
dre mennesker vil sikkert kunne mindes de store dynger af beskadi
get majs, der til tider lå under åben himmel i Frihavnen og just ikke
forbedrede luften der.
I året 1892 døde min fader, ogjeg, der i 1887 havde taget grosserer
borgerskab, overtog firmaet Wilh. Colding & Co. for egen regning,
medens firmaet i Kalundborg overtoges af min broder P. Colding.
Af foderstoffer kom der efterhånden flere sorter frem, således ris
fodermel, der en tid anvendtes i ret stor målestok, jordnødkager, se
samkager, kokoskager, solsikkekager og tilsidst sojakager og so
jaskrå, hvortil jeg kommer tilbage senere. Benyttelsen af disse fo
derstoffer var imidlertid meget ukritisk. Det var nærmest en tilfæl
dighed, hvad der brugtes. Havde købmanden ikke den ene sort, fik
landmanden den anden, og man så nærmest på udseendet. Garanti
for indholdet og sundhed gaves ikke, og da gødnings- og foderstof
loven kom, fraskrev importørerne af foderstoffer sig ansvaret for
indhold o.s.v., så loven fik ikke den tilsigtede betydning, og land
mændene fodrede stadig noget i blinde.2
Da så sojabønne-importen til England begyndte i større målestok,
og de engelske landmænd ikke ville anvende affaldsprodukterne sojakager og sojaskrå - henvendte de engelske oliemøller sig til mig
med anmodning om at indføre disse artikler i Danmark. Jeg konfe
rerede med professor i husdyrbrug ved Landbohøjskolen Harald
Goldschmidt og professor Christensen fra Steins Laboratorium,
som begge mente, at produktet med fordel kunne anvendes i Dan
mark, ogjeg begyndte da forhandlingen, men landmændene tog af
stand derfra, de mente, at mælken blev for tynd o.s.v., så det gik me
get småt med afsætningen.
Imidlertid fastholdt professorerne deres opfattelse, og da jeg var
klar over, at landmændenes fodring var inde på et uheldigt spor, fo-
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reslog jeg d’herrer professorer at medvirke til en omordning af fod
ringen af malkekvæg, således at denne kunne blive rentabel og sik
ker, og med nogen betænkelighed gik professorerne med dertil, og
jeg oprettede i 1910 den første fabrik for tilvirkning af “Coldings
kontrollerede foderblandinger” og afgav fuld garanti for indhold af
værdistoffer, sundhed og renhed. Dette skridt blev meget unådigt
optaget både af importørerne, der så deres interesser truet, og mær
keligt nok også af landmændene, til trods for at en landbrugsautori
tet som professor Goldschmidt sagde god for sagen, og der rejste sig
en kamp, der bl.a. medførte en avispolemik af ret usædvanlig art
overalt i landet, men særlig i Jylland, og medførte til eksempel ca.
300 indlæg i et år fra min side. Den hårdeste modstander var afdø
de Anders Nielsen, formand for Jydsk Andels-Foderstofforretning,
som i Andelsbladet angreb såvel mig, der som købmand havde den
dristighed at ville lære landmænd at fodre, som også d’herrer pro-
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fessorer, og A.N. gik så vidt, at han nægtede at optage mine artikler
i Andelsbladet.
Kampen varede fra 1910 til 1913, men vi gav ikke op, da vi følte os
sikker på, at systemet var til gavn for landbruget, og dygtige land
mænd havde allerede i 1910 begyndt prøvefodring og sammenlig
ning med den tidligere praktiserede fodring, hvilken sammenlig
ning faldt godt ud, og disse landmænd fortsatte derfor med foder
blandingen og fik efterhånden de skeptiske og konservative kolle
ger overbevist, således at afsætningen steg stærkt og medførte anlæg
af Coldings kontrollerede Foderblandings Fabriker i Odense sam
men med firmaet Wilh. R. Maegaard, i Kolding sammen med firma
et Sydjysk Korn- og Foderstof-Kompagni og i Kalundborg sammen
med firmaet Importkompagniet A/S, og omsætningen kom efter
hånden op på 300 tons daglig, så vi måtte udvide fabrikkerne.
Nu blev såvel andelsselskaberne som importørerne tvunget til at
gå med, da landmændene forlangte kontrolleret foderblanding, og
successive blev fabrikationen efter mit system almindelig over hele
landet, og jeg tror at kunne påstå, at det har sparet landbruget for
store summer og meget arbejde. Systemet er også indført i andre
lande. Efter at jeg havde holdt foredrag for kompetente folk i Kri
stiania (Oslo), Stockholm og Helsingfors, og børskommisær (fra
1920) Schovelin i Berlin, er der oprettet fabrikker i Norge, Sverige,
Finland og Tyskland, og flere landbrugslande påtænker at benytte
samme system, og man kan vel sige, at dette har dannet skole for til
virkning af kraftfoder til malkekvæg, og Landbohøjskolens Forsøgs
laboratorium har senere påtaget sig kontrollen. Andelsselskaberne
har dog - såvidt mig bekendt - endnu ikke villet underkaste sig den
ne kontrol, men det kommer vel før eller senere. Igennem et langt
tidsrum, ca. 60 år har jeg altså været knyttet til foderstofhandelen,
og denne virksomhed har medført, at jeg har taget del i foranstalt
ninger til at skabe rationelle og sikre forhold for handelen med
korn og foderstoffer. Sammen med grossererne O. B. Muus og Erik
Stokkebye udarbejdede jeg slutsedler for Danmark og kontrakter
med udlandet, og da der kun fandtes en voldgiftsdomstol for korn
handelen, tog vi initiativet til oprettelse af en voldgiftsdomstol også
for foderstofhandelen, og denne førtes ud i livet og blev senere sam
mensluttet med voldgiftsdomstolen for kornhandelen og arbejder
nu under navnet Københavns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for
Korn- og Foderstofhandelen. ’
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Forinden oprettelsen af voldgiftsdomstolen for foderstofhande
len blev tvistigheder dels afgjort ved Sø- og Handelsretten og dels
ved privat voldgift, og denne blev efterhånden mest benyttet, og
man henvendte sig hyppigt til mig. Bl. a. fungerede jeg for den
største køber i Danmark - Hans Broge i Arhus i disputter med den
daværende største sælger - firmaet Stokkebye & Hvalsøe i Køben
havn - og andre.
Efterhånden forandrede korn- og foderstofforretningen karak
ter. Medens jeg i tidsrummet 1875-1880 var med til at eksportere
dansk hvedemel til England og oliekager til kontinentet og i tids
rummet 1880 - 1890 sammen med J. A. Mortensen i Kalundborg
drev en meget betydelig eksport af byg til England og af malt til an
dre lande fra fabrikken i København (Danske Maltfabriker), gik
man over til import, og jeg oparbejdede bl.a. en stor forretning i
svensk havre, der imidlertid successive formindskedes ved indførel
sen af de mekaniske transportmidler.
I tidrummet 1890-1900 var jeg interesseret i følgende virksomhe
der:
I forening med min broder A. W. Colding og ingeniør Oster
mann overtog jeg margarinefabrikken “Isholm” og startede A/S
Københavns Margarinefabrik.
I 1894 købte jeg den gamle bekendte Sprit- og Gærfabrik R. W.
Brøndums Eftf. i St. Kongensgade 110, og ved sammenslutning med
3 andre københavnske fabrikker dannedes senere A/S Københavns
Spritfabriker, som virkede, indtil spiritusordningen etableredes, og
derefter nedlagdes med et for aktionærerne særlig gunstigt resultat.
Endvidere opførtes et mindre hvidtølsbryggeri i St. Kongensgade,
som med tilslutning af andre bryggerier dannede A/S Københavns
Hvidtølsbryggerier. Man sluttede sig til Carlsberg Bryggerierne, der
den gang førte en stærk konkurrence med De forenede Bryggerier,
men ikke selv producerede hvidtøl. Formanden for vort selskab var
professor Torp. Vort selskab måtte optage en stærk kamp med
D.F.B. under ledelse af direktør Haurowitz, og denne kamp ophørte
først, da direktør Dessau overtog ledelsen. Der kom senere et sam
arbejde i stand imellem Carlsberg og D.F.B., som i høj grad forrin
gede chancerne for vort selskab. Der fandt da en sammenslutning
sted med bryggeriet “Stefan”, og selskabets navn forandredes til
A/S Københavns Bryggerier og Malterier, idet der på bryggeriet på
Dr. Olgas vej var installeret et stort tromlemalteri efter tysk system,
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vist det første anlæg af den art i Danmark og beregnet på eksport.
Jeg overtog driften og financieringen af dette malteri og udtrådte
samtidig af bestyrelsen for K.B.M. Senere blev anlægget på Dr.
Olgasvej solgt til fagforeningerne, der fortsatte og udvidede driften
under navn Bryggeriet “Stjernen”.
Af andre virksomheder, jeg var delagtig i, kan nævnes salt og koks
produktion - fabrikkerne Lyneborg, der senere nedlagdes, og en
sodafabrik, der senere overgik til A/S Sodafabrikerne.
I 1914 anlagde jeg i forening med min broder A. W. Colding nærmest på foranledning af daværende borgmester Jensen og for
manden for Dansk Idrætsforbund overretssagfører Nathansen den store svømmebadeanstalt “Helgoland” i Svanemøllebugten og
på Amager og drev denne med et smukt udbytte indtil 1928, da ak
tierne afhændedes.

Tidsrummet 1914-1928
Da verdenskrigen kom, og det lykkedes at holde Danmark udenfor,
frembød der sig store chancer for dansk erhvervsliv. Den tran
sithandel til Rusland, som hidtil var gået over Hamburg, dirigeredes
nu hovedsagelig til København, og da havnen ikke kunne overkom
me trafikken, måtte damperne ligge i ugevis og vente på losning,
hvilket selvfølgelig vakte stor utilfredshed hos rederne. Man udtalte
fra engelsk side, at man i fremtiden ville undgå tyske havne, hvis de
neutrale lande kunne overtage ekspeditionen, og da København ik
ke kunne magte denne, byggede jeg i Nørresundby et stort pak
husanlæg med transitforretning for øje under firma A/S Dansk Pak
huskompagni, og damperne, som måtte vente i København, dirige
redes dertil. I begyndelsen gik det tilfredsstillende, men så kom
Ruslands sammenbrud og fredsslutningen, som ganske forandrede
billedet. Englænderne gik hurtigt tilbage til Hamburg, og transit
forretningen på Danmark indskrænkedes så stærkt, at København
kunne besørge denne, og transitten på Nørresundby holdt op. An
lægssummen for dette anlæg beløb sig til 1.715.000 kroner, og da
pakhuset jo skulle benyttes, begyndte jeg en importforretning på
Nørresundby og opnåede, at Nørresundby og Aalborg efter mit for
slag betragtedes som én havn med hensyn til skibsafgifterne. Da de
store eksportører af korn under krigen indstillede virksomheden på
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Her på hjørnet af Brolæggerstræde og Knabostræde, hvor socialpædagogerne i dag holder
til, lå firmaet Willi. Coldings kontorbygning. Kontorlokalerne lå på første sal, mens Kjøben
havns Margarinefabrik havde domicil ved jorden.
Foto i De danske Byerhverv, 1904.

Danmark, og landbruget skulle forsynes, stiftedes - væsentligst på
mit initiativ - A/S Nordisk Oversøisk Handelsselskab - formand
etatsråd Glückstadt - , men da Amerika gik med i krigen og bl.a.
lukkede kornbørsen i Chicago, var basis tildels tabt, og dertil kom
højst uheldige dispositioner fra den administrerende direktørs side,
som medførte så store tab, at selskabet måtte opløses, og jeg som en
af de største aktionærer derved tabte en meget betydelig formue.
Jeg henviser desangående til den officielle beretning, der i sin tid
blev afgivet på generalforsamlingerne.1
Et andet selskab, der blev dannet med basis handelen på Australi
en under firma A/S Det københavnske Handelskompagni, fik også
en højst uheldig afslutning tildels af samme årsager.5
Derimod drev jeg for egen regning en meget betydelig og løn
nende forretning i californisk byg, og det kan måske interessere, at
det første sejlskib, der gik igennem Panama Kanalen, var et norsk
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barkskib med byg til mit firma. Jeg lod skibet bugsere fra St. Francis
co til Colon for at undgå rejsen om Sydamerika.
Efterdønningerne fra verdenskrigen var (i det hele taget) skæb
nesvangre for Danmark. Først måtte Landmandsbanken give op,
hvilket var en alvorlig sag for hele erhvervslivet og tildels for Natio
nalbanken. Derefter kom vanskelighederne for Privatbanken, men
om hele det københavnske bankspørgsmål og følgerne deraf henvi
ser jeg til en særlig beretning, der også omfatter spørgsmålet om
udenlandsk kredit til danske firmaer.1’
I 1927, da jeg var blevet 70 år gammel, påbegyndte jeg omdannel
sen af min forretning. Foderstofhandelen blev i det væsentlige over
draget til foderblandingsselskabet, hvis kapital blev forøget til 1 mil
lion kroner fuldt indbetalt, og den anden del af forretningen skulle
overgå til et aktieselskab med en kapital på 2 millioner kroner for
delt på et begrænset antal aktionærer med overtagelse af de andre
aktiver, når regnskabsafslutningen for 1927 forelå. Af samme grund
blev der ikke foretaget nye indkøb af betydning i 1928, ogjeg havde
en meget stor udisponeret udenlandsk kredit til min rådighed, men
da det var en betingelse for aktietegningen, at der intet måtte omta
les, før det fulde beløb var tegnet, og der manglede en mindre del
deraf i slutningen af februar, dels på grund af bortrejse, sygdom og
andre årsager, og Nationalbanken afslog at belåne mine værdipapi
rer, da disse ikke var børsnoterede, og forbindelsen med de andre
banker var ophørt, måtte jeg anmode de udenlandske banker om
en kort prolongation for nogle remburser. Jeg har aldrig søgt uden
landsk kredit, men da vanskelighederne for de københavnske ban
ker indtrådte, og de udenlandske bankers repræsentanter pressede
stærkt på med tilbud, og de af mig stillede betingelser for at benytte
kreditten blev opfyldt, benyttede jeg tilbudene i begrænset måle
stok.
Samtidig med anmodningen om prolongation til de udenlandske
banker sendte jeg en kopi til de herværende repræsentanter i en for
trolig skrivelse, men uden at tage hensyn til den diskretion, den for
trolige skrivelse medførte, og før skrivelsen var nået til udlandet, blev
indholdet offentliggjort her af en af agenterne under den opsigt
vækkende form
Wilh. Colding & Co. søger Moratorium med store typer på forsi
den af et dagblad, og derved opnåedes, at den “good-will”, der lå i
det gamle firma, blev ødelagt, og aktietegninger blev som følge der-
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af opgivet. Der blev afholdt et kreditormøde den 28. februar 1928,
og til trods for den skade, der var sket ved nævnte offentliggørelse,
kunne jeg dog tilbyde fuld dækning med ratebetaling over et tids
rum afsluttet december 1929 og på forespørgsel oplyse, at jeg kun
ne stille garanti for opfyldelsen af tilbudet. Mit tilbud lød således:
I løbet af marts måned 1928 udbetales 10% af den samlede gæld
uden hensyn til forfaldstid,

Maj
Oktober
December
Februar
April
Juni
August
Oktober
December

1928
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1929

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Man ville imidlertid ikke indgå derpå og fremtvang en likvidation,
som trak ud lige så lang tid, som mit tilbud lød på, og ved en reali
sation af mine aktiver til urimeligt lave priser, eksempelvis kan næv
nes, at det store anlæg i Nørresundby solgtes til nogle få procent af,
hvad der samtidig betaltes for et tilsvarende anlæg i anden jysk havn
- foranledigede et stort tab for de udenlandske banker, hvilket altså
kunne have været undgået. En herværende konkurrent var særlig
virksom i denne afgørelse, og jeg skal belyse hans optræden samti
dig med den særlige behandling af bankspørgsmålet.
Da mit gamle firma Wilh. Colding & Co. ved likvidationen blev
ophævet, påbegyndte jeg en kommissionsforretning i korn og fo
derstoffer under mit eget navn og fandt en støtte i mine gamle for
bindelser og iblandt disse i særlig grad firmaet Wilh. R. Maegaard i
Odense, hvem jeg i første række skylder, at den nye forretning fik et
nogenlunde tilfredsstillende omfang. I denne forbindelse ønsker
jeg også at nævne firmaerne Sydjysk Korn- og Foderstof-Kompagni i
Kolding og Andr. Andersen i Skive, og jeg formener, at det samar
bejde, der til dato har fundet sted, også har været i overensstem
melse med de pågældende firmaers interesser. Af de offentlige
hverv, jeg i årenes løb har påtaget mig, skal nævnes:
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1) først medlem, dernæst næstformand og formand for Køben
havns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Foderstofhandelen,
2) medlem, næstformand og formand for Københavns Bedømmel
ses- og Voldgiftsudvalg for Kornhandelen,
3) og da disse udvalg i 1912 blev slået sammen, valgtes jeg til for
mand, og navnet blev:
Københavns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Fo
derstofhandelen,

4) næstformand og senere formand for foreningen af Korn- og Fo
derstofhandlere på Københavns Børs,
5) formand for Danske Korn- og Foderstofhandleres Fællesorgani
sation, oprettet i 1905,
6) medlem af Privatbankens Bankråd 1910-1928,

7) medlem af Sø- og Handelsretten i 5 år 1899-1903,
8) medlem af Grosserer Societetets Komité 1913-1921,

9) medlem af Havnebestyrelsen,
10) medlem af Voldgiftsdomstolen for søtrafik,
11) medlem af Fondsbørsbestyrelsen,
12) medlem af Voldgiftsudvalget for Handel med Obligationer og
Aktier på Københavns Børs,
13) medlem af Komissionen angående Revision af Søloven.
14) medlem af Handelsmødet,

Da verdenskrigen medførte et meget stort arbejde for Grosserer So
cietetet, som skulle kontrollere importen, oprettedes under komi
teen det såkaldte Englandsudvalg, som gav mig så stort et arbejde, at
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jeg måtte nedlægge posten som formand for forannævnte Voldgifts
udvalg for Korn- og Foderstofhandelen i 1915 og udtrådte samtidig
af udvalget. Voldgiftsvirksomheden var da betydelig formindsket på
grund af vanskelighederne for tilførsel, og da forholdene efter kri
gen var faldet til ro, nedlagde jeg posten som medlem af Grosserer
Societetets Komité og Havnebestyrelsen i 1921 og efterhånden de
andre hverv, der stod i forbindelse med komiteen.
I 1924 var valutaspørgsmålet blevet meget vanskeligt for Dan
mark, og der oprettedes til regulering deraf “Valutacentralen”. Efter
anmodning fra handelsministeren påtog jeg mig

15) hvervet som medlem af bestyrelsen, der udførte et vanskeligt og
stort arbejde i årene til 1927, da “Valutacentralen ” ophævedes,
og med udgangen af 1929 udtrådte jeg af de sidste offentlige
hverv,
Allerede i 1924 var jeg klar over de mindre gode udsigter for land
brugets eksportforhold, og da pengeforholdene blev vanskelige,
stillede jeg i oktober 1924 følgende forslag i Valutakommisionen:

1) Der foretages de nødvendige skridt til at fremskaffe en vedva
rende balance i den danske handelsbalance.
2) Tidspunktet for Nationalbankens pligt til at indløse dens sedler
med guld efter pålydende udsættes til 1. januar 1927.
3) Nationalbanken forpligtes til i dette tidsrum at holde en fast mi
nimumskurs imellem danske kroner og dollars og til i samme
tidsrum at veksle dens sedler med guld efter en kurs, der svarer
til forannævnte minimumskurs.
4) Der optages et statslån på længere sigt til beløb 65 mill, dollars.
Dette lån benyttes til afviklingen af lånet til Egaliseringsfonden
og til betaling af statens gæld til Nationalbanken.
Resten henstår som reserve i valutaøjemed.
Hvis det bliver nødvendigt at inddrage resten eller en del deraf,
benyttes det tilsvarende beløb til afbetaling på statsgælden, såle
des at det nye lån ikke betyder en forøgelse af den nuværende
statsgæld,
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men landbrugs-repræsentanterne bestred rigtigheden af min be
dømmelse af landbrugsforholdene, og repræsentanterne for han
delen og bankerne forholdt sig passive, så resultatet blev, at kun for
slag 2 blev vedtaget, hvorved Nationalbanken opnåede en forlæn
get frist på godt 2 år for indløsningspligten af sedlerne.
Statslånet blev senere optaget stykkevis, men til væsentlig mindre
fordelagtige vilkår, end der kunne opnås i 1924, og der skete ingen
forandring i eksportforholdene.
Da forholdene efterhånden blev vanskeligere, og min frygt be
kræftedes, foreslog jeg i 1930 igennem en offentlig diskussion i bla
dene en ordning af import- og eksportforholdene på basis af en vis
gensidighed ved vareudvekslingen med Kontinentet, da det stod
mig klart, at man ikke kunne regne med, at eksporten til England
kunne fortsættes uforandret, og det derfor var nødvendigt at skaffe
dansk landbrug andre afsætningskilder, men landbruget forholdt
sig passivt, og følgerne udeblev ikke, så at den løsning, der nu fore
slås, er en stærk indskrænkning af den produktion, som med så stor
dygtighed var oparbejdet, og landbrugets rentabilitet er vedvaren
de, trods de hjælpeforanstaltninger, der er vedtaget, i stor fare.
Der er gået store chancer tabt for landbruget ved den udviste pas
sivitet og mangel på forudseenhed angående afsætningsmulighe
der, og de forslag, der er vedtaget, og de planer, der er omtalt, anser
jeg ikke for tilstrækkelige til at skabe en generel rentabilitet. Vejen
dertil må vist være at skabe en forøget afsætning, der kan nedsætte
produktionsudgifterne og formindske arbejdsløsheden, og selv om
udsigterne dertil nu ikke er så gode som for blot nogle år siden, kan
der dog antagelig opnås en del af fremtiden ved at benytte de rigti
ge kræfter, men de mange millioner, der er tabt, kommer næppe til
bage.
København, januar 1934.
Th. Colding.

Noter
1. Den hollandske vægt blev brugt til kvaliletsvejning af kornet. Den hollandske vægt malle i
hollandske iroy-pund (492,1677 g) pr. gammel zXmsterdammer zak (83,442 1). Den blev
særlig brugt i Norge, Sverige og Østersøhavnene. Man kunne i del daglige, når prøver
blev udtaget, naturligvis kun veje el noget mindre mål, hvilket gav problemer, da kornet
lejrer sig mindre tæt i et lille end i el stort rum. Dette tog man hensyn til ved at reducere
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vægtapparatets lodder mere end målet. Købmændenes hollandske vægt havde en behol
der, der indeholdt 1:360 zak = 0,2317 1.
Loven af 26. marts 1898 om handel med gødnings- og foderstoffer fik en bevæget gang
gennem rigsdagen inden vedtagelsen. Den blev svækket i forhold til det oprindelige for
slag, således at udstedelsen af kvalitetscertifikater reelt blev frivillig. Købers skriftlige af
kald på kvalitetsgaranti blev sat i system.
Voldgiftsudvalget for korn handelen blev etableret 1883, for foderstofhandelen 1889, og
de to udvalg blev slået sammen 1912.
A/S Nordisk Oversøisk Handelsselskab blev stiftet i oktober 1916 med bankdirektør E.
Glückstadt fra Landmandsbanken som formand og med deltagelse af bl.a. direktør Max
Ballin og bankdirektør C.C.Clausen fra Privatbanken. Initiativtager var Th. Colding, som
blev bestyrelsens særlige delegerede i henseende til at holde øje med forretningsgangen.
Hovedformålet var at danne et større handelsselskab for at lette tilførslen til landet af
korn og foderstoffer. Til direktørposten fandt Colding den velanskrevne, ikke-naturaliserede balter Théophile Kliatschko, (1873-1939), der i en årrække havde repræsenteret det
store amerikanske kornfirma Louis Dreyfus & Co. i København. Med magten i hænde for
andrede Kliatschko sig til et spekulationsuhyre, der, siddende i København, solgte korn
blanco på den letbevægelige Chicago-børs. Det vil sige, al han solgte til senere levering,
men til dagens priser. Altså en baisse-spekulation, da han ikke disponerede over varen. Da
USA trådte ind i krigen, svandt beholdningerne af korn af forskellige grunde drastisk i
Chicago. Der dannedes en corner, og priserne blev drevet op til usete højder på den tid,
da Kliatschko skulle foretage sine dækningskøb. Det var det alvorligste af direktørens spe
kulationstab, der medførte, at selskabet inden sin opløsning tabte ca. 15 mill, kroner.
A/S Det kjøbenhavnske Handelskompagni blev oprettet 1919 og igen ophævet 1921 ved
Melbourne-filialdirektøren O. Aistrups død.
Den nævnte beretning eksisterer, men tilføjer ikke yderligere væsentlige oplysninger.
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Ligesom i tidligere bind af Erhvervshistorisk Årbog bringes her en
oversigt over den nyeste erhvervshsitoriske litteratur. Grundlaget for
oversigten er tilgangen til Erhvervsarkivets bibliotek i 1992. Ideelt set
skulle den omfatte al erhvervshistorisk litteratur vedrørende Dan
mark, men af praktiske grunde kan det ikke lade sig gøre, og over
sigten gør derfor ikke krav på at være udtømmende. Systematiserin
gen i oversigten følger i hovedtrækkene Danmarks Statistiks er
hvervsklassificering. Blot er interesseorganisationerne så vidt muligt
placeret under det fag eller den branche, de hører til.

Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri
Arets væsentligste landbrugshistoriske udgivelse var Flemming Just:
Landbruget, staten og eksporten 1930-1950. (1992). 583 s. Bogen, der
er forfatterens disputats, er udsendt i Det Humanistiske Forsknings
råds serie Dansk Politik under Forandring 1945-1985. Dens emne er
erhvervspolitisk, idet forfatteren har ønsket at afdække samspillet
mellem landbrugets organisationer, centraladministrationen og fol
ketinget omkring organiseringen af dansk landbrugseksport i de
nævnte år. Perioden var som bekendt præget af først den økonomi
ske verdenskrise og senere af krigen og dens eftervirkninger, og
dansk udenrigshandel var som følge heraf underkastet restriktioner
og reguleringer, der styredes via statslige indgreb og aftaler. I bogen
undersøges ændringerne i landbrugsorganisationernes holdning til
centraliseringen af og samarbejdet med de statslige organer om
kring landbrugseksporten samt årsagerne til disse ændringer.
I 1932 og de følgende år oprettedes i landbrugsministeriets regi
en halv snes eksportudvalg til styring af handelen med de forskelli
ge landbrugsprodukter (smør, bacon, kartofler, oksekød, ost mv.). I
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disse fik andelsbrancheforeningerne og senere også landbo- og hus
mandsforeningerne sæde, og administrationen af ordningerne blev
overladt til landbrugsorganisationerne, hvor den faglige ekspertise
fandtes. Udvalgene fortsatte deres virksomhed også efter krigen og
ophævedes først i 1950. Oprindelig var de traditionelt liberalistiske
landbrugsorganisationer - og ikke mindst Venstre - stærke mod
standere af eksportudvalgsordningen, men inden længe støttede og
forsvarede de den. Landbruget gik stærkt imod ophævelsen af ud
valgene i 1950 og dannede straks efter i eget regi tilsvarende udvalg.
Just giver en grundig redegørelse for holdningsændringerne og
baggrunden herfor. Udvalgene gav nemlig andelslandbruget en do
minerende indflydelse i forhold til den private eksporthandel, og
samtidig gjorde de indførte eksportafgifter det muligt for udvalge
ne at opbygge nogle centrale puljer til finansiering af nye fællesfo
retagender eller af organisationerne selv. Som andelsbevægelsen i
begyndelsen af århundredet var blevet dominerende i landbrugets
producentvirksomheder (mejerier, slagterier mv.) satte den sig i
denne 20-års periode i spidsen for broderparten af handelen med
landbrugsvarer. Det var for at fastholde denne styrkede position, at
landbrugsorganisationerne efter 1950 fortsatte med egne eksport
udvalg.
Det er en spændende beretning om landbrugets overgang fra et
liberalistisk præget erhverv til dets accept og udnyttelse af de statsli
ge støtteordninger. I sin redegørelse, der primært bygger på et om
fattende kildemateriale fra landbrugsorganisationernes egne arki
ver (bl. a. på Erhvervsarkivet), kommer Just også ind på de interne
interessekonflikter, der var inden for landbrugsorganisationerne og
mellem disse og de politiske ledere fra landbrugspartierne. Endelig
analyserer forfatteren i bogen hele samspillet i lyset af diskussionen
om korporative elementer i det danske politiske system, men denne
side af afhandlingen skal dog ikke nærmere behandles her.
Fra lokale landbrugsorganisationer foreligger et enkelt jubi
læumsskrift, nemlig 50 årfor landbruget. Hammershøj og Omegns Land
boforening 1942-1992. (1992). 48 s. Det lille hefte indeholder en halv
snes korte afsnit, dels erindringer om foreningens virke gennem
årene, dels om hovedlinier i den generelle landbrugsudvikling, og
endelig et par besøgsinterviews hos moderne kvæg- og svineproducenter. Fremstillingen er ikke baseret på egentlige kildeundersøgel
ser, og bogen har kun snæver lokal interesse.

168 Jørgen Fink, Ib Gejl, Erik KorrJohansen og Henrik Vedel-Smith
Mens hovedparten af den erhvervsaktive befolkning uden større
besvær kan placeres inden for en bestemt erhvervsbranche, er der
nogle grupper, hvis virke ud over evt. skiftende hovederhverv har
omfattet adskillige binæringer. Det er en sådan kategori, Poul Holm
behandler i sin disputats Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kat
tegat ogSkagerak ca. 1550-1914. (1991). 348 s. Bogen er en slags slut
punkt på et fællesnordisk forskningsprojekt om befolkningen på
de nævnte farvandes danske, svenske og norske kyststrækninger,
dens erhvervsmæssige vilkår, livsformer og indbyrdes forbindelser.
For en væsentlig del af kystbeboerne var fiskeriet dog som regel en
hovednæring sammen med søfart og handel, og dets udvikling i
området er et centralt tema i bogen, der med en kombineret historisk/etnologisk tilgang kommer vidt omkring i sit emne. Sam
menlignende detailstudier mellem livsvilkårene i udvalgte kystflækker i de tre lande veksler med mere sammenfattende afsnit om ge
nerelle tendenser i kystfolkets skiftende erhvervsudvikling. For den
danske dels vedkommende rummer bogen væsentlige afsnit om
limfjords- og vestkystfiskeriet tilbage til middelalderens slutning,
men med størst vægt på det 19. århundredes teknologiske udvik
ling, der bl. a. muliggjorde overgangen fra kyst- til havfiskeri. I an
dre afsnit behandles storskibsfart og skudehandel samt de øvrige
erhvervsaktiviteter, der gennem perioden har fundet sted i områ
dets “havskab”.
Bogen spænder vidt, og sine steder kan det være svært at få hold
på sammenhængen i fremstillingen, men den rummer et omfatten
de materiale til belysning af den vest- og nordjyske kystbefolknings
udviklingshistorie. Hvis man skal beskæftige sig med dette områdes
fiskeri-, handels- eller søfartshistorie, kommer man ikke uden om
“Kystfolk”.
E.K.J.

Fremstillingsvirksomhed
Niels Thomsen: Industri, stat og samfund. 1870-1939. Dansk industri efter
1870, bind 3. (Odense Universitetsforlag, 1991). 347 s. er tredje bind af

det planlagte 6-binds værk om den danske industris historie. Emnet
er industriens betydning i det danske samfundsliv, og Niels Thom
sen har med en meget bred tolkning af sit emne på en god måde
fået sat industriudviklingen ind i en større social sammenhæng.
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Værket er disponeret kronologisk, og man følger industriens udvik
ling fra at have været en erhvervssektor i slutningen af forrige
århundrede, der gav anledning til social og sundhedsmæssig beskyt
telseslovgivning, til i mellemkrigstiden at være af vital betydning for
befolkningens beskæftigelsesmuligheder og nationens økonomiske
overlevelse og udviklingsevne. Niels Thomsen fokuserer ikke kun
på resultaterne i form af lovgivning og bestemmelser og nybrud,
men også på diskussionerne, og derved tegnes der et godt billede
af, hvad man i samtiden var optaget af i relation til industrien. En
deløse tolddebatter, som ikke førte til noget, eller ihvertfald ikke til
ret meget, refereres omhyggeligt, og det er værdifuldt, fordi de vit
terlig fyldte meget dengang. En mere utålmodig og resultatoriente
ret behandling af emnet ville have nøjedes med at skrive, at toldlo
ven af 1863 efter mange års diskussioner blev afløst af en ny toldlov
i 1908, men det ville have givet et alt for forkortet og dermed misvi
sende billede af datidens industrielle diskussioner og opinion.
I et følgende bind skal Niels Thomsen ifølge planerne for indu
strihistorien føre udviklingen op til 1973, og når det foreliggende
bind standser ved året 1939, er det ikke fordi det postuleres, at net
op dette år betegner et skarpt skel i den danske industris udvikling,
men alene af praktiske grunde i et forsøg på at dele stoffet nogen
lunde ligeligt mellem de to bind.
Helge Kragh: I røg og damp. Dampmaskinens indførelse i Danmark
1760-1840. (Teknisk Forlag, 1992). Ills. Bogen er en udmærket ind

føring i dampmaskinens tidligste historie i dansk erhvervsliv. Bogen
dækker perioden 1760-1840, og der var knap nok noget erhvervsliv
i Danmark i moderne betydning, men som et bidrag til den ældste
del af dansk erhvervshistorie har bogen værdi. Den er ikke skrevet i
en erhvervshistorisk sammenhæng, men i en teknologihistorisk, og
den skal derfor primært bedømmes efter en teknologihistorisk må
lestok.
I erhvervshistorisk sammenhæng giver bogen først og fremmest
indtryk af, hvor lang tid det tog inden dampmaskiner kunne holde
deres indtog i dansk erhvervsliv. De ældste dampmaskiner tog sigte
på mineindustriens behov for at få pumpet vand væk fra de dybere
liggende minegange, og da der ikke fandtes nogen minedrift i Dan
mark udgik der heller ikke nogen efterspørgsel efter dampmanskiner herfra. Det blev derfor Orlogsværftet, der her som på så mange
andre felter blev teknisk pionér i Danmark. Her fik man i 1790 den

170 Jørgen Fink, Ib Gejl, Erik KorrJohansen og Henrik Vedel-Smith

En forbedret hestegang fra 1828. Apparatet sparer plads, idet hesten kan gå på stedet. Det
blev brugt som et alternativ til en dampmaskine. Indførelse af ny teknologi fører ofte til tek
niske forbedringer af den traditionelle teknologi.
Illustration fra Helge Kragh (red.): I røg og damp.

såkaldte ildmaskine, som i løbet af 1790erne demonstrerede sin
uanvendelighed. Derpå bestilte flådens og Orlogsværftets ledelse
nye dampmaskiner hos Boulton & Watt i England. Det lykkedes
trods Napoleonskrigenes vanskeligheder at få maskinerne gjort klar
til brug netop som englænderne i 1807 bombarderede København
og hærgede Holmen og Orlogsværftet. De nye dampmaskiner skul
le have drevet et hammerværk, der skulle smede skibsankre, men
da englænderne ved samme lejlighed tog den danske flåde, kom
hammerværket ikke i brug før i 1820. På det tidspunkt havde de
første selvstændige næringsdrivende i Danmark haft dampmaskiner
i anvendelse i ca. 10 år. I 1826 gik udviklingen et skridt videre med
den første dansk-producerede dampmaskine. Det var 130 år efter at
den første dampmaskine havde set dagens lys og godt 50 år efter, at
Watt & Boulton havde startet produktionen af dampmaskiner med
separat kondensator efter James Watts patent. Senere er teknologi
spredningen blevet hurtigere. Der gik kun 9 år fra verdens første of
fentlige elektricitetsværk blev indviet i New York i 1882 til det første
offentlige danske elværk åbnede i Køge i 1891.
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T. Morsing: De ansete mændsfagforening. Dansk Ingeniørforening 18921992. (Teknisk Forlag, 1992) 223 s. Dansk Ingeniørforening hører til

de betydningsfulde organisationer inden for dansk erhvervsliv, og
den indtager i nogen grad en særstilling, fordi det er den eneste or
ganisation, der er fælles for lønmodtagere og arbejdsgivere. Kan det
blive ved, spørges der i jubilæumsskriftet, og kan det det, vil det være
endnu mere enestående. Problemløst har det ihvertfald ikke været i
foreningens hundredeårige historie, og når det overhovedet har
kunnet gå, kan man pege på tre årsager. For det første er der fore
gået en fraktionsdannelse inden for foreningens rammer, som har
ført arbejdsgivere og lønmodtagere ud i hver sin fraktion. For det an
det er de arbejdsgivende og de lønmodtagende ingeniører ikke så di
rekte modparter som feks. malermestre og malersvende; de lønmod
tagende ingeniører har ofte jurister og økonomer eller noget helt
tredje som arbejdsgivere, og ikke ingeniører, og de arbejdsgivende
ingeniører har ikke i alle tilfælde ansatte ingeniører i deres virksom
heder. I arbejdsmarkedssammenhæng står de to grupper derfor ikke
direkte over for hinanden, men forskudt, således at der kun er tale
om et delvist modsætningsforhold. For det tredje har Ingeniørfore
ningen et stort fagligt/teknologisk/videnskabeligt/uddannelsesmæssigt islæt, som er af fælles interesse for de to grupper. Der er altså
en vis spænding mellem de faglige og de arbejdsmarkedsmæssige
opgaver i foreningen foruden spændingen mellem ansatte og selv
stændige, og dertil kommer yderligere en spænding mellem civil- og
teknikumsingeniører forstået på den måde, at Dansk Ingeniørfore
ning, der er forbeholdt civil- og (fra 1960erne) akademiingeniører,
er delt internt i synet på et samarbejde med teknikumingeniørerne,
der siden 1937 har været samlet i Ingeniør-Sammenslutningen. Der
har flere gange været optræk til fusion mellem de to organisationer,
men modstanden mod tanken i Ingeniørforeningen har hidtil været
stor nok til at forhindre det. Til disse interne spændinger i forenin
gen føjer sig så en fjerde konfliktdimension, idet foreningen med
næsten lovbestemt regelmæssighed hjemsøges af generationsopgør
med ca. 20 års mellemrum. Alt dette bevirker, at foreningens historie
har været både stormfuld og uoverskuelig, og når festskriftet er no
get kalejdoskopisk afspejler det for så vidt virkeligheden meget godt,
men man kunne dog som læser have ønsket sig en fastere struktur i
fremstillingen, så man ikke i så høj grad var overladt til at drage sine
egne slutninger.
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Gitte Kjær: Kunst og konserves. Glimt afMads Rasmussens liv i Fåborg og
København. (Odense Universitetsforlag, 1991). 120 s. Mads Rasmussen

påbegyndte i 1888 konservesfabrikation. Efter nogle indledende
vanskeligheder lykkedes det ham at drive Dansk Vin- & Konservesfa
brik M. Rasmussen frem til den bedst ledede danske konservesfa
brik. Den blev i 1905 fusioneret med den større fabrik Beauvais i
København, som havde økonomiske vanskeligheder. Mads Rasmus
sen blev direktør for den sammensluttede virksomhed, som han drev
med godt økonomisk udbytte. Bedst kendt er han i dag som mæcen
for de fynske malere og skaber af Fåborg Kunstmuseum. Den fore
liggende bog om Mads Rasmussen er ikke god. Den bringer tilfældi
ge og betydningsløse detaljer side om side med mere vigtige oplys
ninger uden at bruge nogen af delene til noget.
Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København ca. 1600-1810. (Museum Tusculanums Forlag, 1992). 304 s. Bogen er både en analyse af et erhvervs

udvikling i en 200årig periode og en biobibliografisk håndbog. Det
sidste betyder, at den rummer en fortegnelse over samtlige kendte
bogtrykkere i København i perioden med såvel biografiske som bib
liografiske oplysninger. Den afsluttende analyse af fagets udvikling
er præget af, at der er store kildemæssige mangler, og at det gør det
vanskeligt at lave en omfattende analyse, men bogen er som helhed
værdifuld ved at samle et stort og spredt stof og dels fungere som
håndbog dels skitsere udviklingen i et fag, som var i langsom og
ujævn ekspansion.
Skriver I karle. Odense Journalistforening 75 år 1916-1991. (1991).
55s. Odense Journalistforening har fejret sit 75års jubilæum ved at

udgive en række essays af pressefolk, som på den ene eller den an
den måde har haft med foreningen at gøre. Der er således ikke tale
om et jubilæumsskrift i gængs forstand. Resultatet er blevet en let
læst og fornøjelig bog, som kaster spredte lys over foreningens hi
storie. Den blev startet for at arrangere rundskue i byen i samarbej
de med foreningen Dansk Arbejde, og det mere end antydes at for
eningens stærke engagement i rundskuearbejdet i de følgende år
ikke var noget økonomisk offer for foreningen.
På strejftog i tiden. Kalejdoskopiske glimt fra udviklingen i Danmark
gennem 100 år. Udgivet i anledning af Superfos’ 100 års jubilæum 2. jan.
1992. (1992). 71 s. Superfos har valgt at fejre sit lOOårs jubilæum

med en bog som bringer 10 artikler om sider af de sidste 100 års
danske udvikling. Resultatet er blevet en æstetisk set meget smuk
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Med den tiltagende internationali
sering blev behovet for klar og tyde
lig mærkning understøttet af sym
boler større. Det fik Superfos til på
et tidligt tidspunkt at udarbejde et
sammenhængende designprogram,
som sigtede på at gøre firmaets af
mærkninger enkle, entydige og ens
artede.
Illustration fra På strejftog i tiden.

bog. Med den valgte disposition er der ikke meget erhvervshistorie i
bogen. Mest findes i Erik Ellegaard Frederiksens omtale af Super
fos’ nybrydende designsystem fra begyndelsen af 1970erne. Vil man
vide noget om Superfos’ historie, må man se i jubilæumsskriftet fra
1942 eller i det 100 års jubilæumsskrift, som Kemira Danmark ud
sendte i 1991, se Erhvervshistorisk Arbog 1992, s. 216f.
JF.

El-, gas-, varme- og vandforsyning
En af de afgørende forudsætninger for skabelsen af det moderne
industri- og velfærdssamfund har været fremkomsten og udviklin
gen af elkraften. Om dens 100-årige historie i Danmark afsluttedes i
1992 et centralt 2-bindsværk, udgivet af Danske Elværkers Forening
og skrevet af historikere og museumsmedarbejdere på Danmarks
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Elmuseum (Birgitte Wistoft, Flemming Petersen, Harriet M. Han
sen og Jytte Thorndahl). Birgitte Wistoft (red.): Elektricitetens Århundre
de. Dansk elforsynings historie. Bind 1. 1891-1940. (1991). 304 s. Bind 2.
1940-1991. (1992). 312 s. indeholder den første omfattende og sam
menhængende fremstilling af udbygningen af Danmarks elkraftfor
syning. Fremstillingen må naturligvis i høj grad bygge på eksisteren
de forskning og trykt litteratur, men forfatterne inddrager også et
betydeligt primært kildemateriale fra bl. a. elorganisationer, enkelte
værker og branchens egne folk. Bøgerne er centreret efter faserne i
opbygningen af det offentlige elværksnet. Fra de første pionerer og
små jævnstrømsværker over overgangen til vekselstrøm og etable
ringen af landsdækkende elnet i værkets første del berettes derefter
om efterkrigsårenes koncentration af de mindre elstationer til de
store kraftværker og elselskaber samt samarbejde med nabolande
nes elforsyningsselskaber. Elproduktionens tekniske og organisato
riske udvikling udgør naturligvis en væsentlig del af bøgernes ind
hold, men de rummer derudover også en fremstilling af elforsynin
gens forbrugerside, dens betydning for industrien og andre er
hvervsområder og for ethvert hjem i landet. Desuden er der afsnit
om de væsentligste virksomheder, der i tidens løb har produceret el
materiel og af de ingeniører og andre, der har været ledende på
området i de hundrede år. Fremstillingen, der er skrevet i et flyden
de og lettilgængeligt sprog, føres helt frem til nutiden og afsluttes
med problemstillingerne efter 1970ernes energikrise og diskussio
nerne om alternative energiformer. En række tabeller, tidstavler og
oversigter supplerer fremstillingen godt, og desuden må fremhæves
et usædvanligt varieret og spændende billedmateriale. I et oversigts
værk som dette vil der naturligvis være mange aspekter af emnet,
der ikke er behandlet tilbundsgående, men for både periodens in
dustri- og teknologihistorikere vil bøgerne være særdeles nyttige
som hånd- og henvisningsbøger.
Af en noget anden karakter er Carsten Porskrog Rasmussen: Her er
himlen altid blå. Naturgas Syds første ti år. (1991). 306 s. Som undertit
len angiver, er emnet her indførelsen og ibrugtagningen af landets
nyeste energikilde, naturgassen. I bogen analyseres de økonomiske
og ikke mindst de politiske forudsætninger, der førte frem til beslut
ningen om at anvende naturgassen i den danske energiforsyning i
kølvandet på 1970ernes energikrise. Forfatteren giver en detaljeret
behandling af det sydjyske gasforsyningsselskabs problemfyldte ud-
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Der lægges el-kabel mellem Helsingør og Helsingborg i 1954. Nordisk Kabel- og Trådfabriker
leverede kablet, der til formålet var anbragt på den iøjnefaldende Pluto-tromle i forgrunden.
Illustration fra Elektricitetens århundrede, bind 2.

vikling - det var det først etablerede regionale forsyningsværk -, ikke
blot i konkurrencen med andre energiselskaber (kraft- og fjern
varmeværker) , men også i forholdet til det overordnede statslige na
turgasselskab (DONG) og de øvrige senere oprettede regionale gas
forsyningsselskaber. Bogen bygger på omfattende studier i først og
fremmest Naturgas Syds arkiver. Den er et væsentligt bidrag til belys
ningen af dansk energipolitik i 1980erne, men de mange detaljefyld
te beskrivelser af forhandlingsforløb kan dog gøre det vanskeligt at
bevare overblikket. Man savner nogle opsummerende delafsnit.
E.K.J.

Bygge- og anlægsvirksomhed
Spåner af 100 års historie. Snedker- og Tømrerforbundets Afdeling 1 Frede
rikshavn. (1992). 63 s. af Lauge Bock. En velskrevet bog med mange

gode oplysninger, blandt andet sættes timelønnen i relation til pri
serne på dagligvarer. Den giver en meget levende beskrivelse af ar-
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bejdsmarkedsforholdene frem til 1945/50, men derefter er fremstil
lingen desværre mere summarisk. Absolut en jubilæumsbog over
gennemsnittet og med gode illustrationer.
Malernes Fagforening. Holbæk Afdeling 1891-1991. Jubilæumsbog.
(1991). 36 s. Hovedvægten i dette jubilæumsskrift er de mange illu

strationer og en årstalsliste, der fortæller foreningens historie, men
der er desværre ikke mange oplysninger at hente om foreningens
faglige virke og betydning i byen.
75 års jubilæum. Lad farverne fortælle. Udgivet af Arhus og Omegns
Malermesterforening. (1992). 16s. Dette lille jubilæumsskrift er præget
af alt for mange annoncer, der drukner de gode billeder, der trods
alt er i skriftet. Men hvad der mangler er oplysninger om Arhus og
Omegns Malermesterforenings virke og betydning, og hvorfor man
har valgt at markere jubilæet, når man alligevel ikke skriver noget.
Et jubilæumsskrift uden betydning.
H.V.-S.

Handel
Jørgen Fink: Butik og værksted. Erhvervslivet i stationsbyerne 1840-1940.
(Selskabet for Slationsbyforskning 1992). 326 s. Efter Margit Baad Peter

sens bog om stationsbylivet i Karise og Niels Peter Stillings om stati
onsbyernes befolkningsforhold, begge fra 1987, foreligger nu det
tredje værk fra forskningsprojekt Stationsbyen, nemlig bogen om
stationsbyernes erhvervsliv op til 1940. Med sine 57 tabeller og 38 fi
gurer er den ikke noget for hurtiglæsere, men den tålmodige får til
gengæld en grundig og seriøs orientering.
Der er gjort meget ud af indføringen i emnet, der hele tiden be
handles i forhold til købstæder og landdistrikter, et forhold der gi
ver perspektiv over fremstillingen. Med basis i langtidskonjunktu
rerne, skiftevis gode og dårlige tider, har Jørgen Fink periodiseret
således: 1840-75, 1875-95, 1895-1920 og 1920-1940. I den første,
kornsalgsperioden, blev jernbanerne bygget uden dog at afkaste ret
mange stationsbyer i første omgang. I anden periode med landbru
gets omlægning skete der en afgørende ændring i handelsmønstre
ne, som skabte grundlaget for stationsbyerne: behovet for et decen
tralt forsyningsnet af grovvarer til landmændene. Deraf fulgte na
turligt etableringen af et antal jernbanestationer uden for købstæ
derne. Det store gennembrud og blomstringen kom imidlertid først
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i den tredje periode, da den intensive landbrugsdrift skabte behov
for professionelle håndværkere og handlende ude i landet. Hertil
kom oprettelsen af især mindre industrivirksomheder. Efterhånden
voksede stationsbyerne; de blev autonome og fik administrationsap
parat og servicefunktioner. De kunne holde sig i live, så at sige af sig
selv, selv om mellemkrigsårene blev en stagnationsperiode.
For at foretage en grundigere gennemgang med belysning af er
hvervslivet i stationsbyerne har forfatteren udvalgt to områder, et på
Sjælland og et i Jylland, nærmere betegnet 4 byer i Holbæk-regionen og 4 i Himmerland. Han konkluderer, at udviklingen kom tidli
gere i gang i Øst- end i Vestdanmark. I stationsbyerne glansperiode,
1895-1920, var der på Sjælland som følge heraf fortrinsvis tale om
koncentration af allerede eksisterende aktiviteter, mens der i Him
merland mere introduceredes nye tiltag på erhvervsområdet. Her
var der ikke så stor konkurrence på industriområdet, hvilket gav
bedre muligheder for småvirksomheders trivsel. I de vanskelige
mellemkrigsår klarede de jyske byer sig bedre end de sjællandske,
paradoksalt nok fordi de var tilbage i forhold til udviklingen: De
kunne bedre end sjællænderne fastholde lokalmarkedet, hvilket ik
ke just var fremtidens vilkår.
Både hvad angår handel, håndværk og industri er forholdene i de
otte byer grundig belyst. Det er særdeles spændende at foretage
sammenligninger mellem de jyske og sjællandske forhold.
Spørgsmålet om repræsentativiteten i det foretagne udvalg af by
er må rimeligvis stå åbent. Man har det indtryk, at en mængde ikke
kvantificerbare forhold i betydelig udstrækning bestemte udviklin
gen i de på mange måder spændende stationsbyer. F.eks. var der gi
vetvis et omfattende samspil mellem erhvervsliv og religiøse/kulturelle elementer. Den slags kan være svært at tage højde for, når man
kvantificerer. Men, som forfatteren siger i forordet: Han har måttet
nøjes med fugleperspektivet.
Handelens veje er altid kulturens vej. Det danske Handelskammer 17421992. (Det Danske Handelskammer 1992). 144 s. Det er en mærkelig

bog, Handelskammeret udsender i anledning af 250 års jubilæet.
Der er ikke noget i vejen med det, der står i den, tværtimod, men
den er skruet sammen på en sær måde. I sit forholdsvis beskedne
udstyr minder den om en gymnasielærebog, og man kan på sæt og
vis undre sig over, at en så markant institution ikke ofrede lidt mere
på en så sjælden begivenhed som et 250 års jubilæum.
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Først skriver forhenværende rigsarkivar Vagn Dybdahl et afsnit på
32 sider, “Til handelens tarv”, der skildrer grosserernes historie på
baggrund af den økonomisk-politiske udvikling. Det er meget
velskrevet og spændende. Så følger professor Svend Aage Hansen
efter med et afsnit om handel og handelspolitik. Det er regulær
handels- og økonomihistorie, men på væsentlige punkter overlap
per det det tidligere nævnte afsnit. Det kan jo i sagens sammen
hæng ikke være anderledes, men det føles ret disharmonisk. Så føl
ger professor Inger Dübecks fremstilling af Grosserer-Societetets re
sponderende virksomhed. Det er et meget vigtigt område for han
delshistorien, der her er i fokus. Artiklen er naturligvis højt kvalifi
ceret, men den er klart retshistorisk og føles fremmed i sammen
hængen. Så fortæller fremtidsforskeren Rolf Jensen om handelens
fremtid i 2017; det kan man springe over i denne sammenhæng og
nå til den afsluttende præsentation af Handelskammerets portræt
samling ved kunsthistorikeren Lise Svanholm. Her er bekostet far
vebilleder af formænd m.v. Når man nu har valgt at gøre det, kan
det undre, at disse personer ikke får en nærmere præsentation end
en smule billedtekst på få linjer. Om Moritz Melchior står der, at
han var medstifter af Privatbanken, nu Unibank, og det er jo sådan
set rigtigt; men ret meget mere får man ikke at vide om denne lidt
vege forhandlertype. En karakteriserende biografi ville være mere
spændende end et uformidlet portræt, og det kunstneriske er der
for øvrigt heller ikke gjort noget ud af. Erhvervshistorisk Bureau
står for redaktion og tilrettelæggelse. Det er vist ikke alt for meget,
det har fået redigeret og tilrettelagt; måske kunne det ikke flytte
rundt med mandarinerne.
Fredericia Handelsstandsforening 1866-1991. (1991). 83 s. Et par
emeriti, en forhenværende redaktør og en forhenværende bankdi
rektør, har skrevet denne bog om Fredericias handelsliv. Den er me
get traditionelt lagt an som en kronologisk fremadskridende beret
ning uden forsøg på at trække mere principielle forhold frem. In
den for disse rammer er der tale om en velskrevet og nogenlunde
dækkende fremstilling. Billedmaterialet består fortrinsvis af topo
grafiske postkort.
Aage Deleuran: Papir for milliarder. 1917-1992. (Den Danske Presses
Fællesindkøbs-Forening. (1992). 44 s. I Danmark bruges der omkring

200.000 tons avispapir om året. Det køber man i Norge, Sverige og
Finland. De færreste er formentlig klar over, at den danske presse
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som noget enestående køber papir i fællesskab. Det har man gjort
siden 1917 i en situation, hvor man frygtede for forsyningssikkerhe
den. Der er vældige fordele forbundet med fællesindkøbet. Man
kan stort set operere med standardvægt, 45 g, og stort set samme
rullebredde. Det siger sig selv, at det giver muligheder for gode ind
køb, når man både kan aftage vældige kvanta fra leverandøren og
kan tilpasse sig standardproduktionen. Indkøbsforeningen omsæt
ter op mod l’A milliard om året og har siden 1989 transporteret pa
pirrullerne på eget skib, M/S Trans Dania, et gennemrationaliseret
transportprodukt med lille besætning, udelukkende profileret efter
denne ret snævre specialopgave. Om indkøbsforeningens historie
skriver Aage Deleuran med den indsigt, som mange år i pressele
delse betinger. Især har der i forbindelse med de store krige været
problemer nok at tage sig af for ledelsen, der til enhver tid har
været stærkt præget af aktive pressefolk. I en bog om papir er det ri
meligt nok, at der anvendes 170 g Finnart matt, og at man har over
ladt fremstillingen til trykkunstneren Poul Kristensen, Herning.
25 år i Horsens med en 100-årig. Handelsfirma Niels Burcharth, 18921992. (1992). upag. Firmaet i Horsens er en import/en gros virk

somhed, der lagerfører over 10.000 varenumre inden for værkstedsog industritilbehør fra smøreolie til transportbånd. Det lille hæfte
indeholder kun de nødtørftigste historiske oplysninger.
MB Mineralolie Brancheforeningen i 75 år. Den danske smøreolie-bran
ches historie 1917-1992. (1992). 64 s. 18 medlemsvirksomheder, der

repræsenterer 99% af landets omsætning inden for smøremidler, er
samlet i denne organisation. Dens opgave er dels af miljømæssig ka
rakter, når brugt olie og emballage skal skaffes mest hensigtsmæs
sigt af vejen, og sikkerhedsregler for farlige stoffer skal udarbejdes;
dels teknisk i forbindelse med udvikling og iværksættelse af ny tek
nologi. Talmæssigt er foreningen lille, men til gengæld er den eks
klusiv, idet de store benzinselskabers danske afdelinger er medlem
mer foruden de deciderede oliefirmaer. Bogen har et udmærket ka
pitel om smøreteknikkens historie, ligesom brancheforeningens
egen historie er fortalt. Der er et væld af gode billeder i bogen.
Tekst og tilrettelæggelse står Erhvervshistorisk Bureau for under re
daktion af en civilingeniør.
Erik Stockmann: Større, færre og billigere. Dansk dagligvarehandels hi
storie i vort århundrede. (Schønberg,1992). 310 s. Noget af det første,

man hæfter sig ved, er, at bogen ikke holder, hvad undertitlen lover.
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Det er nemlig stort set kun sidste halvdel af århundredet, den be
skæftiger sig med, den tid, Stockmann kan huske. I en vis ud
strækning er der tilbageblik til årene før krigen, men ikke i det væ
sentlige. Når det er sagt, skal det erkendes, at bogen har andre kva
liteter. Når det gælder efterkrigsårene har Stockmann, der er født i
1920, et indgående kendskab til dagligvarehandelen. Han var ansat
i Dansk Unilever fra 1948 til 1961, hvorefter han blev direktør for
Landbrugets afsætningsudvalg. Senere arbejdede han i forskellige
virksomheder, indtil han fra 1971 til 1990 var direktør for Dansk Bu
tiksregister. I sin fremstilling indfletter han jævnligt personlige erin
dringer, når de er relevante. Bogens store værdi ligger i dens gen
nemgang af kæder og koncerner på området. Her præsenteres de
ganske mange tiltag, og et register gør det muligt at komme ind og
få fat i det, man søger, hvadenten det er Dagrofa eller Netto. Mest
kraft bruger han til at fortælle om FDB-systemet, selv om det tyde
ligvis ikke er her, han har sin sympati placeret. Men gennemgangen
er klar og kompetent, hvilket også gælder de øvrige områder. De
grønne miljøaktivister, især Kjeld Hansen, giver ham tics, men det
er “markedsføringen”, han er imod, problemstillingen finder han
væsentlig. Der er nok lige lovlig mange tal og procenter spredt i tek
sten, men for den, der vil have oplysninger om kæder og indkøbs
foreninger, er bogen uundværlig.
Wahlstrøms i Lemvig. Redaktion Ebbe Johannsen, Birgitte Kjær og Irene
Helvik. (Købstadmuseet “Den gamle by ”,1992). 151 s. Som sædvanlig er

det en meget smuk bog, Den gamle By her har udsendt. Og den er
velmotiveret. Det er nemlig noget af en bedrift i dagens Danmark at
gennemføre overførslen af et komplet hus med indbo og udstyr så
hurtigt og effektivt, som det her er gjort. Mecl sin smagfulde place
ring i købstadsmuseet er det blevet en af dettes perler. På den bag
grund er det rimeligt, at museet med denne bog bringer husets og
dets beboeres historie. Bogen er i alt væsentligt skrevet af Else-Marie
Poulsen, hvis tekstbehandling desværre ikke lever helt op til bogens
smukke fremtoning. Hun skriver redeligt og solidt, ingen tvivl om
det, men svagheden åbenbares, måske uforvarende, af museets di
rektør, der i sin indledning omtaler grundlæggende arkivmateriale
som “tørt stof”. Else-Marie Poulsens fremstilling er for bundet af det
“tørre” arkivmateriale, der skinner igennem i talrige citater. Når
man skal formidle historie til et stort publikum, skal man selv tileg
ne sig kildematerialet, og derpå må der ikke optræde spor af det i
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Lemvig er udødeliggjort som Lidenlund i tegneserien Livets gang i Lidenlund, og billedet gi
ver el godt indtryk af, hvorfor netop Lemvig kunne komme på tale i den forbindelse. Billedet
er fra Agade i 1928 og huset i forgrunden rummer frk. Hedvig Wahlstrøms modehandel, som
siden er genopført i købsladsmuseet Den gamle By i Arhus.
Illustration Ira Wahlstrøms i Lemvig.

fortællingen undtagen i meget specielle tilfælde eller i forsknings
mæssig sammenhæng. Folk skal have lov at læse opslugt og uforstyr
ret, og det forudsætter en glidende, litterær fremstilling f.eks. uden
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for mange talangivelser o.lign. Men som sagt: en redelig og solid
fremstilling. Ud over det nævnte bringer Ebbe Johannsen en præ
sentation af familiealbummet, og hvilket album! Fotografierne er
fint præsenteret i meget afvekslende formater (grafisk tilrette
læggelse: Charlotte Pehn), og de skildrer næsten trekvart århundre
de af en families historie. Endelig bringer Tove Engelhardt Mathiassen og Birgitte Kjær et lille afsnit, der fortæller om damehatte i 100
O
ar.
I.G.

Transport
Kreaturekspeditør Jens Holm. (1989). 20 s. er titlen på et tyndt hefte,
forfattet af Birgitte Dedenroth-Schou og udgivet af Jens Holms Biblio
teksfond i Kolding. Pjecen indeholder en velskreven biografisk skil
dring af Jens Holm, der gennem 40 år, 1876-1916, var den vigtigste
transportformidler af den omfattende eksport af levende kreaturer,
der fandt sted via denne grænseby. I de første par årtier gik forsen
delserne især med jernbane til både det engelske og tyske marked,
men fra midten af 1890erne udelukkende til Tyskland og med skib.
Trods bogens ringe omfang får man et ganske godt indblik i trans
portvilkårene for kreatureksporten og Holms opbygning af et antal
store eksportstalde, der senere overgik til Kolding Havn. Holm drev
desuden en betydelig udlånsvirksomhed og testamenterede sin for
mue til sociale og almennyttige formål, herunder Kolding Central
bibliotek.
E.K.J.

P & Ts historie. Bind 1 til 1711, Otto Madsen: El nyttigt og gavnligt Post
værk. (1991, 437 s.). Bind 2 1711-1850, Andens Monrad Møller: Postryt
ter, dagvogn ogfodpost. (1992, 409 s.). Bind 3 1850-1927, Poul Thestrup:
Vogn, og tog- prik og streg. (1992). 472 s. Foreløbig er der udkommet

disse tre - af en planlagt serie på fem - sidestærke bind af den nye
historie om Det danske Post- og Telegrafvæsen. Det er ikke første
gang, at dette væsen har fået sit liv og virke beskrevet, men de tidli
gere beskrivelser har kun taget udgangspunkt i etatens eget liv. Det
nye og spændende ved dette værk er, at man sætter postvæsenet i
sammenhæng med landets økonomiske og sociale udvikling.
Første halvdel af første bind giver en redegørelse for baggrunden
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for at det netop var omkring 1600, at en mere moderne form for
postvæsen opstod. Det første primitive danske postvæsen begyndte i
1625, men inden da havde der naturligvis været befordring af med
delelser. Der var en række forskellige forudsætninger, der måtte
være til stede, for at man kunne sige, at behovet for et egentligt
postvæsen var skabt. Blandt disse var ønsket og behovet for at sende
meddelelser, samt at der var en tilpas stor del af befolkningen, der
både kunne læse og skrive. Desuden skulle de fysiske rammer være i
orden, det vil sige, at der skulle være en mulighed for at bringe po
sten frem fra et sted i landet til et andet, og vej- og søtransport skul
le kunne ske under sikre forhold. Bogens anden halvdel følger der
efter det nye postvæsens trængsler og forhold frem til begyndelsen
af 1700-tallet. Det er den periode, hvor det langsomt, men sikkert
sikrer sig en vigtig plads i samfundsudviklingen.
Bind to er også opdelt i to hovedafsnit, der igen er underopdelt i
tre. Det første omhandler næsten hundrede år, 1711-1808, hvor ud
viklingen gik langsomt, men sikkert. Mange forhold var bragt på
plads, og det væsentligste i perioden var blandt andet en udbygning
af rutenettet og transportmidlerne, samt den stigende brug af de
ydelser, postvæsenet kunne stille til rådighed, ydelser der også om
fattede personbefordring. Anden del behandler kun omkring fyrre
år, men det er en periode, hvor mange nye ting dukkede op inden
for kommunikationsområdet.
Tredje bind omhandler en periode, hvor udviklingen går stærkt.
Fremstillingen er derfor opdelt i seks hovedafsnit, hvor det første,
der dækker 1850-64, omhandler den tætte kombination mellem
dampskibsruterne, jernbanen og postbefordringen, der nu opstod.
Det var også i denne periode, at de indenlandske hovedtelegraflin
jer blev etableret. 1865-83 blev en konsolideringsperiode, og en pe
riode hvor telegrafforbindelserne til udlandet blev genskabt efter
krigen, og en udbygningsperiode for jernbanerne, hvortil en større
og større del af postbefordringen blev overført. Tredje afsnit 188497 er tilsvarende en rolig udbygningsperiode, der afsluttes med en
adskillelse mellem postvæsenet og telegrafvæsenet. I perioden frem
til første verdenskrig, fjerde afsnit, dukkede der mange nye opfin
delser frem på kommunikationsområdet, og tiden var præget af
fremgang for både post og telegraf. Femte afsnit 1914-27 var for den
første dels vedkommende præget af krigen og en stor efterspørgsel
efter post- og telegrafydelser, men fra 1918 blev det igen hverdag,
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Det var post til tiden - blot tog det lidt længere tid, men viljen og situationens alvor i det he
le taget lyser ud af J. Th. Lund byes tegning af en postrytter fra 1839.
Illustration fra P&Ts Historie, bind 2.

samtidig med at telefonen nu var begyndt at optræde som en sti
gende konkurrent til telegrafen. Med Sønderjyllands genforening
med Danmark fik post- og telegrafvæsenet et nyt virkeområde, Men
rentabiliteten i etaten var blevet sat over styr under krigen, og et sti
gende politisk pres for at genvinde den økonomiske balance satte

Dansk Erhvervshistorisk Litteratur

185

nu ind. Sjette og sidste afsnit giver hovedlinjerne i hele perioden
1850-1927.
For alle bind er der det fælles gode, at der på indersiden af bindet
bag i bogen er angivet vigtige årstal og begivenheder for Danmarks
historien, det danske postvæsen og Den Europæiske historie samt
andre for fremstillingen væsentlige begivenheder. Det er desuden
et gennemgående træk ved bøgerne, at der er en meget righoldig
kilde- og litteraturfortegnelse, samt et uundværligt register. Illustra
tionerne er også ganske fremragende. Skulle der endelig være en
enkelt negativ ting, der skal nævnes, er det de temaer, der uddyber
nogle af tekstens oplysninger. Ideen er god, men teksten i disse af
snit er trykt med alt for små typer, det er de også ved billedtekster
ne, men her gør det ikke så meget, da teksten ikke er så omfattende
som i temaerne.
H.V.-S.

Bank, finansiering, forsikring, forretningsservice
Ole Lange: Med jyske øjne... En krønike om verden ogJyske Bank 1967-92.
(1992). 308 s. Forfatteren fik det kommissorium af Jyske Bank at la

ve en let læst bog om træk i udviklingen i det danske samfund og
dets pengeverden, gerne med inddragelse af Jyske Bank. Det var et
udmærket oplæg, idet han inden for lovens rammer frit kunne be
nytte kildematerialet i banken; en helt selvfølgelig ting, når det er
en faghistoriker, der arbejder. Det er ikke nogen let sag at skrive om
de seneste 25 år i en virksomheds historie; det kan f.eks. være gan
ske svært at skabe sig det nødvendige distancerende overblik. Ole
Lange har valgt at løse den foreliggende opgave ved at gå meget
strengt kronologisk frem, idet han opdeler fremstillingen i et år ad
gangen. Først skildrer han for hvert år udviklingen i verden som
helhed, dernæst årets politisk-økonomiske forløb i Danmark og en
deligjyske Banks historie det pågældende år. Der er en del logik i
en sådan opbygning, men dens svaghed er nærliggende: Fremstil
lingen bliver hakket op i småstykker. Det kan anbefales læseren at
læse afsnittene om Jyske Bank i sammenhæng. Dels er Ole Langes
fremstilling kompetent, dels er historien mere spændende, end
bankfolkene bag intitativet måske troede. De andre historiske afsnit
kan man springe over. Her havde et samlet overblik over verdens og
Danmarks økonomiske udvikling i 25 års perioden været at fore-
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trække; så havde man også undgået nogle kedsommelige og per
spektivløse detaljer hist og her.
Hans Chr. Johansen: En koncern i udvikling 1942-92. (Aim. Brand af
1792.(1992). 287 s. Det er meget rimeligt, at Aim. Brand udgiver

dette jubilæumsskrift til trods for, at man har markeret tidligere ju
bilæer ved bogudgivelser i 1892, 1917 og 1942. Det er jo således, at
udviklingen inden for forsikringsverdenen har været nærmest ga
lopperende i det seneste halve århundrede. I den foreliggende bog
trækker Johansen først linjerne op bagud i tiden, hvorefter han
præsenterer selskabet, som det tog sig ud i 1942, både hvad struk
turen og arbejdsopgaverne angår. Derefter følger en kronologisk
disponeret gennemgang af udviklingen op til nutiden. Det frem
går, at besættelsestiden var meget problematisk forsikringsmæssig
set. I 1939 var der blevet vedtaget en særlig lov om krigsforsikring,
der skulle sikre, at alle med krigsskader skulle have erstatning efter
krigen. Det gav anledning til delikate overvejelser, især efter 1943,
om en brand skyldtes sabotage og dermed faldt under krigsforsik
ringen, eller der var tale om en almindelig brand under brandfor
sikringen. De fleste ville foretrække brandforsikringen; dels blev
den udbetalt med det samme, dels blev man ikke stemplet som sa
botagemål. Hvad den videre fremstilling angår, er der tale om en
indsigtsfuld og omhyggelig skildring af selskabets forhold med ud
blik til lovgivningen. Læsning for en bred kreds er der ikke tale
om; i denne bog, der først og fremmest er en teknisk-organisatorisk redegørelse, kunne man godt have ønsket også nogle litterære
kvaliteter i fremstillingen. Det ville have givet budskabet en større
målgruppe.
I.G.
Advokatgården, Adelgade 7-9, 1892-1992. Sagførervirksomhed gennem
100 år. (1992, 48 s.) afJakob Vedsted. Dette lille festskrift i anledning

af Advokatgårdens jubilæum er ikke en traditionel firmahyldest,
men en god fremstilling af en bygnings historie, et erhvervs udvik
ling og en stands historie, samt en beskrivelse af personerne bag fir
maet. Et værdifuldt bidrag til Ebeltofts historie.
H.V.-S.
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Tjenesteydelser
Flemming Mikkelsen: Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-1980. (Oden
se Universitetsforlag, 1992). 500 s. Flemming Mikkelsens bog er noget

så sjældent som et forsøg på at skrive en egentlig komparativ frem
stilling af udviklingen i tre lande. Der er mange eksempler på frem
stillinger, der behandler deres emne i et komparativt perspektiv,
dvs. drager paralleller til andre lande med passende mellemrum,
men Flemming Mikkelsen har gjort arbejdskonflikterne i Sverige,
Norge og Danmark til emne for sin afhandling. Det er ikke nogen
lille opgave at stille sig selv, og han har krav på betydelig respekt
alene for at gøre forsøget. Der er også lagt et meget stort arbejde i at
indsamle informationer fra de tre lande. Alligevel er bogen ikke
blevet så gennemført komparativ, som emnet lægger op til. Det skyl
des, at Flemming Mikkelsen har valgt at behandle udviklingen i
hvert land for sig. Det sker ganske vist efter en ensartet disposition,
hvilket afgjort letter overblikket, men det svækker det komparative
sigte. Det ville have været bedre, hvis han havde fulgt en kronolo
gisk disposition og havde gjort de tre perioder, han inddeler sit tids
afsnit i, til den overordnede opdeling af stoffet. Det ville have bragt
den egentlige komparation et skridt nærmere, men selv med denne
disposition ville der mangle noget.
En virkelig komparativ behandling af konflikterne på det skandi
naviske arbejdsmarked kan ikke foretages, hvis man alene behand
ler de situationer, der endte med konflikt. Konflikterne var en del af
et mere omfattende mønster, og vil man behandle konflikterne
komparativt, må man også have overblik over alle de situationer,
hvor en optrækkende konflikt blev afværget. Flemming Mikkelsen
anfører eksempler på det, men sætter ikke konfliktudviklingen sy
stematisk ind i denne bredere sammenhæng.
Men det ville på en måde også være for meget forlangt. Der er
lagt et meget stort arbejde i den foreliggende bog, og det er fuldt
ud forståeligt, at forfatteren nåede det punkt, hvor han sagde, at nu
måtte det være nok. Flemming Mikkelsen har samlet et stort stof, og
hans bog er et både solidt og værdifuldt grundlag for videre under
søgelser af udviklingen på det skandinaviske arbejdsmarked. Der er
stadig meget at gøre, men det er afgjort blevet lettere, efter at Flem
ming Mikkelsens bog er kommet.
JF.
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Afleveringerne androg i 1993 6.759 enheder
Der er modtaget følgende arkiver:
Organisationer
Butikshandelens Fællesråd, København (fortsat aflevering).

3 bind og
120 pakker journalsager, 1976-1991.
Danmarks Rederiforening, København (fortsat aflevering). 1 bind
og 68 pakker, 1919-1990. Kopibøger korrespondance, møderefera
ter og journalsager.
Danmarks Sparekasseforening, København (fortsat aflevering). 1
bind og 300 pakker journalsager, 1933-1990.
Dansk Beton Industriforening, Fredericia (fortsat aflevering). 53
pakker, 1941-1989. Overenskomster, mæglingsmøder, prislister, Le
veringsudvalget, Monopoltilsynet, feriepenge og bestyrelsessager.
Modtaget fra Entreprenørforeningen, Viby.
Dansk Industri, København (fortsat aflevering). 10 bind og 1897
pakker, 1936-1988. Forhandlingsprotokoller, generalforsamlingsre
ferater, lærlingesager, firmaregistre, arkivoversigter, journalsager og
alfabetisk kartotek.
Dansk Textil Mesterforening, Århus afdeling, Århus. 3 forhandlings
protokoller, 1939-1987.
Danske Husmandsforeninger, København (fortsat aflevering). 15
bind og 59 pakker. Bestyrelsesmøder, udvalg og legater, meddelel
ser, korrespondance, revisionsprotokoller, forhandlingsprotokoller,
årsregnskaber, journalsager og udklip.
Danske Indkøbsforeninger, København. 6 bind og 5 pakker, 19181992. Mødereferater, korrespondance og fondsdannelse. Modtaget
fra Danske Husmandsforeninger.
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Århus (fortsat aflevering).
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Forhandlingsprotokol fra Smørudvalget, 1919-1921. Modtaget fra
Rigsarkivet.
Foreningen af Købmænd i Jernindustrien i Arhus, Århus. 1 bind med
lemslister, 1954-1963. Modtaget fra Børge Nielsen, Brabrand
Future Fashion‘s Scandinavia og Beklædningsindustriens Sammenslut
ning, København. 104 bind udklip med erhvervsstof generelt.
Handels- og Konlorfunktionærforeningen, Arhus afdeling, Arhus (fort

sat aflevering). 82 bind og 195 pakker, 1899-1990. Bestyrelsesmøder,
journalsager, journaloversigt, arbejdsretssager, registre, korrespon
dance og sekretariatsmateriale.
Landbrugets Arbejdsgiverforening i Jylland, Arhus (fortsat afleve
ring). 61 bind bestyrelsesmøder og lærlingesager for det Faglige
Fællesudvalg for Gartneri, 1975-1988.
Landbrugsrådet, København (fortsat aflevering). 752 pakker jour
nalsager, 1956-1985.
Metalindustriens Værkstedsfunktionæruddannelsesudvalg, Valby.
95 pakker journalsager, 1969-1990.

Industri og håndværk
Lyngby. 97 bind og 35 pakker, 1891-1991.
Bestyrelsesreferater, generalforsamlinger, revisionsprotokol, årsbe
retninger, overenskomster, kontokuranter, fakturabøger, generalho
vedbøger, lønningsbøger, personaleregistre, kassebøger, lægejour
nal, billeder, film og udklip. Modtaget fra Byhistorisk Samling for
Lyngby-Taarbæk Kommune.
A/S Brønnums Maskinfabrik, København. 39 bind, 1905-1967. Ved
tægter, kontrakter, status og driftsregnskab, råbalancer, ordrebøger,
kassebog, modelbøger og forsikringer. Modtaget fra Kerteminde
Museum.
A/S Burmeister & Wain, København (fortsat aflevering). 690 bind
og 1 pakke, 1850-1975. Forhandlingsprotokoller, årsregnskaber, rå
balancer, rescontro, registre, hovedbøger, journaler, revisionsproto
koller, kassebøger, kalkulationsbøger, div. nybygningstegninger, stø
berijournaler, arbejdsjournaler, kopibøger, materialebøger og kor
respondance.
Skræddermester I.C.Christensen, Arhus (fortsat aflevering), foto
grafi, 1897.
A/S Accumulator-Fabriken,
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A/S Accumulator-Fabriken blev oprettet i november 1917 og havde i perioden 1921-37 ho
vedkvarter i ejendommen på hjørnet af Svendsgade 2 og Vesterbrogade 53. I denne bygning
havde man fortiden administrationen et reparationsværksted og ladestation for mindre akku
mulatorer. Selskabet disponerede dog kun over 1. og 2. sal samt kælderen og havde husfæl
lesskab med en for københavnere kendt institution: Det kgl. Assistenshus, måske bedre kendt
som “Onkel”. Bema*rk “salatfadet” der holder i sidegaden over for Svendsgades politistation.

bind materiale vedr. oprettelse af ELTrans I/S og overgang til A/S.
A/S Bernhard Hertz, guldvarefabrikant, København. 35 bind og 3
pakker, 1886-1985. Modelbøger, statistikker og kartotek. Modtaget
fra Guldsmedbladet.
Tømrer Jens C. Holch, Arhus. 3 bind og 1 pakke elevtegninger og
kontingentbøger, 1924-1966.
H.C.Lunge & Søn‘s Eftf, Jernstøberi og Maskinfabrik, Sorø. 43
bind og 6 pakker, 1855-1983. Arsregnskaber, journal og regnskabs
kladder, revisionsprotokoller, forhandlingsprotokol, hovedbøger,
støberibøger, omkostningsbøger, lønningsbøger, lager- og modelEL-Trans A/S, Randers. 5

O
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H.C. Lunge, Jernstøberi og Maskinfabrik, Sorø, udsendte i juni 1896 en salgsbrochure, der
helt i overensstemmelse med tidens smag gengav en lang række vundne medaljer på diverse
udstillinger. Det er desuden værd at bemærke, at det her gengivne tærskeværk kunne forsy
nes med fire forskellige typer trækkraft.

bøger, løn- og mæglingssager, salgs- og købsbøger, kalkulationer, rescontro, varekataloger og fotos, korrespondance og privat kassebog.
Modtaget fra Sorø Amts Museum.
A/S Georg E. Mathiesen, København (fortsat aflevering). 1 pakke
jubilæumsmateriale, 1943-1963. Modtaget fra Arbejdermuseet.
Orgelbygger I. Starup Ô5 Søn, København (fortsat aflevering). 25
bind og 1 pakke, 1910-1967. Årsregnskaber, hovedbøger, journaler,
kassebøger, vekselbog og skattebilletter. Modtaget fra Inger Bom,
Frederiksberg.
A/S Tage Vanggaard, Århus. 257 bind og 27 pakker, 1933-1992.
Vedtægter, årsregnskaber, status og driftsregnskab, balancer, revisi
onsprotokoller, statistik, salgsbøger, kalkulationer, korrespondance,
kontrakter, hovedbogholderi, personalesager, forsendelsesbøger,
modeltegninger, billeder og udklip.
Aarhus Maskinfabrik, Århus. 25 bind og 1 pakke, 1925-1992. Løn
ningsbøger, ordrebog, gavebog, udklip og billeder.
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I 1957 kunne Tage Vanggard tage sin nye kjolefabrik på Vestre Ringgade 59, Arhus, i brug.
Virksomheden blev etableret i 1933 og omdannet til en fond i 1981. Virksomhedskomplekset
på Vestre Ringgade, hvor der i mange år herskede stor aktivitet, blev solgt i 1987, da virksom
heden ophørte med egenproduktion.

Mejerier
Ejby Andelsmejeri, Skovbo (fortsat aflevering). 2 forhandlingsproto

koller, 1913-1955.
Fuglebæk Andelsmejeri, Skovbo (fortsat aflevering). 1 forhandlings

protokol, 1925-1939.
Hallelev Andelsmejeri, Sønderup. 1 kassebog, 1888-1890.
Kvandløse Andelsmejeri, Sdr. Jernløse. 1 pakke årsregnskaber,

ved

tægter, udklip og breve, 1891-1960.

Handel
Købmand Holger Andersen, Øster Hæsinge. 85 bind og 1 pakke,
1934-1993. Hovedbøger, omkostningsbog, status og driftsregnskab,
kassebøger, diverse regnskab, vekselbog, kontrabøger, kasserappor
ter og biografi.
Grossererfirmaet Beckett og Meyer, København. 6 bind, 1866-1948.
Statusbog, privat statusbog, notesbog, næringsbreve, testamente og
erindringer.
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A/S Vinfirmaet Vilhelm Christiansen, København (fortsat afleve

ring). 30 bind og 9 pakker, 1908-1981. Hovedbog, kreditoplag, etiketbog, prisbog, dagbog, scrapbøger, patenter, varemærker, korre
spondance, borgerbrev, kontrakter og ejendomspapirer. Modtaget
fra Peter F. Heering, København.
A/S Peter F. Heering, København (fortsat aflevering). 34 bind og 10
pakker, 1856-1989 div. år. Agentkontrakter, analyse, telegrammer,
breve, Heering-annoncer og undervisningsbøger for Peter F. Hee
ring.
A/S Hofman & Co., Århus (fortsat aflevering). 1 pakke udklip og
firmalogo, 1972.
A/S Jernkontoret, Århus. 10 bind og 1 pakke, 1959-1980. Bestyrel
sesmøder, driftoversigt, organisationsundersøgelse, strukturplaner,
pensionsordning, produktbeskrivelse, vareregister, debitorsalgsstatistik, ordrebog og billeder.
A/S Vilhelm Nellemann, Århus (fortsat aflevering). Forhandlings
protokol, 1941-1949.
A/S Hans Schourup &Jyllands Stål- og Maskinforretning, Århus (fort
sat aflevering). 6 bind og 5 pakker, 1964-1982. Forhandlingsproto
koller, revisionsprotokol, statusbog, mødereferater og korrespon
dance.
Gär’f. Sebbelov, Silkeborg (fortsat aflevering). 12 bind korrespon
dance, 1978-1988.
Texaco, København. 183 bind og 5 pakker, 1902-1970. Årsregnska
ber, aktieprotokoller, forhandlingsprotokoller, revisionsprotokoller,
statusbøger, hovedbøger, journaler, gevinst- og tabsbog, depo
tbøger, kassebøger, assurancebøger og kalkulationsbog.
Vinhandler P. Weile & Søn, Aalborg. 3 bind og 1 pakke, 1892-1972.
Jubilæumsskrift, etiketbog, breve og udklip. Modtaget fra Peter F.
Heering, København.
Boghandler Otto B. Wroblewski, København (fortsat aflevering). 6
bind, 1899-1987. Statusbog, regnskabsbog, kassebøger, udklip, bro
churer og prislister.

Rederier
EAC Transport, Århus. 69 bind og 1 pakke, 1904-1988. Skibsjourna

ler, befragtningsprotokoller, omkostningsbog, udklip, formularsæt
og diverse registre.
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Rederiet J. Lauritzen A/S, København (fortsat aflevering). 106
bind og 25 pakker, 1890-1987. Arsregnskaber, kontrakter, bilbreve,
skøder, lønningskort, stambøger, forhørsbøger, tilsynsbøger, korre
spondance, rapporter, instruktionsbøger, udklip og billeder. I afle
veringen indgår også materiale fra Kogtved Søfartsskole og Dansk
Røde Kors.

Finansiering ogforsikring
Holbæk (fortsat aflevering). 5
bind. 1890-1910. Brandforsikringstaksationer. Modtaget fra Byhisto
risk Samling og Arkiv, Tåstrup.
Københavns Fondsbørs, København (fortsat aflevering). 3 pakker,
1920-1988. Meddelelser, breve og fuldmagter.
Holbæk m. fl. amters Brandforsikring,

Advokatvirksomheder
Advokatfirmaet Dam & Fintel, Arhus (fortsat aflevering). 49 bind og
193 pakker, 1978-1987. Arsregnskaber, journaler, månedsbalancer,
kontoudtog, kassekladder og journalsager.
Advokatfirmaet Jæger
Rambusch, Esbjerg (fortsat aflevering).
241 pakker journalsager, 1980-1982.
Advokat K. Axel Nielsen, Hadsund (fortsat aflevering). 80 pakker
journalsager, 1980.

Politiske foreninger
O

O

Arhus (fortsat aflevering). 15
bind og 2 pakker, 1979-1990. Informationsmateriale, korrespon
dance og cirkulærer.
Socialdemokratiet i Arhus, 3. kreds syd,

Foreningerfor ungdom, fritid og sport
2 pakker bille
der fra fodboldafdelingen, 1979-1989.
Idrætssamvirket i Arhus, Arhus. 10 pakker, 1967-1989. Møderefera
ter, diverse projekter, kassebog og korrespondance.
Aarhus Gymnastik Forening, Arhus (fortsat aflevering).
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Andre foreninger
pakke, 1981-1992.
Forhandlingsprotokol, vedtægter, mødereferater, regnskab, korre
spondance, medlemslister og udklip. Modtaget fra Børge Hede,
Højbjerg.
Dansk Fredsforening, Arhus. 1 bind og 1 pakke, 1923-1942. Årsregn
skaber og korrespondance.
Dansk Stenografisk Forening, København. 12 bind og 16 pakker,
1893-1983. Foreningslove, årsregnskaber, forhandlingsprotokoller,
mødereferater, medlemslister, korrespondance, billeder, udklip,
lærebøger og litteratur vedr. stenografi.
Foreningen af Kulimportører i København, København. 1 pakke fore
ningssager, 1929-1964.
F.N. Foreningen, Århus (fortsat aflevering). 5 pakker korrespon
dance, udklip og billeder, 1963-1965.
”Det Frie Nord ”, Århus afdeling, Århus. 1 pakke korrespondance og
medlemslister, 1940-1943.
Internationalt Forum, Arhus. 6 bind møder og pjecer, 1973 198.9.
Rytteriforeningen for Arhus Omegn (3. Dragon-Regiment), Arhus. 1 bind
deltagerlister vedr. regiments- og soldaterjubilæer, fortegnelse over
årgangene 1860-1918 og udklip, 1920-1932. Modtaget fra Lis Ehren
reich, Århus.
Sangforeningen Harmonien, Århus. 7 bind og 1 pakke, 1918 1993.
Forhandlingsprotokoller, vedtægter, regnskabsbøger, kontingent
bog og foto. Modtaget fra Edv. Pedersen, Århus.
Turistforeningen for Arhus og Omegn, Århus (fortsat aflevering). 1
bind turisthandlingsplan, 1990.
Aarhus Grundejerforening, Århus (fortsat aflevering). 2 bind og 1
pakke, 1946-1991. Møder og korrespondance.
Aktive Lyttere og Seere i Århus, Århus. 1 bind og 1

o

o

°

Andre
Byggefejlsregistret, Rødovre. 54 bind og 10 pakker, 1956-1992. Registre
og korrespondance. Modtaget fra Rigsarkivet.
Direktoratet for Egnsudvikling, Silkeborg (fortsat aflevering). 86
pakker, 1981-1990. Sagsoversigt, journalsager og årsregnskaber.
Hovedgården Fiskebæk, Gråsten. 1 kassebog, 1857-1859. Modtaget
fra Frede Nielsen, Viborg.
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Forbrugerkomiteen i Århus, Århus (fortsat aflevering). Udklipsbog,

1973-1991.
Guildal Plantage, Sdr. Omme. 1 pakke regnskaber, 1914-1930.
Modtaget fra C.T.M.Guildal, København.
Konsul Poul Harris, Århus. 7 bind og 2 pakker, 1921-1991. Privat
arkiv, sagsoversigt, billeder og udklip.
Jysk Teknologisk Institut, Århus (fortsat aflevering). 1 bind og 1 pak
ke, 1968. Diverse vedr. jubilæum, billeder og plakat. Modtaget fra
Palle Christensen, Åbyhøj.
Det aim. jyske Skolemøde, Skolemøder i Arhus, Århus. Forhandlings
protokol og regnskabsbog, 1888-1956. Modtaget fra Århus Lokalhi
storiske Samling, Århus.
Martha Forbundet, Landsafdelingen, Randers. 13 bind og 2 pakker,
1936-1988. Forhandlingsprotokoller, kassebøger og korrespondan
ce.
Stadsingeniør J.A.C.Rastrup, Lyngby. 51 pakker Journalsager,
1923-1979. Modtaget fra Byhistorisk Samling i Lyngby-Taarbæk.
Retten I Esbjerg, Esbjerg. 12 bind og 12 pakker, 1954-1989. Diverse
skifteretssager.
Aarhus Mølle, Århus (fortsat aflevering). 2 pakker breve og kopi
kort af Aarhus Mølle, 1843-1992.
Arhus Video Workshop, Århus. 2 pakker videofilm “Århus under Be
sættelsen”, 1940-1945.
o

Arhus kommune
1 pakke indbydelser til borgmesteren, 1991. 6
bind og 1 pakke journalsager fra Økonomikontoret, 1949-1985. 21
pakker kartotekskort fra Huslejenævnet i Århus, nordre og søndre
kreds, 1953-1975.
Magistratens 4. afdeling. 17 pakker journalsager, 1973-1978. Ajstrup Skole, 30 bind, 1860-1976. Synsprotokol, embedsbog, vaccina
tionsprotokol, dagbøger og eksamensprotokoller.
Århus Havnevæsen, 8 bind og 15 pakker, 1937-1990. Forhandlings
protokoller, havneudvalgsmøder, samarbejdsudvalgsmøder, manife
ster, kontrollister og bolværkssedler.
Borgmesterens afdeling.

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET

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

Erhvervshistorisk årbog 1950. 88 sider. Udsolgt.
Indhold: Fra Kaperkrigens begyndelse.
Et gullaschfirma fra Napoleonskrigenes tid.
På trampfart 1848-50.
Bogkøb i provinsen 1800-1850.
Postgang i det 19. århundrede.
Om bevaring af mikrofilmarkiver.

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

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 75,00.
Indhold: Et dansk handelshus i Australien. Melchior & Co., 1853-62.
Af Limfjordshandelens historie. Aggerkanal og Doverodde.
Den illoyale konkurrence. Begrebets opståen.
Några reflexioner rörande industrialisering och arkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1953. 116 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk handel på Isle de France.
Et dansk imperialistisk eksperiment. Plantageselskabet »Dansk-Vestindien«.
De økonomiske problemer ved Nordslesvigs genforening med Danmark.

Erhvervshistorisk årbog 1954. 153 sider, kr. 75,00.
Indhold: Jens Bang og det ålborgske saltkompagni.
De nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne.
Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat.
Fra købstadhandelen i det 18. århundrede. En lollandsk klage fra 1762.

Erhvervshistorisk årbog 1955. 154 sider, kr. 75,00.
Indhold: Adelig studehandel i 16. århundrede.
Økonomisk debat i Slesvig og Holsten 1773-1807.
En sjællandsk kornkøbmand. Af agent II. I I. Schous levned og optegnelser.
O m j u b i 1 æ u m sskr i fte r.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence til sammenslutning.
Fra arkiverne. Breve fra C. A. Broberg 1866.
Tillæg: »Sagførere i Arhus«.

Erhvervshistorisk årbog 1957. 96 sider, kr. 75,00.
Indhold: En købmandsskæbne i Alborg fra begyndelsen af 17. århundrede.
En dansk handelsekspedition til Nordamerika 1783. Et bidrag til Handels- og Kanal
kompagniets historie.
Den merkantilske Forening. Fra det 19. århundredes børsliv.
Socialdemokratiet og brugsforeningerne frem til 1908.

Erhvervshistorisk årbog 1958. 171 sider, kr. 75,00.
Indhold: En tømrerslægt i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af 18. århunrede.
Erhvervsarkivets bygning.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1949-58.

Erhvervshistorisk årbog 1959. 141 sider, kr. 75,00.
Indhold: Fra Rosenborg Brøndanstalts første år. Dansk mineralvandsproduktions opståen.
Boghandler i Slesvig og København omkring 1864. Fra Vilhelm Trydes bog- og kuns
thandels første år.
En københavnsk boglade ved århundredets begyndelse.
En tømrermesterfallit 1799. Lavstilstande og byggeforhold i København.

Erhvervshistorisk årbog 1960. 150 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914.
Den teknisk-kemiske industri 1870-1914.
På forretningsrejse i Norge omkring 1830. Aktstykker fra skibsklareringsfirmaet N.
P. Kirck. Helsingør.
Tillæg: »Aarhuus købmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

Erhvervshistorisk årbog 1961-62. 184 sider, kr. 75,00.
Indhold: Arhus Handelsstandsforening 1937-1962.
Arhus vestindiske Handelsselskab. Oprettelse og sammenbrud.
Købmandsportrætter fra empirens Arhus.
En boglade omkring 1840. Jens Worm Bruun og Den Jessenske Boghandling.
Konsul J. M. Mørk. Aarhus Handelsforenings første formand.
En patriarkalsk købmandsfamilie.
Handelsborgerskaber i Arhus 1674-1862.
Købmænd i tal. Fra Arhuslisterne i folketællingerne 1840.
Handelsstanden i Arhus og folketingsvalgene 1852, 1876 og 1879.

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 75,00.
Indhold: Fra dansk empires bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer 1783-1822.
Forbindelsen mellem København og de nordtyske Østersøbyer 1750-1807.
En vignet og dens forudsætninger.
Danmarks høje renteniveau: En særlig tradition?

Erhvervshistorisk årbog 1964. 144 sider, kr. 75,00.
Indhold: Af den private smørhandels historie. Firmaerne T. & S. Plum, P. & S. Plum ogT. & E.
Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 16(51-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 1966. 176 sider, kr. 75,00.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinier i dansk konfektions- og hatteindustris historie 1870-1914.
To Ribe-købmænd og deres selvbiografier for årene 1580-1644.

Erhvervshistorisk årbog 1967. 160 sider, kr. 75,00.
Indhold: En erhvervsøkonomisk rejse gennem Danmark og Slesvig 1761.
Jordbrug og brændevinsbrænding 2.
Generalkonsul Hendrik Pontoppidan og de jyske banker.

Erhvervshistorisk årbog 1968. 442 sider, kr. 75,00.
Indhold: Landhusholdningsselskabet 1769-1969:
Christian Martfelt - patriot og den første sekretær.
Edward Tesdorpf til Ourupgård.
Jørgen la Cours arbejde i dansk landbrugs tjeneste.
Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.
Flids og vindskibeligheds belønning. Præmiesystemet, præmievinderne og deres ar
bejde 1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennembrug.
Afvikling og nye baner. Landhusholdningsselskabet 1919-69.

Erhvervshistorisk årbog 1969. 224 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk handel, håndværk og industri 1770 og 1780 - set i Danmarks handelsspejl.
Småting, der bruges til pynt. En Viborg-galanterihandlers varer.
Staten som kornhandler 1783-88.
Badeanstalter som erhvervsforetagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af det danske kreditvæsen.
Et gründerforetagende. Engeldrupværk - en klædefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 75,00.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
Ørsted Arbejderforening.

Erhvervshistorisk årbog 1971. 313 sider. Udsolgt.
Indhold: Småskibsfarten på Arhusbugten 1865-1914.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Oprettelse, organisatorisk ud
vikling og forhold til Moralsk Oprustning 1939-1965.
Udenrigsministerium og privat diplomati. Omkring handelsaftalen med England af
19. november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

Erhvervshistorisk årbog 1972. 186 sider, kr. 100,00.
Indhold: 8-timers dagen. Kravets formulering og dets gennemførelse i Danmark.
Kniplersker på Gram og Nybøl gods 1761 .
Erhvervspartiets historie og dets samfundsopfattelse.
Nyt centralt kildemateriale: Realkreditinstitutionernes vurderingsrapporter.

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider. Udsolgt.
Indhold: Pianofortet og dets publikum i 1860’erne.
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisa
tionsdannelse fra Napoleonstiden.
En manufakturvirksomhed vokser op. Studier i S. Seidelins manufakturhandel
1843-70.
DFDS og den russiske emigrationslovgivning 1908-10.
Forholdet mellem staten og skibsfarten under første verdenskrig indtil fragtnævnets
oprettelse.
En erhvervsgruppe belyst gennem folketællinger. Nordslesvigske kniplersker 17871860.

Erhvervshistorisk årbog 1974. 196 sider, kr. 100,00.
Indhold: Islandshandel og fastlandsspærring.
Provinskøbmænds rekruttering omkring 1760-1850 til belysning af købstædernes
borgerskaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsobjekt om beskæftigelsesforholdene i Dan
mark i det 19. århundrede.
P. Wulffs cigarfabrik 1868-1914.
Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’ernes arbejdsløshed.

Erhvervshistorisk årbog 1975. 170 sider, kr. 100,00.
Indhold: Arbejdernes boligforhold på det københavnske Vesterbro omkring år 1900.
Dansk Exportförening 1895-1922.
Den danske skibsfart i sidste halvdel af det 18. århundrede.
Stabelstadspolitikken 1658-1689.
Ny og gammel økonomisk historie.
Dansk landbrugshistorie 1750-1973.

Erhvervshistorisk årbog 1976-77. 199 sider, kr. 100,00.
Indhold: Staten, kræmmerne og forlagssystemet 1620-1735.
Østersøhandelen og den svensk-russiske krig 1788-90.
C. F. Tietgen og de første sporvejsanlæg i København 1863-70.
Arbejdsformidling og arbejdsløshed før 1914.
Småkårsfolk i og omkring Arhus i 1930’rne.
Dagligt liv i en arbejdsgiverforening.

Erhvervshistorisk årbog 1978. 219 sider, kr. 100,00.
Indhold: Samfundshjælpen. Træk afen kontrarevolutionær organisations historie.
Det kgl. oktrojerede islandske Handelskompagni 1743-1758.
Udvandringen fra Frederiksborg amt 1869-1899.
Den sønderjyske støttelovgivning 1925-1929.
En international komité for erhvervsarkiver.

Erhvervshistorisk årbog 1979. 208 sider, kr. 100,00.
Indhold: Danske købmandsregnskaber fra tiden før 1700.
De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 16601750.
Bedre Byggeskik.
Den danske ungdomsarbejdsløshedslovgivning 1933-38.
Dansk Arkivselskab.

Erhvervshistorisk årbog 1980. 259 sider, kr. 100,00.
Indhold: Grosserer-Societetet - et uudforsket område.
M. K. Brandts Klædefabrik.
Industrielle foretagender i Odense omkring 1870.
Københavns befæstning og beskæftigelsen.
Stationsbyen og de store arkiver i Erhvervsarkivet.
Stationsbyen Skjern i handelskalendere og erhvervsarkiver.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1970-80.

Erhvervshistorisk årbog 1981. 199 sider, kr. 100,00.
Indhold: Den kongelige enehandel på Færøerne 1709-1776.
Mekaniseringen af dansk tekstilindustri 1850-1914.
Frederiksbjerg - et arbejderkvarter vokser op.
Om banker - Af J. Hassingjørgensens erindringer.
Træk af den industrielle udvikling 1897-1914.

Erhvervshistorisk årbog 1982. 210 sider, kr. 100,00.
Indhold: Det danske klaver klinger ud.
Frank Herbert, direktør for Danish Bacon Compagny.
Harald Plum og Det transatlantiske Kompagni.
Frugthandelen omkring århundredskiftet.
Kriser og nedgang. Den økonomiske udvikling i Dansk Vestindien 1875-1917.

Erhvervshistorisk årbog 1983. 214 sider, kr. 101,25.
Indhold: Økonomiske og sociale virkninger af 1857-krisen i Odense.
Dansk Fiskeriforening - dens forløbere og udvikling 1884-1913.
Teknologi og samfund, 1870-1900.
Da Odense handsker var komne for ordet.
Tre Bergske blade 1880-1904.
Registrering af lokalstof i Arhusaviserne.

Erhvervshistorisk årbog 1984. 146 sider, kr. 107,35.
Indhold: Fra Nyborg til Santa Fe de Bogota og retur.
Købmand og brænder.
Søren Frich og hans fabrik 1854-85.
De små i byen under krisen i 1880’erne.

Erhvervshistorisk årbog 1985. 229 sider, kr. 115,90.
Indhold: Russisk Handelskompagni og dets erstatningskrav på Sovjet.
Virksomhedshistorie på gamle kuverter.
Sagføreren, byen og egnen.
Jernstøberierne i Århus 1841-1895.
Fra industriens barndom.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1986. 485 sider, kr. 146,40.
Indhold: En lokalhistorisk synsvinkel på praktiserende lægevirksomhed og sygdomsbehand
ling ca. 1900-1935.
Flådemagt og protektionisme.
Virksomhedshistorie uden virksomhedsregnskaber.
Århus-skippere gennem Øresund.
Virkelig kunstindustri.
Var ej lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.
Den nye lavsbevægelse.
Snedkermester, overretssagfører Kaspar Rostrup.
Tændstikloven 1874.
J. C. Jacobsen.
Den skandinaviske udviklingsmodel i historisk belysning.
Landarbejdernes beskæftigelse ved større offentlige arbejder 1850-1900.
Arkivalier fra erhvervslivets organisationer og virksomheder.
Danmark på de multinationale selskabers landkort før 1914.
I I. N. Andersen og Ove Rode.
Byttehandel på Thyholm.
Lægestand og sygekasser.
Silkebroderet socialhistorie.
To Århus-prospekter.
Erhvervene og prisaftaleloven af 1931.
Købmandshuset Diderich Diderichsen i Nakskov i slutningen af 1700-tallet.
Patenter og varemærker i krig og fred.

Erhvervshistorisk årbog 1987. 181 sider, kr. 134,20.
Indhold: Textilgrossistforeningen gennem 100 år.
Harald Bille - en dansk ingeniørs livsbane.
Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor - den danske industris kraftmaskiner
1840-1897.

Erhvervshistorisk årbog 1988. 195 sider, kr. 146,40.
Indhold: Mundelstrup Gødningsfabrik - og egnen omkring den 1871-1925.
Rawerts nyttige skrifter.
Den nye Lavsbevægelse II.
Frederik de Coninck.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1989. 220 sider, kr. 183,00.
Indhold: Noget for noget. Albert Nielsen Kemisk Fabrik.
Hvordan forbedrer man de ubemidlede klassers kår?
Severin og Andreas Jensens møbeletablissement.
Jernstøber M. H. Petersens kopibog.
Fyens Disconto Kasse 1846-86.
Store selskaber og samfundet.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1990. 189 sider, kr. 183,00.
Indhold: På spor af Mads Lange.
I tjeneste for ØK.
En skomagerforretning på Nørrebro 1890-1935.
Erindringer fra benzinbranchen 1930-70.
Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark 1850-1950.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1991. 213 sider, kr. 198,00.
Indhold: Da »Tordenskjold« kom på aktier. Dansk tændstikindustri 1875-1914.
A/S St. Croix fællessukkerkogeri 1876-1887.
En hovedorganisation, som aldrig blev til.
Beskæftigelsen i den tidlige danske industri.
Fortegnelse over Finn H. Lauridsens litterære arbejder.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

Erhvervshistorisk årbog 1992. 251 sider, kr. 198,00.
Indhold: »Tobakken« i Esbjerg
Industrialiseringen i Randers - et lokalstudium
Købmænd i Århus 1840-1850
Danske handelsforsøg på Levanten 1752-65
Industrirådet
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1993. 196 sider, kr. 198,00.
Indhold: Olsen, Tenton og Dypian. Albert Nielsen Kemisk Fabrik A/S 1953-1990
Europæisk skibsbygning 1880-1950
Arbejderværnet - et særegent stykke socialpolitik.
En gammel købmands erindringer igennem et tidsrum af 60 år.
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:

Personregister over Arbejdsgiveren 1900-1952. 1954. 120 sider,
kr. 7,35.
Rasmus Berg:

Minder fra håndværk og industri. 1954. 115 sider, kr. 11,75.
Vagn Dybdahl, Andreas Jørgensen og Finn H. Lauridsen:

Oversigt over industrihistorisk litteratur 1945-54. 23 sider. (Udsolgt).
Aage Rasch:

Dansk toldpolitik 1760-1797. 362 sider, kr. 19,00. (Udsolgt).

Vagn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:

Sagførere i Århus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl
Holst-Knudsen. 1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 14,65. (Udsolgt).
Uzgn Dybdahl og Finn H. Lauridsen:
Aarhuus Kjøbmands Hjælpekasse 1861-1961. 58 sider. (Udsolgt).
Sundhed og sygdom mens Århus blev stor. 1963. 240 sider. (Udsolgt).
Udsendt af Sygekassen Århus til foreningens hundredårsdag 27.
april 1963. Redigeret af Vagn Dybdahl.
Indhold: Birgit Nüchel Thomsen: Sociale og hygiejniske tilstande 1861-1909.
John W. Oldam: Var Århus en usund by? Sundhedstilstanden i Århus 1880-1909 i
statistisk belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus stiftes som Foreningen af Håndværkere og
Fabriksarbejdere til gensidig Understøttelse og spredte træk fra 1895 til vore
dage.

»Kundskaber til anvendelse for handelsfaget«. Aarhus Handels
standsforenings Handelsskole 1865-1965. 85 sider. Udgivet af Aar
hus Handelsstandsforening. Redigeret af Vagn Dybdahl. Medar
bejdere: Finn H. Lauridsen, John W. Oldam og Birgit Nüchel
Thomsen. Kr. 12,20.
Vagn Dybdahl:

Handels-og industrihistorisk litteratur 1952-1965. 1966. 63 sider, kr.
14,65.
Birgit Nüchel Thomsen og Brinley Thomas under medvirken af John W.
Oldam:

Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966. 438 sider, kr. 36,60.
Vagn Dybdahl:

Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes po
litiske aktivitet 1880-1913. 1-2. 1969.1 alt 631 sider. (Udsolgt).

Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek
ved Ole Degn, Ellen Meyer ogjohn W. Oldam. 1969. 239 sider, kr.
48,80.

Dorrit Andersen:
o

Arhus under Storlockouten. Arbejder og arbejdsgiver 1899. 1970.
152 sider, kr. 36,60.
Vagn Dybdahl, Ib Gejl og Finn H. Lauridsen:

4 lokalstudier. 1971. (Udsolgt).
Ib Gejl og Christian R. Jansen:

Korn, købmænd og kornkompagni. Korn- og foderstofhandelen
1880’ernel960’erne. Udgivet af Aktieselskabet Korn- og Foder
stof Kompagniet ved 75-års jubilæet 1971. 470 sider, kr. 85,40.
Henrik Fode:

Småskibsfarten på Århusbugten 1865-1914. 1971. 144 sider. (Uds
olgt).

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. I.
1769-1807. 1-2. Ved Ole Degn. 1971.1 alt 492 sider, kr. 73,20.
Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst II.
1966-69. Ved Ellen Meyer. 1973. 114 sider, kr. 48,80.
Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre.
II. 1808-34. Ved Fritz Tandrup. 1974. 337 sider, kr. 73,20.
Jacob A. Buksti:

Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets or
ganisationer. En studie i landbrugets organisationsforhold med
udgangspunkti perioden 1957-61. 1974. 312 sider. (Udsolgt).
Jens Haugaard Jensen, Erik Hansen og Lilla Voss:

Sociale studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus ca.
1870-1906. 1975. 488 sider, kr. 95,45.
Chr. R. Jansen og Erik KorrJohansen:

The Study of Unemployment. Remarks Based on Unemployment
Research in 19th Century. 1975. 24 sider. (Udsolgt).

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst III.
1970-72. Ved Ellen Meyer. 1975. 122 sider, kr. 48,80.
Vagn Dybdahl:

Erhvervsarkivet. Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk er
hvervsliv. 1976. 32 sider, kr. 12,20.
Per Boje:

Danske provinskøbmænds vareomsætning og kapitalforhold 181547. 1977. 435 sider, kr. 97,60.

Fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek. Tilvækst IV.
1973-76. Ved Ellen Meyer. 1978. 128 sider, kr. 48,80.
Inger Dübeck:

Arbejdsretten i støbeskeen. 1979. 98 sider, kr. 61,00.
Carl Erik Andresen, Jørgen Buchardt og Flemming Mikkelsen:

Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse.
1979. 239 sider. (Udsolgt).

Stationsbyen. Rapport fra et seminar om stationsbyens historie
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