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Dansk Rekylriffel Syndikat/
DISA
- og dets direktør fra 1917 til 1946 W. C. L. Haubroe
AF KLAUS HAUBROE

I alle gængse historiske fremstillinger af besættelsestidens historie
fremhæves sabotagen mod Dansk Industri Syndikat den 22. juni 1944
som en betydningsfuld aktion mod besættelsesmagten. Om sine for
hold under krigen udarbejdede Syndikatet en redegørelse i juni 1945.
Den bringes her i sin helhed. Klaus Haubroe, søn af virksomhedens da
værende direktør, har forsynet redegørelsen med en ramme, hvor
han dels meddeler hovedtræk af Syndikatets historie indtil besættel
sen, dels runder af med nogle oplysninger om tiden efter krigen.

Syndikatets historie 1896-1940 i hovedtræk
Dansk Rekylriffel Syndikat blev oprettet 1896 i form af et konsorti
um, bestående af tre grosserere, hvoraf Søren Jensen var den dri
vende kraft. Formålet med selskabet var at producere og sælge Madsen-Bjarnov rekylgeværet, Qvists selvladegevær og Schouboes pistol.
Det eneste, der fik betydning, var rekylgeværet.
Automatiske våben var noget nyt for den tid. Bortset fra de gamle
orgel- og revolverskyts var det amerikanske Maximgevær, fremstillet
i 1883 af Hiram Maxim, det første egentlige maskingevær.
Allerede 1886-88 udviklede daværende kaptajn af artilleriet, sene
re generalmajor og krigsminister W. H. O. Madsen og rustmester
J. N. A. R. Bjarnov et let maskingevær, der bl.a. adskilte sig fra andre
automatvåben af denne type ved at være luftkølet. Mens de fleste
andre geværer med denne høje skudhastighed helt op til anden ver
denskrig blev afkølet ved hjælp af en vandfyldt kappe omkring
løbet, blev Madsen-Bjarnov geværet afkølet ved hjælp af skiftepi
ber. Der hørte tre skiftepiber til hvert gevær. Geværet »knækkedes«,
og piben blev skiftet af skytten i liggende stilling uden brug af værk
tøj.
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Geværet blev fremstillet på Tøjhusets ny Geværfabrik ligesom for
svarets andre håndvåben. Der måtte dog udføres meget udviklings
arbejde, før våbnet kunne bruges i praksis. I 1896 overdrog opfin
derne retten til fremstilling og salg af geværet uden for Danmark til
det førnævnte konsortium. Begyndelsen var beskeden. Indtil 1904
var der kun leveret 11 rekylgeværer, heraf 7 til England. Sverige,
Tyskland, Siam og USA havde hver købt ét gevær. Fabrikationen fo
regik på Hærens Geværfabrik under ledelse af premierløjtnant J.
Schouboe.
Under den russisk-japanske krig 1904/05 viste det sig ved kamp i
terrænet, at siden med flest automatiske våben vandt. Både russere
og japanere gik derfor i gang med hurtigst muligt at opkøbe ma
skingeværer, hvor man kunne få fat i dem. Dansk Rekylriffel Syndi
kat leverede således 1.300 rekylgeværer til den russiske hær.
I Danmark blev rytteriet og artilleriet i 1903 udrustet med Mad
sen rekylgeværer. Fodfolket mente man ikke burde have dette vå
ben, da fremførelsen af den betydelige mængde ammunition ville
hæmme angrebsformationen. Først i 1917 blev fodfolkskompagni
erne udrustet med rekylgeværer. Der blev brugt heste til at bære
ammunitionen. De frivillige korps havde allerede fra omkring 1910
anskaffet cykler, hvorpå magasintasker kunne anbringes.
Efterhånden gik salget nogenlunde, og i 1914 fik den statslige
norske våbenfabrik Kongsberg fabrikationslicens. Konsortiet var i
1900 blevet omdannet til aktieselskab og havde siden da haft et lil
le værksted på Dampfærgevej i Frihavnen. Her blev der løst nogle
problemer, som Geværfabrikken ikke havde kunnet klare. I 1906
blev virksomheden helt udskilt fra den statslige fabrik. Den fik her
efter til huse i Århusgade i Frihavnen, hvor anlægget med årene
blev udvidet ved tilkøb af ejendomme. Allerede fra 1906 blev der
ved agenter og udsendte officerer startet et salgsarbejde i forskelli
ge lande. Den første officer var premierløjtnant, baron Haxthau
sen, der blev sendt til Fjernøsten, og 1907-09 blev der yderligere
ansat tre officerer for at rejse ud i verden og demonstrere våbnet.
Det var premierløjtnant T. F. Troels-Smith, der kom til at opholde
sig tre år i Sydamerika, hvorfra store kunder kom til i årenes løb,
det var min far, ligeledes premierløjtnant, der rejste i Europa med
særlig vægt på Balkan og Tyrkiet samt premierløjtnant C. With-Seidelin, der først rejste i England og Frankrig, senere over hele ver
den.
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Det var daværende premierløjtnant T. F. Troels-Smith, der ved århundredets begyndelse op
dyrkede det sydamerikanske marked, der til enhver tid var godt for våbenindustrien. Her ses
han ved en demonstration for krigsministeren i Lima, Peru. At være barhovedet kunne tilsy
neladende ikke gå an, så Troels-Smith måtte skyde den sorte, stive op i panden for at få sigte.
På det andet billede demonstreres rekylgeværets enkeltdele.
Fotos i privateje.
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1915 henvendte en russisk forretningsmand sig til Syndikatet
med forslag om leverancer til Rusland. Betingelsen var, at fabrikati
onen skulle foregå i Rusland ved et russisk selskab. Herefter opret
tede Syndikatet efter forhandlinger med ARTILLERIDIREKTIONEN
i Petrograd, afsluttet i februar 1917, et russisk aktieselskab til formå
let. Allerede fra 1916 var der foretaget investeringer mod visse for
skud fra Artilleridirektionen. På grund af kapitalmangel lånte Syn
dikatet penge af to af de selskaber, der hørte til Plum-koncernen,
United Export Company og Russisk Handelskompagni. Denne for
bindelse blev dyr, ikke mindst fordi indbetalingerne fra Artilleridi
rektionen blev forstyrret af Kerenski-revolutionen i februar. Efter
november-revolutionen kom sammenbruddet, og Syndikatet stod
med en gæld på 11 millioner kr.
Firmaet måtte rekonstrueres 1917. Rekonstruktionen krævede to
ting: penge og en ny teknisk ledelse. Pengene skaffede Plum under
den forudsætning, at Søren Jensen afgav alle sine aktier og fratråd
te som bestyrelsesformand. Med hensyn til ledelsen afgik Schouboe
som teknisk leder og blev afløst af Haubroe. Søren Jensen måtte og
så fratræde som administrerende direktør, hvorefter Haubroe var
eneste direktør, indtil Henckel blev udnævnt 1919. Der blev skaffet
midler gennem et andet Plum-selskab, Industrial Trading Co., bag
hvilket Landmandsbanken og Harald Plums Transatlantisk Kom
pagni stod. 1919 havde Russisk Handelskompagni overtaget Syndi
katets egne aktier og søgt at afkøbe fra de øvrige aktieholdere. I fe
bruar 1922 lykkedes det til dels for Transatlantisk Kompagni at over
tage de resterende. Efterhånden som Transatlantisk Kompagni måt
te likvidere, gik interesserne i Syndikatet over til Landmandsban
ken.
Straks efter krigen blev salgsarbejdet genoptaget. Det var lykke
des for Syndikatet som den første producent i verden at gennem
føre en komplet seriefabrikation af rekylgeværer. Herved var der ga
ranti for total ombyttelighed af våbnets enkelte dele. Frankrig var
1923 det første land, der fik de serieproducerede geværer. Der måt
te adskillige demonstrationer til, før eksperterne måtte acceptere,
at der virkelig var tale om ombyttelighed; en stor fordel under krigs
forhold, hvor vilkårlige dele fra forskellige beskadigede geværer
kunne bringes til at fungere sammen, uden at man skulle bruge
værktøj.
Serieproduktionen var den første af tre vigtige nyskabelser i disse
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efterkrigsår. Den anden var enhedsmaskingeværet. Baggrunden var,
at daværende kaptajn Halvor Jessen havde gjort tjeneste i den fran
ske hær i 1921; herfra kom han hjem med nye ideer, bl.a. om en let
lavet til rekylgeværet. Med to støtteben bagud og kun et fremefter,
let at slå sammen og til at bære på ryggen kunne en sådan lavet gøre
Madsen rekylgeværet anvendeligt-som tungt maskingevær med en
vægt på ca. halvdelen af andre fabrikaters. Syndikatets teknikere
greb ideen og udviklede dette princip med den faste understøtning,
så geværet bl.a. kunne bruges til beskydning af fly. Den første leve
ring af dette såkaldte enhedsmaskingevær blev på 2.000 stk. til Ar
gentina i 1928.
Den tredje nyskabelse var udviklingen af geværet til anvendelse i
flyvemaskiner. Datidens kampfly var énmotorers propelfly. For at gi
ve piloten bedst muligt sigte måtte der skydes ud over propellen,
synkroniseret med denne i vandret stilling. Dette krævede en skud
hastighed på mere end 1.000 i minuttet. Den første leverance af

Her ses enhedsmaskingeværet ved en demonstration i 1927. De to sortklædte herrer er en
major Ira Argentina og en major fra Paraguay. Den uniformsklædte er daværende kaptajn Jes
sen, mens Troels-Smith er iklædt lys frakke. Året efter blev der fra Argentina afgivet ordre på
2.000 stk. af dette bærbare rekylgevær.
Foto i privateje.
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denne type geværer var til Tyrkiet i 1925. Da der i 1927 skulle instal
leres rekylgeværer i de danske militære fly, måtte geværerne bestil
les hos Syndikatet, da hærens model ikke kunne klare den nødven
dige skudhastighed.
I øvrigt indgik der ordrer i 1920’erne fra Holland, Finland, Czekoslovakiet, Litauen, Bolivia, Estland, Ungarn, Spanien, Tyrkiet,
Bulgarien og Siam, og der blev tjent så mange penge, at den gamle
gæld fra Ruslandseventyret var endelig tilbagebetalt 1927. Ved alle
leverancer af geværer sendte køberne kontrollører; det var office
rer, der prøveskød og overvågede nedpakningen af geværerne. De
kunne undertiden opholde sig flere år i Danmark, hvor Syndikatet
sørgede for boliger og kontorer til dem.
Blandt de øvrige tekniske innovationer var en 20 mm Madsen ma
skinkanon, der, transporteret på lastbil, hesteryg eller motorcykel
kunne følge fodfolkskompagnierne. På hærens Nimbus-motorcykler kunne kanonen monteres på sidevognsladet. Fra 1937 blev der
eksperimenteret med en 37 mm kanon.
I 1927 ønskede kommissionen til reorganisering af Landmands
banken at sælge aktierne i Dansk Rekylriffel Syndikat. Køber blev et
konsortium med bestyrelsesformand, lensbaron Otto Reedtz-Thott,
Gaunø, i spidsen. Han døde imidlertid i oktober 1927 og blev er
stattet på formandsposten af generalmajor Torben Grut. Han måtte
imidlertid træde ud af bestyrelsen i foråret 1928, fordi regeringen
ikke fandt det rigtigt, at en tjenstgørende officer var medlem af be
styrelsen for en våbenfabrik. Efter et mellemspil blev direktør E.
Bülow formand, en post han beholdt til sin død 1940.

Efter første verdenskrigs meningsløse menneskeslagteri var krigstrætheden og afsky for krig i det hele taget blevet dominerende, og
man svingede i den anden grøft: ingen våben - ingen krig. Troen på
Folkeforbundet, der ingen militær magt havde, var stor. Syndikatet
ønskede derfor at skifte til et mindre provokerende navn, ikke
mindst da man i 1930’erne forsøgte at optage produktion af vare
grupper til civile formål. 1936 blev navnet ændret til Dansk Industri
Syndikat Aktieselskab, Compagni Madsen, forkortet til DISA.
Under Stauning-Munch regeringen opstod der i øvrigt visse van
skeligheder for Syndikatets eksportforretninger. Dansk lov for
hindrede våbensalg til krigsførende parter, og udenrigsminister P.
Munch stod bag en striks administration af loven. Selv om Folkefor-
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bundet fastslog, at Abessinien burde forsynes med våben efter Itali
ens angreb 1935, forhindrede Munch, at Syndikatet fik udførselstil
ladelse. Det samme gjorde han i 1938 ved krigen i Kina, men her
blev han underkendt af statsministeren i samråd med handelsmini
steren. Resultatet blev en stor ordre på rekylgeværer og 20 mm ka
noner.
I 1934 startede Syndikatet en produktion af luftværnsmateriel,
først og fremmest sirener til byer og fabrikker.

W. C. L. Haubroe
Som nævnt blev min far ansat i Syndikatet 1908, i begyndelsen med
særlig tjeneste på Balkan og i Tyrkiet. Om sit arbejde skrev han i
sin ridderbiografi 1922: »... rigt afvekslende arbejde, der fortrinsvis
omhandlede militære emner, forhandlinger med de udenlandske
krigsministerier gav lejlighed til en uddannelse, som kun falder i de
færreste menneskers lod. I årene 1908 til 1914 besøgte jeg de aller-

Premierløjtnant Werner Chr.
Lassen Haubroe (18781964). Billedet er fra ca.
191 1, da Haubroe rejste på
Balkan og i Tyrkiet.
Foto i privateje.
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fleste hovedstæder i Europa, demonstrerede rekylgeværet og førte
de efterfølgende forhandlinger«.
Min far var født 10. februar 1878 i Ålborg som søn af fabrikant og
husejer Werner Chr. L. Haubroe og Wilhelmine, født Hoppe. Efter
studentereksamen fra Viborg 1897 fulgte soldatertid i Ålborg, sekondløjtnan tskolen på Kronborg i vinteren 1898-99 og endelig
næstældste klasse på Officersskolen. Han blev udnævnt til premier
løjtnant 1901.
Far gjorde tjeneste ved 21. bataljon, der dengang lå i Kastellet.
Han benyttede dog også de år, hvor bataljonen intet mandskab hav
de, til at gennemgå kurser på Skydeskolen for Håndvåben. Desuden
var han på en studietur til Dresden. Samtidig læste han sprog, navn
lig fransk, der var militærsproget på den tid. Efter at være trådt
uden for nummer blev han ansat i Syndikatet fra 1. januar 1908. Ved
krigsudbruddet 1914 blev han indkaldt til sikringsstyrken, men
vendte tilbage til virksomheden efter 15 måneder. Far blev udnævnt
til direktør med virkning fra 1. maj 1917. Haxthausen havde forladt
virksomheden efter et par år, Troels-Smith var efter opholdet i Syd
amerika vendt tilbage til hæren, hvorfra han atter kom til Syndika
tet i 1919, nu som oberstløjtnant. With-Seidelin opholdt sig i Eng
land, hvor han arbejdede for at sælge rekylgeværet. Han nåede dog
ikke frem til en aftale med det engelske krigsministerium inden
våbenstilstanden.
Fars kontor lå på første sal ud til en lille stille sidegade. Det var
meget spartansk indrettet: bejdset fyrretræsskrivebord og ditto ar
kivskabe, brunt linoleum på gulvet og en skrivebordsstol, der som
noget helt nyt var forsynet med hjul. Den var fremstillet på fabrik
ken. Væggene i det lille kontor var nærmest tapetserede med den
samling af gamle våben, han havde arvet efter sin far. Et sæt ældre
kurvemøbler, bestående af en lille sofa og to stole samt et lille rundt
bord udgjorde mødefaciliteterne. Det hele udgjorde et hjemligt
miljø for de fremmede kontrolofficerer. I øvrigt herskede der en
god kollegial ånd mellem de mange officerer på virksomheden.
Mange af dem var fars og mors personlige venner.
1920 bestod medarbejderstaben af 25 funktionærer, 66 maskinar
bejdere, 29 arbejdsmænd og 21 lærlinge. 1940 var arbejdsstyrken
vokset til 126 funktionærer, 6 kontorelever, 812 maskinarbejdere,
376 arbejdsmænd og 33 lærlinge.
Længe før ferieloven 1938 var der blevet indført ferie med løn for
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arbejderne på Syndikatet. Far har engang forklaret, at det var det
mest praktiske, for så kunne man få gjort hovedrent og repareret
bygninger og maskiner uden at forstyrre arbejdet. Som lærlinge antoges kun sønner af arbejdere på fabrikken. Det gav stabilitet og for
nemmelse af familievirksomhed. Fars humoristiske og lidt barske
kommentar var: »Det holder begge parter i ørerne«. På den tid var
der kun mandlig arbejdskraft på en fabrik af denne art. Kun i kanti
nen fandtes kvindelig arbejdskraft.Hvor der ikke blev brugt kittel,
var påklædningen jakke og slips. De ledende var jo alle officerer fra
den tid, hvor påklædningen var den dobbeltradede våbenfrakke,
der holdtes knappet i halsen. Der var tre kantiner, en for arbejdere,
en for funktionærer og en for direktionen. Efterhånden blev det
dog vanskeligt at gøre forskel, så der blev indrettet en kantine for al
le funktionærer, så de, der plejede at spise i direktionskantinen, nu
fik et langt bord i hjørnet, mens alle andre spiste ved fire mands
borde. Efter frokosten gik de fra det lange bord ovenpå til en hyg
gelig samlingsstue, hvor dagens problemer blev drøftet. Demokrati
et havde fået sit, og den nødvendige konference kunne afholdes
uden tilhørere.
I slutningen af 1930’erne blev det nødvendigt at installere et tele-

Her er det en større brasiliansk kommission med damer, der i 1929 anskuer krigsmateriellet.
Direktør W. C. L. Haubroe står yderst til venstre med sort hat. Manden bag de to damer er
kaptajn CL With-Seidelin.
Foto i privateje.
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fonbord. Hidtil havde man klaret sig med enkelte telefoner her og
der. Far havde en telefon i sit kontor. Den var ikke anført i telefon
bogen, og den blev ikke skiftet ud, omstillingsbord eller ej. Det var
bedst at kunne ringe op selv. At passe omstillingsbordet kunne man
ikke byde en mand, så der blev ansat en dame.
I øvrigt var der ordnede pensionsforhold efter tidens mønster.
Der var et hjælpefond i form af en selvejende institution med det
formål at yde hjælp og understøttelse til funktionærer i tilfælde af
sygdom samt til enker eller umyndige børn efter bestyrelsens skøn.
1937 oprettedes »Fællesklubbens Hjælpefond« med samme formål
for arbejderne. Der fandtes også en sportsklub med deltagelse fra
alle personalegrupper.
Før nedlæggelsen af de frivillige korps i 1936 havde Syndikatet
hjulpet navnlig Kongens Livjægerkorps med våben og økonomisk
støtte. Den senere bestyrelsesformand, direktør Percy Ipsen var for-

DISA’s orkester på hovedgaden i Hillerød i sommeren 1943 eller 1944. Orkestret var dannet
på basis af det i 1937 nedlagte Kongens Livjægerkorps. De Heste trompeterer i orkestret var
lærlinge på fabrikken. Den markante tambourmajor er løjtnant Henri Kaas-Larsen, lnftværnsleder bos DISA tinder krigen.
Foto i privateje.
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mand for Livjægerselskabets præsidium. Da Livjægerne startede et
musikkorps, gav Syndikatet støtte til instrumenterne. Far ønskede,
at orkestret skulle leve videre efter korpsets nedlæggelse, og det
blev til DISA’s orkester i hvide bluser og sorte bukser og med en flot
hvid kasket. Efterhånden blev mange af orkestermedlemmerne an
sat i Syndikatet. Orkestret fulgte f.eks. sportsklubben til Fagenes
Fest i Idrætsparken. Da korpsene blev genoprettet efter krigen i
form af Hjemmeværnet, fandt orkestret igen sin naturlige plads un
der Hjemmeværnsregion VI.
I forbindelse med begivenhederne i skæbneåret 1927 gennemle
vede far en krise. Som nævnt blev aktierne overtaget af et konsorti
um med general Grut i spidsen. Det skete i konkurrence med et an
det konsortium, ledet af grosserer Søren Jensen, den drivende kraft
bag oprettelsen af Syndikatet i sin tid. Søren Jensen meddelte far, at
hvis hans konsortium fik majoriteten, måtte far forlade virksomhe
den. Det vides ikke, hvornår eller hvorfor Søren Jensen havde ud
viklet en sådan modvilje mod far. For far og mor var det en svær tid.
De var blevet gift 1911 og havde tre børn. Et par år før var de flyttet
til en større lejlighed, passende for en leder af en fremgangsrig in
dustrivirksomhed. Far havde taget afsked fra hæren i 1923. Skulle
han nu til at finde nyt arbejde?
Allerede i 1917, da Ruslandseventyret sluttede, havde Harald
Plum sammen med Emil Glückstadt fjernet Søren Jensen fra ledel
sen, fra 1918 også fra posten som bestyrelsesformand. Plum havde i
1927 den største indflydelse på Syndikatet, og han var ikke indstillet
på at lade Søren Jensen genindtage en fremtrædende position. I en
skrivelse til Landmandsbankens bankråd af 12. november 1927 for
klarede Plum, at han havde prøvet at få de to konsortier til at sam
arbejde. Det havde Søren Jensen imidlertid afvist, da han jo ikke øn
skede at samarbejde med den tekniske direktør Haubroe. Plum
skrev videre, at han anså det for en livsbetingelse for virksomheden,
at Haubroe blev, og at han selv stod bag et konsortium til støtte for
Grut-konsortiet. Allerede en uge efter afgjorde bankrådet sagen ef
ter Plums plan, og krisen var overstået. Søren Jensen havde fortsat
kontraktmæssig ret til at være i bestyrelsen, hvorfra han trak sig i
1934, da han var 74 år.
Helt omkostningsfrit var det ikke for min far. Han havde hidtil
haft et godt samarbejde med sin meddirektør A. Henckel og også
haft privat omgang med ham. I forbindelse med krisen havde Hen-
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ekel betydet Søren Jensen, at han godt ville fortsætte, selv om Hau
broe skulle gå af. Det kunne far ikke forstå, og samarbejdet belaste
des i årevis derefter. Og siden var der kun omgang mellem familier
ne ved officielle lejligheder. I det hele taget tror jeg, at bekymrin
gerne i 1927 med hele den usikkerhed, der lå i situationen, på en
måde blev lidt for meget for far og mor. De havde altid holdt af fa
milieselskaber, og disse havde altid været både festlige og morsom
me. De fortsatte selvfølgelig, men det hele blev mere alvorligt. Man
legede f.eks. ikke mere selskabslege, som var almindelige for denne
generation, der var vokset op uden radio og fjernsyn.
Da krisen var overstået, fik far en sølvcigarkasse med sit mono
gram og årstallet 1927 graveret i låget, af de øvrige deltagere i kon
sortiet.
Under 1920’ernes borgerlige regeringer havde Syndikatet sjæl
dent vanskeligheder med at opnå nødvendige eksporttilladelser.
Værre blev det under den socialdemokratisk-radikale regering Stauning-Munch fra 1929. Udenrigsminister Munch var pacifist og stred
af ærlig overbevisning imod enhver form for militær, herunder vå-

Her er det mere tunge skyts, en 20 mm maskinkanon, der var beregnet til at følge fodfolks
kompagnierne. Billedet er fra april-maj 1938, og det er en fransk kommission, der er på be
søg. De to midterste herrer er kaptajnerne Balslev og Wilh-Seidelin.
Foto i privateje.
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benfremstilling og våbensalg. Syndikatet havde i en årrække funge
ret som mellemmand, når marinen ville afhænde ældre skibe. At
sælge dem til udlandet var væsentlig mere lønsomt end at hugge
dem op. Det fik Munch gjort en ende på. En regering, hvor han var
udenrigsminister, skulle ikke tjene penge på krigsmateriel. Far var
konservativ og borgerlig, men han sagde en gang til mig, at Stauning var en fornuftig mand, man kunne tale med. Munch derimod
brød han sig ikke om.
En af de alvorligste episoder, far oplevede med udenrigsminister
Munch, var under den spanske borgerkrig 1936-39. Den af Spanien
og borgerkrigen aldeles uafhængige republik Portugal, der tidlige
re havde købt våben i Danmark, afgav i 1936 en lille ordre på 32 re
kylgeværer, øjensynlig forløber for en større bestilling. Man håbede,
at Portugal ville indføre Madsen-geværet som standardvåben i
hæren. Da den portugisiske gesandt henvendte sig til udenrigsmini
steren for at opnå udførselstilladelse, kom denne med udtalelser
om, at man jo kunne regne med, at disse våben gik videre til gene
ral Franco. Gesandten blev så vred, at han forlod mødet og rappor-

Her er personalet på Dansk Industri Syndikat, opstillet i 1938 foran den bygning, der blev
ødelagt i 1944. Gavlen vendte mod Arhusgade, facaden mod Glückstadtsvej.
Foto i privateje.
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terede til præsident Salazar. Han blev endnu mere vred og forbød
våbenkøb i Danmark i fremtiden. Ordren på de 32 geværer gik her
efter til Tyskland. Munch hævdede, at gesandten havde misforstået
ham. Han havde kun ment, at sagen skulle forelægges ministerrå
det, fordi Portugal havde fælles grænse med Spanien. Det ændrede
intet ved forholdet. Først i 1939 lykkedes det igen at få en mindre
ordre på Madsen-geværet til rytteriet.
Den 9. april 1940 kom den tyske besættelse. Blandt fars efterladte
papirer er der fundet en beretning om Syndikatets forhold under
krigen, skrevet i juni 1945. Det vides ikke, hvem den var tiltænkt; det
var muligvis en intern rapport. Den bringes her i sin helhed.

Juni 1945
Dansk Industri Syndikat under den tyske besættelse
Da Danmark den 9. april 1940 blev besat af tyskerne, ventede man på
Dansk Industri Syndikat, at lysk militær ville besætte fabrikken. Dette skete
dog ikke, og først den 17. april blev der fra det tyske gesandtskab rettet telefo
nisk forespørgsel, om vi ville modtage en tysk officer.
Direktør Henckel tog til Udenrigsministeriet, hvor han havde en samtale
med direktøren, minister Mohr, der udtalte, at vi så vidt muligt burde henvi
se de tyske myndigheder til Udenrigsministeriet i spørgsmål af betydning for
Danmark. Forøvrigt var vi nødt til at give tyskerne sådanne oplysninger om
Syndikatet, som de måtte rette henvendelse til os om. Samme dag kl. 17 kom
Fregattenkapitän Dr. Forstmann ud på Syndikatets kontor.
Dr. Forstmann, der senere blev udnævnt til Kapitän zur See (svarende til
kommandør hos os), har i hele besættelsestiden været cheffor Rüstungsstab
Dänemark, hvorigennem alle bestillinger til den danske industri skulle gå.
Ved mødet på Syndikatets kontor den 17. april 1940 udtalte kaptajn
Forstmann, al Tyskland var interesseret i, at det danske erhvervsliv holdtes i
gang og derfor også i, at vor virksomhed opretholdtes. Formålet med hans be
søg var at forespørge, om vi i princippet var villige til at fabrikere våben til
den tyske Værnemagt. Hertil svarede vi, at det ikke var tilladt at levere våben
til krigsførende magter, hvorfor vi henviste ham til forhandling med den
danske regering. Dr. Forstmann var enig i, at de tyske myndigheder måtte ret
te henvendelse til den danske regering.
Den 3. maj havde direktør Henckel en samtale med udenrigsminister Dr.
Munch og minister Mohr. Dr. Munch meddelte, at der var truffet aftale mel-
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lem Danmark og den tyske Værnemagt, hvorefter Danmark skulle overlade
Værnemagten en del våben. Handelsforhandlinger skulle optages i Berlin i
begyndelsen af maj.
11940 afgav den tyske marine bestilling på 500 stk. 20 mm maskinkano
ner og Luftfartsministeriet en bestilling på 2400 stk. 7,9 mm maskingeværer,
hvorpå vi svarede, at vi måtte have Udenrigsministeriets tilladelse. I han
delsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland var disse bestillinger opta
get.
Forinden Syndikatet accepterede disse bestillinger, henvendte selskabets for
mand, direktør Percy Ipsen sig til Udenrigsministeriet (afdelingschef Wassard og kontorchef Peschardt) og udtalte, såvidt han husker, at vi var meget
betænkelige ved den udvikling, der havde fundet sted, og at han kunne tæn
ke sig, at selskabets bestyrelse og aktionærer ville foretrække at lukke fabrik
ken. Hertil blev der svaret, at det måtte vi endelig ikke gøre, da man så risi
kerede, at tyskerne beslaglagde fabrikken, og det kunne tænkes, at det ville
udstrække sig også til andre fabrikker.
Til at kontrollere og godkende de bestilte våben blev der ved Syndikatet
indsat en kontrollørfra marinen, en fra luftvåbnet og senere også fra hæren.
I øvrigt blev der til stadighed, stillet krav om forøgelse af produktionen.
En af tyskernes første handlinger var at forbyde al udførsel af våben fra
Danmark med mindre der forelå en tilladelse fra de tyske militær myndighe
der.
Det af Sverige og Finland bestilte materiel måtte således vel holdes parat,
men ikke bringes til afsendelse, før derforelå udtrykkelig udførselstilladelse.
De øvrige bestillinger fra Danmark, Belgien, Holland, Irland, Portugal,
Kina, Chile og U.S.A, skulle annulleres, og hvis materiellet var færdigt,
skulle det, tilbydes den tyske Værnemagt.
Denne ordre blev dog tilbagekaldt ved et besøg af direktør Henckel den 4.
juni i O. KW. (Oberkommando der Wehrmacht) i Berlin, og samtidig blev
det i O. K. W. lovet, at Syndikatet skulle være berettiget til at reservere en del
af sin produktion, 20-25%, til andre stater. Denne bestemmelse fik stor be
tydningfor Syndikatet, idet vi ved tyske krav om øget produktion kunne hen
vise hertil. Vi fik faktisk tyskernes tilladelse til at levere våben ikke blot til sta
ter, der kunne betegnes som delvis afhængige af Tyskland, som Finland, Un
garn og Kroatien, men endog til Portugal, der dog havde en alliance med
Storbritannien. Vi har under besættelsen haft tre leverancer til Portugal, og
hver gang har der været en portugisisk modtagelseskommission bestående af
to eller tre officerer hos fabrikken.
Også til Jugoslavien fik vi lov til at levere. Det blev dog ikke til noget. Vi
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foretog demonstration i Belgrad, sidst i marts 1941, men så kom bruddet med,
Tyskland.
Værdien af Syndikatets leverancer til andre stater end Tyskland de fem år,
besættelsen varede, ibdgør 31 % af den samlede omsætning.
Da Holland var nedkæmpet, erklærede Tyskland den hollandske forskuds
betalingfor leverancerne til dette land på ca. kr. 1.225.000,-for krigsby tte og
forlangte beløbet udbetalt af Syndikatet. Direktør Henckel måtte igen til for
handling i O.K. W. 6. marts 1941, og det lykkedes at få det rejste krav delvis
annulleret.
Med, U.S.A, og Brasilien havde der været ført forhandlinger om fabrikati
onsretten for vore våben. I december 1940 begyndte tyskerne imidlertid at in
teressere sigfor dette spørgsmål. Vi meddelte, at der var underskrevet kontrakt
med U.S.A, i april 1940. Det gjaldt imidlertid om at få, tegningerne derover,
og det amerikanske gesandtskab påtog sig oversendelsen, der fandt sted i au
gust-oktober 1940.
I begyndelsen af 1941 blev forholdet mellem U.S.A, og Tyskland spændt.
England havde i maj 1940 besat Island og under et besøg i Berlin i juni
1941 erfarede kaptajn Balslev og direktør Henckel af en tysker i Luftfartsmi
nisteriet, at der lige havde vceret afholdt et møde i ministeriet, og at det var
blevet vedtaget, at Tyskland skulle besætte Island. Tyskerne anslog den en
gelske styrke til 15.000 mand. Aktionen skulle foretages fra Norge dels med
sø- dels med luftstyrker.
Direktør Henckel satte sig straks i forbindelse med den amerikanske chargé
d, 'affaires, Mr. Perkins, og sekretæren, Mr. Reams, der sendte oplysningen til
Washington i kode-telegram, hvorefter amerikanske marinetropper den 7. ju
li 1941 blev landsat i Island. Tyskland fik således ikke lejlighed til at gen
nemføre planen om u-båds- ogflyvebasis i Island.
For Brasiliens vedkommende havde Tyskland i januar 1941 erklæret, at
derfra tysk side intet var til hinderfor, at vi overdrog Brasilien fabrikations
retten. Tegningerne (ca. 10.000 stk.) blev færdige i begyndelsen af 1942,
men allerede i januar 1942 afbrød Brasilien den diplomatiske forbindelse
med Tyskland, og i april 1942 måtte gesandtskabet og den brasilianske kon
trolofficer, der var ved Syndikatet, afrejse fra Danmark.
En stor del af tegningerne var dog allerede i fire store kuffer ter' indleveret
til Statsbanerne sammen med kontrolofficerens personlige effekter til forsen
delse direkte til Lissabon, da derfra tyskerne kom ordre til ikke at medgive of
ficeren tegningerne.
De resterende tegninger måtte derfor mikrofotograferes, så han kunne have
filmene i sin rejsebagage, da han den 9. april 1942 afrejste.
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Efter begivenhederne den 29. august 1943 var det klart, at Syndikatet
med sine beholdninger af våben og ammunition ved en eventuel invasion
kunne blive en faktor af betydning i befrielseskampen.
Til sikring affabrikken blev bygningerne inddelt i 5 grupper, hver under
sin chef; vi disponerede over ca. 150 skytter fra eget personale. Der blev købt
projektører, sandsække, sand, konserves, forbindssager, bårer o. s. v. De enkel
te bygninger blev undersøgt, visse ombygninger foretaget, således at der over
alt kunne præsteres enfilerende ild.
Direktør Haubroe trådte i forbindelse med, viceadmiral Vedel, og det blev
aftalt, at videre forhandlinger skulle føres med et 3-mands udvalg; i dette
blev det bestemt, at marinen i påkommende tilfælde skulle mobilisere i Syndi
katet; mandskabets mødesteder blev fastsat til forskellige steder i havnen,
transporterne gennem havnen fra disse steder og til Syndikatet blev aftalt
med ejerne af slæbebåde og lignende småfartøjer.
Direktør Haubroe talte også med politiinspektør Mellerup og satte ham ind
i planerne. Det blev aftalt, at et udvalg fra politiet, ligesom fra Marineministeriet, skulle nedsættes for udarbejdelse af nærmere planer.
På grund af ovennævnte aftaler blev det bestemt, at en direkte telefonled
ning skulle etableres mellem politigården og direktør Haubroes kontor. Dette
kom ikke til udførelse på grund af begivenheder som skildres i det følgende.
En kaptajn fra »Danforce«, der i nogle dage var i København, blev un
derrettet om situationen og udtalte, at han ville bringe oplysningen videre ef
ter sin hjemkomst - Brigaden ville da tage hensyn hertil ved udformningen
af planer for landgang.
En aften i januar 1944 fik direktør Haubroe besøg af en mand, som han
vidste, var Arne Sørensens højre hånd. Han udtalte ikke direkte, at han kom
fra Frihedsrådet, men direktør Haubroe opfattede det således, idet han udtal
te, at han på grund af vore beholdningers størrelse ville være i stand til at
forhindre sabotage mod Syndikatet. Han spurgte om beholdningernes størrel
se, om muligheden for eventuel udlevering straks afforskelligt materiel; det
sidste afslog vi. Syndikatet kunne og måtte ikke blande sig op i noget, der
kunne få de alvorligste konsekvenser for selskabet. Vore beholdninger kunne
vi til sin tid stille til rådighed for den danske regering, men for at vi kunne
beholde vore beholdninger, måtte der eksistere et formelt tillidsforhold mellem
tyskerne og Syndikatet. Blev dette brudt, ville alle beholdningerne blive frata
get os.
Efter samtalen følte direktør Haubroe sig overbevist om, at vi ikke blev sa
boteret.
Sidst i februar 1944 fik tyskerne nys om, at der henlå våben og ammuni-
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lion på Syndikatet. Direktør Haubroe blev af Gestapo hentet til forklaring på
Dagmarhus, og direktør Henckel blev tilsagt til Rüstungsstab og bebrejdet, at
vi havde våben liggende uden tyskernes vidende, hvilket varforbudt. Vi kun
ne dog meddele, at tyskerne i april 1940 på forlangende havde fået en forteg
nelse derover. 11940 havde disse våben, der varfor helt andre kalibre end det
lyske, ingen interesse haft.
I de følgende dage blev der forhandlet med Dr. Best, ligesom Gestapo un
dersøgte, hvorledes våbnene var oplagret, hvorefter der skulle træffes afgørelse
af general Hanneken. I april og maj afhentede tyskerne nogle partier' ma
skingeværer og ammunition.
Inden ammunitionen blev hentet, lykkedes det dog at skaffe en del ammu
nition, nemlig 130.000 geværpatroner og 40.000 pistolpatroner' til side. Ge
værpatronerne blev ladet i magasiner og disse atter i tasker, således at udle
vering til Modstandsbevægelsen, når denne skulle finde sted, kunne ske hur
tigt. Alle patroner blev gemt i et rum, hvis åbning blev skjult med en trævæg,
foran hvilken en reol blev stillet. Forsøgsafdelingens personale havde været
behjælpelig her med.
Trods gentagne razziaer på fabrikken fandt tyskerne aldrig ammunitio
nen. Først natten mellem 6. og 7. april 1945 havde to af Syndikatets folk,
der kendte skjulestedet, åbnet væggen til rummet og udtaget 30.000 patroner.
Rummet var atter blevet omhyggeligt lukket og alle spor fjernet. Den 7. april
om formiddagen forsøgte de at bortføre disse patroner på en lastbil, men blev
opdaget af en tysk officer, der' tilkaldte det tyske politi, medens gerningsmændene flygtede.
Politiet afvæbnede derefter Syndikatets vagt og indsatte tysk vagt i stedet.
Søndag den 8. aprilforetog Cæstapo en undersøgelse i 8 timer med 200 mand
uden dog at finde våben eller ammunition. I stedet bortførte de støvler, klæd
ningsstykker og andre effekter til en værdi af ca. kr. 98.000,-. Rüstungsstab
forlangte at vide, hvor den ammunition, der skulle have været bortført, hav
de været, men mærkværdigt nok gik de ikke særlig stærkt ind på spørgsmålet.
Dog sørgede vi for, at forsøgslederen og en skytte, der måtte anses for true
de, kom af sted til Sverige.
I december 1942 var det ved lov blevet bestemt, at der skulle oprettes sabo
tagevagt ved de forskellige erhvervsvirksomheder. En sådan blev oprettet ved
Syndikatet, og i januar 1944 blev hele terrænet på politiets foranledning af
spærret med ståltrådshegn.
Adskillige gange ville tyskerne have tysk vagt indsat; men dette lykkedes
det at undgå indtil den ovenfor omtalte episode den 7. april 1945 indtraf.
Fra denne dato og indtil kapitulationen den 5. maj var der udelukkende tysk
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vagt bestående af 60 mand. Disse trak sig på opfordring tilbage den 5. maj
om morgenen, hvorefter en del af vort tidligere vagtmandskab genoptog tje
nesten.
I 1942 begyndte sabotagen mod forskellige virksomheder. Syndikatets fa
brik i Frihavnen var tre gange udsat for sabotage. Første gang den 10. maj
1943 blev den elektriske fordelertavle i hovedfabrikken ødelagt tilligemed, en
del kontorer og tegnestuer. Den anden gang 20. december 1943 var alvorli
gere, dels fordi skaden på fabriksbygningen var ret stor, og særlig fordi ca. 20
personer kom til skade. Den tredie sabotage fandt sted den 22. juni 1944 og
var den grundigste, idet den grå fabriksbygning blev helt ødelagt tilligemed,
hærderiet, ligesom flere andre bygninger blev stærkt beskadiget.
Efter hver' sabotage mødte selvfølgelig tysk militær og tysk politi. Ved sabo
tagen i juni 1944 blev direktør Haubroe og næsten alle de funktionærer og
vagtmandskab, i alt ca. 50 personer; der var ilet til, af Bovensieben fra Ge
stapo ca. kl. 22 slæbt med til Shellhusel, hvor de fleste måtte stå hele natten
med ansigtet mod væggen. Direktør Haubroe og flere af de højere fu nktio
nærer blev frigivet næste morgen kl. 4.45, medens en del andre først slap ud
kl. 11. Grev Valdemar af Rosenborg og ca. 20 af vore vagtmænd blev ført til
Vestre Fængsel, hvorfra Grev Valdemar blev løsladt 8. juli, 11 vagtmænd 17.
juli, 4 den 19. juli og resien først i begyndelsen af oktober.
Dagen efter sabotagen forlangte tyskerne, at alle fra Syndikatet skulle for
ladefabrikken, som i tre døgn holdtes besat af tysk militær og politi. Da Syn
dikatets personale den 26. juni kunne vende tilbage, viste det sig, at der var
stjålet ganske utroligt, navnlig måleværktøj, skrivemaskiner, tegnerekvisiter,
fyldepenne og meget andet.
Den 30. juni mødte arbejderne igen til normal tid; men kl. 9 begyndte fol
kestrejken, så alle gik hjem. Den 23. juni om morgenen havde tyskerne - an
tagelig som hævn for sabotagen - ladet otte arresterede sabotører henrette,
heriblandt en søn af underdirektør i Syndikatet, kaptajn Balslev. Disse hav
de selvsagt intet med sabotagen af Syndikatet at gøre. Schalburgkorpset hav
de i dagene efter sabotagen sprængt mange bygninger i Tivoli i luften. Den
vigtigste grund til folkestrejken var måske dog tyskernes udgangsforbud efter
kl. 20.
Lørdag den 1. juli besatte tysk vagt indgangsporten til Frihavnen i Aarhusgade. Denne vagt vedvarede til 5. maj 1945. Tyskerne forsøgte gentagne
gange at få Syndikatets vagt helt eller delvis afløst af tysk politi; men det lyk
kedes hver gang at få dette afværget lige til april 1945.
Den 29. august 1943 havde tyskerne overrumplet Sy ndikatets vagt og af
væbnet den; men samme dag blev den dog genindsat, og det tyske militær
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trak sig tilbage. I nærheden af Syndikatet havde den tyske marine den gang
et depot, der bevogtedes af tyske marinevægtere, der alle var danskere. Syndi
katets vagt anså med rette disse marinevægtere for forrædere, og forholdet
mellem vor vagt og marinevægterne var meget spændt. Den 31. august arre
sterede marinevægterne en af vore vagtmænd og ville føre ham til Kastellet.
Kaptajnløjtnant Westenholz forsøgte at tale dem til fornuft, men blev selv er
klæret for arrestant. Imidlertid kom der' en lysk officer til, arrestanterne blev
frigivet, og marinevægterne blev fjernet og erstattet med. tyske soldater.
Ved razziaen på det danske politi den 19. september 1944 havde tyskerne
beordret fiyvervarsel, medens politistationerne blev stormet. Vore vagters uni
form har ret stor lighed med politiets. Dette har antagelig været grunden til,
at 5 d 6 tyskere, der senere viste sig at tilhøre det tyske kystpoliti, der under'
alarmen kom forbi fabrikken ad Gittervej, vendte om og listede tilbage halvt,
dækket af bygninger og med maskinpistoler i skudstilling. Syndikatets vagt
blev alarmeret, og det kom til ildkamp, hvorunder en tysker blev dræbt og to
sårede, hvoraf den ene hårdt. Af Syndikatets vagt blev kun en ganske let
såret.
Der hændte også små episoder af mere harmløs karakter. Således mødte den
13. april 1944 ca. 10 tyske soldater under ledelse afen underofficer og erklæ
rede, at de skulle besætte fabrikken. De nægtede at opgive, fra hvilken tysk
myndighed denne ordre var givet. Der blev nægtet dem adgang, og Syndika
tets vagt tog opstilling med våben i hånd. En halv time senere afmarcherede
tyskerne uden at have gjort forsøg på at forcere adgang. Ved forespørgsel i
Rüstungsstab blev det opklaret, at det drejede sig om en øvelse. Der blev gjort
undskyldning og lovet, at noget lignende ikke ville gentage sig. Samme dag
havde de som led i øvelsen besat Nationalbanken og Hovedpostkontoret.
Den 17. oktober 1944 ringede en rittmeister, der forøvrigt under hele be
sættelsen udviste en noget taktløs optræden, til kaptajnløjtnant Westenholz
og erklærede i ubeherskede vendinger, at nu måtte det høre op med vort vagt
korps, nu havde det igen forulempet en tysk officer, da denne gik uden forfa
brikkens grund på Redhavnsvej; vagten havde sigtet på officeren med sin
maskinpistol. Ritmesteren ville nu komme ud sammen med en anden officer.
Denne officer, der i modsætning til ritmesteren optrådte på en korrekt og
velvillig måde, udtalte, at de var kommen for at forsøge, om der ikke var mu
lighed for at etablere kontakt mellem vort vagtkorps og den tyske vagt ved
indgangen til Frihavnen. Han forstod meget vel, at der ikke kunne være tale
om noget intimere samkvem. Der var nu sket det, at den tyske vagt var blevet
afløst af et nyt hold, der lige var kommen til Danmark under ledelse af en
kommandant, der aldrig havde været i Danmark før. Nu havde denne kom-
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mandant været nysgerrigfor at se, hvad det varfor en fabrik, der var afspær
ret; han var derfor gået ned, ad Redhavnsvej, men havde haft en fornemmel
se af at blive iagttaget, og da han vendte sig om, så han mundingen af en
maskinpistol rettet direkte mod sig. Syndikatet spurgte, om det da ikke var
vagtens pligt at være agtpågivende. Jo, der var intet at bebrejde vagten; men
det var derfor, det var af betydning, at de to vagthold havde kontakt.
Ved en rundgang efter samtalen viste det sig, at det kun drejede sig om en
maskinpistol, der til stadighed var anbragt i skydeskåret i en caponiére, og at
der således slet ikke havde været nogen vagtmand bag.
Selv om man må indrømme, at de tyske officerer under besættelsen i del sto
re og hele er optrådt høfligt og korrekt overfor Syndikatet, så har der dog været
mange gnidninger, og det har været højst ubehageligt at måtte arbejde under
tysk kontrol. Selv om det tyske kontrolpersonale ikke direkte blandede sig i
Syndikatets anliggender, må man dog gå udfra, at de var sat til at rappor
tere alt, hvad de fik kendskab til.
Omsider oprandt befrielsens dag den 5. maj 1945. Som allerede nævnt
trak den lyske vagt sig på opfordring af Syndikatet tilbage, og Syndikatets
vagtkorps trådte igen i funktion og overtog bevogtningen sammen med 25
frihedskæmpere af Syndikatets egne folk.
Desværre havde, som allerede nævnt, tyskerne beslaglagt de fleste af Syn
dikatets våben, der var beregnet til anvendelse for denne dag. Heldigvis blev
dagen ikke, som man havde befrygtet, et væbnet opgør med tysk politi og mi
litær, så der blev ikke brug for større antal maskingeværer. Hvad Syndikatet
havde tilbage blev overgivet frihedskæmperne, nemlig 74 maskingeværer, 6
stk. 20 mm og 3 stk. 37 mm kanoner.
Før krigen og lige til november 1943 havde fabrikken en â to gange ugent
lig haft besøg af ca. 200 mennesker hver gang. I alt har besøgene omfattet ca.
30.000 menneskerfra ca. 250forskellige foreninger eller institutioner.
Under hele besættelsen har Syndikatet ydet Modstandsbevægelsen støtte
navnlig med reparation af våben.
Om betydningen af sabotagen den 22. juni 1944 er meningerne delle.
Nogle vil hævde, at sabotagen var en fejl set fra et dansk synspunkt, fordi de
mængder af våben og ammunition, som fandtes, og som var af værdi også
for Modstandsbevægelsen, nu gik tabt for denne. Andre mener, at sabotagen
var berettiget alene som propaganda, og det må indrømmes, at den var dyg
tigt og grundigt udført.
Af tyskerne blev der i tiden fra april 1944 til maj 1945 efterhånden be
slaglagt ca. 850 maskingeværer, dele til maskinpistoler og en mængde am
munition til en værdi af henved kr. 3.000.000.
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Af disse maskingeværer viste det sig efter kapitulationen, at 550 var ført
til Bayern trods afgivet løfte om, at det beslaglagte materiel ville forblive her i
landet og blive tilbageleveret os ved krigens ophør.
Efter et overfald på hærens våbenarsenal i november 1944 blev der derfra
bortført et større antal dele Hl maskinpistoler, hvilket havde tilfølge, at ty
skerne beslaglagde alle de maskinpistoldele, derfandtes på Syndikatet.

Til afslutning vil der være grund til med et par ord at nævne den indsats,
Syndikatets vagtmandskab har gjort for bevarelsen affabrikken.
Der harfra begyndelsen været lagt den største vægt på mandskabets natio
nale betoning. Vagtmandskabet bestod af gode danske soldater, hvoraf man
ge kom fra Frihedsbevægelsen og gik ind, i Syndikatets vagtkorps med det ud
trykkelige formål at søge at bevare fabrikken.
De første to sabotager skete indefra, så tyskerne ikke kunne gøre vagten an
svarlig; men vagtkorpsets stilling blev til trods herfor vanskeliggjort overfor
tyskerne.
Selv om man ved forhandlinger med Frihedsbevægelsen i maj 1944 mente
at have grund til at antage, at Frihedsbevægelsen betragtede Syndikatet som
et nationalt foretagende, der burde beskyttes, så har der dog været en gruppe
indenfor bevægelsen, der har haft en anden opfattelse. Den tredie sabotage i
juni 1944 blev muliggjort derved, at nævnte gruppe havde fået tre medlem
mer ansat i Syndikatets vagtkorps.
Foruden arrestationen af hele det vagthavende mandskab ved denne lej
lighed gjorde tyskerne herefter vagtkorpsets chef, kaptajnløjtnant Westenholz,
personlig ansvarligfor eventuelle fremtidige episoder.
Efter begivenhederne den 19. september 1944, var praktisk talt de eneste
nationale vagtkorps, der var tilbage, det på Amalienborg og Syndikatet.
Vagtkorpset sendte den 26. september en blomsterhilsen til Hans Majestæt og
modtog svar.
For selve begivenhederne ved Syndikatet den 19. september, hvorved som
nævnt en tysker dræbtes og to såredes, kunne tyskerne ikke lægge ansvaret på
Syndikatets vagtkorps.
Der var gentagn,e gange fra tysk side blevet gjort gældende, at vagten var
berettiget til at yde modstand ved forsøg på at trænge ind på Syndikatets om
råde.
Efter afvæbningen og fjernelsen af vagtkorpset den 7. april 1945 opret
holdt kaptajnløjtnant Westenholz kontakt med, 25 udvalgte vagtmænd, klar
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til indsats i samarbejde med frihedskæmpere, og fra 1. maj holdtes vagtstyr
ken i alarmberedskab i nærheden affabrikken.
Da Londons radio den 4. maj kl. ca. 21 gav meddelelse om tyskernes ka
pitulation, var vagten klar og kl. 23 var den bragt ind på Syndikatets virk
somhed, hvor den iklædtes uniform. Lørdag morgen kl. 4 indvilligede den ty
ske chef, som tidligere nævnt, i at trække den tyske vagt tilbage kl. 8, hvorpå
Sy ndikatets vagt igen indtog deres pladser og Dannebrog blev hejst.
Det har ikke været nogen farefri post at være i Syndikatets vagtkorps, og
del har gentagne gange været udsat for store ubehageligheder fra tysk side.

Nogle oplysninger om tiden efter krigen
Efter krigen kom der et noget diffust og ubehageligt efterspil for
far. Det startede med et interview med direktør Henckel i Kristeligt
Dagblad den 2. juli 1945. I dette interviev forklarede han Syndika
tets historie under krigen. I en omtale af sabotagen i 1944 fortalte
Henckel om samarbejdet med modstandsbevægelsen. Dette med
førte to dage senere et skarpt indlæg i avisen fra »Frihedsrådets Sa
botage-Udvalg«, underskrevet af Børge Houmann, Sv. Wagner, Ole
Geisler og V. Villadsen. Udvalget skrev, at sabotagen var foretaget af
BOPA efter ordre fra Frihedsrådet, og Syndikatet blev omtalt som
den »største værnemagerfabrik her i landet«. I en kort efterfølgen
de polemik indrømmede Udvalget, at Syndikatet havde haft kontakt
med nogle mindre betydningsfulde grupper.
Senere på måneden (den 13. juli) blev sagen fulgt op i »Frit Dan
mark«, hvor far blev hængt op på de udtalelser, der i virkeligheden
var Henckels, ledsaget af offentliggørelsen af et par breve, der un
der krigen var stjålet fra fars kontor. Det var dels et brev til en tysk
forretningsforbindelse, dels et brev til en ven, i hvilket far udtrykte
sin uvilje mod generalstrejken i 1944. Dermed var sagen forsåvidt
forbi, men den 14. december skrev »Frit Danmark« i forbindelse
med meddelelsen om fars fratræden til 1.februar 1946, at det var
med tilfredshed, man så ham fjernet som konsekvens af hans op
træden under besættelsen. Det blev for meget for viceadmiral A. H.
Vedel, direktør for Marineministeriet, der skrev et brev til redaktio
nen af »Frit Danmark«, dateret den 17. december 1945. Han fortal
te her om en henvendelse han fik fra far i september 1943 om bety
delige mængder våben på Syndikatet, som tyskerne ikke vidste no
get om. Ved en række private møder mellem forskellige myndighe-
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der og Marineministeriet blev der herefter fastlagt former, under
hvilke søværnets personel til sin tid kunne blive bevæbnet på Syndi
katet. Forudsætningerne for planerne var, at beslaglæggelse af våb
nene og fabrikkens besættelse af Gestapo blev undgået.
Bladet fandt ikke anledning til at offentliggøre Vedels brev. I øv
rigt blev der ikke rejst sag mod Syndikatet, der havde handlet efter
regeringens ordrer.
Efter krigen kom der en periode med stærke divergenser i ledelsen
af Syndikatet. Der var voldsom uenighed mellem far som ledende
direktør og bestyrelsen om virksomhedens fremtid. Far ønskede at
bringe fabrikken i samme stand som før, herunder at retablere for
søgs- og konstruktionsafdelingerne. Herefter skulle produktions-og
salgsapparatet genopbygges ved hjælp af en gruppe erfarne og dyg
tige funktionærer og arbejdere.
Bestyrelsen havde derimod ingen tro på virksomhedens fremtid
og ønskede at reducere funktionærantallet til et minimum. Besty
relsen satte sin vilje igennem, og far måtte meget mod sin vilje skri
de til afskedigelse af kvalificerede medarbejdere. Far ville blive 68 i
februar 1946. Hans hørelse havde været dårlig i mange år, og i slut
ningen af november meddelte han, at han ville trække sig tilbage til
februar. Direktør Henckel valgte at følge bestyrelsens ønsker og
blev ved fars afgang udnævnt til enedirektør.
Far fik et langt otium. Han blev 86 og døde i 1964. Han blev be
gravet fra kirken i Kastellet, hvor han havde begyndt sin militære
løbebane, og som han altid havde følt sig knyttet til.
Hvad Syndikatets skæbne angår blev Madsen-geværet genindført i
det danske forsvar i 1948.1 1951 blev det tyske gevær Neuhausen, et
tungt maskingevær indført i hærens tunge kompagnier, mens de øv
rige fortsat havde Madsen. I 1962 blev begge erstattet af et andet
tysk gevær, Rheinmetall. Madsen-rekylgeværet blev herefter udfaset
af hæren og hjemmeværnet i årene 1962 til 1965, mens marinen be
holdt det til 1975.
1965 ændrede Syndikatet navn til Dansk Industri Syndikat A/S,
1988 blev selskabet fusioneret med Boy Transportmateriel A/S og
videre i 1992 med Motorfabriken Bukh, Aktieselskab.

Fra værksted til fabrik
Amerikanske produktionsprincipper på Tøjhusets ny
Geværfabrik 1887-94
AF SØREN TOFT HANSEN

Efter en præsentation af »amerikanske produktionsprincipper« stil
ler Søren Toft Hansen spørgsmålet: Skete produktionen på Tøjhu
sets ny Gevær fabrik efter disse principper? Efter en undersøgelse af
mekanisering, arbejdskraft, kontrol og arbejdsdeling kan spørgsmå
let i hvert fald for en periode besvares bekræftende.

Indledning
De amerikanske industriudstillinger i Crystal Palace i 1851 og 1854
slog verden med forundring. Amerikanerne havde tilsyneladende
indvarslet en helt ny produktionsteknologi. På de store våbenfabrik
ker produceredes rifler og revolvere i en kvalitet, der hidtil ikke var
set for industrielt fremstillede våben. Fabrikationen skete på ameri
kanske værktøjsmaskiner, og på specialiserede og automatiserede
fræsere, drejebænke, slibe- og boremaskiner fremstilledes store seri
er af enkeltdele med en sådan nøjagtighed, at samling og montage af
de færdige produkter ikke behøvede at blive foretaget med en møj
sommelig og tidskrævende tilpasning. Alene en nøjagtig standard for
gevind lettede montagearbejdet. Den nye produktionsteknologi be
tød en ændring i arbejdsprocesserne. Før havde de faglærte arbejde
re i samarbejde fremstillet og samlet de enkelte produkter. I de hånd
værksprægede arbejdsgange var arbejderne i mange henseender selv
bestemmende og uden for mesterens kontrol og opsyn i arbejdspro
cessen. Under det nye system var det en lille gruppe af højtuddannede arbejdere, der udregnede den komplicerede opsætning af de en
kelte maskiner, mens ufaglærte eller tillærte arbejdere blev overladt
den forholdsvis simple betjening af dem. Både resultatet og arbejds
indsatsen blev løbende kontrolleret af værkførere og inspektører.
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Den engelske regering havde sendt en delegation til udstillinger
ne og til inspektion af våben- og værktøjsmaskinefabrikkerne. Det,
der mødte dem, var en helt ny produktionsteknologi, og de be
nævnte den »Det amerikanske system« ,«Amerikanske produktions
principper« eller »Armory Practice«. Principperne fandt anvendel
se også i den engelske våbenindustri; men modsat USA blev den øv
rige masseproducerende jern- og metalindustri ikke i første om
gang influeret. I USA blev principperne anvendt og omformet i en
lang række produktioner, og senere tiders historikere har i denne
udvikling set opkomsten af det »moderne arbejde«.
Den engelske historiker David S. Landes har benævnt udviklin
gen som transformeringen fra værksted til fabrik.1

I nærværende artikel vil det blive undersøgt hvorvidt der skete en
tilsvarende udvikling i den danske håndvåbenindustri. På baggrund
af en principiel diskussion af hvad amerikanske produktionsprin
cipper er, gengives udviklingen i den amerikanske våbenindustri
kort.
Den danske håndvåbenindustris historie efter 1864 bruges som
baggrund for en gennemgang af produktionen af geværer på
hærens fabrikker. Først og fremmest Tøjhusets ny Geværfabrik (og
så kaldet Ny Tøjhus) der i 1887/88 blev opført til fabrikation af »ge
vær 1889«, men også fabrikkens forløber, Den gamle geværfabrik kaldet Tøjhusets Geværfabrik.
Organiseringen af produktionen gennemgås i 4 punkter: Meka
nisering, arbejdskraft, kontrol og arbejdsdeling for at give et svar på
spørgsmålet: Var produktionen på Ny Tøjhus organiseret efter ame
rikanske produktionsprincipper?

Amerikanske produktionsprincipper
Den bedste definition af amerikanske produktionsprincipper giver
Russel Fries, der opregner 3 kriterier: »1: Powerdriven machinery to
replace hand power; 2: Transfer of skill from men to machine; 3: In
terchangeable parts.«2 Fries undgår den glidning, der ofte ses, at si
destille amerikanske produktionsprincipper med masseproduktion
i Ford’sk forstand (Fordisme). Fordismen involverer foruden ud
skiftelige dele, mekanisering og arbejdsdeling også rationelle tidsog bevægelsesstudier (Taylorisme) og samlebåndsmontage. Fords
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omorganisering af fabrikationen af Ford T modellen i 1913-14 mar
kerer en helt ny produktionsteknologi, og den udspringer ikke som
en naturlig følge af amerikanske produktionsprincipper.
Udskiftelige dele

Skønt formuleringerne varierer, er der enighed om, at et produkt
består af udskiftelige dele, hvis hver enkelt del uden yderligere til
pasning kan erstattes af tilsvarende dele fra alle produkter af samme
serie. Som David A. Hounshell påpeger, er det teknisk muligt at
fremstille produkter med udskiftelige dele uden maskiner.3 Ganske
vist vil en produktion efter de udskiftelige deles princip først få be
tydning i en mekaniseret produktion, men betegnelsen udskiftelige
dele går på produktet - ikke på produktionsformen.
Mekanisering

Det var i praksis mekaniseringen, der gjorde, at produktionen efter
de udskiftelige deles princip vandt frem. En gennemgang af den
værktøjstekniske udvikling vil falde uden for denne artikels ram
mer. Der er en mængde amerikansk litteratur om værktøjsmaski
nernes udviklingshistorie, og på dansk har Jan Pedersen skrevet en
artikel om drejebænken.1
I korte træk har interessen samlet sig om automatiseringen og
specialiseringen af de spånskærende maskiner - primært drejebæn
ke og fræsemaskiner. Jo mere automatiserede de blev (maskinen
fremførte og skiftede automatisk værktøjet i den rette rækkefølge
m.v.), jo færre og mere præcise opspændinger (at montere arbejds
stykket og værktøjet), jo større var præcisionen, og jo mindre var
tidsforbruget ved at producere mange enkeltdele efter udskiftelig
hedens princip. Opbygningen af produktionen på specialmaskiner,
der udelukkende udførte en enkelt eller få specialiserede operatio
ner, betød en minimering af tidsforbruget; men naturligvis en til
svarende forøgelse af investeringer i produktionsapparatet.
Industrielle maleredskaber

Lige så vigtig, men langt mere upåagtet end mekaniseringen er ud
viklingen i den industrielle måleteknik. For at kunne producere ef
ter de udskiftelige deles princip er det nødvendigt at måle, om de
lene faktisk er lige store.
En måling kan aldrig give objektets absolutte størrelse. En måling
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er en fortolkning^genstanden. På grund af, at man altid kan inddele
en skala i en endnu mindre enhed - infinitisimale størrelser - er der
uendelig mange størrelser. Nøjagtig ens dele er derfor en illusion.
Hvis man producerer efter en model (skabelon), er det den en
kelte arbejder, der via øjemål og simple måleredskaber afgør, om
emne og model er tilstrækkelig ens. Hvis man skal producere ud
skiftelige dele efter en model, må det fordre en efterbehandling af
emnet - at man filer og tilpasser det.
Nøjere at måle det producerede emne efter fastsatte mål i stedet
for at sammenligne det med modellen betød en yderligere ensartet
hed. Den måleteknologi, der betød mest for produktionen efter de
udskiftelige deles princip, var indførslen af tolerancemålingen. I
stedet for at måle sikrer man sig, at emnet ligger indenfor visse fastlag
te tolerancer. Ved at gøre disse tolerancer små nok kan man sikre, at
enkeltdelene kan passe sammen, og at de dermed er udskiftelige.
Princippet i en tolerancedorn eller tolerancetolk (Go-No-Go
Gauge) er simpelt. Tolken har to ender (eller to gab). En »god« og
en »dårlig« ende hvor emnet skal henholdsvis »gå ind« og »stop
pes«. Emnet skal både »gå ind« for at ligge under maksimummålet og
»stoppes« for at ligge over minimumsmålet og dermed overholde to
lerancerne.5
Tolerancedorne var hurtige og sikre at bruge.6 Ved maskinen

Toleranceclorn (øverst) og lolerancegaffel. Dornen har en tole
rance på 0,01 mm. Ved et hul
skal maksimummålet (+) stoppe.
D.v.s hullet er ikke over 45,01
mm. Samtidig skal minimummå
let (-) gå ind for at godtgøre, at
hullet er større en 44,99 mm. Er
begge kriterier opfyldt, har man
sikret sig, at et hul er 45 mm +0,01 mm. Tolerancegaflen funge
rer efter samme princip; men
bruges til udvendige mål. Disse
lolerancemåleværktøjer blev
jævnligt kontrolleret for at sikre,
at de som følge af slitage ikke
o ve rsk re d to 1 e ran c erne.
(Engstrom s. 49).
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kunne arbejderen i én arbejdsgang afgøre, om emnet lå inden for
en fastlagt ramme. Ofte var kontrollen med måleredskaberne tre
delt. Et sæt ved produktionen, et sæt hos værkføreren, der skulle
være norm for de første, og endelig et centralt sæt af måleklodser
med de laveste tolerancer, der skulle kontrollere og kalibrere værk
førernes sæt, og som var det, de enkelte sæt blev produceret ud fra
(værkstederne producerede ofte deres egne dorne og tolke).
Produktion efter tolerancesystemet er i høj grad en teknologi,
der involverer mere end blot de tekniske frembringelser (dorne,
måleklodser), men repræsenterer et teknisk system, hvor organise
ringen af arbejdsgang og kontrollen i lige så høj grad er elementer.

Udskiftelige dele i amerikansk våbenproduktion
Efterspørgselen efter produkter, der bestod af udskiftelige dele,
kom fra hæren. Hæren og flåden var storforbruger af våben, og de
mekaniske håndvåben var sårbare. Set ud fra et militærtaktisk syns
punkt var det i krig af afgørende betydning hurtigt at kunne repa
rere den store mængde af defekte håndvåben. Ideen om våben pro
duceret efter udskiftelige dele opstod i oplysningstidens Frankrig.7
Hermed kunne man via seriefremstillede reservedele eller ved at
sammenstykke defekte våben hurtigt forsyne soldaterne med ild
kraft på slagmarkerne.
Ideen spredte sig fra Frankrig til USA. Både af ideologiske og af
storpolitiske grunde var forbindelseslinierne mellem USA og Frank
rig tætte efter løsrivelsen fra England i 1776. Franskmændene leve
rede både det ideologiske skyts i form af oplysningstidens rationalis
me og det mere håndfaste skyts i form af militær bistand i USA’s
uafhængighedskrig.
Da den unge stat i 1798 var på grænsen af krig, tegnede krigs
ministeriet kontrakter med private våbenmagere for hurtigt at få
leveret tilstrækkelig ildkraft. Den første, der fik en sådan kontrakt,
var Eli Whitney. 1801 gennemførte han en demonstration over for
udvalgte medlemmer fra Kongressen, hvor han monterede og
samlede ti adskilte låsemekanismer på et gevær udelukkende med
en skruetrækker.8 Indtil 1960-erne stod Eli Whitney som manden,
der succesfuldt introducerede produktionen efter de udskiftelige
deles princip i våbenproduktionen. I de traditionelle amerikanske
historiebøger opnåede han heltestatus som manden, der gennem-
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mekaniserede produktionen, opnåede fuld udskiftelighed og lag
de kimen til det amerikanske produktionssystem og dermed til
USA’s teknologiske og økonomiske hegemoni. Myten blev punkte
ret af R. S. Woodbury i I960.9 Han påviste, at Whitney aldrig op
nåede fuld udskiftelighed i sine låse. De ti låse, han demonstrere
de for kongressen, var fremstillet og tilpasset til lejligheden. 1798kontrakten blev først indfriet i 1809 - og med våben af mådelig
kvalitet.
Hvad Whitney ikke havde succes med, lykkedes til gengæld for
den mindre kendte Simeon North.101 1813 fik han en stor ordre på
20.000 pistoler. Denne kontrakt var den første, hvor man fra hærens
side udtrykkeligt bestilte våben med udskiftelige dele. Det banebry
dende i Norths arbejde var hans udvikling af specialmaskiner. Han
udviklede den første fræsemaskine til nøjagtig tilpasning af de en
kelte dele og en specialdrejebænk til fremstilling af geværpiber. Ved
arbejdsdelt produktion og ved at bruge de specialudviklede maski
ner lykkedes det North at fremstille 200 pistoler med fuldt udskifte
lige dele i 1813.
Efter pres fra hærens tekniske ledelse blev systemerne overført
til hærens egne våbenfabrikker. Harpers Ferry Armorys udviklede
mellem 1819 og 1835 så mange specialmaskiner til produktion af
de enkelte dele, at der var ansat lige så mange mænd til at produ
cere maskiner som til at producere våben." Senest fra 1824 pro
ducerede man våben med udskiftelige dele ved mekaniserede, arbejdsdelte processer - altså det amerikanske produktionsprin
cip.12
Produktion til det private marked

Hærens tilskyndelse til at producere efter udskiftelige dele var først
og fremmest militærtaktisk. Skønt hæren ikke havde uanede res
sourcer, så havde krigsministeriet vide grænser for, hvor meget man
ville satse på nationens forsvar. Russel I. Fries påviser, at den anden
statslige våbenfabrik - Springfield - der blev stærkt mekaniseret og
opnåede fuld udskiftelighed i 1842, i faste priser havde næsten
uændrede produktionsomkostninger pr. gevær fra 1808-12 til 184852.13 Den ændrede produktionsteknologi betød ikke rationalise
ringsgevinster i den statslige våbenindustri.
På det private marked havde en mulig indføring af produktion ef
ter de udskiftelige dele andre betingelser. At producere efter ud-
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skiftelige dele var uhyre tidskrævende uden specialmaskiner, og en
fuldt ud mekaniseret produktion krævede store investeringer. Ud
skiftelighedsprincippet havde begrænset interesse for den enkelte
forbruger, og for producenten havde udskiftelighedsprincippet kun
interesse, hvis det kunne give væsentlige besparelser.
Alligevel indførte dele af den private industri efterhånden ameri
kanske produktionsprincipper. Først naturligvis de private våbenfa
brikker; men siden helt nye brancher som symaskine-, skrivemaski
ne-, ur-, cykel- og automobilindustrien. Disse tilsyneladende forskel
lige produkter havde det til fælles, at de var blandt de første masse
fremstillede (varige) forbrugsvarer. Produktionsteknisk var de meget
ens, og de vandt indpas hos almindelige forbrugere på grund af de
res forholdsvis lave pris. Disse produkter havde næppe vundet ud
bredelse i så store befolkningsgrupper, hvis det ikke havde været for
de produktionsmæssige besparelser, der var i den nye amerikanske
produktionsteknologi.
Det ligger uden for denne artikels rammer at opregne udviklin
gen i disse brancher; men det var først med symaskine- og cykelpro
duktionen i 1880-erne, at systemet virkelig slog igennem i den pri
vate industri. Cykelindustrien var delvis udsprunget fra symaskinefa
brikker, der var blevet udkonkurreret af Singer.
Spredning af teknologi

Spredningen til andre brancher i USA skete gennem værktøjsma
skineindustrien.1'1 Før 1820 var der ingen værktøjsmaskineindustri i
USA. England var førende på dette område, primært i den stærkt
specialiserede tekstilmaskineindustri. De enkelte amerikanske fa
brikker fremstillede selv de nødvendige maskiner, som det også sås
for Harpers Ferry Armory. Efterhånden oprettedes der også fabrik
ker i USA, der producerede en mængde forskellige maskiner til et
forholdsvis begrænset geografisk område. Efter udbygningen af det
amerikanske jernbanenet 1840-80 fik den enkelte fabrik mulighed
for at transportere de forholdsvis tunge og uhåndterlige maskiner
til større områder, og det medvirkede til, at producenterne speciali
serede sig inden for enkelte maskintyper, som de afsatte til et større
område.15 De enkelte maskintyper udsprang af behovene i de en
kelte brancher eller fabrikker, men værktøjsmaskinefabrikkerne
brugte ofte de løsningsmodeller, de havde udviklet, til andre bran
cher. Det kunne lade sig gøre, fordi metalindustrien var så konver-
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gent. Den læreproces, som teknikerne gennemgik, kunne de over
føre til andre industrigrene. Nathan Rosenberg, der har kortlagt
værktøjsmaskinefabrikkernes teknologispredende funktion, har kaldt
det »a pool of skill.«"’
Et glimrende eksempel er værktøjsmaskinefabrikken Brown 8c
Shape, der bekræfter Rosenbergs teori om teknologispredning. Sy
maskinefirmaet Wilcox 8c Gibbs udliciterede 1858 produktionen af
deres symaskiner til firmaet Brown 8c Shape. Denne mindre maskin
fabrik havde hidtil produceret ure, urmagerværktøj m.m. Skønt Wil
cox 8c Gibbs ikke specifikt havde ønsket udskiftelige dele i maskiner
ne, projekterede Brown & Shape et helt produktionssystem med spe
cialmaskiner med det formål at producere efter »våbensystemet«.
Brown & Shape producerede symaskiner langt op i tiden, men der,
hvor firmaet gjorde sig gældende på verdensplan, var i produktion af
værktøjsmaskiner, hvor firmaet udviklede nogle af markedets ypper
ste.

Dansk våbenproduktion efter 1864
Tabet af Hertugdømmerne i 1864 var et vendepunkt også i dansk
våbenhistorie. Mobiliseringen og udrustningen af den danske hær
kom til kort over for den preussisk-østrigske krigsmaskine. Sindbil
ledet på krigen er slaget omkring Dybbøl i april 1864. Det tyske ar
tilleris moderne riflede kanoner kunne uden for rækkevidden af de
gammeldags glatløbede danske kanoner systematisk beskyde de
danske stillinger.
Militært var overlegenheden i artilleriet formentlig den vigtig
ste faktor bag nederlaget; men også den danske underlegenhed i
håndskydevåben blev eksponeret. Med bagladerifler havde de
preussiske styrker langt kortere ladetid end danskerne med forlade
rifler - tapriflerne fra 1842. Efter krigen blev der især fokuseret på
dette problem. 1867 nedsatte regeringen en geværkommission, der
skulle undersøge muligheden for ændringen af den danske hærs
geværer.
Dette var ikke noget isoleret dansk fænomen. Den dansk-tyske
krig gav genlyd i det militære system i hele verden. Det samme gjor
de den amerikanske borgerkrig 1861-65, hvor geværspørgsmålet og
så spillede en fremtrædende rolle. F.eks. indførte den svenske hær
på baggrund heraf også nye bagladerifler i 1867.’7
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Tøjhusets Geværfabrik - Gevær 1867

Geværkommissionen besluttede, at de gamle taprifler fra 1842 skul
le omdannes til bagladerifler. Til dette arbejde opførtes der i 1866
en geværfabrik ved Tøjhuset. Den nye statslige fabrik betød samti
dig lukningen at den private Kronborg Geværfabrik, der hidtil hav
de haft store leverancer til den danske hær. Men Geværkommissio
nen fandt løsningen med ændringen af de gamle rifler utilfredsstil
lende, og regeringen besluttede desuden at indføre nye rifler. Man
bestilte 40.000 remingtonrifler hos firmaet Remington & Son i
Amerika - den i den danske hær benævnte model M/1867.
Geværfabrikken var imidlertid ikke til sinds udelukkende at om
arbejde de ældre rifler. En egenproduktion af Remingtonrifler
igangsattes fra 1870. Til igangsættelse af en dansk produktion send
tes formanden til Remingtonfabrikkerne på studierejse, og lærte sig
derved de nyeste amerikanske produktionsprincipper.18 Forman
den var J. Rasmussen, der senere tog navneforandring til Rasmussen-Bjarnov. Han blev fra 1883 rustmester og bestyrer af geværfa
brikken og var en af mændene bag det rekylgevær, der blev opkaldt
efter den anden konstruktør som Madsen-rekylgeværet (se artiklen
om Rekylriffelsyndikatet i nærværende årbog).
Tøjhusets ny Geværfabrik - gevær 1889

Der blev på geværfabrikken produceret 31.500 Remingtonrifler.
Men den stærke udvikling inden for våbenteknologien betød, at
man snart ønskede nye geværer igen. Flere forhold gjorde sig gæl
dende. Remingtongeværet (M/1867) var et enkeltskudsgevær. Man
ønskede geværer, der ikke skulle lades mellem hvert skud - de
såkaldte magasingeværer. Udviklingen i Europa og USA gik mod
småkalibrede geværer (6-8 mm). Den mindre kaliber (Remingtonriflen havde en kaliber på 11 mm) sammenholdt med den ballisti
ske udvikling betød, at man kunne opnå et langt større gastryk i ge
værerne. Dermed kunne man skyde i en mere flad kuglebane, hvor
med projektilets ødelæggelseskraft var større.19
Man forsøgte sig med forskellige konstruktioner i tidsrummet
1887-90, indtil man lagde sig endelig fast på et dansk konstrueret
gevær baseret på det i Norge udviklede Kragh-Jørgensen’ske maga
sinsystem - kaldet »Det danske gevær 1889«.
Allerede inden diskussionen om en ny geværtype havde krigs
minister Bahnson i 1885 fremsat forslag om at flytte geværfabrik-
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Bygningstegning af Tøjhusets ny Geværfabrik. Fabrikken blev opført på cl opfyldt areal ved
Kalvebod Strand udelukkende til produktion af fodfolkets nye gevær. Bygningerne fungerede
senere som hærens håndvåbenværksteder og blev nedrevet i 1990-erne. De store vinduesfla
der i produktionslokalerne sikrede et maksimalt lysindlag; men fabrikken var tillige forsynel
med et elektrisk lys, da der arbejdes i to skift.
(Tegninger fra Bygningsfredningskontoret, Skov- og Naturstyrelsen).

ken væk fra Slotsholmen. I betænkningen benævntes bygningerne
som »meget dårlige og mørke, og lidet skikkede til at udføre ar
bejdet godt og økonomisk.«2" Der var også frygt for brandfaren i
umiddelbar nærhed af Det kongelige Bibliotek og Geheimearkivet, ligesom prøveskydningerne var en gene for bibliotekets besø
gende.
I forbindelse med lovforslaget om det nye gevær blev flytningen
af fabrikken taget op igen.21 Forslaget fremkom midt i provisorietiden. Krigsminister Bahnson havde i valgkampen angiveligt ytret, at
»Folketinget ville nægte landets sønner de fornødne våben til brug
i krigstid mod fjenden«. Men venstregrupperne var kun modstan
dere af at bevillige kanoner til Københavns befæstning, »de lovlig
bestående forsvarsværker (skal) [forsynes] med tidssvarende vå
ben.«22 Der var uenighed om, hvorvidt det var ønskeligt at produce
re geværerne i Danmark. En ordre til en af de store udenlandske ge
værfabrikker ville sikre et vel afprøvet produkt leveret indenfor et
år. Men hensynet til dansk beskæftigelse og ønsket om at støtte
dansk industri betød, at der blev bevilliget 4.1 millioner kroner til
opførelse og udrustning af en ny geværfabrik til produktion af
42.000 geværer til levering inden finansåret 1891-92. Selv med an-
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lægsomkostningerne iberegnet var produktionsprisen på ca. 100 kr.
pr. gevær, hvilket ansås for rimeligt.
Forslaget var vedtaget, før den endelige geværmodel var fastlagt,
og produktionen kom først for alvor i gang 1889-90. Men i løbet af
de næste 4 år producerede fabrikken over 43.000 stk. af det danske
gevær 1889.23 Fabrikken var anlagt udelukkende med denne ordre
for øje. Efter ordrens udførelse i 1894 havde fabrikken en uudnyttet
kapacitet.
Andelen af reparationer og omformninger steg, og selv om man
fra 1893 begyndte at fabrikere cykler til den danske hær, fra starten
fik underleverancer til det dansk konstruerede Madsen-Rekylgevær
(maskingevær) og fra 1895-97 leverede værktøjsmaskiner, spændeapparater og halvfabrikata til fabrikation af Kragh-Jørgensen ge
værer på Kongsbergs Våbenfabrik i Norge, så ændrede dette ikke
ved, at fabrikken skiftede karakter.
Det blev tydeligt 1. juli 1895, hvor en større omorganisering af
hærens tekniske tjenester bl.a. betød en navneændring fra Tøjhu
sets ny Geværfabrik til Håndvåben værkstederne.

Organisering afproduktionen
Mekaniseringen

Der vides ikke meget om produktionen af Remingtongeværerne,
men organiseringen af produktionen af det, der skulle blive til
1889-geværet, giver indirekte et billede af, hvordan arbejdet var or
ganiseret ved produktionen af 1867-geværerne.
Et overslag i 1886 over udgifterne ved flytning af produktionsap
paratet til en ny geværfabrik angiver, at ca. 125 arbejdsmaskiner
skulle adskilles og flyttes.21 En lang række af maskinerne var indkøbt
i Liège i Belgien og i England til ændringen af 1842-riflerne. Til
trods for de indkøbte maskiner var produktionen på mange måder
håndværkspræget. Det ses af rustmesterens kommentar i 1889 til
planerne om at producere 1000 stk. af de gamle Remingtongeværer
på den nye geværfabrik:
»en gentagelse af clenne fabrikation tinder nuværende forhold, hvor man
specielt har indrettet sig på en komplet maskin mæssig fremstilling af ge
værer, [kræver] så betydelige nyanskaffelser og indretninger at man ikke
kan tilråde en sådan«.25
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Den nye fabrik var indrettet til højest mulig maskinforarbejdning,
og man kunne - eller ville - ikke fremstille et så beskedent antal af
den gamle model.26
Ved anlæggelsen af den nye geværfabrik på Amager 1887/88 var
det et udtrykt ønske, at produktionen skulle organiseres »fabriks
mæssigt«. Rustmesteren havde i flere omgange foretaget studierej
ser til europæiske og amerikanske våben- og værktøjsmaskinefabrik
ker. 7. februar 1887 indstillede han sig selv til en studierejse til USA,
da der »på geværtilvirkningens...områder utvivlsomt er sket store
fremskridt ved amerikanske fabrikker der endnu ikke er udnyttede
i Europa.«27
At geværfabrikken søgte inspiration i USA var ikke noget nyt.
Ved fabrikationen af Remingtongeværet fra 1870 havde Rasmussen
også været i USA, ligesom også teknikere fra de svenske Husquarna
og Carl Gustaf Stads geværfabrikker havde været det i slutningen af
1860-erne.23 Af den modtagne korrespondance ses det, at Rasmus
sen besøgte den legendariske værktøjsmaskinefabrik Brown & Sha
pe og herfra bestilte værktøj.29 Trods den store inspiration var det
kun en mindre del af specialmaskinerne, der blev indført over At
lanten. Hovedleverandørerne af værktøjsmaskiner var europæiske.
Hvor maskinindkøbene til gevær 1867 udelukkende var udenland
ske, så var der fra Krigsministeriet givet pålæg om, at så mange ma
skiner som muligt skulle være af indenlandsk fabrikat til den nye
geværmodel.30 Kun specialmaskiner, hvis konstruktion var ukendt i
Danmark, indkøbtes fra udlandet. Derimod indkøbtes alle maski
ner, hvis konstruktion var kendt, ved indenlandske fabrikanter, der
også overdroges fabrikationen af forskellige maskiner og redskaber
efter tegninger leveret af geværfabrikken.31
De udenlandske fabrikker var Ludwig Loewe i Berlin, Bariquand
et Fils i Paris samt i mindre grad Köpings Mekaniska Verkstad. Men
langt den største enkeltordre var på 50 fræsemaskiner fra værktøjs
maskinefabrikken Nielsen & Winther i København.
I den første tid blev også en væsentlig del af geværdelene produce
ret hos Nielsen & Winther, idet leveringen af specialmaskiner fra ud
landet var forsinket. Som tilfældet var i USA med samspillet mellem
våbenfabrikkerne og værktøjsmaskinefabrikkerne, så kom dette sam
arbejde også til at betyde meget for Nielsen & Winther. Ordren på de
50 fræsemaskiner blev et gennembrud for fabrikken, der blev en af
banebryderne inden for moderne masseproduktion i Danmark.32
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Gevær 1889 og de centrale mekaniske dele af geværet: lås, aftrækker og magasin. Produktio
nen krævede op til 1100 operationer. Dele aflåsen i forskellige stadier af produktionen blev
benyttet på Polyteknisk Læreanstalt ved undervisning i mekanisk teknologi.
(Quist: Det danske gevær 1889, 1911).

Produktionen af gevær 1889 var kompliceret. At geværfabrikatio
nen blev anset for noget af det mest moderne i dansk metalindustri
ses af, at Polyteknisk Læreanstalt rekvirerede en lang række enkelt
dele i forskellige produktionsstadier for »ved undervisningen i me
kanisk teknologi at illustrere fremstillingsmåden ved fabrikation af
gevær 1889.«33
I 1890 krævedes der 722 operationer på 246 arbejdsmaskiner,31
mens antallet af operationer ved produktionens højdepunkt (omkring
1892-93) var nået op på 1100 på ca. 400 maskiner.35 Til alle disse for
skellige operationer havde geværfabrikken ved produktionens begyn
delse selv fremstillet alle spændeapparater og ca. 1800 sæt fræsere.36
I maj 1890 havde man ikke opnået at producere de ca. 50 geværer
dagligt, som man havde haft som mål ved fabrikationens begyndel
se. Der var visse vanskeligheder, som rustmesteren indberettede til
Tøjhusafdelingen:

44

Søren Toft Hansen

Fra værksted til fabrik

Grundplan af fabrikkens 2
etager. Op mod 85% af ar
bejdstiden blev i nogle
produktioner brugt til
transporten internt i fa
brikken. Tøjhusets ny
Geværfabrik var indrettet
efter produktionens gen
nemstrømning, hvorved
en stor del af denne spild
tid blev undgået. De en
kelte værksteder var lyse
og med stor gulvplads. I
fræseva*rkstederne ku n n e
værkførerne fra kontoret i
hjørnet have opsyn med
arbejderne.
(Tegning fra Bygnings
fredningskontoret, Skovog Naturstyrelsen).
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»Antallet af operationer, hvoraf en del udføres ved håndarbejde, vil rimelig
vis i en nær fremtid nå op på ca, 800. Mange af maskinerne er bestemte til at
udføre liere operationer og må derfor hyppigt omstilles, påskrues andre
spændeapparater. Det er derfor nødvendigt at føre arbejdet frem i partier...
Ser man hen til det store antal operationer der udkræves forinden geværet
er fuldt færdigt er det klart, at nogen egentlig systematisk gang i fabrikatio
nen hidtil ikke har vieret mulig at gennemføre.« ’7

Skildringen giver både et godt billede af problemerne med produk
tionen af geværerne og af, hvad rustmesteren forventede. En egent
lig »systematisk gang i fabrikken« vil kræve flere specialmaskiner, så
ledes at nye opspændinger reduceres kraftigt - med andre ord: rust
mesteren ønskede en serieproduktion på specialmaskiner efter
amerikanske produktionsprincipper. Antallet af værktøjsmaskiner
næsten fordobles fra 246 til ca. 400 i løbet af de næste par år. Der
med opnåedes en betydelig mekanisering af produktionen; og ri
meligvis også en »mere systematisk gang i fabrikken«.
Som det ses af fabrikkens grundplan (se figuren) er materiale
gennemstrømningen rationelt anlagt. Pibeemnerne kom fra Solin
gen i Tyskland og gik efter afprøvning til pibeværkstedet på 1. etage.
Her blev de udboret, smerglet og fræset. De øvrige dele kom fra
smedjen. Her blev de enkelte dele udstansede i sænkesmedjen. Der
ved opnåedes et emne, der i grov form havde de rette proportioner.
Fra smedjen blev de renset og smerglet og derefter sendt videre til
fræseværkstedet på 1. og 2. etage (der var elevator mellem etager
ne) . Hvordan den enkelte del bearbejdedes i fræseværkstedet vides
ikke med sikkerhed, men som det forrige citat antyder, blev emner
ne ført frem i partier og bearbejdet på de enkelte specialmaskiner.
De enkelte låsedele m.v. og piberne samledes i samle- og færdiggøreværkstedet.
Arbejdskraften

Der findes kun spredte oplysninger om fabrikkens arbejdertal i pe
rioden. Den gamle geværfabrik havde ca. 150 arbejdere omkring
1883. Den nye geværfabrik havde 170 arbejdere i 1887, 350 arbejde
re og funktionærer i 1890, og da produktionen var maksimal 14
funktionærer og 500 arbejdere. Da bevillingerne faldt, faldt arbejdstallet til 97 civilarbejdere i 1894 og 86 i 1895.38
1894 og 95 haves et nøjagtigt billede af arbejdsstyrken. Den var
for 1894 således:
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Arbejdsstyrken på Geværfabrikken 1894
Arbejdsledere

Faglærte arbejdere

Ufaglærte arbejdere

1 vær km ester
1 værkfører
1 maskinmester

33 maskinarbejdere
I maskindrejer
II kleinsmede
23 bøssemagere
3 smede
3 instrnmentmagere
1 tøjsmed
2 skæfte re
1 snedker

12 civilarbejdere
1 fyrbøder

Kontrol

2 kontrollører
Administration

1 civilskriver

I 1894 var den egentlige masseproduktion af geværer ophørt. Værk
stederne producerede for størstedelen i mindre serier, fungerede
som reparationsværksted og leverede maskiner og værktøj til hæ
rens øvrige afdelinger samt til private.39 Til en så forholdsvis diffe
rentieret produktion er det ikke opsigtsvækkende, at kun en min
dre del af arbejdsstyrken var ufaglærte. Skønt man stadig produce
rede en del geværer og halvfabrikata til Kongsberg Våbenfabrik, gi
ver arbejdsstyrkens sammensætning i 1894 kun med forsigtighed et
udsagn om arbejdsstyrken ved fabrikken i dens storhedstid med
masseproduktion af geværer.
Der findes ikke samme detaljerede oplysninger om arbejdskraften
før 1894; men rustmesteren indberettede navn og stilling på de på
fabrikken antagne arbejdere til Tøjhusafdelingen. Det skete i perio
den 10. august 1887 til 1. oktober 1889, hvorefter indberetningerne
kun indeholder navn for siden helt at forsvinde.41’ Der var et stort
gennemtræk af arbejdere, og der er ikke angivet stilling på de af
gåede. Derfor vil man på materialet ikke kunne konkludere noget
håndfast om fabrikkens arbejdskraft. Men der er alligevel en vis ud
sagnskraft i, at der ud af de i perioden 104 antagne folk kun var 10
ufaglærte (»arbejdere« eller »arbejdsmænd«) - og det i en opbyg
ningsfase af en »fabriksmæssig produktion«. Det er i øvrigt også
værd at bemærke, at der var 2 cand.polyt’er og 1 ingeniør blandt de
antagne.
Disse angivelser fra 1888-89 og 1894 falder desværre lige uden
for den egentlige massefabrikationsperiode. Men rustmesteren
knyttede nogle kommentarer til det store gennemtræk af arbejde
re i fabrikationens opstart. Mange af arbejderne måtte efter få da-
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»ubrugelige«, og selv de, der blev ansat, måtte
have nogen tids øvelse, førend de blev betroet mere vanskelige ar
bejder. 11
Arbejdet krævede faglig kundskab. Oplæringen af arbejdere var
tidskrævende og kostbart. Da en af fabrikkens bedste pibeborere
sagde sit arbejde op, fordi han havde fået arbejde i kanonværkste
derne (der i øvrigt var indrettet i den gamle geværfabrik, der først
blev nedrevet 1906), indsendte rustmesteren en klage over kanon
værkstedernes handlemåde. De burde have sikret sig, at pibeboreren havde fået tilladelse til at søge nyt arbejde.12 Pibeboringen fore
gik vel at mærke med yderst specialiserede maskiner og tog op imod
21/» time pr. pibe. Tilstedeværelsen af specialmaskiner indicerer ik
ke nødvendigvis, at arbejdet er mindre kvalificerende.
Men trods vanskelighederne med de uduelige arbejdere vurdere
de rustmesteren, at problemet ville løses, når først fabrikationen
kom rigtigt i gang:
ge afskediges som

»det [tør] antages, at der vil blive større tilgang af dygtige arbejdere når fa
brikationen får en mere permanent karakter, ligesom en virkelig fabriks
mæssig fabrikation med udstrakt deling af arbejdet vil muliggøre anvendel
sen af mindre gode arbejdere«.13

Selv om det krævede en ikke ringe oplæring at betjene nogle af ma
skinerne, forestillede rustmesteren sig, at en virkelig mekanisering
og arbejdsdeling ville bevirke, at der blev stillet ringere krav til den
enkelte arbejders kundskaber. I stedet blev arbejdet i højere grad le
det af mellemlederne: formændene.'14 Den nøjagtige indstilling af
maskinerne var ikke overladt til den enkelte arbejder, ligesom det
var formændene, der havde den overordnede kontrol og planlæg
ning af arbejdet.
Kontrol med arbejdets udførelse og præcision

Der findes ikke direkte beskrivelser af arbejdsgangen i geværfabrik
ken; men i tilfælde af problemer og vanskeligheder ved igangsættel
sen af produktionen får man antydningen af, hvad der var tilstræbt
fra rustmesterens side.
Ved de første overvejelser om en produktion af et nyt gevær i
1886 skrev rustmester Rasmussen en indberetning til Tøjhusafdelin
gen, hvor han opridser, hvorledes han havde tænkt sig produktio-
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nen organiseret.'1’’ Specielt var kontrollen med det udførte arbejde et
område, han ofrede meget opmærksomhed på. Følgende 5 punkter
skulle sikre den nødvendige »styrke, uniformitet og omhyggelige
forarbejdning«. 1: Kontrol af materialet til piber og den øvrige me
kanik. D.v.s. en styrkeprøve af de smedede pibeemner, før de udbo
res. 2: Styrkeprøve og trykprøve af geværpiberne. De udborede pi
ber underkastes alle en styrkeprøve og en gastryksprøve for at afslø
re eventuelle sprængninger. 3: Undersøgelse af de enkelte deles
nøjagtige forarbejdning. Dette punkt uddybes senere. 4: Styrkeprø
ve af mekanismen og en undersøgelse af piben og låsedelene. Dette
indebærer en prøveskydning med 3-5 skud med det samlede gevær,
hvorefter det adskilles, og de enkelte dele kontrolleres. 5: Skudsik
kerhedsprøve med det færdige våben. De færdige geværer prøvesky
des ved Skydeskolen, og resultaterne meldes tilbage til fabrikken.
Rustmesterens anvisninger søgtes gennemført. På bygningsteg
ningerne af fabrikken ses, at Geværkommissionen fik lokaler på ste
det, og at der indrettedes en separat bygning til styrkeprøver. Kon
trolpunkterne 1-4 foretoges på fabrikken, dels af formændene og
dels for det endelige resultat af Geværkommissionen. Den endelige
indskydning af geværerne (5) skete på Skydeskolen under Gevær
kommissionen, der i princippet var aftageren - kunden.
Punkt 3 er det punkt, der ofres mest plads på, og det er også der,
problemstillingens hovedinteresse ligger: Hvordan sikredes et opti
malt og ensartet resultat.
Rustmester Rasmussen sammenlignede kontrollen med fabrikati
onen af gevær 1867 med den påtænkte kontrol med det nye gevær.
Ved model 1867 lå kontrollen af de enkelte dele hos Geværkommis
sionen. Det betød, at der kunne gå lang tid, før en produceret en
keltdel blev kontrolleret og eventuelt kasseret. I den nye produkti
on burde kontrollen pålægges bestyreren af fabrikken. Derved:
»[bliver] kontrollen mere rationel, idet den stedse vil gå hånd i hånd med
arbejdets udførelse eller følge umiddelbart efter samme, ligesom også arbej
derne lettere ville tvinges til at udføre deres arbejde med omhyggelighed«

Ud fra erfaringer fra et besøg på en schweizisk geværfabrik, hvor be
styreren lod kontrollen udføre ved »dertil egnede pålidelige arbej
dere«, mente rustmesteren, at dette måtte være det optimale. Den
nye geværfabrik var således tænkt organiseret anderledes end den
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gamle, og det ser ud til, at kontrolinstansen i den nye fabrik faktisk
blev som foreslået. På situationsplanen over fabrikken var der kon
tor til værkstedsformand både i fræse- og pibeværkstedet på 1. etage
og fræseværkstedet på 2. etage. Kontorerne var placeret således, at
formanden havde udsyn over hele værkstedet.
Som så ofte er den bedste kilde til at belyse arbejdsforholdene de
tilfælde, hvor noget går galt. Den almindelige arbejdsgang er sjæl
dent belyst, men når der opstår situationer ud over det sædvanlige,
vil man ofte i kildematerialet se, hvordan situationen er opstået, og
det påpeges, hvordan man eventuelt har afveget fra den normale
procedure.
I 1893 - da fabrikationen af geværer var på sit højeste - indrap
porterede Geværkommissionen, at der var betydelige fejl på gevær
nr. 26145. Ved et eftersyn af geværet sendte rustmesteren en indbe
retning til Tøjhusafdelingen:
»der er foretaget en ikke ubetydelig smergling (slibning S.T.H.) af kamme
ret. Hvor og når en sådan smergling har fundet sted, kan fabrikken ikke op
lyse, det er nemlig strengt forbudt i værkstederne at smergle kamrene efter
at de er justerede. Kamrenes justering foregår i kontrollokalet under tilsyn
af den kontrollør, der eftermåler dem...De til justeringen benyttede fræsere
færdiggøres med en minutiøs nøjagtighed og udleveres kun til brug efter at
man ved hjælp af en normalkammerskabelon har forvisset sig om at de er
nøjagtige«...«slutteligen skal man tillade sig at udtale, at den givne tolerance
i kammerets tværmål af +/- 0.025...kontrolleres med en max- og mini
mumstolk (tolerancedorn/S.T.H.).«16

Indberetningen giver et indblik i arbejdsgangen i fabrikken. Den
endelige kontrol lå hos kontrollørerne, der også udleverede de
nøjagtigt justerede fræsere. Denne beskrivelse kunne tyde på, at
den enkelte arbejder ikke selv disponerede over værktøjet, ligesom
det viser, at produktionen af enkeltdele skete efter tolerancesyste
met.
Arbejdsdeling og samling — udskiftelige dele eller ej?

Som nævnt var antallet af operationer 800 i starten af produktio
nen. Det gjorde det nødvendigt at producere de enkelte dele i seri
er. Det betød, at f.eks. låsestolene var produceret i en periode, og at
der til den endelige samling af geværerne benyttedes enkeltdele,
der måske var produceret med flere måneders mellemrum. Ifølge
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citatet på forrige side var de enkelte dele produceret, så de skulle
overholde de nøjagtige tolerancer før de blev godkendt, og at det
var »strengt forbudt« at slibe låsestolene efter kontrollen. Det taler
for, at gevær 1889 var produceret efter de udskiftelige deles princip.
Ved besøg på Våbenteknisk Uddannelsesudstilling i Avedørelejren har jeg fra oplysninger fra samlingens leder erfaret, at de for
skellige låsedele og geværpiber på deres 1889-geværer i praksis er
udskiftelige.
Der er dog et par forhold, der gør, at der alligevel kan herske no
gen tvivl om, hvorvidt geværerne var produceret efter de udskifteli
ge deles princip. Rustmesteren gentog ofte, at nøjagtighed og på
passelighed gik forud for tidsforbruget ved samlingen af geværerne.
Der var altså ikke blot tale om et simpelt montagearbejde.
Et måske alvorligere indicium på, at delene på det enkelte gevær
var unika er, at de fleste dele var påstemplede et serienummer. Pibe,
låsestol og andre genstande var stemplet med serienummer, hvilket
ikke burde være nødvendigt, hvis de enkelte dele var udskiftelige.47
I 1890 søgte rustmesteren om tilladelse til at undlade stempling
med serienummer af aftrækker og stang for at undgå unødvendigt
tidsforbrug med den begrundelse, at »genstandene [kun] må afta
ges af bøssemageren (ved bataljonerne) og vil derfor ikke let kunne
forbyttes.«48
Man ønskede altså ikke, at de enkelte dele blev byttet mellem ge
værerne. Spørgsmålet er, om det var af tekniske hensyn? En episode
viser, at allerede de ældre Remingtongeværer (M/1867) fungerede
upåklageligt med forskelligt nummererede dele. Ved et eftersyn af
en større sending geværer fra 3. bataljon viste det sig, at serienum
rene på skæfter, piber, låsestole og aftrækkere var uens og dermed
forbyttet ved et ganske stort antal af geværerne. Til dette udtalte
rustmesteren: »Uagtet det taler til gunst for delenes uniformitet, at
man ikke ved Batallionen har iagttaget forbytningen, formener
rustkammeret dog at burde udtale sin kritik.«49
Hvilket formål havde nummereringen af de enkelte dele så? Et
plausibelt bud er, at man derved kunne se, hvad der eventuelt
manglede ved våbeneftersyn og ikke mindst hvem, der havde gjort
sig skyldig i sjusk med sit geværs vedligeholdelse og rengøring. Efter
samtale med Vedligeholdelsessektionen, Hærens Forsyningstjeneste
i Hjørring er det oplyst, at de håndvåben, hæren benytter i dag, og
som i alle henseender består af udskiftelige dele, også er forsynet

52

Søren Toft Hansen

Fræsemaskiner på geværfabrikken 1890. I fabrikkens storhedstid var der over 400 maskiner.
Efter ønske fra Rigsdagen var størstedelen indenlandsk fabrikerede, hvilket først og fremmest
gav store ordrer til værktøjsmaskinefabrikken Nielsen & Winther. Den blev som følge af clisse
ordrer en nøglevirksomhed i dansk jern- og metalindustri.
Ole Hyltoft: Københavns industrialisering, 1984, s. 183.

med serienummer på de enkelte vitale dele. De nummererede
våbendele sikrer, at forsyningstjenesten ved, hvor de enkelte hånd
våben befinder sig, og de nummererede dele må kun rekvireres og
udskiftes centralt hos Hærens Hovedværksted. Dermed sikres man
videst muligt imod, at hærens personel imod reglerne ved sam
menstykning af enkeltdele kan sammenstykke et våben til privat
brug. Nummereringen er en kontrolinstans og kan i produktions
teknisk henseende undværes.

Konklusionen er, at allerede produktionen af gevær M/1867 var så
nøjagtig, at de enkelte dele var udskiftelige.

Konklusioner og perspektivering
Produktionen af gevær 1889 var planlagt ud fra amerikanske pro
duktionsprincipper. Man søgte inspiration fra de store amerikanske
værktøjsmaskine- og våbenfabrikker og søgte at indføre markedets
mest moderne specialmaskiner. Fabrikkens maskinmæssige indret-
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ning var organiseret efter materialegennemstrømningsprincippet,
således at spildtiden ved transport var mindst mulig.
Arbejdsdelingen var stor, og de enkelte arbejdere var oplært i de
forskellige specialiserede funktioner. Dog tyder det på, at arbejds
kraften bestod af faglærte arbejdere.
Kontrollen foregik ved formændene og kontrollørerne, der også
ændrede opsætningerne på maskinerne og overvågede arbejderne.
De enkelte dele produceredes efter i forvejen fastlagte tolerancer
og med brug af tolerancetolke ved arbejdsstedet. Efter en kontrol
skete samlingen separat i en dertil indrettet samle- og færdiggøreafdeling.
Alt i alt var der i fabrikkens storhedstid 1890-94 tale om en mo
derne fabriksmæssig produktion efter amerikanske produktions
principper.
Geværfabrikken var i sin korte storhedstid blandt de mest moder
ne fabrikker i Danmark. Dens indflydelse var dog på langt sigt mere
indirekte, idet det i høj grad var i samspillet med denne, at værk
tøjsmaskinefabrikken Nielsen & Winther blev et af de teknologiske
lokomotiver i dansk jern- og metalindustri. Det åbne spørgsmål er,
hvorvidt masse- og serieproduktionen overhovedet vandt indpas i
større stil i Danmark før 1940-erne og 50-erne, hvor den danske in
dustri, dels som underleverandør og dels som førende inden for ud
valgte områder (f.eks. Danfoss), kunne komme ud på et større mar
ked. Ud over den private våbenindustri (se artiklen om Dansk Rekylriffelsyndikat i denne årbog) var den danske cykelindustri før år
hundredeskiftet og elektromotor-, bådmotor-, støvsuger- og motor
cykelproduktion i tiden op til 2. verdenskrig sandsynligvis de eneste
brancher, hvor man havde en egentlig serieproduktion efter mo
derne produktionsprincipper.

Kilder og litteratur
Der findes en del teknisk litteratur vedrørende gevær 1889 udgivet af Hærens Tekniske
Korps, men beskrivelsen af geværet i en mere (teknologi) historisk sammenhæng er sparsom.
Nævnes skal A.N.Hvidts artikel: »1889-geværet i det danske forsvars tjeneste« i Våbenhistori
ske Arbøger 196(5. »Selskabet (il Folkeoplysningens Fremme« har udgivet en bog om geværet:
Chr. Quist: Det danske Gevær 1889. (1890). 2. udgave 1911.
Af litteratur vedrørende selve geværfabrikken findes der en fin jubilæumsartikel i anled
ning af 50-års jubilæet for hærens geværfabrikker i Militært Tidskrift, tillægshæfte IV, fra 1916
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skrevet al’ H .Warn berg, mens en tilsvarende Dansk Artilleri-Tidsskrift fra 1917 ikke giver væ
sentlige nye oplysninger.
Det væsentligste materiale er dog fabrikkens arkiv, som findes på Rigsarkivet. (Rigsarkivet:
Hærens Tekniske Korps: Hærens Rustkammer 1870-1929. Geværfabrikken). Rustmesteren
stod via Tøjhusafdelingen til ansvar overfor Krigsministeriet og derfor er indberetningerne
meget detaljerede. Desværre haves kun korrespondancebøgerne. Den indgåede korrespon
dance har ikke tilhørende journaler, hvorfor den kun i mindre grad er benyttet. Derimod ha
ves den udgåede korrespondance med tilhørende journaler. Disse er artiklens hovedkilder.
De består af 3 journaler med tilhørende kopibøger (10 stk). Hvor disse er benyttet er kilde
henvisningen blot en dato for brevets afsendelse. En anden væsentlig kilde er tegninger af
den nye geværfabrik fra dens opførelse 1887/88. Tegningerne er stillet til rådighed fra Byg
ningsfredningskontoret, Skov- og Naturstyrelsen. En stor tak til Caspar Jørgensen for frem
skaffelse af disse.
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Forslag til lov om flytning og omordning af Tøjhusetablissementct i København. Frem
sat i Landstinget 19. dee. 1885. 1. behandling 20. januar 188(5. Betænkning afgivet 5. fe
bruar 188(5.
»Forslag om lov til fodfolkets liniebatallioners forsyning med geva-rer af ny model og
med ammunition til disse«. Fremsat i Folketinget 8. februar 1887. 1. behandling 14. fe
bruar, 2. behandling 28. marts 1887.
Berg under 1. behandlingen 14. februar 1887.
Optællinger fra »Oversigt over geværfabrikkens virksomhed i finansåret« 1890-91:
6.165; 1891-92: 13.945; 1892-93: 13.146; 1893-94:9.857. Ialt 43.113.
Brev af 18. november 1886 til Tøjhusafdelingen.
Indberetning til Tøjhusafdelingen 5. februar 1889.
Af oversigten over ekstraordinære indkøb i finansåret 1889/90 ses det, at de 1000 ge
værer i stedet indkobles fra Husquarna Våbenfabrik. Netop Husquarna havde ved til
virkning af Remingtongeværer opnået en moderne maskinmæssig fremstilling i 1870-erne. Sven-Olof Olsson: Husquarna Arbetare, s. 36.
Indberetning til Tøjhusafdelingen 7. februar 1887. Af den modtagne korrespondance
ses det, at Rasmussen kom til USA.
Sven-Olof Olsson: Husquarna arbetare 1850-1900, s. 35ff.
Pk. Indgåede skrivelser 1870-89. Brev fra L. Sharpe til Rasmussen, 13. juli 1888.
Krigsminister Balmson udtalte i Folketinget, at maskinindkøbene væsentligst skulle fo
retages i Danmark. Rigsdagstidende. Folketingets forhandlinger 1886-87. 1. behandling
aflov om fodfolkets forsyning med geværer. 14. februar 1887.
Indberetning til Tøjhusafdelingen. 2(5. januar 1888.
»Nye store bestillinger udførtes for de militære etablissementer, idet bl.a indførelsen af
den nye fodfolksgevær-model 1889 stillede store opgaver...således 50 stk. specialfræsemaskiner satte firmaet i stand til for første gang al tilrettelægge en systematisk masse til
virkning.« Tidsskrift for Industri, august 1917: Dansk værktøjsmaskineindustri. Af firma
et Nielsen & Winthers 50-års historie, (af Povl Drachmann) s. 172.
Skrivelse til artilleriet af 27. december 1890.
Indberetning til Tøjhusafdelingen 29. maj 1890.
Militært Tidsskrift 1916 tillægshæfte IV.
»Oversigt over geværfabrikkens virksomhed i finansåret 1889/90«
Indberetningen til Tøjhusafdelingen 29. maj 1890.
Kilder: Geværfabrikkens korrespondancebøger: Brev Ira rustmesteren af 5. maj 1887 og
29. maj 1890. »Fortegnelse over de ved håndvåbenværkstederne værende civile funktio
nærer, håndværkere og arbejdere, der have oppebåret lønning ved samme og have bo
pæl i staden« 22. december 1894 og 24. december 1895. Samt Militært tidsskrift 1916
ang. det maksimale arbejdstal.
Dansk Artilleri-Tidsskrift. 1917: Geværfabrikkens 50-års jubilæum, s. 2.
»Indberetninger vedr. de ved fabrikken antagne og afgåede arbejdere.« 10. august 1887;
12. maj, 27. juli, 8. august og 29. september 1888; 10. januar, 3. februar, 20. marts, 3. maj,
3. juni, 3. juli 5. august, 9. september og 1. oktober 1889.
Indberetning til Tøjhusafdelingen 5. maj 1887.
Brev fra rustmesteren til Tøjhusafdelingen af (5. juli 1891. Også sendt i afskrift til kanon
værkstedet.
Indberetning til Tøjhusafdelingen 5. maj 1887.
I en situationsrapport fra 14. april 1891 angav rustmesteren, at man nu havde opnået en
mere økonomisk drift fordi: »de forskellige formænd nu må siges al have opnået fornø
den kendskab til maskiner og redskaber samt disses indstilling og behandling, ligesom
de også har erhvervet øvelse i ledelsen af de enkelte arbejder.«
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Indberetning til Tøjhusafdelingen af 29. september 1886. Afsnittet bygger, hvor intel an
det er, anført på denne.
Brev til Tøjhusafdelingen af 4. februar 1893.
David Hounshell har påvist, at Singers symaskiner ikke var produceret med udskiltelige
dele 1860-73 netop fordi de enkelte dele er påstemplet serienummer (hvilket ikke var
tilfældet med de senere symaskiner). From the american system to mass production
1800-1932, appendix 2; s. 337-44.
Brev fra rustmesteren til Tøjhusafdelingen 21. november 1890.
Brev til 3. bataljon 12. januar 1889.

Fra verdenshavet til
Frederiksholms Kanal
Vinhandler F. W. Luplaus varer, kunder og økonomi
1832-1854
AF TORBEN EJLERSEN

Med udgangspunkt i tre bevarede forretningsboger fra en køben
havnsk vinhandel suppleret af arkivalier fra lav, magistrat og central
administration beskriver artiklen, hvorfra firmaets varer kom, hvem
der var kontokunder, og hvad der blev solgt af vin og spiritus. Samti
dig gennemgås trtek af vinhandlerens etablering, økonomi, boghol
deri og forretningspraksis.

Læretid
Tidligere kom ikke så få vinhandlere af præstesiægt. Det gælder også
Frederik Wilhelm Luplau, som blev født i Kolding den 22. september
1801. Faderen, Johan Luplau, var kapellan ved byens hospital. Mode
ren hed Anna, født Chemnitz. F. W. Luplaus farfader, Anton Luplau,
virkede som modelmester og medadministrator ved Den kgl. Porcelainsfabrik i København. Oldefaderen havde ejet godset Luplau i
Harzen i Tyskland, deraf slægtsnavnet. Johan Luplau blev i 1806 sog
nepræst i Tostrup og Roum nær Viborg, hvor han virkede til sin død i
1819. Ægteparret fik fem sønner. To studerede teologi, to blev hen
holdsvis købmand og sømand, mens den næstældste af drengeflok
ken, Frederik Wilhelm, kom i lære som vinhandler i København.1
F. W. Luplau fik som 17-årig lærekontrakt den 30. april 1819 hos
vinhandler Jacob Peter Kaarsberg i Strandgade på Christianshavn.
Læretiden blev aftalt til de normerede syv år. De første fem år gjaldt
selve vinhandleruddannelsen med fri kost, logi og vask hos lære
mester, mens de to sidste år på egen bekostning omfattede fassbinderiet.2
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Som lærling skulle Luplau beskæftige sig med det praktiske arbej
de i en vinkælder, nemlig vinens opbevaring og pleje samt kunde
ekspedition, men også opnå færdighed i regning, enkelt bogholde
ri, skriftlig dansk og tysk, viden om mål, vægt og mønt samt kend
skab til pligter og rettigheder over for læremester og lav. De to års
fassbinderi bagefter gjaldt oplæring i beregning af fustagers rum
fang, men ikke selve fremstillingen af ankre og fade. Det var forbe
holdt bødkerne. En del unge foretrak dog den omvendte rækkeføl
ge, som datidens regler tillod, at starte med fassbinderiet og deref
ter fortsætte i selve vinhandelen.3
Luplaus læretid kan ikke belyses nærmere. Han synes at have
været tilfreds, for han opretholdt senere tæt forbindelse til sin
egentlige læremester Peter Andreas Kaarsberg (1791-18(56). Denne
havde overtaget vinhandelen på Christianshavn efter sin fader, Ja
cob Peter Kaarsbergs død den 31. december 1819. Luplau bevarede
også venskab og nær kollegial kontakt med vinhancllersvenclen Fre
derik Wilhelm Raaschou (1800-1875), som i 1820’rne var ansat hos
Kaarsberg.1 Raaschou blev ligesom Luplau født i Kolding, hvor fa
deren var sognepræst.5
Luplau bestod den 29. marts 1826 svendeeksamen med topkarak
teren »Godt«. Hans prøver i fassbinderiet betegnedes som »Forsvar
lige«.6 Derefter fortsatte han som svend hos P. A. Kaarsberg indtil
1831, hvor han den 18. marts klarede den mundtlige og skriftlige
eksamination, som krævedes for at blive optaget som interessent i
lavet. Prøven var en overbygning til svendeeksamen med skærpede
krav til den vordende interessents fagkundskab, især om lovgivning,
toldbehandling, korrespondance og bogholderi. Man fornemmer
her udover fagets særlige praksis dets »boglige« karakter og interna
tionale udblik, som er med til at forklare teologiens og vinhandel
ens mange personkontakter.7
Luplau ønskede nu at etablere sit eget vinfirma. Derfor vandt han
borgerskab den 2. april 1831 og fik den 11. april bevilling til udover
en detail også at måtte drive en gros handel.8
Endelig opnåede Luplau, uden at datoen kan fastslås nøjagtigt,
ret til kreditoplag hos toldvæsenet. Denne specielt danske form for
transitoplag, som var blevet revideret i 1797, betød, at importvarer
efter toldkontrol og notering på oplagsholderens konto i toldregn
skabet frit kunne transporteres hjem til vinkælderen. Tolden blev
først afregnet, når varerne solgtes videre indenlands. Hvis vin eller
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spiritus i kreditoplaget skulle reeksporteres af vinhandleren eller
overføres til en andens kreditoplag, kunne varerne frit afskrives i
toldregnskabet. Den handlende sikrede sig dermed en statslig kre
dit, som lettede omsætningen.9

Vinkælder og medhjælp
Formaliteterne var klaret i april 1831, så Luplau kunne begynde
som selvstændig blandt 58 andre vinhandlere i København. Ifølge
vejviseren 1832, hvis informationer stammer fra slutningen af det
forrige år, fandtes Luplaus vinkælder på Gammel Amagertorv, Fri
mands kvarter 4. Den havde før været lejet ud til en vinhandler. Kæl
deren lå i en ældre bygning, der blev revet ned omkring 1930 og er
stattet af nuværende Amagertorv 8.
Gårdens ejer var kgl. kapelmusikus P. C. Bruun, der også virke
de som vokslysfabrikant. Bygningen havde fem fag til gaden. Gen
nem det ene fag førte en gennemkørsel ind i et langstrakt gårds
rum med flere sidehuse og mellembygninger. Det var den høje
kælder i forhuset, som Luplau lejede, med nedgang fra gaden i
det ene fag. Han kan desuden have haft lagerplads i en af bagbyg-

Amagertorv i København ca. 1840. F. W. Luplaus vinhandel lå 1831-1837 i kælderen i det fem
fag brede fromspidshus midt i billedet. Bygningen forsvandt ca. 1930. Stik.
Købe n h avn s By m tise u m.
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ningerne. Brandtaksationer og prioritetsvurderinger opregner ik
ke inventar, som kan vise, hvordan vinkælderen så ud. Ifølge Luplaus hovedbog betalte han ca. 315 rdl. i årlig leje 1832-1835,
mens husleje og andre udgifter i 1836 beløb sig til 382 rdl. Det
kan ikke afgøres, om Luplau, der stadig var ungkarl, boede ved
vinhandelen.
Over vinkælderen lå i stueetagen Christian Hansens beværtning,
et jævnt spisested og livlig ølstue.10 Samme gemytlige stemning har
vel hersket nede hos Luplau. En vinhandel var dengang normalt
indrettet med skænkestue. Her kunne gæsterne få et glas vin eller
spiritus og gerne lidt brød, ost og pålæg, idet en vinhandler måtte
sælge flere slags kolde »Spisevarer«. Lavsartiklerne fra 1694 gav vin
handlerne eneret til en detail at forhandle alle slags vine, uden
landsk brændevin og øl samt ret til at skænke for siddende gæster.
Desuden måtte de ligesom urtekræmmerne sælge vineddike, rom,
flasker og propper.11
Vinhandelen krævede medhjælp. Derfor indskrev Luplau den 11.
juli 1831 Carl Theobald Worsøe som sin første lærling. Den 15-årige
dreng havde - naturligvis - en teolog som fader, Jørgen Seidelin
Worsøe, som havde været sognepræst i Hinge og Vinderslev i Viborg
amt til sin død i 1819.12
Det var vinhandleren, som skulle sørge for kost, logi og andre for
nødenheder til sin lærling. Kassebogen og en konto i hovedbogen
for C. Th. Worsøe indeholder derfor følgende udgifter:
1832
1833
1834
1835
1836
1837

137
136
62
70
162
30

rcll
rcll
rdl
rdl
rdl
rdl

(heraf kost 80 rdl)
( herat' kost 85 rd 1 )
(kostandel ukendt)
(kostandel ukendt)
(heraf kost 90 rdl)
(kostandel ukendt)

Da Luplau først giftede sig i 1838, er det med til at forklare, at han
1832-1834 betalte middagsmad hos en madam Lorentzen for syv
rdl. om måneden.13 Lærlingen spiste et andet sted.
Udover kosten dækkede udgifterne til lærlingen typisk vask, tøj,
sokker, sko, reparation af linned, syløn til skjorter, en sengemadras,
en kasket, reparation af et ur, men også »Øienlægemidler«. Lærlin
gen havde brug for skrivebøger og en geografi. Luplau posterede sit
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bidrag til lærlingens årlige tur i Dyrehaven i juli 1835 med 2 rdl.,
næste år forhøjet med 48 sk. I marts 1838 noteredes en sort kjole,
benklæder og vest, nogle kraver og flipper samt et halsbind. Den
vordende svend toner frem. I oktober 1838 bogførte Luplau udgif
ten til lavet, da Worsøe den 24. september fik godkendt sit svende
stykke i fassbinderiet med karakteren »Godt«. Worsøes læretid var
slut.11
Derefter ansatte Luplau en ny lærling, mens Worsøe fortsatte som
svend. I disse år fik Worsøe kost og logi i principalens nye domicil
på hjørnet af Frederiksholms Kanal og Vandkunsten. Det fremgår af
hovedbogen, at han 1839-1841 tjente en årsløn på 100 rdl., derefter
110 rdl. Desuden modtog han hvert ar 10 rdl. i nytårsgave, altså gra
tiale. Worsøe blev den 3. maj 1845 selv interessent i lavet og etable
rede sig som vinhandler.15
Luplau havde i sommeren 1837 forlagt sin vinhandel fra Amager
torv til Frederiksholms Kanal, Vester Kvarter 182."’ Denne hjørne
bygning, hvor der siden 1807 havde ligget vinkælder, ejedes af vin
handler J. A. Reuther. Luplau fik lejlighed på 2.sal mod Frederiks-

Københavns Toldbod 1834. Udlosning af fustager med vin? Akvarel af II. (i. E Holm.
Københavns Bymuseum.
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holms Kanal, mens vinhandelen bredte sig i den otte fag lange, høje
kælder til Vandkunsten. Nedgangen til vinhandelen lå på selve ga
dehjørnet. Heller ikke her giver brandtaksationer og prioritetsvur
deringer detaljer om lokalernes indretning fra tiden omkring flyt
ningen.
Luplau fik med det nye lejemål mere plads til lager og gæster. I
firmaets jubilæumsskrift hævdes det frejdigt, at kundekredsen ikke
svigtede, da Luplau flyttede: »Den forlagde resolut sit Stamkvarter
fra Amagertorv til Vandkunsten, og i de følgende Aar udformede
der sig her i Luplau’s Vinstue, hvor kun nogle svagt lysende Tællepraase, der maatte pudses af Gæsterne og hjalp disse til at finde
Bægrene, et fordomsfrit og utvungent Liv, som kun faa andre Ste
der i de københavnske Vinstuer. Her samledes flere af Datidens
kendte Poeter og Skribenter, og gode saavel som muntre Vers har
den gamle Vinstue paa sin Samvittighed. Mangen Vittighed eller
Sensationshistorie blev serveret i den lille lavloftede Stue, hvor man
sad saa dejlig tæt sammen pakket«.17
I en avis fortælles om vinkælderen, at hoffolk i Frederik 6.s tid
plejede at gå derhen for over et glas vin at nyde friheden fra den sti
ve hofetikette. De må have befundet sig godt der. Efter sigende blev
stedet kaldt Vestre Paradis. Det lyder som en myte og stammer
måske fra før Luplaus tid som vært.18

De første år
Hovedbogen viser, at Luplau fra starten sikrede sig økonomisk ryg
stød hos sin tidligere læremester, vinhandler P. A. Kaarsberg. Kaarsberg fungerede som den dominerende leverandør til den nyetable
rede vinhandler og skænkestuevært. Hos Kaarsberg hentede
Luplau fra 1831-1836 vin, hedvin og brændevin, primært i form af
hele eller halve ankre samt oksehoveder. Desuden forsynede Kaars
berg ham med korkpropper til aftapning på flasker samt mineral
vand og andet. Fra 1836 ebbede leverancen ud og blev til småparti
er af flasker, så et anker, så et oksehoved.
Luplau betalte i de første år Kaarsberg med a conto beløb. Des
uden modregnede han Kaarsberg ved returnering af tomme fu
stager. Luplau leverede Kaarsberg vokslys, ost, herregårdssmør,
»Pro Patria« papir og dunke til Seltersvand samt nogle pægle made
ira.
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Der er ikke bevaret tal for 1831. Derefter købte Luplau varer hos
Kaarsberg i
1832 for 2614
1833 for 1641
1834 for 1899
1835 for 2913
1836 for 1187

rcll
rdl
rcll
rcll
rcll

og betalte
og betalte
og betalte
og betalte
og betalte

1549
2073
2919
2919
1187

rcll
rcll
rcll
rcll
rdl

Fra 1837 stilnede handelssamkvemmet af. Kaarsberg leverede kun
for 54 rdl., i 1838 for 36 rdl. I løbet af 1833 og 1834 havde Luplau
fået afviklet sin gæld til Kaarsberg. Luplaus omsætning steg væsent
ligt, hvilket kontantsalget i Tabel 1 viser.
P. A. Kaarsberg havde en aftale med Luplau om deling af firmaets
overskud. Det fremgår af hovedbogens balancekonto, at Kaarsberg
hvert år fra 1831 til 1835 modtog nøjagtig halvdelen af Luplaus årli
ge »Avance«. I 1831 udgør denne halvdel 207 rdl., i 1832 282 rdl., i
1833 329 rdl., i 1834 444 rdl. og i 1835 471 rdl. I 1836 fik Kaarsberg
efter overenskomst kun udbetalt avancen med 100 rdl. til april
1836. Der er tilsyneladende ikke bevaret oplysninger om denne af
tale, f.eks. en tinglysning hos Notarius Publicus.19
Luplau købte også varer hos den tidligere omtalte ven F. W. Raaschou, men i væsentlig mindre omfang end hos Kaarsberg. Raaschou havde etableret sig som vinhandler i 1827 i Nyhavn og året ef
ter flyttet til Østergade. I 1836 skiftede Raaschou adresse til hjørnet
af St. Kongensgade og Gothersgade. Handelen mellem Raaschou
og Luplau havde de første fire-fem år nærmest karakter af ligeligt
varebytte. Derimod bogførte Luplau fra 1837 gennem flere år større
a conto betalinger til Raaschou. Luplau supplerede sit lager med va
rer fra kollegaen.
Hovedbogen, der indeholder en månedlig ført generalvarekonto
fra 1832 til 1854, rummer indtil 1843 detaljerede notater om kon
tantsalget. Desuden bogføres som regel i januar de kontante afreg
ninger fra forrige år. Fra 1844 til 1854 gælder posteringen kun den
samlede årlige kontantbetaling. Inddrager man den bevarede kasse
bog, kan man følge kontantsalg og regningsbetaling uge for uge fra
september 1832 til udgangen af 1837. Datoerne viser, at Luplau
sædvanligvis hver lørdag stod bøjet over sin kassebog for at indføre
ugens kontantsalg. Varernes art angives dog ikke. Skænkestuesalget
indgår formodentlig i beløbene, som viser disse tal:
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Tabel 1 Luplaus salg 1832-1843
Ar

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843

Kontant
salg
rdl

Regnings
salg
rdl

Samlet
salg
rdl

2609
3091
3877
4607
4350
4589
4793
4864
5698
6738
6801
6921

175
280
151
302
428
618
567
606
570
974
1439
1490

2784
3371
4029
4909
4778
5207
5360
5470
6268
7713
8240
8411

Kilde: Luplaus hovedbog og kassebog

Tabel 1 afspejler, at det kontante varesalg er steget solidt fra det
første fuldt dokumenterede år 1832 frem til 1835, hvorefter salget
stagnerer for igen at vise fremgang. De betalte regninger tegner sig
efterhånden for en voksende andel af den samlede kontantindbeta
ling. Luplau fik stadig flere kontokunder. Kontantomsætningen
blev mere end tredoblet på godt tolv år.
Summerne fra det kontante varesalg gennem 1832-1843 ka
rakteriserer kontantkundernes færden i vinhandelen. I 1832-1843
som helhed beløber Luplaus kontante varesalg sig gennemsnitlig
i 1. kvartal til 337 rdl., 2. kvartal til 379 rdl., 3. kvartal til 428 rdl.
og 4. kvartal til 488 rdl. Kontantsalget stiger jævnt året igennem
for at kulminere mod slutningen, der ligger 31% højere end be
gyndelsen. Ser man på hver enkelt måneds gennemsnit, fører de
cember med et kontantsalg på 589 rdl. Februar er lavest med 311
rdl.
Stigningen i løbet af gennemsnitsåret kan forklares ved, at kon
tantkunderne om sommeren og efteråret køber forholdsvis mere
ind på grund af selskabssæsonens start. Decembers store salg skyl
des naturligvis festlighederne omkring jul og nytår, mens man i det
nye års første måneder holder sig noget tilbage. Dels er der endnu
en del »på lager« i husholdningen, dels stilner selskabslivet af. En
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ukendt faktor i kontantsalget er vinstuebesøgets omfang og sæson
udsving. Den Luplauske vinstues stole og borde har næppe været
besat i samme grad hver måned året igennem.

Varekøb i 1830’rne
Hvad havde Luplau på lager af vin, spiritus og andet i vinkælderen
på Amagertorv, fra 1837 i Frederiksholms Kanal, og hvor kom de
fyldte fustager og flasker fra?
Til svar tjener to kilder, først den del af hovedbogen, som omfat
ter 1832-1839, idet bogens posteringer ikke senere specificerer va
rearterne, dernæst importordrer i kopibogen 1835-1846. Det bety-

Vinhandler F. W. Luplaus kopibog 1843. Vinordre til Bordeaux med angivelse af, hvordan
fustagerne skal mærkes.
Erhvervsarkivet.
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der i praksis, at man gennem en periode kan hente god besked om
varesortimentet. Det belyser sider af Guldalderens vin- og spiritus
forbrug, som ellers kun kendes fra spredte bemærkninger i memoi
rer, breve og avisannoncer.20
Luplaus indenlandske leverandører 1832-1839 var som nævnt P.
A. Kaarsberg på Christianshavn og F. W. Raaschou i St. Kongensga
de. Men det er ukendt, hvorfra begge vinhandlere hjemtog deres
fustager og flasker.
Sikker viden om Luplaus import fra udenlandske firmaer fås først
i kopibogen 1835-1846.21 Luplaus kvartalsbetalinger til toldvæsenet
viser, at han fik varer noteret på kreditoplag fra 1833, men det be
høver ikke nødvendigvis at være egen import, men kan være over
førsler fra andres kreditoplag. Varemængde og art oplyser toldbeta
lingen intet om.
Toldvæsenets arkiv rummer tilsyneladende ikke meget om Lu
plaus kreditoplag eller andet, som kan belyse indholdet af hans im
port. Toldrevisionens nidkærhed afspejles dog i et glimt i 1839 un
der Luplaus import af to baller korkpropper i dobbelt lærredsem
ballage og med bruttovægt på 126 pund. Revisionen korrigerede
her en toldkontrollør, som havde vurderet proppernes nettovægt til
116 pund, mens den rettelig var 118 pund.22
Den følgende gennemgang omfatter alene P. A. Kaarsberg og F.
W. Raaschous leverancer til Luplau for hele perioden 1832-1839.
De er størst frem til 1836. Formålet er at give et indtryk af Luplaus
varesortiment. Mængden er uanset emballageformen - flasker, an
kre, oksehoveder osv. - omregnet til potter.
Tabel 2 Luplaus køb hos Kaarsberg og Raaschou 1832-39
Kaarsberg

Raaschou

Potter
i alt

Potter
%

Fransk vin
Hedvin
Brændevin
Champagne
Rhinskvin
Kirse bier vin
Diverse

16794
3808
6458
78
11
27
490

15
870
1038
43
103
28
88

16809
4678
7496
121
114
55
578

56,3
15,7
25,1
0,4
0,4
0,2
1,9

Potter i alt

27666

2185

29851

100,0

Vareart

Kilde: Luplaus hovedbog
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Fransk vin tegner sig for mere end halvdelen af de leverede varer.
Den omfatter her både rød- og hvidvin, da farven meget sjældent
nævnes, og vindistriktet kan være vanskeligt at identificere. Det me
ste må dog være rødvin. Vinenes årgang oplyses meget sjældent.
Undtagelsesvis er et notat i hovedbogen fra 1834 om '/» anker rød
vin fra 1828.
En optælling viser, at 40-45% af den franske vin kom fra Langue
doc-Roussillon i Sycløstfrankrig under betegnelsen »Montagne«,
dvs. bjergvin. Den blev normalt udskibet fra havnebyen Sète ved
Middelhavet. En lignende procentdel hentedes fra Bordeaux-området, nemlig Médoc, Côtes, Margaux, Cérons og St-Julien, desuden
Graves samt Barsac i Sauternes. De to sidste distrikter er oftest hvid
vine.
Omkring 12% af importen fra Frankrig stammer fra landskabet
omkring byen Pau nedenfor Pyrenæerne nær den franske Atlanter
havskyst. Det er distrikter som Béarn, Haut Chalosse og Jurançon.
Udskibningen foregik sædvanligvis fra Bayonne. Endelig gælder 1%
af den franske vin Tavel - ofte en rosévin - fra Rhonedalen, samt
godt 70 flasker bourgogne, hvoraf noget kom fra Volnay syd for
Beaune.
Champagne udgør en forsvindende mængde. Nogle få flasker
blev hentet i den dengang berømte vinby Sillery øst for Reims.
Champagne leveredes både i hele og halve flasker. Ubetydelig er og
så Luplaus køb af rhinskvin, nemlig nogle få flasker Laubenheimer
og Rüdesheimer samt ikke stedfæstet vin. Der nævnes ikke vin eller
spiritus fra Alsace, Italien eller Østrig-Ungarn.
Hedvinen omfatter godt 15% af den samlede vareleverance til
Luplau. Fra Sydspanien kom Malagavin, der af hedvinens andel
dækker ca. 30%, mens Jerez de la Frontera - sherry - udgør 10%.
Madeira fra den portugisiske Atlanterhavsø tegner sig for 13% af
hedvinen, mens 25% er portvin fra Portugal. Fra Sydfrankrig brag
tes en del Séte-Madeira og hedvine fra Rousilion og Picardan. Den
sidstnævnte delvis i form af »Kogt Picardan«, dvs. en hvid, sød hed
vin, som bestod af et kvantum vin kogt ind til en sirupsagtig masse.
Den blev derefter blandet med almindelig most af samme vin til
fortsat gæring.
Brændevin andrager 25% af Kaarsberg og Raaschous salg til
Luplau. Af brændevinen består ca. 54% af den landlige, franske ar
magnac. Den finere cognac fra Charente nord for Bordeaux, hol-
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landsk genever, rom bl.a. fra den gamle danske vestindiske koloni
St. Croix samt druebrændevin - den sidste et destillat af druerester
ne fra den almindelige vinproduktion - er fire spiritustyper, som
hver tegner sig for en andel på 11-12%. Gruppen »Diverse« omfat
ter biskopessens til punch, vineddike fra Bordeaux, sprit samt Seltersvand. Dette var en kulsyre- og saltholdig mineralvand, måske im
porteret i stentøjsdunke fra selve kilderne i Selters nær Koblenz i
Tyskland. Men Luplau forhandlede også »Dansk Seltersvand«. Det
kan være hentet hos Rosenborg Brøndanstalt, som kunstigt frem
stillede denne sundhedsdrik, der bl.a. hævdedes at sikre velbefin
dendet efter større middagsselskaber. Desuden købte Luplau hos si
ne kolleger porterøl, der i 1830’rne begyndte at blive en hyppigere
efterspurgt salgsartikel i Danmark.
Kirsebærvin producerede Luplau selv fra firmaets start. Generalvarekontoen viser, at han allerede i sommeren 1832 hjemtog nogle
fjerdinger kirsebær samt puddersukker, bitre mandler og nelliker
som de nødvendige ingredienser.23
Endelig leverede Kaarsberg og Raaschou tomme flasker samt
korkpropper, både korte og lange. Luplau brugte propperne i for
bindelse med aftapningen, men sendte dem også til kunder især
handlende, som selv tappede på flaske fra de modtagne ankre og
oksehoveder. I øvrigt fik han i slutningen af 1830’rne flasker fra
Holmegaards Glasværk.
Luplau lejede 1831-1837 sin vinkælder på Amagertorv af bygnin
gens ejer, kgl. kapelmusikus P. C. Bruun. Denne mestrede udover
tværfløjten også fabrikantvirksomhed. Bruun havde i 1810 fået pri
vilegium på produktion af vokslys, senere også sæbesyderi og olie
presning.21 Bruun købte vin og spiritus hos Luplau, også efter at
han i 1842 uden at opgive ejendommen i København var flyttet til
sædegården Stenalt ved Randers som proprietær. Til gengæld solg
te Bruun vokslys til Luplau fra 1832 til 1836 for i alt 940 rdl., mens
Luplaus salg til Bruun beløb sig til 471 rdl. Lysekøbet efter vægt
gjaldt hvide, gule og kulørte vokslys, karetlys, hvide alterlys, julelys,
samt hvide og kulørte »Voxstabler«. Luplau har sikkert brugt en del
til oplysning af vinkælder og skænkestue, men også solgt videre bl.a.
til præster.
I forbindelse med skænkestuen var det som nævnt skik, at man
kunne beværte med lidt mad. I Luplaus forretningsbøger ses ikke
indkøb af brød, men ost nævnes ofte i 1830’rne. Han betalte for
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mindre indkøb af ost hos sin yngre broder, købmand Carl Emil
Luplau i St. Heddinge. En enkelt gang specificeres osten til fåremælksost. Lidt græssmør og nogle fjerdinger kirsebær - til kirse
bærvinen - blev også hentet hos broderen.
Luplau købte regelmæssigt ost andetsteds fra og i større mæng
der. Leverandøren oplyses ikke, men det drejer sig om norsk myseost, gammel norsk ost, en del hollandsk ost, desuden ost fra
Schweiz. Af og til solgte han ost til sine kontokunder, men den væ
sentligste del må være blevet fortæret i skænkestuen. 100 cigarer
bogført i 1832 er måske også blevet nydt i vinkælderen.
Blandt andre varer, som Luplau købte til brug i vinkælderen, var
stødt melis. Det tjente især til pleje af vinen i fustagerne. Der omta
les pommeransessens til punch, ansjoser i dunke, agurker og sol
bær. Der betaltes også for skinke og kalvekølle. I 1834 blev 12 stole
repareret. Mon ikke gæsterne i skænkestuen har vippet for meget
under det muntre samvær?

Import 1835-1846
Luplaus kopibog fra december 1835 til december 1846 gør det mu
ligt at følge hans importordrer til udenlandske vinhuse og hans be
talingspraksis samt studere korrespondancen med hjemlige kunder,
i praksis dem i provinsen.
Den intense økonomiske forbindelse med Kaarsberg sluttede i
foråret 1836. Til gengæld dokumenterer kopibogen, at Luplau nu
selv med sikkerhed handler med udenlandske vinhuse.
Den 18. december 1835 afgav Luplau sin første importordre til
agent, købmand J. Lou i København. Han repræsenterede vinfirma
et J. M. Janzen i den vigtige franske havneby Sète ved Middelhavet
mellem Marseille og Pyrenæerne. Luplau skrev, at dette var hans
første direkte henvendelse til Sète, og at han var begynder. Derfor
bad han om, at firmaet ville være omhyggelig med den ønskede vins
kvalitet.
En optælling af Luplaus samlede import, som den fremgår af ko
pibogen 1835-1846, giver denne fordeling på varemængder:
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Tabel 3 Luplaus vareimport 1833-1846
Potter
Varetype
ialt

Potter
%

Rød- og hvidvin
Rhinskvin
Champagne
Hedvin
Brændevin
Vineddike, vinsprit
01

144.201
1.320
441
35.1(52
31.010
(5.040
680

(55,9
0,(5
0,2
16,1
14,2
2,7
0,3

I alt

218.854

100,0

Kilde: Luplaus kopibog

Ikke uventet tegner vinen sig for ca. 2/3 af det samlede rumfang.
Da det af noteringerne i kopibogen, ligesom det tidligere var tilfæl
det med hovedbogen, sjældent kan afgøres, hvad der er rødvin eller
hvidvin, er begge typer anført samlet.
Hedvinen er overvejende den søde Malagavin, sherry og portvin,
i mindre grad Picardan og madeira, mens muscat, muscatel og
Roussillon kun er svagt repræsenteret.
Luplaus import af brændevin domineres af 26.940 potter armag
nac, mens cognac omfatter 2.190 potter og druebrændevin 1.880
potter. Vineddike og vinsprit udgør et lille kvantum. Den første
brugtes bl.a. i forbindelse med konservering og madlavning, mens
spritten tjente til forbedring af vin.
Champagne og rhinskvin indføres i mikroskopisk omfang. Øllet,
som han købte via H. W. Lange i Altona, var den bajerske undergæ
rede ølsort, som først for alvor slog an i Danmark, da brygger J. C.
Jacobsen begyndte sit salg heraf i maj 1846.
Luplaus import i perioden 1835-1846 fordelte sig på fire lande,
som vist i tabel 4.
En beskeden del af Luplaus import fra firmaer i Frankrig angår
portvin og madeira, altså portugisiske produkter. Hjemtagningen
fra tyske firmaer gjaldt også enkelte produkter fra andre lande,
mens importen fra Spanien og Portugal udelukkende var af natio
nal oprindelse. Kopibogen viser ikke indkøb fra de franske distrik
ter i Alsace, langs Loirefloden eller omkring Chablis. Som i de før
ste år førte Luplau ikke varer fra Italien, Balkanlandene eller over
søiske vinproducenter, f.eks. »Kapvin« fra Sydafrika.
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Tabel 4 Luplaus import fordelt på lande 1835-1846
Potter
i alt

Potter
%

Frankrig
Spanien
Tyskland
Portugal

191.332
19.712
4.292
3.518

87,4
9,0
2,0
1,6

1 alt

218.854

100,0

Land

Kilde: Luplaus kopibog

Frankrig var det altdominerende importland. Det stemmer også
fuldt overens med kendt statistik, hvor det i 1847 hedder, at halvde
len af importen kommer direkte og helt overvejende fra Frankrig.25
Luplaus køb af rød- og hvidvin skete fra følgende fire vinregioner i
Frankrig.
50.000 potter vin blev produceret i egnen omkring Bordeaux.
Luplau nævner vin fra distrikterne Côtes, Médoc og Sauternes.
Nogle vine stedfæstedes nærmere, f.eks. til kommunerne Lambert
St-Estéphe, St-Christoly-Médoc, St-Julien og St-Emilion samt LudonMédoc. Vinhusene i Bordeaux var firmaer som Sencine & Renouil,
Veuve Delbos & Fils og Duffour Debarte & Fils.
Middelhavsbyen Séte’s bagland, Languedoc-Roussillon, leverede i
alt ca. 83.000 potter og var dermed Luplaus største importområde.
Heraf udgjorde »Montagne« - bjergvin - omkring 64.000 potter.
Henved 17.000 potter vin blev importeret fra Langlade, Lunel og
Narbonne, men det er vanskeligt at afgøre, om der er tale om hed
vin eller almindelig vin. Fra distriktet Tavel ved Rhônens nedre løb
kom ca. 1.700 potter, måske den rosévin, som stedet stadig er kendt
for.
Landskabet omkring byen Pau nord for Pyrenæerne og nær At
lanterhavet med Bayonne som udskibningshavn tegnede sig for
9.600 potter. Det er vine fra Haut-Chalosse og Bas-Chalosse, Chalosse-Piquepous samt Béarn. Firmaet J. D. L’André i Bayonne var leve
randør af nogle af disse produkter, men også P. Hjard & Fils & Tho
mas i Mugron.
Den store vinimport fra Frankrig, og ikke mindst de betydeli
ge mængder fra vinegnene nær Middelhavet, er helt i overens
stemmelse med udviklingen gennem 1700-årene. Da trængte
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fransk vin efterhånden den tyske rhinskvin tilbage.21’ Eftertiden
har været tilbøjelig til fortrinsvis at forbinde fransk vin med Bordeauxområdet på grund af dets berømte vinslotte. De sydfranske
vinregioner nær Middelhavet spillede imidlertid dengang som
også senere en betydelig rolle som leverandør af konsumvin. Det
gjaldt både i Frankrig selv, men også udenfor, og i større eller
mindre omfang blandet op med vin fra Algeriet, dengang en
fransk koloni.
Luplau indforskrev fra den københavnske agent Mehren, hvis
udenlandske forbindelse ikke nævnes, kun 240 potter bourgogne,
ligeligt fordelt mellem Chambertin og Mercurey fra de klassiske vin
skråninger Côte d’Or omkring byen Beaune. Bourgognen var en
forholdsvis sjælden og dyr vin, oftest kun indført på flaske. Den ka
rakteriseredes af danske vinhandlerne som en af de »rare« vine li
gesom champagne.27 Luplau skriver da også om vin fra Bourgogne
til en bornholmsk kunde, at man ikke bruger den slags til middag i
København.28
Champagnen blev købt i beskedent omfang. Noget kom fra byen
Sillery, men også Ay. I den sidstnævnte by hos Renaudin, Bollinger
& Co. fik Luplau nogle flasker champagne med navnet Oeil de Per
drix, dvs. agerhøneøje på grund af denne fugls blegrøde øjne. An
den champagne blev taget hjem fra firmaet de Venoge i Epernay
samt fra Dinet Peuvrel & Fils fra Avize, der desuden leverede Luplau
røde, ikke-mousserende vine, som Champagnedistriktet også kunne
producere.
Cognac fik Luplau bl.a. hos V. Chaloupin & Co i Angoulême, der
ligger øst for byen Cognac. Armagnac-brændevinen kom fra Bayonnefirmaet J. D. L’André, hos P. Hjard & Fils & Thomas i Mugron el
ler Bordeauxhuset Veuve Delbos & Fils.
Den største vinleverandør for Luplau var firmaet J. M. Janzen i
Sète i Sydfrankrig. Totalt sendte dette vinhus i perioden 1835-1846
mere end 86.000 potter, hvilket svarer til ca. 40% af Luplaus samle
de import. Denne betydelige mængde var for størstedelen vin og
hedvin, især fra Sydøstfrankrig, men også lidt fra Bordeaux-distriktet, desuden små rummål druebrændevin samt partier portvin og
madeira.
J. M. Janzen i Sète fungerede som eneeksportør af korkprop
per til Luplau. Følgende opstilling af propleverancen, som om
fatter korte og lange propper, nogle betegnet som fine, taler for
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sig selv som dokumentation for hans vinhandels ekspansion i dis
se år.
Tabel 5 Luplaus import afpropper 1835-1846
183(5
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
I alt

20.000
10.000
20.000
0
40.000
30.000
0
60.000
30.000
0
90.000

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

300.000 stk

Kilde: Luplaus kopibog

Tyskland er til at overse som leverandørland. Rhinskvin af mærket
Hochheimer fik Luplau fra Gogel Koch & Co. i Frankfurt am Main.
Fra samme by sendte Carl Feist vin fra Geissenheimer og Lauben
heimer, mens Joseph Wernersohn i Mainz udover Laubenheimer
også leverede Johannisberger, Liebfraumilch og noget Ausstich-Cabinet-Wein. Fra Schülgen-Mumm Söhne i Köln hentedes Nierstei
ner. Alle disse vine stammer fra det klassiske vinområde på begge si
der af Rhinen mellem Mainz og Rüdesheim. Vinene blev sædvanlig
vis fragtet ned ad Rhinen til Amsterdam, hvor de blev omladet til
København.29
Portvin købte Luplau mest fra Oporto i Portugal, nemlig hos
firmaet Matt. Feuerheere & Co. dels hos Emanuel de Camous
Brown, desuden i mindre omfang fra F. A. Wench i Hamborg samt
fra J. M. Janzen i Sète i Sydfrankrig. Madeira blev importeret via
Louis Koester i Montpellier i Sydfrankrig eller F. A. Wench i Ham
borg.
Fra Spanien hjemtog han praktisk taget al sin Malagavin, og det
han kaldte kystvin, fra firmaerne Anthon Pagliery samt Rein & Co.,
begge med domicil i Malaga.
Fordeler man Luplaus samlede vin- og spiritusimport efter bestil
lingsår, fås denne opstilling:
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Tabel 6 Luplaus vareimport efter bestillingsår
1835
183(5
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
184(5
Ialt

6.(5(54
12.71(5
11.916
11.224
5.33(5
28.904
18.128
14.000
34.94(5
15.987
23.521
35.4(52

potter
potter
potter
poller
potter
potter
potter
potter
potter
potter
potter
potter

218.854 potter

Kiklc: Luplaus kopibog

Af tabel 6 fremgår, at importmængden trods udsving er vokset gen
nem perioden, men at 1839 viser en betydelig tilbageholdenhed fra
Luplaus side. Det bliver kommenteret senere.

Finansiering af importen
Luplaus import foregik normalt ved, at han afgav sine ordrer til de
agenter, som flere af de udenlandske vinhuse havde i København. I
nogle tilfælde blev brevene sendt direkte til firmaerne. Bestillinger
ne afgik hyppigst i januar måned. Da kendte man efterårets vinhøst,
og agenterne havde indleveret deres trykte priskuranter til oriente
ring for vinhandlerne.
Luplaus forretningsbreve har en standardiseret formulering.
Han beder en agent om at sørge for, at der bliver sendt vin og spiri
tus med et dansk skib direkte til København. Betalingen skal ske ved
at eksportøren trækker en veksel på Luplau til betaling i Hamborg
seks eller ni måneder efter afskibningen af varerne. Samtidig angi
ver han i sit brev, at fustagerne bør være »velconditionerede« - vin
handlerne levede i stadig angst for lækkende ankre og oksehoveder
- og mærkes med hans initialer, så de var lette at kende under trans
porten. Luplau skriver sjældent i sine breve, hvilken pris han ønsker
at betale for varerne. Når det nævnes, sker det hyppigst i fremmed
valuta.
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Kopibogen oplyser ikke navne på de danske skippere, der besør
gede transporten fra Middelhavsbyerne Sète og Malaga eller fra
Oporto, Bayonne og Bordeaux ved Atlanterhavet. Det skrives dog i
ordrerne til Champagnehusene, at vinen bedes sendt med damp
skib fra Le Havre. Det skete formentligt med selskabet L’Europe’s
rute mellem Le Havre, København og St. Petersborg, hvor der i
1840’rne ifølge vejviseren var forbindelse hver fjortende dag.
Champagnen blev afskibet i kurve med hele eller halve flasker, da
den mousserende drik begribeligvis ikke kan opbevares i træfusta
ger.
Luplau brugte bankier- og handelshuset Conrad Heinrich Don
ner i Altona som betalingsforbindelse under sin import. Det var
Luplau ikke alene om, idet dette store firma var velkendt i Dan
mark. I forbindelse med statslån havde Nationalbanken i 1820’rne
bl.a. benyttet C. H. Donner. Også mange københavnske handelshu
se og talrige af provinsens købmænd brugte Altona-bankieren som
finansiel mellemmand. Desuden tog kunstere og andre på vej ned
gennem Europa indenfor hos Donner i Elbstrasse med »Creditivbreve« for at hæve rejsepenge.30
Den 9. april 1836 skrev Luplau til C. H. Donner, at han efter at ha
ve åbnet en vinhandel ønskede at få et solidt hus til at besørge sine
domicilforretninger i Hamborg. Han anførte, at vinhandler F. W.
Raaschou havde anbefalet Donner. Luplau sluttede med at oplyse,
at hans omsætning ikke var stor, fordi han netop var begyndt. Han
håbede, at Donner ville påtage sig denne kreditgivning.
At Donner imødekom Luplaus anmodning ses dels af de følgen
de års breve fra Luplau til Altonafirmet, dels af hovedbogens konto
for Donner, men også af kassebogen i 1836 og 1837. Donner afslog
dog i februar 1846 af hensyn til sin »Convenients« at yde Luplau en
mindre blankokredit, som vinhandleren åbenbart havde bedt om.
Luplau betalte i 1836-1846 rundt regnet 3/4 af sin import regnet
i rumfang (168.000 potter) med veksler, som firmaerne trak på
Donner i Altona. Inden vekslernes forfaldsdag remitterede Luplau
det nødvendige beløb til Donner enten i kontanter eller veksler.
Donner blev hvert år i slutningen af december krediteret for renter,
provision, kurtage, stempel og porto. Der er tale om et rent finansi
elt mellemværende mellem Donner og Luplau og ingen varehan
del. Luplau remitterede i disse år Donner i alt 30.107 mark banco, i
gennemsnit 2.737 mark banco årligt.
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Luplau var i sin brug af Hamborgkreditten på linie med samtidig
praksis i dansk udlandshandel, som det f.eks. skete i stor stil mellem
handelshuset I. P. Suhr i København og firmaet P. Siemsen & Co. i
Hamborg.31 Luplaus remisser til Donner blev normalt samlet i
»klumper« for hver vinleverandør. Da en leverandør ofte stod for
flere slags varer, kan det ikke ad den vej opklares, hvad den enkelte
vares indkøbspris var.

Kontokunder
I Luplaus kassebog bliver kontantsalget angivet uden kundenavne,
derimod oplyser bogen navne på nogle af de københavnske konto
kunder. Kassebogen tier om varearter. Hovedbogen er mere infor
mativ end kassebogen om kontokunderne og deres indkøb fra
1831-1854. Indtil 1839 bringer hovedbogen detaljer om vareart og
mængde, pris og købsdato. Fra 1840 noteres alene kontokundernes
årlige køb. Heldigvis giver kopibogen, som gælder korrespondance
med provinsens kontokunder samt importordrerne, et livligt ind
tryk af kundekontakten fra 1835-1846 med sine notater om varer,
priser, transport og opbevaring.
Hovedbogen rummer næppe alle kontokunder. I 1842 og flere
gange senere henvises til en »Conto pro Diverse«. Den har været
ført i en bog for sig om tilfældige, kortere kundeforbindelser, der
har nydt kredit hos vinhandleren. Et overblik over hovedbogens
kontokunder 1831-1854 vises i tabel 7.32
Luplaus salg til kontokunderne mellem 1831 og 1854 forløber i
fire faser. Første fase går fra etableringen i midten af 1831 til 1837,
hvilket svarer til hans tid på Amagertorv. Anden fase fra 1838 til
1840 afspejler en dalende omsætning. Tredie fase er præget af stabil
vækst og konsolidering. Endelig viser fjerde fase fra omkring 1850
en stærk ekspansion, især i provinsen. De bemærkelsesværdigt lave
tal i 1853 og 1854 skal sandsynligvis forklares ved, at Luplau er gået
over til andre regnskabsbøger. Hovedbogen er skrevet ud.
Antallet af kontokunder ligger 1832-1841 stabilt på omkring 20
hvert år, flest i København. 1842-1848 stiger det til omkring 35 kun
der. Derefter kommer det store kontokundetal med over 100 i pro
vinsen, mens hovedstaden daler brat fra 1851.33
Kontokundernes samlede årlige indkøb varierer meget, også det
årlige gennemsnitlige indkøb. I slutningen af 1830’rne er der tale
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label 7 Antal kontokunder, samlet salgssum og gennemsnitlig salg pr.
kontokunde 1831-1854
År
København
Provinsen
Danmark
Gnst
Antal Rdl
Gnst
Antal Rdl
Gnst
Antal Rdl
rdl
rdl
rdl
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

9

17
16
16
16
13
15
18
18
14
14
15
15
11
17
15
12
8
15
15
6
7
9

3

15
466
1005
496
1445
759
1076
803
544
451
379
339
523
664
4567
4233
3861
2849
2426
4589
1575
193
158
280

7,5
27,4
62,8
31,0
90,3
58,3
71,7
44,6
30,2
32,2
27,1
22,6
34,9
60,4
268,6
282,2
321,8
356,1
161,7
305,9
262,5
27,6
79,0
93,3

2
5
4
6
6
4
1
3
9
7
5
13
19
30
21
21
18
15
93
110
110
126
29
4

129
207
110
152
342
175
8
55
27
347
1164
1571
2494
2058
1689
2245
2367
1735
6931
8407
7055
8912
1772
32

64,5
41,4
27,5
25,3
57,0
43,8
8,0
18,3
13,5
49,6
232,8
120,8
131,3
68,6
80,4
106,9
131,5
115,7
74,5
76,4
64,1
70,7
39,5
10,5

4
22
20
22
22
17
16
21
20
21
19
28
34
41
38
36
30
23
108
125
116
133
31
7

145
674
1116
649
1788
934
1084
859
571
798
1543
1910
3017
2723
6256
6478
6228
4585
9358
12996
8630
9023
1930
312

6,3
30,6
55,8
29,5
81,3
54,9
67,8
40,9
28,6
38,0
81,2
68,2
88,7
66,4
164,6
179,9
207,6
199,3
86,6
104,0
74,4
67,8
62,3
44,6

Kikle: Luplaus hovedbog

om et lavpunkt i Luplaus salg, især til provinsen. Hans nettoformue
er da også skrumpet stærkt ind i 1839, som tabel 8 viser. Den tryk
kede situation må være årsagen til, at Luplau den 20. december
1839 søgte magistraten om nedsættelse af næringsskatten fra otte
portioner til fire, som det ellers lige var steget fra. Vinhandleren ar
gumenterede med, at hans næring var forringet, fordi hans udgifter
var blevet større. Det lyder unægtelig overbevisende! Luplau forkla
rede, at han før kun havde en lærling, men nu både lærling og
svend. Han var ked af at afskedige svenden, før denne havde fundet
andet arbejde. Omkostningen ved en svend var steget, samtidig
med at næringsskatten var forhøjet. Magistraten forbarmede sig
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over vinhandleren og reducerede hans årlige næringsskat fra 13 rdl.
32 sk. til det gamle beløb på 6 rdl. 64 sk.31
Den opgivende stemning prægede også Luplaus brev til vinhand
ler J. N. Bock i Aalborg, der havde foreslået et salgssamarbejde.
Luplau svarede, at det var umuligt under de nuværende konjunktu
rer at tjene noget, da Øresundstolden og den lange fragt gjorde vi
nene dyrere i Aalborg end i København. Luplau fortsætter: »Han
delen er desværre ei mere her som i forrige Tider, da jeg imodsat
Tilfælde vist aldrig havde faaet denne Viinkjælder, som endnu eies
af en ældre Viinhandler |J. A. Reuther], der foretrækker at leve
med en Datter rolig og stille fremfor at fortsætte en Handel, som nu
kuns er en Parodie paa, hvad den har været«.35
Tabellerne 5 og 6 viser tilbagefaldet i 1839. Dels blev der ikke im
porteret propper, dels bestiltes mindre vin og spiritus i udlandet.
Svigtede Luplaus handelstalent? Kontokundernes køb dalede bety
deligt, men kontantsalget var dog stigende, som det er påvist. Tider
ne var generelt vanskelige. Det gjaldt også for vinhandlerne, hvis
handel ikke var vokset ifølge M. L. Nathansons undersøgelse af for
skellige brancher.36
Modgangen hørte snart op for Luplau. Han formåede fra 1841 at
sætte sin omsætning kraftigt i vejret.

Kontokunder i København
Antallet af kontokunder i København ligger i perioden 1832-1850
omkring 16 om året, fra 1851-1854 falder det stærkt. De københavn
ske kontokunders indkøb svinger mere end provinskundernes. Mel
lem 1832-1843, hvor kontantsalget kendes, udgør kontokundernes
køb gennemsnitlig 20-25% af det samlede konto- og kontantsalg,
mens det i begyndelsen af 1840’rne i gennemsnit kun ligger på 68% af det samlede konto- og kontantsalg.
Nogle meget store indkøb, som enkelte kontokunder foretog
1845-1851, har en særlig forklaring. Luplaus lærling og senere
svend, C. Th. Worsøe, etablerede sig som selvstændig i 1845. Han
købte 1845-1848 i gennemsnit om året for ca. 3.100 rdl. 1849-1851
dalede det til ca. 1.100 rdl. for så at blive ubetydeligt. Der er tale om
mellemhandel, hvor Luplau leverede sin unge vinhandlerkollega
vin og spiritus. Til gengæld betalte Worsøe a conto beløb samt
præsterede mindre vareydelser til Luplau. Worsøe betalte også told-
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godtgørelse til Luplau. De har tilsyneladende haft et importfælles
skab. Det minder meget om Luplaus handelsforhold til sin læreme
ster, vinhandler P. A. Kaarsberg i begyndelsen af 1830’rne.
Et par andre kontokunder af lignende type var vinhandler F. W.
Raaschou samt kgl. kapelmusikus og vokslysfabrikant P. Bruun, men
uden samme økonomiske omfang som tilfældet med Worsøe. Mel
lem Luplau og henholdsvis Raaschou og Bruun var der en større
grad af varebytte, selvom Luplau som regel købte mest og udlignede
med kontantbetaling. Overfor en anden mindre gruppe kontokun
der optræder Luplau som grossist. Det gjaldt bl.a. en bager, en kon
ditor, et par værtshusholdere og en urtekræmmer.
Resten bestod af private kontokunder af solid middelklasse, der
satte pris på at drikke vin og spiritus ved højtider og anden festlig
hed. Der er tale om håndværksmestre, fabrikanter, et par officerer,
nogle lavere rangerede civile embedsmænd foruden en læge, en
tandlæge, to prokuratorer samt flere silke- og klædehandlere. Den
sidste gruppe var velaflagte og prioriterede et veldækket bord højt
ifølge kontokøbene. Der er kun få »kendte« navne blandt kunder
ne, f.eks. pianofabrikant Hornung, restauratør Oline Monegatti,
konditor Josty og farver Ballin. Luplaus hovedbog giver ikke anled
ning til fashionable afsløringer af guldalderpersonligheders vin- og
spirituspræferencer. I stedet giver den et godt bud på, hvad repræ
sentanter for det mere anonyme, pæne københavnske borgerskab
kunne lide at trække op.
Der er nemlig blandt Luplaus kontokunder ingen økonomisk el
ler kulturel elite. Denne gruppe handlede snarere hos hofvinhand
ler Mozart Waagepetersen i St. Strandstræde eller spadserede om
ad hofvinhandler Lorentz Petersen i St. Kongensgade.
Her må det tilføjes, at det ikke er muligt at sætte navn og stilling
på Luplaus vinstuegæster, selvom det næppe er troligt, at det vælte
de ind - eller rettere ned - i vinkælderen med adelige og højt titu
lerede personer.
Et par af Luplaus københavnske kunder skyldes måske personlig
tilknytning, nemlig kopist L. Ring i Lille Grønnegade. Ring var vist
nok svoger til Luplaus ældre broder, der var købmand i St. Heddin
ge. En anden var justitsråd E. M. Winther i Studiestræde og mor
broder til Luplaus lærling, C. Th. Worsøe.
Vejviseren giver kontokundernes adresser og dermed hvilke kø
benhavnske kvarterer, de hørte til. København var fra gammel tid
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administrativt inddelt i 12 kvarterer indenfor voldene og to uden
for. Kvartererne er af meget forskellig størrelse, og da antallet af
kontokunder er begrænset, er det næppe muligt at påvise en klar
sammenhæng mellem vinhandelens beliggenhed og kontokunder
nes adresser.
Det er kvartererne Rosenborg, Købmager, Frimand, Sankt Annæ
Øster og Christianshavn, der perioden igennem husede Luplaus
kontokunder, hver gerne med 2-4 kunder, mens byens andre kvarte
rer kun havde fra 0-2 kontokunder. Af de fem nævnte kvarterer lå
Frimand, Købmager og Rosenborg nær Luplaus vinkælder på Ama
gertorv mellem 1831 og 1837.
Denne kundefordeling i kvarterer ændrede sig ikke meget gen
nem årene. Det er dog oplagt, at Luplaus flytning i 1837 fra Ama
gertorv til Frederiksholms Kanal på hjørnet af Vandkunsten gav
ham 3-4 kontokunder i det nye kvarter. Dengang Luplau residerede
på Amagertorv, havde han kun en kunde i Vester kvarter. Dette kun
ne være et bevis på en »nærbutikeffekt«. På den anden side holdt de
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tidligere kontokunder sig ikke borte, da Luplau skiftede adresse.
Det forventer man heller ikke, da en vinhandel som specialforret
ning godt kan have sin kundekreds mere spredt end høkeren og ur
tekræmmeren, der handler med dagligvarer og derfor appellerer
umiddelbart til de nærmeste beboere. Udenfor voldene havde Lu
plau kun en kontokunde på Nørrebro, en på Vesterbro samt et par
stykker på Frederiksberg.
I årene 1831-1854, hvor Luplaus vinhandel kan følges arkivalsk,
noteres i alt 71 kontokunder i København. 18 optræder kun et en
kelt år i kontobogen, 10 nævnes to år, 14 i tre år, syv i fire år, mens 18
optræder fra 5-13 år. Tre kontokunder er trofaste mod Luplau i
henholdsvis 16-18 år.
Afregningen for årets vinkøb fandt gerne sted i januar måned,
men en del kunder holdt gælden i skak ved at betale a conto beløb
2-3 gange om året. Der blev i flere tilfælde modregnet på hovedbo
gens kreditside med vareydelser til vinhandleren. En kontokunde
leverede nogle læs tørv, en anden betalte delvis med blåt og gråt
klæde. En snedker fremstillede en enkeltseng og en dobbeltseng.
Bødkerne reparerede fustager, mens en konditor rundede sin kon
tantbetaling af med kager. Kun få af restancerne blev først berigtiget 2-3 år efter vinens levering. Enkelte beløb måtte vinhandleren
dog skrive på tabskontoen.
For at få et levende indtryk af enkelte københavnske kontokun
ders varekøb er disse stillet op i det følgende. Eksemplerne gælder
kun privatkunder, da der ikke i 1830’rne var detailhandlere blandt
kontokunderne, bortset fra vinhandlere. Prisen på tomme flasker
eller dunke lå typisk på 8-12 sk. stykket og var normalt inkluderet i
vareprisen fra Luplaus side. Hvad disse kunder eventuelt forsynede
sig med hos andre vinhandlere kan ikke afgøres, dermed heller ikke
deres totale forbrug.
Kaptajn og regimentskvartermester Christian von Stæger i Kom
pagnistræde var kontokunde i 1832 og 1833. Officerens indkøb i
1832 beløb sig til 53 rdl. 86 sk.:
1 '/i pot rom a 48 sk.
'/•i pot gi. rom, l.sort til 64 sk.
7 fl. cognac a 40 sk.
1 fl. gi. cognac a 1 rcll.
8 fl. Margaux a 48 sk.
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76 fl. rødvin a 24-26 sk.
15 fl. Médoc a 36 sk.
6 fl. Cerons a 32 sk.
6 fl. Craves a 40 sk.
5 fl. portvin a 80 sk.
2 fl. kirsebærvin a 48 sk.
1 fl. champagne a 2 rdl.
1 flaskekurv a 80 sk.
12 norske flasker a 10 sk.
4 lange flasker a 12 sk.
5 pund gl. norsk ost a 26 sk.
1 myseost a 80 sk.
l'/'j dunke ansjoser til 2 rdl. 64 sk..
8 pund solbær a 12 sk.
Brevporto 12 sk.

Hoftandlæge Maximilian Moresco på Amagertorv og kunde fra
1832-1835 fik i 1833 for 11 rdl. 30 sk.:
V-i
'A
13
1
’/s
2
1
3/i
5
'/2
'/2

pægl portvin til 24 sk.
pægl madeira til 16 sk.
fl. rødvin a 28 sk.
fl. St-Julien a 80 sk.
pot madeira til 20 sk.
fl. champagne a 2 rdl. 32 sk.
fl. Graves 48 sk.
pot solbærrom til 36 sk.
flasker a 8 sk.
pund hvicle vokslys til 40 sk.
pund julelys til 40 sk.

Murermester P. Simonsen i Adelgade handlede med Luplau fra
1835-1842 og købte i 1835 for 37 rdl. 76 sk.:
33 fl. Médoc a 40 sk. (uden fl.)
3 fl. Médoc a 48 sk.
1 fl. gi. fransk vin a 48 sk.
1 fl- gl. vin a 36 sk.
5 fl. Hochheimer a 1 rdl. 16 sk.
20 fl. cognac a 48 sk.
3 fl. cognac a 56 sk.
1 pægl cognac til 16 sk.
1 fl. rom a 36 sk.
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fl. sherry a 48 sk.
potter stærk fransk vin eddike a 28 sk.

Prokurator R. Nielsen i Frederiksberggade havde konto 1832-1833
og modtog i 1832 for 22 rdl. 71 sk.:
12 fl. Stjulien a 56 sk.
4 fl. gi. fransk vin, l.sort. a 56 sk.
2 fl. Malaga a 64 sk.
1 fl. rom a 48 sk.
2 fl. cognac a 64 sk.
'/i pægle sherry a 6 sk.
Leje for 23 glas a 1 sk.
1 glas [købt, erstattet?] til 23 sk.
Leje for 46 glas a 1 sk.
Kontant lån 2 rdl.
Halve pægle vin og snaps for 3 rdl. 52 sk.

og i 1833 for 10 rdl. 86 sk.:
Afdrag 5 rdl.
Vin og spiritus i glas 5 rdl. 40 sk.
1 fl. biskopessens a 40 sk.
2 snapse pommerans a 3 sk.

Prokurator R. Nielsens konto viser, at Luplau også lejede glas ud,
ydede smålån samt gav kredit, når gæster besøgte skænkestuen.

Vin- og spirituspriserne fra 1830’rne kan sættes i relief ved at blive
sammenholdt med nogle typiske lønninger. Daglønnen for en ar
bejdsmand i København lå i disse år på ca. 32-40 sk. Det svarer til en
jævn flaske fransk rødvin, en tålelig flaske cognac eller til 3-4 potter
dansk brændevin.37 For at sikre sig en flaske champagne måtte den
ufaglærte slide 4-5 dage! Derimod kunne en rhinskvin fra Hochhei
mer bæres hjem efter kun tre arbejdsdage. Det er da umiddelbart
forståeligt, at disse produkter var en luksus forbeholdt middel- og
overklasse.
Var man kopist i Københavns magistrat kunne de samme flasker
fås for under den halve tid, idet årslønnen for en lavere indplaceret
embedsmand lå omkring 300 rdl. Det svarer groft sagt til en dagløn
på 1 rdl. = 96 sk. Stadens arkivar oppebar 500 rdl., men endnu lette-
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re ved at sætte vin på bordet havde en sekretær med juridisk em
bedseksamen [= direktør] og ansat i Københavns magistrat med års
gage på ca. 1.000 rdl.38
Det er naturligt at stille spørgsmålet, hvilken fortjeneste Luplau
fik på sine varer. Det er nærmest umuligt at besvare, da det bl.a. er
vanskeligt at afgøre, om den vin eller spiritus en kontokunde købte,
også er den vare, som man kender indkøbsprisen på. Et skøn over
indkøbs- og salgspriser på en række karakteristiske vine og spirituo
sa i 1833 tyder på, at Luplau har kunnet opnå en fortjeneste på mel
lem 10-25% ved salg til private kontokunder, men nogle procent la
vere ved salg til detailhandlere. Luplaus fortjeneste på luksuøse fla
sker var forholdsvis højere end på de jævnere vine. På en flaske
»Château Larose« hentede han ca. 41% hjem.
Luplaus salgspris på en flaske »Chåtau Larose« i 1842 var 1 rdl.,
det samme som for en »Château Lafitte« eller en »Petit Bourgog
ne«.39 Champagnen lå gerne fra 2 rdl. til 2 rdl. 24 sk. flasken. Den
dyreste rødvin - og overhovedet den kostbareste vin Luplau havde
på lager i begyndelsen af 1840’rne - var en »Duroc Médoc« aftappet
i Bordeaux og prissat til 2 rdl. 32 sk. Den gode rhinskvin Hochhei
mer fik murermester Simonsen for 1 rdl. 16 sk.
Vinhandleren indrømmede i et brev til en købmand, at han ikke
selv havde de rigtig fine vine på lager. Kabinetvin kostede nemlig fra
4 rdl. op til 11 rdl. for en flaske, men han kunne skaffe dem, skrev
han tjenstvilligt. Denne vintype er en »slotsaftappet« rhinskvin, ri
meligvis 30-40 år gammel og måske fremstillet af udvalgte, sent
høstede druer.10 Den »billige« flaske til 4 rdl. skulle en ufaglært ar
bejde en halv snes dage for at bære hjem, den til 11 rdl. næsten en
måned.

Kontokunder i provinsen
Luplau havde fra sin etablering i 1831 og frem til 1839 et yderst be
skedent antal kontokunder udenfor København. Det skifter fra 2-6
årligt. De fleste boede på Sjælland, en enkelt gemte sig i Jylland, der
var ingen på Fyn eller Lolland, Falster, Møn og Bornholm. I Norge
fandtes indtil 1835 1-2 kontokunder, hvorefter dette land gled ud af
firmaets kundegeografi. Omkring 1839 skete som omtalt en afmat
ning i kontakten med provinsen. Fra 1841 til 1848 kom der mere
skred i salget. Derefter var alle danske landsdele undtaget Lolland,
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Falster og Møn repræsenteret. Det gjaldt også Island. På Sjælland
havde Luplau årligt 8-10 kontokunder, Bornholm 3, Fyn 2-3 og i Jyl
land 5-6.
Luplau havde 15 kontokunder udenfor København i 1848, men i
1849 steg antallet dramatisk til 93. Heraf boede 12 på Sjælland,
mens Lolland, Falster og Møn sprang fra 0 til 30 kontokunder.
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Bornholm holdt skansen med 3-4 kunder, mens Fyn, Langeland og
Ærø gik fra 3 til 21. Jylland steg fra 4 til 28 kontokunder. Fyn og Jyl
land voksede yderligere til henholdsvis 51 og 61 i 1852. Derefter fal
der alle landsdele voldsomt i 1853 og 1854, sandsynligvis som
nævnt, fordi hovedbogen er skrevet ud.
Kundeekspansionen omkring 1850 skyldes, at Luplau i 1849 ind
gik en aftale med en »Reisende Davidsen«, som energisk kørte
rundt på Lolland, Falster og Møn. Desuden krydsede han først Sto
rebælt med en runde på Fyn, derefter Lillebælt for at gennemføre
et kraftigt fremstød i Jylland. Davidsens arbejde beskrives senere.
Provinskundernes årlige gennemsnitskøb regnet for perioden
1832-1854 under et lå på 81 rdl. Det er godt fire gange over beløbe
ne i 1837-1840, der lå på 22 rdl. i gennemsnit. Vinhandlerens kon
tokunder i provinsen tilhørte samme sociale lag som i hovedstaden.
Det var middelstandsfolk, nemlig købmænd, gæstgivere og restaura
tører i købstæderne, desuden kromænd i småbyer og på landet.
Dertil kom ikke så få apotekere. De private kunder bestod af pro
prietærer og forpagtere, skolefolk, officerer og lokalembedsmænd,
bl.a. flere præster. Hverken underklasse eller overklasse var at finde
mellem kontokunderne.
Blandt Luplaus tidligste kontokunder var familiemedlemmer,
nemlig brødrene C. E. Luplau, købmand i St. Heddinge og Ludvig
Luplau, præst i Dalby, også på Sjælland. Senere sendte Luplau vin
til svogeren, proprietær Peter Blesberg, Fruering ved Skanderborg.
Ved hjælp af hovedbogens konti i 1830’rne, som giver vareart,
mængde og pris, samt kopibogen 1835-1846 kan nogle af Luplaus
kontokunder og hans forretningspraksis beskrives.
Hvad købte en sognepræst på landet af vin og spiritus? Luplaus
broder, sognepræst Ludvig Luplau, havde konto fra 1833 til sin død
i 1837. Han var ganske vist en ubetydelig kunde med sit årlige køb
fra 8 til 12 rdl. Luplau leverede vineddike, rødvin på flaske og i kvart
ankre, noget gammelvin, lidt Médoc og Margaux, desuden Mala
gavin, biskopessens til punch samt cognac og rom. Mængden af vin
var så beskeden, at det må være gået til eget forbrug og ikke til kir
kevin ved altergangen. Desuden sørgede vinhandleren for, at bro
deren fik bragt »Missionsbladet« og »Theologisk Tidsskrift«. Han
lagde også ud for broderens kontingent til Kunstforeningen i Kø
benhavn. Præsten afregnede med a conto beløb, men også i natura
lier, bl.a. 13 pund røget flæsk, spegepølse, skinke, ost og kirsebær.
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Købmand Larsen i Frederikshavn fik sendt for 60 rdl. i 1832. Det
drejede sig om ll/2 anker gammelvin, et halvt anker Margaux og et
halvt anker cognac. Kromand Madsen, hvis bopæl i provinsen ikke
kan stedfæstes, hvilket næsten heller ikke er umagen værd, købte i
1834 et anker rødvin og et anker gammel vin. I 1835 klarede han sig
med med et ’/2 anker af hver slags, hvortil kom nogle tomme fusta
ger, i alt 61 rdl. for begge år.
Så var der anderledes omsætning - 194 rdl. 40 sk. - i Luplaus
grossistkontakt med brændevinsbrænder L. Krog i Hillerød, hvor
salget i 1835 alene gjaldt perioden oktober til december. Krog mod
tog følgende, hvor flaskepriserne er indregnet:
44
50
3
6
12
44
11
18
6
I2/i2

6
3
8
3
9
4’/i2

1
7
73/i
2
4/2
7/1
152
89
1

fl. St. Julien a 56 sk.
fl. Médoc a 24 sk.
fl. Haut Brion a 64 sk.
fl. Château Larose a 1 rdl. 48 sk.
fl. Ciraves a 32 sk.
fl. rødvin a 24 sk.
fl. gl. vin a 24 sk.
fl. Petit Bourgogne a 1 rdl.
fl. Sillery champagne a 2 rdl. 8 sk.
fl. Champagne a 1 rcll. 4 sk.
fl. Laubenheimer a 48 sk.
fl. Laubenheimer a 1 rdl. 10 sk.
fl. gl. madeira a 1 rcll. 32 sk.
fl. ordinær madeira a 64 sk.
fl. gl. portvin a 1 rdl. 32 sk.
fl. røcl portvin a 80 sk.
pot cognac a 44 sk.
fl. pommeranscognac a 48 sk.
fl. gl. rom a 1 rdh 32 sk.
pot rom a 44 sk.
fl. genever a 33 sk.
pot genever a 44 sk.
pot pommerans a 6 sk.
korte fl. a 8 sk.
langed. a 10 sk.
vin kasse a 1 rdl. 80 sk.

Luplau begyndte i 1840’rne at sælge vin til en halv snes apotekere
rundt om i landet bortset fra Bornholm. Det er kendt fra 1500-årene og præciseret i en forordning fra 1672, at apotekere udover drif
ten af selve apoteket kunne få ret til at drive herberg, skænkestue el-
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1er handel med andre varer. Tilladelsen blev indtil 1842 givet apote
ket som sådan. Derefter blev bevillingen tildelt apotekeren person
lig. Udskænkning og salg af vin og spiritus på et apotek var udeluk
kende et købstads- og landdistriktfænomen, mens tilløb til det i
København blev bekæmpet af vin tapperlavet.11
Som eksempel på Luplaus markedsføringsteknik tjener apoteker
Hans Egede Glahn i Sorø. Luplau skrev til Glahn i oktober 1843, at
apoteker Mau i Skælskør, som han tidligere havde handlet med,
havde opfordret ham til at henvende sig til kollegaen i Sorø. Derfor
sendte Luplau en kasse til Glahn med prøver på nogle af sine varer.
Prisen pr. anker var for Sauternes 1802 (40 rdl.), Graves 1819 (25
rdl.), St. Julien 1. og 2. sort. (20 rdl. og 18 rdl.), Margaux (14 rdl.)
og Médoc nr. 1 og 2 (11 rdl. og 9 rdl.), fransk druesprit (20 rdl.)
samt gammel fransk vin (10 rdl.).
I følgebrevet vedlagde Luplau sin trykte priskurant og føjede til,
at hvis betalingen skete kontant eller inden en måned fra udleve
ringen, ville han yde 4% rabat. Skulle Glahn ønske vinene aftappet
i København, ville Luplau sørge for propper, forsegling af flasker og
etiketter uden vederlag. Der ville blive beregnet 50 flasker pr. anker.
Luplau anførte ikke i brevet til Glahn sin sædvanlige praksis, at
kunden selv måtte betale fragten, og at returnerede tomme, uskad
te flasker og fustager ville blive godtgjort. Han plejede at give rabat
mod gode veksler med tre måneders forfaldstid. Apoteker Glahn re
flekterede ikke på henvendelsen.
I en anden sammenhæng får man lidt forbrugervejledning. Vin
handleren gjorde en kunde opmærksom på, at man ved køb af
champagne ikke altid kunne stole på de strålende etiketter på fla
skerne, da der var mange eksempler på, at fine etiketter blev sat på
en simpel champagne.12
I en del vareforsendelser fulgte 3-4 flasker kirsebærvin med i til
gift, selvom Luplau på et tidspunkt stillede sig tvivlende overfor
denne forretningskik, fordi fortjenesten i forvejen var lille på vin og
spiritus. Det burde man først slå ind på, når kundeforholdet var ble
vet stabilt. Han skrev til en apoteker, at denne kunne være overbe
vist om, at vinhandlerne i København ville ønske, at de aldrig havde
indført brugen af tilgift.43
Luplau fik en solid apotekerkunde fra 1843 til 1850 i Carl Frede
rik Nielsen i Them ved Skanderborg. Nielsen slog sig ned som apo
teker i 1842, indtil han omkring 1850 flyttede til Silkeborg, der eks-
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panderede stærkt som handelsplads. I 1843 aftog Nielsen for knap
400 rdl. varer, det gentog sig i 1844, derefter dalede det til 2-300 rdl.
om året.
Nielsens varekøb angik de velkendte varer fra Luplaus vinhandel:
Médoc, gammelvin, Margaux, Graves, rhinskvin og champagne,
muscat, madeira og portvin, rom og cognac, også lidt mineralvand i
form af Seltersvand. Da kopibogen efter sin natur er envejskommu
nikation, kan man ikke med sikkerhed konstatere, hvilke varer kø
berne ønskede. Luplau forhørte sig hos apotekeren, om han ikke
kunne tænke sig en ringere cognac til 16 rdl. ankeret, da bønderne
ofte efterspurgte billig fransk brændevin. Ved en anden forsendelse
til Nielsen skrev den salgsbevidste vinhandler, at han denne gang
havde hældt Margaux’en på lange flasker, fordi folk også gerne ville
have noget for øjet.
Handelsforbindelsen til apoteker Nielsen forudsatte som i andre
tilfælde, at Luplau sendte varer i udvalg. Apotekeren kunne altså re
turnere, hvad der ikke blev solgt.
Ankre og flasker blev fragtet til Arhus med forskellige skippere,
bl.a. Michelsen som fører af paketten »A. S. Ørsted«. Der blev ud
færdiget konossementer og assureret mod søskade. Skipperne måt
te indskærpes, at de ikke måtte lade fustagerne stå udsat for direkte
sol under sejladsen, og at flasker skulle ligge ned. Fra Arhus blev vi
nene kørt til Them med fragtmand.
Et tilbagevendende problem med vinen var, at den kunne gå i gæ
ring. I det tilfælde erstattede Luplau varen eller opfordrede sin kun
de til at »styrte« vinen på en anden fustage, som var omhyggelig ren
gjort og derefter afsvovlet. Det sidste foreslog han kunne gøres ved
at stikke en ståltråd omviklet med et stykke lærred, der var overtruk
ket med svovl, ned i vinankeret. Derefter skulle fustagen spundses
godt til, indtil svovlet var brændt ud. Luplau frarådede at gøre det
med et anker, som nylig havde rummet cognac. Der kunne let gå ild
i det spiritusvædede træ.
Vinteren kunne skabe problemer. I januar 1844 lagde Kattegat så
meget til, at en forsendelse til apoteker Nielsen via Arhus først kun
ne afskibes fra København i begyndelsen af april. Kulden gjorde i
øvrigt ofte rødvinen uklar. Ifølge Luplau skulle man ikke tage sig af
det, idet uklarheden ville fortage sig, hvis vinen blev stillet til hvile et
lunere sted i syv-otte dage. Det var imidlertid en prekær situation,
hvis rhinskvin og champagne fik frost. De blev da ødelagt. Hvis en
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Frederiksholms Kanal 2. Tegning fra 1828 til ombygning aide lo øversle elager af paklmsel
opført 1808. Vinhandler F. W. Luplau disponerede over dele af pakhuset.
Københavns Bymuseum.

fustage lækkede undervejs, erstattede Luplau den. Den samme
holdning forventede han selv fra eksportørernes side, hvis indhol
det af et oksehoved eller et anker svandt efter udskibningen fra Syd
europa.
Apoteker Nielsens kundekreds kendes ikke. Men i Luplaus kopi
bog nævnes »Himmelbjergfesten« som en salgsmæssig chance for
apotekeren i Them. Vinhandleren tænkte på de folkemøder, som
digteren Steen Steensen Blicher tog initiativ til i 1839. De sidste gan
ge i 1843 og 1844 samledes tusinder til den folkelige og nationale
vækkelse, som Blicher forsøgte at skabe. Møderne rummede taler
og sange, men også selskabeligt samvær, gymnastikkonkurrencer,
dans og fyrværkeri.14 Det skabte behov for indholdet af apoteker
Nielsens og andre handlendes flasker og ankre.
Christian 8.s kroning i Frederiksborg Slotskirke i 1840 brugte
Luplau som et lignende påskud til salgsfremstød overfor den tidli-
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gere nævnte brændevinsbrænder Krog i Hillerød. Her beklagede
vinhandleren sig dog over, at den usolgte vin ikke hurtigt blev re
turneret, bl.a. havde gammelvinen ikke godt af at ligge for længe i
sommervarmen.15
Luplau havde de første år et kort og ubetydeligt salg til et par
nordmænd. Derimod opretholdt han langvarig kontakt til islændin
ge, bl.a. to sysselmænd, en apoteker og en faktor, dvs. en bestyrer af
et handelsetablissement.
Sysselmand S. Schulesen i Husavik på Island er et eksempel på
Luplaus handel med øen. Mellemværendet eksisterede 1838-1850
og svingede med beløb fra 14 til 67 rdl. Transporten over Atlanten
vil »med Guds Hjælp« blive besørget af islandsk købmand Wulffs
skibe, skrev Luplau til sysselmanden. I 1843 afskibede han tre halve
ankre cognac, sherry og Médocvin samt et par tomme ankre. I 1845
var det en tilsvarende mængde Médoc og sherry, denne gang også
seks flasker madeira og seks flasker portvin samt 24 appelsiner. For
sendelsen rummede desuden de seneste nyheder i form af en stabel
aviser.
Handelen med Island ligner varebytte. Luplau var villig til for
vin og spiritus at tage sig betalt med velrensede edderdun, klip
fisk, havkattran og lade differencen saldere med kontanter. Der
var også plads til almindelig hjælpsomhed. En islandsk kunde fik
Luplau til at bringe et ur til reparation hos en københavnsk ur
mager.
Varebytte følte Luplau sig særlig motiveret for, når det gjaldt om
at redde en udestående fordring hjem. Tålmodigt affandt han sig
med den bornholmske gæstgiver P. Sonne, som havde modtaget vin
og spiritus i begyndelsen af 1842. Selv efter den tilsendte kontoku
rant i begyndelsen af 1845 magtede Sonne ikke at betale en skilling
af sin gæld på 66 rdl. Luplau skrev da til ham, at han gerne så et lil
le afdrag i form af en eller anden vare, f.eks. en ting fra Sonnes fa
jancefabrik. Han ville også stille sig tilfreds med at modtage viktuali
er.'11’
Luplaus vinhandel oplevede en kraftig vækst i antal af kontokun
der i provinsen i 1849 og følgende år. Antallet var forinden dalet fra
21 i 1846 til 15 i 1848, men gik derefter op på 93 i 1849, fortsatte til
110 i både 1850 og 1851, 126 i 1852. Derefter faldt det i 1853 til 29,
så videre til 4 i 1854. Gennemsnitskøbet pr. kunde lå i disse år på
samme niveau som i begyndelsen af 1840’rne.
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Forklaringen på ekspansionen kan læses i Luplaus hovedbog,
hvor der i 1849 optræder en konto for den tidligere nævnte rejsen
de Davidsen. Det er sandsynligvis David Abraham Davidsen, som
blev født i København i 1821 og fik borgerskab som grosserer i
1856.17 Davidsen optræder i vejviseren 1855 som handelsagent i St.
Kongensgade. Næste år tituleres han grosserer og som Davidsen &
Co. med kontor på samme adresse.
Luplau havde indledt et samarbejde med Davidsen i 1849 om et
fremstød i provinsen. Davidsen synes at have virket som handels
agent for vinhandleren, idet han har handlet for Luplaus regning
og i dennes navn, men uden at være ansat hos ham.
Davidsen fik provision af salget. Den 31. december 1849 noterede
Luplau en udbetaling til Davidsen på 358 rdl. I slutningen af 1850
steg den til 729 rdl. Ved udgangen af 1851 anføres en sum på 628
rdl. til Davidsen, nu for »Kontanter og Varer«. Hvordan provisionen
blev beregnet vides ikke.
I 1849 blev antallet af kontokunder fordoblet på Sjælland, mens
Lolland, Falster og Møn for første gang optrådte hos Luplau med
30 kontokunder. Fyn og Jylland mangedobledes i kundetal. Det ser
ud, som om Davidsen i 1849 og 1850 især rejste på Øerne, mens han
i 1851 og 1852 holdt sig til Jylland. De godt 100 nye kontokunder,
som fandt vej til Luplaus hovedbog i disse år, fordeler sig over hele
landet og næsten udelukkende i købstæderne, bortset fra et par re
gioner i Vest- og Nordsjælland, Djursland og Sydvestjylland. Uden
for det kongerigske Danmark fik det københavnske firma et par
kunder i Ærøskøbing og Sønderborg.
Hovedbogen oplyser kontokundernes navne og hjemsted, men i
de sidste par år sjældent erhverv. Det er derfor uklart, hvor mange
der var privatkunder, og hvem der var handlende. Når professionen
oplyses, var det oftest købmænd og gæstgivere. Gennemsnitskøbet
for provinsens kontokunder lå på ca. 70 rdl. årlig omkring 1850.
Det er forholdsvis beskedent og tyder på, at mange af de nytilkomne
var privatkunder.

Bogholderi og økonomi 1831-1854
Dette afsnit vil give en kort karakteristik af Luplaus bogholderiprak
sis samt firmaets økonomiske udvikling i de knap 25 år, som de be
varede handelsbøger dækker.
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Udsnit af Europakort med vinhandler F. W. Luplaus importsteder 1835-1846.

Luplau begyndte som vinhandler i april 1831. Den bevarede ho
vedbog begynder først januar 1832 og løber indtil udgangen af
1854. Et par kundekonti i hovedbogen viser tilbage til saldi i 1831,
hvilket dokumenterer, at der også skete bogføring dette år. Det
fremgår også af henvisninger i hovedbogen, at der fra januar 1832
blev ført en journal. Den eksisterer ikke længere.
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Københavns magistrats påtegning forrest i hovedbogen samt den
tilhørende korrespondance viser, at både hovedbog og journal blev
autoriseret den 12. december 1832.IS Luplau fik således godkendt
regnskabsbøger, som havde været i brug siden årets begyndelse.
Han foregreb så at sige myndighedernes forstærkede krav til bog
føring i forordningen af 1. juni 1832. Den var blevet til under ind
tryk af kriseårenes mange fallitter.19
En journal er normalt en regnskabsbog, hvori et firmas løbende
kredittransaktioner indføres i kronologisk orden. I en del tilfælde
har datidens journaler udover kreditposteringer også rummet kon
tante ind- og udbetalinger og dermed også tjent som kassebog.
Hvordan Luplaus journal har været brugt vides ikke, men han førte
kassebog med kontantbetalinger. Kassebogen er i behold og gælder
september 1832 til udgangen af 1837.
Hovedbogen omtaler i 1835 en kalkulationsbog. I denne bog no
teres udgiften til varer og den respektive told, fragt osv. Der har og
så eksisteret en bog for »Conto pro diverse«. Den har rimeligvis
samlet kortvarige kundeengagementer og været supplement til ho
vedbogens kundekonti. Veksler og obligationer dukker stedvis op i
hovedbogen som betalingsmidler. Først og fremmest må Luplau
dog have indført dem i den forsvundne journal. ’" Vinhandleren be
nyttede desuden kontrabog i varesalget til flere, primært større kon
tokunder. Bogen fulgte kunden, så denne kunne kontrollere deres
mellemværende.
Firmaets vækst gjorde det praktisk at anlægge særskilte hjælpe
bøger eller primanoteringsbøger til daglig brug. Af hovedbogens
konto for bogbinder Friis fremgår det da også, at Luplau fra tid til
anden har fået indbundet forretningsbøger.
De tre bevarede bøger, hovedbog, kassebog og kopibog, er alle
nydeligt skrevet. Sammentællingerne er omhyggelige. Derfor er det
velgørende i et glimt at opleve mennesket Luplau, da han i hoved
bogen under kollegaen, vinhandler F. W. Raaschous konto for peri
oden 1832-1840 i en parentes skrev, at »denne Conto er ført urigtig
hidtil, ved at forvexle Debet med Credit«.51 Kopibogen har kun i
ringe grad tjent Luplaus private korrespondance samt breve ved
rørende lavet.
Tilbage til hovedbogen. Den rummer udover kundekontiene fle
re sagkonti, først og fremmest balancekonto, generalvarekonto,
handelsudgiftskonto og husholdningskonto. Disse sagkonti viser, at
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Luplau har benyttet enkelt bogholderi med træk af dobbelt boghol
deri. Posteringer er ført samtidig i debet og kredit i nogle konti, om
end ikke helt konsekvent.
Generalvare kon toens debetside viser Luplaus varekøb, told m.m.,
mens kreditsiden registrerer kontant- og regningssalg samt værdien
af varebeholdningen ifølge »Inventariet«.
Handelsudgiftskontoen er en ren debetkonto for husleje til butik
og pakhus, håndværkerregninger fra bl.a. bødker, smed og snedker,
lærlingeudgifter herunder kost og nytårsgaver, desuden en række
mindre beløb. Husholdningskontoen er også en debetkonto med
uspecificerede småbeløb, sikkert til madvarer, tøj og vask. Desuden
har Luplau oprettet en konto for udgifter til lærlinge. Der føres og
så en mobiliekonto i nogle år omkring 1850, hvor sengeklæder og
»Mobilier« nævnes. Der blev endvidere et par år i 1850’rne ført en
reparationskonto.
Den rummelige hovedbog tjente følgelig lidt af hvert for Luplau.
Den virker generelt systematisk, men rummer konti, der synes op
rettet spontant, f.eks. reparationskontoen. I de første år er hoved
bogen detaljerig med varenavne, stykpris og mængder, fra 1840
ændres indholdet til månedsvise beløbstal, senere igen kun årsre
sultater. Det gør hovedbogen fattigere som vin- og forbrugshistorisk
kilde, når vareangivelser viger for rigsdaler og skilling. En omlæg
ning af regnskabet synes at have fundet sted i 1840 med oprettelse
af flere hjælpebøger.
Den interessanteste enkeltkonto, når det gælder overblik over
vinhandelens økonomi, er balancekontoen. Den fungerer som sta
tus over den samlede formue og gæld udarbejdet ved årets slutning
og er delvis baseret på en forsvundet inventariebog. Debetsiden op
samler diverse varer, kontanter, fordringer osv. ifølge inventariebogen, med andre ord firmaets aktiver. Kreditsiden af balancekontoen
rummer kreditorer, husleje, told, kapitalkonto og »Avance«, altså
passiver. Avancen skal her forstås som Luplaus nettoformue (egen
kapital) og ikke, som ordet umiddelbart antyder den driftsmæssige
difference mellem udgifter og indtægter.
Ved hjælp af balancekontoen kan Luplaus årsbalance og netto
formue stilles op i tabel 8.

96

Torben Ejlersen

Tabel 8 E W. Luplaus årsbalance og nettoformue 1831-1854
Ars
Netto
balance
formue
i
i
rdl
rdl52

Ar

1831
1832
1833
1834
1835
183(5
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
184(5
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

2565
2(539
2454
2369
2997
4654
5561
7116
75(59
8514
11318
12174
13952
18415
21143
22667
24877
27131
34759
36205
35582
38355
38351
39887

415
5(54
(559
888
942
1048
1151
(525
274
833
875
12(53
13(58
1(534
1375
1288
1340
1815
2141
1854
2133
2113
2797
-

Netto
formue
i % af
årsbalance

6,2
21,4
2(5,9
37,5
31,4
22,5
20,7
8,9
3,(5
9,8
7,7
10,4
9,8
8,9
6,5
5,7
5,4
6,7
6,2
5,1
6,0
5,5
7,3
-

Kikle: Luplaus hovedbog

Tabellen viser, at Luplau mere end fordoblede sin nettoformue
mellem 1831 og 1837, idet det må erindres, at han afleverede halv
delen til vinhandler P. A. Kaarsberg til og med 1835.
Derefter reduceres nettoformue betydeligt i 1838. Nedgangen
fortsætter til det beskedne beløb i 1839 på 274 rdl., kun 3,6% af års
balancen. Dette vanskelige år er tidligere omtalt i forbindelse med
Luplaus ansøgning om nedsættelse af næringsskat. Han imødegik
en truende insolvens ved at låne 1.800 rdl. i januar 1839 hos en af si
ne kontokunder, proprietær, løjtnant N. F. Jespersen, Grønnebjerggård i Soderup ved Holbæk. Inden udgangen af 1839 havde Luplau
allerede tilbagebetalt 800 rdl., 300 rdl. blev afleveret i 1840, mens de

Fra verdenshavel til Frederiksholms Kancd

97

sidste 700 rdl. kunne berigtiges i december 1841. Renten lå på ca.
Lånet bidrog til at holde Luplau oven vande. Krisen blev des
uden overvundet takket være det voksende antal kontokunder, især
fra provinsen. Derefter voksede nettoformuen til 9-10% af årsbalan
cen i 1842-1844, mens den resten af årtiet og ind i 1850’erne holdt
sig på 5-6%.
David Daviclsens rejser rundt i Danmark kunne mærkes på årsba
lancen. Den var fra 1847 til 1848 steget med 2.254 rdl., svarende til
9%, mens den fra 1848 til 1849, da Davidsen var kommet i gang
med salgsarbejdet, gik op med 7.628 rdl. eller 28%. Derefter hvilede
Luplau på laurbærrene, og der skete kun en svagere stigning. En
del af forklaringen på, at nettoformuen ikke bevægede sig parallelt
med årsbalancen, skyldes, at mange af de nye kunder, som Davidsen
havde skaffet, ikke var prompte betalere.

Efter 1854
Mecl hovedbogens indførsler i 1854 tørrer kilderne brat ud. En kort
oversigt over firmaets videre udvikling bygger derfor på andet ma
teriale.
I 1861/62 blev næringsskatten i København afløst afen indkomst
skat. Den offentliggjordes i en skattebog. Det er en kvartervis ind
delt fortegnelse over de ca. 10% af Københavns 155.000 indbygge
re, som skulle betale skat. Bogen rummer navn, profession, adresse,
skattepligtig indtægt samt selve skattebeløbet. Luplaus indtægter
kan derfor let sammenlignes med kollegerne i vinbranchen og an
dre skatteydere.
Luplau blev i 1861/62 sat til en skatteindtægt på 1.200 rdl., hvor
af han betalte 24 rdl. i skat om året. På dette tidspunkt fandtes der
49 vinhandlere i København. Deres gennemsnitlige skatteindtægt
kan beregnes til 2.569 rdl. Luplau lå dermed et godt stykke under
gennemsnittet. Den lavest placerede vinhandler havde 400 rdl., den
højeste 15.000 rdl. Luplaus ven, vinhandler F. W. Raaschou blev be
skattet af 7.000 rdl. Gennemsnitsindtægten for samtlige indkomstbeskattede borgere i København kan beregnes til ca. 1.250 rdl., hvil
ket svarer nogenlunde til Luplaus. Da skatteansættelsen kun gjaldt
10% af Københavns indbyggere, lå Luplau pænt i det øvre sociale
lag i hovedstaden.51
Resten af 1860’erne havde Luplau gennemsnitlig ca. 1.650 rdl. i
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Vinhandler F. W. Luplau
(1801-1889). Foto ca. 1880.
Flier jubilæumsbog 1931.

årlig ansat indkomst. I 1870’ernes første halvdel nåede den 2.000
rdl. Eftersom prisudviklingen kun steg godt 10% i perioden, for
bedrede han sin realindtægt en del.55
Luplau var respekteret blandt kollegerne. Han beklædte posten
som vinhandlerlavets oldermand fra 1842-1846. Det gav ham en del
kontakt til myndighederne. Et af de vigtigste spørgsmål, som lagde
beslag på Luplau som oldermand, var formentlig besvarelsen af et
forslag, som Danske Kancelli havde modtaget om ophævelse af lav
stvangen. Vinhandlerne tog afstand fra forslaget. De hævdede, at
det ville give kunderne en ringere betjening og en dårlig varebe
handling. Fri handel ville kun øge udgifterne til skade for kunder
ne, bl.a. fordi efterspørgselen efter lokaler til vinhandel ville bevirke
højere lejeniveau. Endelig mente vinhandlerne, at en frigivelse af
handelen ikke ville stimulere beskæftigelsen i branchen.51’
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Lavene blev ophævet med loven om næringsfrihed, der trådte i
kraft fra 1862. Vinhandlerne stiftede da Vinhandlerforeningen i
Kjøbenhavn som en kollegial sammenslutning. Luplau var medlem
af bestyrelsen den første tid.57
Luplaus placering i det offentlige liv fremgik også af hans valgret.
I folkestyrets første år var det kun ejendomsbesiddere og nærings
drivende af en vis økonomisk status, som kunne stemme eller var
valgbare. Luplau deltog i Rigsrådsvalget i 1856, hvor han satte pro
fessor C. E. Fenger øverst på stemmeseddelen.58
Luplau var kommet op i årene. Derfor optog han i 1869 sin slægt
ning, grosserer Theobald Junghans, som kompagnon. Luplau for
beholdt sig imidlertid for egen regning retten til udskænkning. Fir
maet fik skøde på ejendommen den 12. januar 1874 for 44.000 rdl.
efter hidtidig at have være lejer.59 Samtidig gennemførtes nogle
mindre ændringer af bygningens indre og af kældervinduerne til
gaden.60
Junghans døde allerede i 1877. Luplau fortsatte som enean
svarlig trods sine nu 76 år. I 1883 overdrog han firmaet til Anders
Peter Jensen, der havde været ansat som vinkyper siden 1872.61
Jensen indledte fabrikation af likør, hvis kvalitet gav ham guld
medalje i 1889 på verdensudstillingen i Paris. Kundekredsen vok
sede betydeligt, også udenlands. Vinstuen blev pietetsfuldt opret
holdt.
Efter sin retræte flyttede Luplau som partikulier i 1884 til Vester
brogade fra Frederiksholms Kanal, hvor han havde boet siden 1837.
Han døde 88 år gammel den 2. februar 1889.62
I 1906 blev Frederiksholms Kanal 2 revet ned. Den borglignende
ejendom, tegnet af Aage Langeland-Mathiesen, hvor Restaurant
Tokanten lå i en årrække, har siden markeret hjørnet af Vandkun
sten og Frederiksholms Kanal.63 Ved nedrivningen flyttede vinfir
maet til et lejemål i Krystalgade 15. I 1909 blev firmaet overtaget af
grosserer Ludvig Christian Jørgensen. I 1918 skiftede det atter resi
dens, nu til Nørrevoldgade 29 på hjørnet af Gothersgade. Man op
gav da driften af vinstue og detailhandel og koncentrerede sig om
en gros salg til hoteller, restauranter og købmænd.64 I 1933 for
svandt navnet Luplau fra gadebillede og vejviser, da vinhandelen
blev købt af grosserer Vilhelm Christiansen. Først i 1951 blev Frd.
W. Luplau’s Eftf. som firma slettet af handelsregistret - efter 120
års eksistens.65
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Henvisninger
EA
KS
LA
RA
Luplau
Vintpl.

=
=
=
=
=
-

Erhvervsarkivet
Københavns Stadsarkiv
Landsarkivet for Sjælland m.m.
Rigsarkivet
Vinhandler F. W. Luplau
Vintapperlavet i København

Københavns Vejviser, Hof- og statskalender, Trap Danmark, biogra
fiske leksika og konversationsleksika er uden notehenvisning benyt
tet til identifikation af personer, lokaliteter m.m.
Møntenhed:
1 rigsbankdaler (rdl) = 16 rigsbankmark (mk) = 96 rigsbankskilling
(sk)

Vinmål:
1 pægl =1/4 pot = 0,24 liter
1 flaske = 3 pægle = 3/4 pot = 0,72 liter
1 pot = 0,97 liter
1 viertel = 8 potter = 7,73 liter
1 anker = 40 potter = 38,64 liter
1 oksehoved = 6 ankre = 240 potter = 231,84 liter
1 pibe = 12 ankre = 280 potter = 463,68 liter
1 fad = 4 oksehoveder = 24 ankre = 960 potter = 927,36 liter
1 stykfad = 30 ankre = 1200 potter = 1159,20 liter
Se P. Rasmussen: Mål og vægt, 1967 og P. Thestrup: Pund og alen,
1991.
Utrykt materiale

EA. Vinhandler F. W. Luplau
Hovedbog 1832-1854
Kassebog 1832-1837
Kopibog 1835-1846
KS. Vintapperlavet 1653-1861
Lavsprotokoller, korrespondance m.m.
Til andet utrykt materiale henvises i noterne.
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Erhvervsorganisationerne
En introduktion til organisationsarkiverne i
Erhvervsarkivet
AF JØRGEN FINK

Artiklen er illustreret med fotografier fra det erhvervsliv, som organi
sationerne skulle betjene. Billederne stammer fra en serie »arbejdets
nuend og kvinder«, som fotografen og kunstmaleren Aage Fredslund
Andersen tog i 1930erne i og omkring Arhus. Denne billedsamling
findes på Erhvervsarkivet.

Indledning
Erhvervsarkivet udgiver tre forskellige slags hjælpemidler til dem,
der skal bruge arkivets samlinger: Oversigter, specialregistraturer og
vejledninger.
Oversigterne

I årene 1991-95 udkom Erhvervsarkivels Arkivoversigter \ 3 bind. Det
er arkivets såkaldte guide, og den rummer en fortegnelse over alle
de arkivfonds (enkeltarkiver), der er afleveret til arkivet, med en
summarisk præsentation af indholdet. Guiden er ført ajour til to år
før det pågældende binds udgivelse. De senere indkomne arkiver
findes omtalt i de årlige beretninger i Erhvervshistorisk Arbog. Guiden
har tre registre, så man kan finde et arkiv både efter navn, lokalitet
og branche.
Specialregistraturerne

Der er udarbejdet omkring 180 specialregistraturer over de større
arkiver. Specialregistraturerne sætter brugeren i stand til at bestille
de enkelte arkivpakker eller bind, som der er interesse for. For de
mindre arkiver findes der tilsvarende registraturer på kartoteks
kort.
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Vejledningerne

Til nogle af de større arkivfonds udarbejdes der mere grundige
vejledninger, som ikke blot bringer en oversigt over det pågælden
de arkivs indhold, men også bringer en omtale af arkivets tilblivel
se og en beskrivelse af dets indhold. Der er udsendt sådanne vej
ledninger om Det kongelige danske Landhusholdningsselskab og Grosse
rer-Societetet i bogform og om Industrirådet i Erhvervshistorisk Arbog
1992.

Den foreliggende vejledning adskiller sig fra de tre nævnte, idet den
ikke tager sigte på et enkelt arkivfond, men på en hel gruppe arki
ver, nemlig erhvervsorganisationerne. Den er tænkt som en generel
introduktion til denne type arkiver og som en hjælp til brugerne
med det forberedende arbejde, som nødvendigvis skal til, før man
som bruger er i stand til at bestille netop de arkivpakker eller bind,
som man er interesseret i. Til dette sidste formål er det stadig nød
vendigt at bruge specialregistraturerne, men det er tanken, at den
foreliggende vejledning i lighed med arkivernes øvrige vejledninger
skal hjælpe brugeren gennem nogle af de undersøgelser, som skal
foretages, inden man når frem til de relevante registraturer og de
relevante bind og pakker.

Vejledningen består af tre dele:
1) En kort oversigt over det danske erhvervsorganisationssystems
udvikling med en omtale af de vigtigste organisationstyper.
2) En generel præsentation af organisationsarkivers opbygning og
indhold.
3) En gennemgang af erhvervorganisationerne i de forskellige øko
nomiske sektorer (landbrug, industri, handel etc.).

I afsnit 3 bringes der først inden for hver sektor et afsnit om den
samlede organisationsdannelse i den pågældende sektor. Her omta
les de vigtigste organisationer i denne sektor, uanset om de har afle
veret deres arkiv til Erhvervsarkivet eller ej. Derefter omtales nogle
(i alt 31) af de organisationer, hvis arkiv findes på Erhvervsarkivet. I
denne omtale er der især lagt vægt på at nævne de arbejdsopgaver,
organisationen varetog, for at give et indtryk af, hvilket materiale
der vil kunne findes i organisationens arkiv.
Det er tanken, at brugerne efter at have læst den foreliggende
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publikation kan orientere sig i guidens bind 3, der rummer en
summarisk redegørelse for indholdet i erhvervsorganisationernes
arkiver, for at få et mere dækkende billede af, hvilke materiale
grupper, der er afleveret til Erhvervsarkivet. En egentlig benyttelse
af et af organisationsarkiverne skal som nævnt fortsat ske ved be
søg på Erhvervsarkivets læsesal, hvor der findes detaljerede regi
straturer, der gør det muligt at bestille de enkelte pakker eller
bind.
I den forbindelse skal brugerne være opmærksomme på, at der
kræves særlig skriftlig tilladelse til benyttelse af adskillige af organi
sationsarkiverne. Der er derfor i slutningen af omtalen af hver af de
31 enkeltorganisationer i denne vejledning anført nogle standard
oplysninger:

1) Adgangsbetingelserne. Det anføres, om der skal søges tilladelse,
og i så fald hos hvem. Hvis der ikke kræves særlig tilladelse, sker
adgangen efter arkivlovens bestemmelser, dvs. at materiale der
er over 30 år gammelt og ikke hører til særligt beskyttede mate
rialegrupper, er frit tilgængeligt.
2) Ligeledes meddeles det, hvis der er udarbejdet specialregistratur
til det pågældende arkiv. Hvor det ikke er tilfældet, findes der
som nævnt en registratur på kartotekskort.
3) Arkivets omfang i hyldemeter (hm).
Ved læsning af denne vejledning skal man være opmærksom på, at
der ikke er afleveringspligt til Erhvervsarkivet. Det er frivilligt, om
en organisation vil aflevere sit arkiv eller ej. Erhvervsarkivet har der
for ikke mulighed for at indsamle alle de organisationsarkiver, som
vi gerne ville. Ligeledes skal man være opmærksom på, at der er me
get store forskelle på, hvor mange oplysninger der kan fremskaffes
om de enkelte organisationer. Denne vejledning kan derfor ikke
være fuldstændig systematisk, og omtalerne af de enkelte organisa
tioner vil være uensartede.
Vejledningen indeholder en oversigt over hovedtrækkene i det
danske erhvervsorganisationssystem og dets udvikling, som på trods
af disse mangler forhåbentlig kan vise sig nyttig og meget gerne og
så inspirere til emner og problemstillinger, som man kan finde ma
teriale om i Erhvervsarkivets samlinger.
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Et af de mest karakteristiske træk veel erhvervslivets udvikling i delte århundrede, er det ad
ministrative arbejdes vækst. Erhvervsorganisationerne er i sig selv el udtryk for dette.

Hovedtræk af erhvervsorganisationssystemets udvikling
Organisationstyper

Der eksisterer ikke nogen fast terminologi omkring erhvervsorgani
sationerne. Feks. kan begrebet ‘brancheorganisation’ betegne flere
forskellige ting. Først og fremmest betegner det en organisation, der
er knyttet til en bestemt branche. I den forstand af ordet vil man kun
ne sige, at feks. Jernets Arbejdsgiverforening og Textilfabrikantforeningen er to industrielle brancheorganisationer. Men begrebet kan
også blive brugt til at betegne en underorganisation i forhold til en
hovedorganisation. I den forstand af ordet er eksempelvis Blikvarefabrikantforeningen en brancheorganisation inden for Jernets Ar
bejdsgiverforening. Det kan imidlertid også bruges i en tredje betyd
ning, nemlig til at betegne en organisation, som kun varetager de al
mindelige brancheinteresser, men som ikke varetager de særlige ar
bejdsgiverinteresser i den pågældende branche. I den forstand af or
det er hverken Jernets Arbejdsgiveforening eller Textilfabrikan tfore
ningen eller Blikvarefabrikantforeningen brancheforeninger.
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Den manglende entydighed i betegnelserne gør det sværere at
sætte sig ind i erhvervsorganisationernes udvikling og indbyrdes
struktur. Der vil derfor her blive opstillet et begrebsapparat (en ter
minologi) til brug for en karakteristik af organisationerne. Det
rummer imidlertid den vanskelighed, at organisationerne kan be
skrives ud fra helt forskellige kriterier.
I den foreliggende sammenhæng vil 4 kriterier blive inddraget.
1 ) Formål

Erhvervsorganisationerne har til formål at varetage de erhvervsøko
nomiske interesser for deres medlemsgruppe. Det er et fælles træk
ved alle erhvervsorganisationerne. Historisk har det imidlertid vist
sig, at arbejdsgiverinteresserne i mange tilfælde er blevet betragtet
som et sæt interesser for sig, som er blevet overladt til særlige ar
bejdsgiverorganisationer. Benævnelsen af denne type organisatio
ner skaber ingen problemer. Det gør til gengæld benævnelsen af
den gruppe af organisationer, som kun varetager de almindelige er
hvervsøkonomiske interesser, men ikke tager arbejdsgiverinteres
serne op. Der findes ikke nogen virkelig dækkende betegnelse for
dem. I mangel af bedre vil de i det følgende blive betegnet nærings
organisationer. Der sondres altså mellem arbejdsgiverorganisationer
og namrigsorganisationer i alle de tilfælde, hvor arbejdsgiverinteres
serne blev skilt ud til særlige organisationer. Det er en sondring,
som har særlig relevans inden for industri og håndværk, som er
den sektor, hvor arbejdsgiverinteresserne historisk har vejet tun
gest.
2) Medlemsgrundlag

Den vigtigste sondring inden for medlemsgrundlaget er sondrin
gen mellem fagspecifikke og ikke-fagspecifikke organisationer. De
fagspecifikke organisationer er knyttet til det enkelte fag eller den
enkelte branche, altså feks. en murermesterforening, en fiske
handlerforening etc. De ikke-fagspecifikke organisationer har et
bredere medlemsgrundlag, typisk en hel erhvervssektor eller dele
af den, som ikke er fagligt defineret, altså feks. en håndværkerfor
ening i en bestemt by, en handelsforening etc. De ikke-fagspecifik
ke foreninger bliver i den foreliggende sammenhæng kaldt
tværfaglige, de fagspecifikke bliver kaldt faglige. Imidlertid eksiste
rer der foreninger, som omfatter mere end ét fag, men som alli-
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gevel er fagligt opbygget, fordi medlemskabet er indirekte og går
gennem medlemskab af faglige foreninger. Foreninger af denne
type hører til de fagspecifikke organisationer, og de kaldes her Jlerfaglige.

3) Geografisk afgrænsning

Her kan man sondre mellem lokale, regionale og nationale (landsdæk
kende) organisationer. De lokale organisationer omfatter typisk en
by, et sogn, et herred eller et amt. Historisk har der været et skel
mellem byerne og landdistrikterne, som gradvis har mistet betyd
ning. De regionale organisationer har typisk omfattet hele landsde
le: Jylland, Fyn, Sjælland etc. I mange tilfælde har øerne været sam
let i en fælles organisation for Østifterne. København regnes her for
en region og ikke for en lokalitet, da mange af de københavnske or
ganisationer var opdelt i bydele.
4) Socialt tilhørsforhold

Det er et tydeligt træk i de danske erhvervsorganisationers udvikling
og indbyrdes struktur, at sociale delingslinjer er slået igennem i or
ganisationsdannelsen. Der er som regel tale om en tredeling sva
rende til
a) næringsdrivende, der ikke beskæftiger fremmed arbejdskraft,
men som passer deres virksomhed ved egen og måske familiens
hjælp.

Kontorarbejde anno 1939.
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næringsdrivende, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, men
som selv deltager i det fysiske/praktiske arbejde.
c) næringsdrivende, som beskæftiger fremmed arbejdskraft, og
som selv helt eller næsten udelukkende er beskæftiget med ad
ministration.
b)

Disse fire kriterier findes kombineret i mange forskellige former.
Det kan således være svært at give en entydig karakteristik af en or
ganisation. De fire kriterier giver i øvrigt ikke en udtømmende be
skrivelse af organisationerne. En del af organisationerne er indbyr
des forbundet i sammenhængende organisationssyslemer. Den typiske
struktur består af, at en lang række lokale organisationer i et fag el
ler en branche i fællesskab danner nogle få regionale organisatio
ner (ofte kaldet centralorganisationer), som så igen opretter en natio
nal organisation. På den måde dannes der et sammenhængende or
ganisationssystem med tre geografiske niveauer. Et sådant organisa
tionssystem kan imidlertid selv indgå i et mere omfattende organi
sationssystem. Erhvervsorganisationerne udgør således tilsammen
en kompliceret struktur.
En organisationstype findes slet ikke nævnt i det foregående. Det
er hovedorganisationen. Begrebet ‘hovedorganisation’ er heller ikke
noget fast defineret begreb, men der menes almindeligvis en natio
nal (landsdækkende) organisation, der omfatter et helt erhverv.
Det er organisationer som Landbrugsrådet, Håndværksrådet, Indu
strirådet etc. Centraladministrationen har i flere tilfælde efterlyst
sådanne hovedorganisationer, hvor de ikke var dannet. Organisatio
ner af denne type er naturlige forhandlingspartnere for centralad
ministrationen, men som det fremgår nedenfor, er det ikke så ligetil
at oprette sådanne organisationer.
I det følgende vil der med anvendelse af de betegnelser, som er
gennemgået ovenfor, blive givet en gennemgang af de danske er
hvervsorganisationers etablering og udvikling. Det er et forløb, som
kan inddeles i fem perioder.
1) Tiden indtil 1840

Forud for 1862 eksisterede der ikke nogen organisationssystemer.
De erhvervsorganisationer, der fandtes, var enkeltstående faglige lo
kalforeninger, som ikke var samlet i overordnede organisationer.
De ældste organisationer var lav og gilder. Det var faglige, lokale
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organisationer. Juridisk havde de status af korporationer, dvs. de
havde monopol på at udøve et bestemt håndværksfag eller en be
stemt handelsgren i en bestemt by. Disse organisationer var beg
rænset til byerne og byerhvervene. Landbruget, der så langt var lan
dets hovederhverv, og fiskeriet havde hverken lav eller gilder. For
nogle funktioners vedkommende havde landsbyfællesskabet samme
opgave som byernes lav og gilder, nemlig regulering af erhvervets
daglige vilkår og det sociale liv i den forbindelse, fester såvel som
forsorg. Lav og gilder havde desuden opgaver i forbindelse med
den faglige undervisning, ligesom de regulerede konkurrencen i fa
get, bl.a. ved at begrænse antallet af virksomheder. Landsbyfælles
skabet blev opløst i forbindelse med bondefrigørelsen og landbore
formpolitikken fra slutningen af 1700tallet, medens lav og gilder
mistede deres privilegerede position i forbindelse med næringsfri
hedens ikrafttræden i 1862. Dog havde lavenes og gildernes posi
tion været svækket siden ISOOtallets begyndelse, og deres monopol
stilling gik i realiteten tabt på det tidspunkt.
Allerede inden de gamle korporationer var forsvundet, var der
begyndt at komme organisationer af en anden type. Det var de nyt
tige og oplysende foreninger, der ikke var erhvervsorganisationer i
moderne forstand, men som udsprang af oplysningstidens be
stræbelser på at forbedre, og som satte sig som mål at fremme be
stemte erhverv. Hovedparten af dem tog sigte på landbruget. Den
ældste og mest betydningsfulde af disse organisationer var Det konge
lige danske Landhusholdningsselskab, der blev stiftet i 1769. Det havde
hjemsted i København, men var i sit sigte landsdækkende. I begyn
delsen af ISOOtallet blev der desuden dannet en række landøkono
miske selskaber på amtsbasis.
I 1838 fik den meget spæde danske industri med Industriforenin
gen også en sådan organisation. Industriforeningen havde ligesom
Landhusholdningsselskabet hjemsted i København, men var lands
dækkende i sit sigte. Det var ikke nogen interesseorganisation i den
moderne forstand af ordet. Den blev dannet først og fremmest for
at arbejde for næringsfrihed. Derved fremprovokerede den en
modorganisation, Håndværkerforeningen i København, der blev opret
tet i 1840. Dens vigtigste opgave var at bekæmpe tankerne om næ
ringsfrihed, men til trods for, at den således tog et landspolitisk em
ne op, var det en lokal forening, som kun havde mandat til at udta
le sig på det københavnske håndværks vegne. Den arbejdede altså
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for at bevare det gamle lavssystem, men i sin opbygning afspejlede
den ikke lavssystemet. Den var ikke organiseret som en fælles fore
ning for lavene i København, men som en tværfaglig organisation
for håndværkere. Lavene var knyttet til det enkelte håndværksfag,
Håndværkerforeningen var knyttet til håndværkerstanden. Derved
indvarsler den en ny organisationstype, som kom til udfoldelse i
den følgende periode: den lokale, tværfaglige organisation. Og
samtidig adskiller den sig fra Landhusholdningsselskabet og Indu
striforeningen ved fra starten at være lagt an som en erhvervsøko
nomisk interesseorganisation.
2) 1840-1880erne

Da Håndværkerforeningen i København blev dannet i 1840 og der
ved indvarslede en ny organisationstype, bestod de gamle faglige lav
stadig, omend lavenes position var blevet udhulet, og de nu var
kommet under direkte politisk angreb. Kampagnen mod lavssyste
met kulminerede med næringsfrihedens vedtagelse i 1857. Dermed
var lavenes magtstilling definitivt brudt. Nogle af lavene blev ned
lagt, andre fortsatte som frie foreninger, men med meget begrænse
de opgaver og indflydelse. De faglige organisationer forsvandt ikke
helt, da lavene blev ophævet, men de var i de første årtier derefter
kun en skygge af sig selv.
Den organisationstype, der nu kom til at dominere, var den nye
tværfaglige organisation, der repræsenterede en stand og ikke et
fag. Den blev dannet både i landbruget og i byerhvervene, og den
kom til at danne grundlag for sammenhængende organisationssy
stemer. Den adskilte sig fra oplysningstidens foreninger og selska
ber ved at det var erhvervenes egne udøvere, der dominerede i
medlemsgruppen.
I byerne blev der dannet håndværkerforeninger og handelsfore
ninger, på landet blev der dannet landboforeninger (som regel for
et amt eller et herred). Disse organisationer blev samlet i regionale
centralorganisationer, som så igen i nogle tilfælde sluttede sig sam
men i en landsorganisation. Der opstod således tre geografiske ni
veauer i organisationsdannelsen, det lokale, det regionale og det
nationale (landsdækkende). Det mest betydningsfulde led var det
regionale. Det var som regel de regionale organisationer, der havde
den afgørende indflydelse inden for organisationssystemet, medens
den nationale organisation ofte kun havde karakter af et perma-
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nen t diskussionsforum mellem lederne af de regionale organisatio
ner. Den mest almindelige regionale opdeling var en tredeling med
særlige foreninger for henholdsvis København, Østifterne og Jyl
land, men andre opdelinger forekom også. Fyn og Lolland-Falster
havde i nogle tilfælde deres egne centralorganisationer, i andre
tilfælde var Fyn sluttet sammen med Jylland.
Både inden for håndværk og handel blev der som kronen på den
tværfaglige organisationsdannelse oprettet en landsdækkende ho
vedorganisation for hele erhvervet. For håndværkets vedkommen
de skete det i 1879 med etableringen af Fællesrepræsentationen for
dansk Industri og Håndværk. For handelens vedkommende skete det
fire år senere med dannelsen af Fællesrepræsentationen til Samvirken
mellem Repræsentanter for den danske Handelsstand. Derimod fik land
bruget ikke dannet en tilsvarende landsdækkende hovedorganisati
on før i 1893. De nye tværfaglige organisationer var endnu forholds
vis svage organisationer, der almindeligvis ikke havde noget sekreta
riat. Formanden passede selv korrespondancen og opbevarede den
og foreningens forhandlingsprotokoller. Mange arkivalier er gået
tabt ved denne ikke professionelle opbevaringsform.
De tværfaglige organisationer var en slags standsforeninger. De
res opgaver var begrænsede og gik især ud på at påvirke centralad
ministration og offentlighed og på at hjælpe medlemmerne gen
nem foredrag, udstillinger og anden oplysningsvirksomhed og ved
at arrangere sammenkomster, udflugter og lignende. Den politiske
indblanding i erhvervslivets anliggender var minimal i denne perio
de, og det begrænsede antallet af arbejdsopgaver, som organisatio
nerne beskæftigede sig med.
3) 1880erne-1930

Der var tre hovedtendenser i denne periode: 1) En organisering ef
ter økonomiske interesser fik øget betydning, således at antallet af
erhvervsorganisationer steg stærkt. 2) Skellet mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere trådte meget tydeligt frem. 3) De faglige interesser
fik øget betydning i forhold til de tværfaglige.
Danmark blev ramt af en dyb økonomisk krise i slutningen af
1870erne, som tilskyndede de erhvervsdrivende til at organisere sig
for i fællesskab at gøre noget ved deres problemer. Det pres, der ud
gik herfra, fik lidt efter lidt det politiske system til at bruge mere tid
på erhvervslivets anliggender, og der udviklede sig efterhånden et
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samspil mellem erhvervsorganisationerne og den offentlige forvalt
ning. Samtidig slog klassesamfundet igennem. Der opstod i løbet af
1880erne et skarpt organisatorisk skel mellem arbejdstagere og ar
bejdsgivere, og de få organisationer, der krydsede denne grænse og
organiserede begge grupper, havde til stadighed indre brydninger
omkring dette spørgsmål. Det endte som regel med, at organisati
onsfællesskabet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere blev ophæ
vet, eller at de organisationer, der fortsatte som fælles organisatio
ner for arbejdsgivere og arbejdstagere, måtte opgive at være egentli
ge interesseorganisationer og i stedet koncentrere sig om sociale el
ler oplysende opgaver.
Skellet mellem arbejdsgivere og arbejdere betød mest inden for
håndværk og industri, men derfra bredte det sig til de øvrige sekto
rer af erhvervslivet. Arbejderne, der oprettede deres eget organisa
tionssystem, organiserede sig fagvis. Det var den naturlige organisa
tionsform i forhold til deres mål om at forbedre løn- og arbejdsvil-

Erhvervsorganisationerne,

115

kår. Derved fik de faglige organisationer imidlertid øget betydning
igen, ikke kun for arbejderne, men også for arbejdsgiverne, og også
dette forhold bredte sig fra håndværk og industri til de øvrige sekto
rer.
Der begyndte derfor at blive dannet faglige organisationssyste
mer. De blev opbygget med samme geografiske struktur som de
tværfaglige, dvs. med organisationer på de tre niveauer: lokale, regi
onale og nationale, og også inden for de faglige organisationssyste
mer var det som regel de regionale organisationer, der havde den
afgørende indflydelse.
De tværfaglige organisationssystemer fortsatte med at eksistere,
også efter at de faglige var blevet etableret, men de faglige organisa
tionssystemer begyndte at blive en vanskelighed for de tværfaglige. I
en række tilfælde sluttede faglige organisationer sig til de tværfagli
ge, og i takt med, at det faglige organisationsprincip vandt frem,
skabte det et pres for at omstrukturere de tværfaglige organisations
systemer. Perioden fra 1880erne til 1930 blev således en brydnings
tid mellem det faglige og det tværfaglige organisationsprincip med
det faglige organisationsprincip som det mere og mere domineren
de.
Klasseforholdets øgede betydning førte til, at der opstod et skel
mellem arbejdsgiverinteresserne og de øvrige erhvervsinteresser.
Det var mere tydeligt i de tværfaglige end i de faglige organisations
systemer. Inden for de faglige organisationssystemer var der i man
ge tilfælde tale om organisationer, der varetog både arbejdsgiver- og
de øvrige interesser. Det var således tilfældet i de fleste af hånd
værksfagene, men i de tværfaglige organisationssystemer blev der
dannet særlige arbejdsgiverorganisationer til at varetage denne op
gave. Hovedorganisationen inden for håndværket, Fællesrepræsen
tationen for dansk Industri og Håndværk, ønskede således ikke at
tage arbejdsgiverspørgsmål op selv, men forberedte dannelsen afen
særlig organisation til formålet. Den blev aldrig oprettet som sepa
rat organisation, men kom istedet til at indgå i et sammenhængen
de arbejdsgiverorganisationssystem, som var selvstændigt i forhold
til resten af de tværfaglige organisationssystemer.
Det var ikke kun skellet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere,
der kom til at præge organisationssystemet. Andre sociale skel gjor
de sig også gældende. Inden for handelen opstod der et skel mel
lem engros- og detailhandlere, der var næsten ligeså skarpt som
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skellet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, og samtidig opstod
der i alle erhverv skel mellem de store og de små næringsdrivende.
De organiserede sig i hver sine organisationer. Der var forskel fra
sektor til sektor på, hvor de sociale brudflader kom til at ligge, men
et gennemgående mønster i udviklingen var dog den ovenfor nævn
te tredeling: 1) Næringsdrivende, der ikke havde ansat arbejdskraft,
men klarede virksomheden ved egen og måske familiens hjælp.
2) Næringsdrivende, der havde ansat fremmed arbejdskraft, men
som selv deltog i det fysiske arbejde. 3) Næringsdrivende, der havde
ansat fremmed arbejdskraft, og som ikke selv deltog i det fysiske ar
bejde, men udelukkende tog sig af virksomhedens administration.
Interesseforskelle mellem disse tre grupper gjorde sig gældende i
forbindelse med organisationsdannelsen, men ikke så stærkt som
skellet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere eller skellet mellem
engros- og detailhandel. De sociale skel kunne undertiden optræde
inden for organisationssystemet som kulturgeografiske skel: Land
distrikternes næringsdrivende i de typiske byerhverv (feks. snedker
mestre i stationsbyerne) havde en tendens til at danne deres egne
organisationer, og de holdt sig ofte uden for det øvrige organisati
onssystem. Det skyldtes, at flertallet af næringsdrivende i landdi
strikterne hørte til de små næringsdrivende, som klarede sig med fa
miliens og egen hjælp, medens organisationerne i byerne som regel
var domineret af de større næringsdrivende.
Som nævnt opstod der et samspil mellem de offentlige myndig
heder og erhvervsorganisationerne. Centraladministrationen væn
nede sig til at inddrage organisationerne i sider af forvaltningen af
erhvervenes anliggender. Efterhånden som dette samspil udviklede
mere faste mønstre, begyndte centraladministrationen at efterlyse
hovedorganisationer i de erhverv, hvor de ikke allerede var dannet.
Hovedorganisationer er som nævnt landsdækkende organisationer,
som kan tale på et helt erhvervs vegne. Hovedorganisationer er altså
organisationer på det nationale niveau. De fleste af dem blev dan
net som tværfaglige organisationer, men det faglige organisations
princips fremtrængen skabte et pres for at ændre deres opbygning
fra en tværfaglig til en flerfaglig. Det hører både denne og den føl
gende periode til. Her skal det nævnes, at det ikke var i alle sektorer
af økonomien, at det lykkedes at få dannet hovedorganisationer,
der kunne tale på hele erhvervets vegne.
I løbet af perioden fra 1880erne til 1930 kom der mere form
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over organisationernes arbejde. De største af dem fik etableret se
kretariater, dvs. professionelt bemandede kontorer, der kunne tage
sig af de løbende opgaver og forberede den valgte ledelses arbej
de.
I forhold til centraladministrationen fik organisationerne opga
ver med at tilvejebringe sagkundskab. De blev ofte spurgt i faglige
anliggender og afgav for nogles vedkommende egentlige responsa,
som fik en særlig juridisk betydning. Organisationerne blev også
inddraget i forvaltningen af forskellige love og bestemmelser. Op
gaver af denne art blev særlig almindelige under 1. Verdenskrig,
men det var en udvikling, der var begyndt før, og som fortsatte og
så efter krigen, og som også gav organisationerne repræsentation i
en lang række kommissioner og udvalg og nævn af forskellig slags.
Ikke mindst de forskellige former for erhvervsstøtteordninger
kunne give betydeligt arbejde. Desuden fortsatte organisationerne

En af de vigligste funktioner for cle faglige organisationer inden for håndvivrkci var arbejdet
med den faglige uddannelse. I mange fag var det den faglige forening, der sørgede for al af
holde svendeprøver. Billedet her er fra en svendeprøve i tømrerfaget.
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deres arbejde som pressionsorganer i forhold til det politiske sy
stem.
I forhold til offentligheden opstod der et forstærket behov for at
markere interesserne i den offentlige debat. Flere og flere organisa
tioner blandede sig i debatten og forsøgte at påvirke opinionen.
Mange af organisationerne etablerede fagblade eller tidsskrifter,
som i sig selv har bragt et stort stof, og som samtidig har aflejret et
kildemateriale fra redaktionsprocessen.
I forhold til medlemmerne afhang opgaverne naturligvis af, hvil
ken type organisation, der var tale om. De særlige arbejdsgiverorga
nisationer koncentrerede deres arbejde om at varetage medlem
mernes interesser i forhold til arbejdskraften og havde som vigtigste
opgave at indgå og administrere overenskomster med arbejdskraf
ten. Hele det kollektive overenskomstsystem med det dertil høren
de fagretslige system blev etableret i de første år af 1900talIet, efter
at septemberforliget fra 1899 havde banet vejen. I et vist omfang be
skæftigede arbejdsgiverorganisationerne sig også med mere almene
politiske spørgsmål, men det var kun i det omfang disse spørgsmål
øvede indflydelse på arbejdsmarkedet, og det var ikke nogen frem
trædende aktivitet i disse år.
For de øvrige organisationers vedkommende, næringsorganisati
onerne, var der stor forskel på, hvilke opgaver de kunne løse for de
res medlemmer. Generelt var de faglige organisationer bedre egnet
til at hjælpe medlemmerne end de tværfaglige. I forhold til med
lemmerne var de tværfaglige organisationers arbejde for en stor del
af social art. De kunne sørge for information gennem tidsskrifter,
foredrag og udstillinger, og i en vis udstrækning også gennem kon
sulentordninger, og de havde ofte også et arbejde omkring den fag
lige uddannelse på et mere overordnet plan.
De faglige organisationer kunne naturligvis i forhold til medlem
merne varetage de samme opgaver som de tværfaglige, men derud
over havde de nogle muligheder, som de tværfaglige ikke havde. Den
vigtigste funktion her var, at de på forskellig vis kunne foretage en
konkurrenceregulering. Det kunne ske gennem vedtagelse af prisaf
taler af forskellig slags, forbud mod bestemte former for rabat eller
tilgift osv. I mange tilfælde skete det også ved etablering af et vist
økonomisk fællesskab, feks. et fællesindkøb af råvarer eller lignende
eller fælles salgsorganisationer. Der var dog en tendens til at udskille
disse merkantile aktiviteter i særlige selskaber eller foreninger.
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4) 1930-1980erne

I perioden fra 1930 og frem til 1980erne skete der ikke særlig sto
re strukturelle ændringer i organisationssystemet. De tendenser,
som havde gjort sig gældende i den foregående periode, gjorde sig
fortsat gældende. Det betød, at det faglige organisationsprincip
fortsat vandt frem, og at organisationssystemet derfor blev mere
ensartet fra erhvervssektor til erhvervssektor. Det betød ikke, at der
ikke fortsat var forskel, som det også vil fremgå af gennemgangen
nedenfor, men i stigende grad fik det faglige organisationsprincip
betydning for organisationssystemernes opbygning, og det lykke
des at få oprettet hovedorganisationer i nogle af de erhverv, hvor
centraladministrationen havde efterlyst det. Der skete desuden det,
at indflydelsen gled fra de regionale organisationer til de lands
dækkende.
Men de store ændringer for organisationerne i denne periode
drejede sig mere om deres funktion end om deres struktur.
Organisationerne måtte tilpasse sig de skiftende vilkår, som det
politiske system skabte. I den henseende falder perioden i to faser
med et skillepunkt omkring 1950. Fra 1930 (eller rettere 1932) til
ca. 1950 var der tale om en vidtgående offentlig regulering af det
økonomiske liv. Det gav organisationerne stærkt øgede arbejdsop
gaver, ligesom de havde haft under 1. Verdenskrig, med at admini
strere de mange ordninger i forhold til deres medlemmer. Besættel
sestiden skabte særlige vanskeligheder, men betegnede ikke i sig
selv noget markant brud i organisationernes opgaver. Vareknaphe
den og de stærkt regulerede internationale handelsbetingelser fort
satte efter krigen og blev først afviklet helt ved udgangen af 50erne,
men allerede omkring 1950 var systemet under målbevidt afvikling.
Der satte en liberalisering ind. Det mindskede en del af arbejds
presset i organisationerne, men der blev til gengæld skabt nye op
gaver. Det økonomiske liv blev stadig mere internationalt, og orga
nisationerne kom med i europæiske organisationsdannelser. Des
uden dukkede helt nye spørgsmål op, hvoraf miljøspørgsmål i løbet
af 1970erne blev den største enkeltgruppe. Den faglige undervis
ning kom i fastere rammer og blev integreret i det samlede under
visningssystem, og det gav også organisationerne øget arbejde. Flere
af dem oprettede samtidig deres egen kursusvirksomhed, således at
der opstod et ganske stort kursusmarked i Danmark fra 1960erne.
Der var en fortsat konsulentservice over for medlemmerne, men
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med en forskydning i emnerne fra det faglige til det administrative.
Den vældige teknologisering af kontorarbejdet gav anledning til be
tydeligt arbejde i organisationerne.

5) Fra 1980erne
1980erne har indledt en ny fase i organisationssystemets udvikling i
Danmark med omfattende ændringer i strukturen. Der er tale om
en ligeså vidtgående forandring, som den der fandt sted 100 år tid
ligere, da de faglige organisationssystemer blev etableret. Det er et
forløb, som endnu ikke er afsluttet, men hvor visse tendenser dog
træder frem.
Først og fremmest er der tale om forsøg på at forenkle organisati
onssystemet. Det gælder feks. den geografiske organisationsstruk
tur, hvor der er en tendens til, at de regionale organisationer for
svinder, således at organisationsstrukturen kommer til at bestå af lo
kale foreninger og landsdækkende foreninger. Samtidig er der en
tendens til, at de landsdækkende organisationer bliver medlemmer
af europæiske eller særlige EU-organisationer. Den geografiske tre
deling fortsætter altså, men nu på et større niveau. De nationale or
ganisationer får tildels karakter som regionalorganisationer inden
for EU. Der er desuden en tendens til, at udskillelsen af arbejdsgi
veropgaver i selvstændige organisationer forsvinder. Det gælder bå
de i enkeltfagenes organisationer og i de mere omfattende organi
sationer. Det faglige organisationsprincip er fortsat dominerende,
og de tidligere tværfaglige organisationer erstattes af eller suppleres
af flerfaglige strukturer, men der er samtidig en tendens til, at fage
ne underordnes den erhvervssektor, de hører til, således at der op
står en ny dominerende organisationstype, den sektorspecifikke,
fagligt opbyggede fællesorganisation for arbejdsgiver- og almindeli
ge erhvervsinteresser. Organisationen Dansk Industri er det bedste
eksempel på denne organisationstype, men også en organisation
som Dansk Handel & Service hører til denne kategori. Det er bu
tikshandelens hovedorganisation, men som navnet siger, ligger der
en vis uafklarethed med hensyn til sektorens afgrænsning, og det
står endnu tilbage at se, hvor stærkt sektorbegrebet vil gøre sig gæl
dende i organisationsdannelsen.
Med hensyn til arbejdsopgaver er der ikke tale om tilsvarende nye
tendenser i organisationerne. Udviklingen er på dette punkt mere
en fortsættelse af udviklingen i den foregående periode. Der er et
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voksende behov for individuel medlemsservice, og med etablerin
gen af det indre marked får EU-niveauet voksende betydning i for
hold til det danske, men der er ikke tale om radikalt nye arbejdsop
gaver for erhvervsorganisationerne.

Et organisationsarkivs opbygning
Der er ingen regler for, hvordan et organisationsarkiv skal opbyg
ges, og hvis der var, er der stor sandsynlighed for, at de ikke var ble
vet fulgt. Organisationerne etablerede sig som et modbureaukrati i
forhold til den offentlige administration, men uden den strenge re
gelbundethed, der karakteriserer denne. Der er derfor stor forskel
fra organisation til organisation på, hvordan arkivet er bygget op.
Der er også stor forskel på, hvor godt arkiverne er blevet bevaret.
Arkivfunktionen er normalt ikke særlig højt prioriteret i organisati-

Endnu i 1930erne havclc lagene deres tydelige særpræg, og det var ikke mindst denne side al
arbejdslivet, der fascinerede Aage Freclshmd Andersen. Billedet her er Ira cl skrædder værk
sted.
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onernes arbejde. I organisationernes startfase har arkivet ofte fulgt
de skiftende formænd eller sekretærer eller begge, og først på det
tidspunkt, hvor organisationen får etableret et sekretariat og får et
fast kontor, bliver der bedre mulighed for at få ordnede arkivfor
hold. I takt med at organisationerne er vokset, er arkivpladsen re
gelmæssigt blevet for lille, hvilket ofte har ført til hårdhændet og
tilfældig kassation. Særlig slemt er det, hvis organisationen har flyt
tet meget fra adresse til adresse. En flytning formelig råber på, at
gamle papirer smides væk. Der er således et betydeligt element af
tilfældighed i, hvad der er bevaret, og især i de ældste dele af organi
sationens levetid kan der være store huller i, hvad der stadig findes.
Nogle få af organisationerne er blevet så store, at de er blevet op
delt i afdelinger, og der er eksempler på, at disse afdelinger har
været selvstændigt arkivdannende ligesom kontorerne i et ministe
rium, men almindeligvis er der et fælles arkiv og et fælles arkivsy
stem for organisationen som helhed. Disse arkivsystemer har vekslet
i takt med, at organisationerne har udviklet sig og fået flere eller
ændrede opgaver. Arkivernes opbygning kan derfor som regel op
deles i perioder, hvor forskellige systemer har været rådende.
Selvom der som sagt er betydelig forskel mellem organisationer
ne med hensyn til den konkrete arkivopbygning, er der dog visse
fællestræk. Der er således 7 materialekategorier, som - i forskellige
variationer - almindeligvis genfindes.
1 ) Den valgte ledelse

Den valgte ledelse kan bestå af mange led: generalforsamling, repræ
sentantskab, hovedbestyrelse, bestyrelse, forretningsudvalg, præsidi
um (formandskab), formand. Der er ikke nogen fast terminologi i
betegnelserne, hverken for organisationsområdet som helhed eller
inden for den enkelte organisation.
Den valgte ledelses forhandlinger findes ofte refereret i særlige
protokoller. Disse referater er - især for de ældre perioders ved
kommende - ofte meget udførlige, men tendensen er gået i ret
ning af at gøre dem til beslutningsreferater, således at de kun in
deholder mødernes dagsorden og de beslutninger, der er blevet
truffet, men ikke den diskussion, som beslutningerne var et resul
tat af. I nogle organisationer føres referaterne ikke i selvstændige
protokolrækker, men indgår i det samlede journalsystem (se ne
denfor under 2).
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I takt med, at organisationerne er vokset, er der i mange organi
sationer ved siden af den valgte ledelse etableret en administrativ le
delse, direktionen eller en enkelt direktør, som varetager den dagli
ge ledelse af organisationen og tilrettelægger den praktiske side af
den valgte ledelses arbejde, undertiden mere end bare den prakti
ske side af dette arbejde. Tendensen går i retning af at styrke den
administrative ledelses betydning på den valgte ledelses bekostning.
Til betjening af den samlede ledelse findes der i mange organisatio
ner et særligt direktionssekretariat, og der vil i dette sekretariats ar
kivmateriale også kunne findes materiale til belysning af den valgte
ledelses arbejde.
2) Sagsbehandling

Organisationernes daglige arbejde består først og fremmest af sags
behandling. Sagsbehandling kan være mange ting. Det kan være be
svarelse af henvendelser fra medlemmer eller myndigheder, forbe
redelse af spørgsmål, som skal behandles af bestyrelsen, indhent
ning af information etc. etc. Organisationens ind- og udgående kor-

Mælkekasser foran et mejeri.
Mælken er tappet på cle gen
nemsigtige flasker, der frem
til sidst i 50erne var den
gængse emballage.
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respondance er tæt knyttet til sagsbehandlingen. Korrespondancen
er i nogle arkiver skilt ud som en selvstændig gruppe, i andre opfat
tes den som en del af sagsbehandlingen og arkiveres sammen med
den eller de sager, den vedrører.
Da sagsbehandlingen er så omfattende og mangesidet, er det vig
tigt for organisationen at skaffe sig et overblik over den. Til det for
mål fører organisationerne almindeligvis en journal, dvs. en forteg
nelse over de behandlede sager og den korrespondance, som er
ført i den anledning. Undertiden er sagerne delt op i nogle få ho
vedgrupper som feks. løbende sager, særlige sager og almindelig
korrespondance (øvrige sager). I det tilfælde kan der være tale om
særlige journaler for hver af disse hovedgrupper. Journalen funge
rer altså som register over arkivet. Journalerne er ofte opdelt i en
række sagsgrupper. Denne saglige opdeling er meget forskellig fra
organisation til organisation, ikke bare fordi organisationerne har
haft forskellige opgaver, men også fordi der er stor forskel på, hvor
grundigt og systematisk en sådan journalopdeling er foretaget. Ud
viklingen har gået i retning af at gøre den saglige opdeling stadig
mere udbygget. I nogle tilfælde er journalen blevet udvidet, så den
omfatter alt, der arkiveres, altså feks. også bestyrelsesprotokoller og
lignende. I det tilfælde er journalen altså blevet en samlet arkivnøg
le. I andre tilfælde er dele af arkivet registreret uafhængigt af jour
nalen såsom forhandlingsprotokoller, regnskabsmateriale og under
tiden også korrespondancen, således at journalen bliver en særlig
sagsjournal. I det tilfælde vil der ofte eksistere en særlig brevjournal
over korrespondancen.
Den sagsopdeling, som organisationerne bruger ved journalise
ringen af sager og korrespondance, ændrer sig. Der kan både være
tale om løbende tilpasninger i form af, at der oprettes nye sagsgrup
per inden for det bestående systems rammer, og der kan være tale
om en samlet omlægning afjournalsystemet.
Brugerne af arkivet må indstille sig på at bruge tid på at orientere
sig i journalsystemets sagsopdeling og herunder være opmærksom
på udviklingen i denne.
3) Særlige områder

1 mange tilfælde vil organisationerne have haft nogle områder, der
har været skilt ud for sig, og som har været helt eller delvis selvstæn
dige med hensyn til arkivdannelse. Det kan dreje sig om udvalg,
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som organisationen har nedsat eller været sekretariat for, medlem
sorganisationer, tidsskrifter, datterinstitutioner af forskellig art så
som stiftelser, legater, indkøbsforeninger og lignende. Med hensyn
til disse grupper skal man være opmærksom på, at selvom de er skilt
ud som selvstændige grupper inden for arkivet, kan der godt findes
materiale om dem i hovedarkivet.
4) Statistik

Flere organisationer indsamlede statistiske oplysninger til internt
brug og fik i nogle tilfælde også en aftale med Danmarks Statistik
om at levere materiale til denne institution. Mest omfattende har
det statistiske arbejde nok været i arbejdsgiverorganisationerne,
hvor lønoplysninger har været af afgørende betydning for organisa
tionens arbejde.
5) Regnskabsmateriale
Almindeligvis tænker man mest på erhvervsorganisationerne i de
res udadvendte funktion, men de har også en intern side. Fra det
øjeblik, der oprettes et fast sekretariat, bliver organisationen også

Beskæftigelseseffekten af anlægsarbejder var stor i 30erne. På billedet kører 10 mand i nvkke
trillebør. Formanden ses midt i rækken. Han kontrollerede at all gik ordentligt til.
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en virksomhed inden for servicesektoren (administrativ service).
Organisationssekretariaterne har for de store organisationers ved
kommende udviklet sig til nogle store arbejdspladser med flere
hundrede ansatte, og i takt med at kontorerne er vokset, er den in
terne administration blevet stadig vigtigere. En kilde til denne er
regnskabsmaterialet, der viser hvad organisationen har brugt penge
til, herunder lønninger, driftsudgifter og bygninger/lejemål.
6) Personaleakler

Denne materialegruppe hører ligesom den foregående til organisa
tionernes interne administration. Den omfatter ansættelses- og afskedigelses/fratrædelsessager, stamakter og øvrige personoplysnin
ger. Denne kildegruppe vil i overensstemmelse med arkivlovens pa
ragraffer typisk være omfattet af et senere tilgængelighedstids
punkt. Som hovedregel er personoplysninger af denne karakter
omfattet af en 80 års tilgængelighedsregel.
7) Diverse

Som regel indeholder arkiverne også materiale, som ikke hører
hjemme i de fem ovennævnte grupper, og derfor findes der i de fle
ste arkiver en restgruppe af materiale fra jubilæer, fester, fotografi
er, gæstebøger etc. Det er ifølge sagens natur en tilfældig kildegrup
pe.

Danske erhvervsorganisationer
Generelle organisationer

Langt de fleste af erhvervsorganisationerne er sektor- eller bran
chespecifikke i en eller anden grad. Der er kun få organisationer,
som er generelle eller går på tværs af de økonomiske sektorer. Den
mest betydningsfulde af dem er utvivlsomt Dansk Arbejdsgiverfore
ning.
Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening, i daglig tale forkortet DA, blev stiftet i
1896 og udviklede sig hurtigt til at blive arbejdsgivernes hovedorga
nisation i forhold til arbejderne. De var organiseret i De samvirken
de Fagforbund, DsF (fra 1959 LO). I takt med, at funktionærgrup
pen voksede frem, kom forholdet til denne del af lønmodtagerne til
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at spille en større rolle i foreningens arbejde, og fra 1966 blev det
slået fast, at DA også var arbejdsgivernes hovedorganisation i for
hold til funktionærerne.
Foreningen var oprindelig opbygget efter geografiske kriterier,
men fra 1919 blev medlemmerne inddelt i tre grupper for hen
holdsvis industri, håndværk og handel, og den inddeling holdt sig
til 1990. Derefter har inddelingen bestået af fem valgtekniske grup
per, 2 for industri og fremstilling, 1 for byggeri og anlæg og 1 for
henholdsvis detailhandel og engroshandel.
DA’s administration var oprindelig kun delt i to hovedafdelinger,
sekretariatet og den statistiske afdeling. I 1953 blev der oprettet en
særlig afdeling for samfundskontakt, og siden da er den administra
tive opbygning hyppigt blevet ændret. Afdelinger er blevet oprettet
og nedlagt, og sagsområder omflyttet. Det gør det vanskeligt at
overskue arkivet. Yderligere er det sådan, at der ikke har været fast
lagt en fast, fælles arkiveringsprocedure for hele huset, men de en
kelte afdelinger har frit kunnet vælge, om de selv ville stå for arkive
ringen, eller de ville aflevere sagerne til arkivet i kælderen i DA’s
bygning i Vester Voldgade. Der er derfor ikke tale om noget klart og
logisk opbygget arkiv. Erhvervsarkivet har udarbejdet en specialregi
stratur over den del af DA’s arkiv, der er afleveret hertil, men regi
straturen afspejler det forhold, at materialet er afleveret successivt,
og at de samme sagsgrupper derfor omtales flere forskellige steder i
registraturen. Der er udarbejdet et sagregister til registraturen for
at lette brugen, men brugeren skal beregne tid til at sætte sig ind i
systemet, inden arkivet kan benyttes.
DA koncentrerede oprindelig sit arbejde forholdsvis snævert om
arbejdsmarkedsforhold, først næsten udelukkende i forhold til fag
bevægelsen, senere også i forhold til det politiske system. Med tiden
blev arbejdsmarkedsforhold opfattet bredere, og en del spørgsmål
af socialpolitisk karakter faldt også inden for foreningens arbejds
felt. Fra slutningen af 1950erne til omkring 1990 skete der en bety
delig vækst i arbejdsopgaverne. Uddannelsespolitik, arbejdsmiljø
spørgsmål og den generelle samfundsøkonomiske udvikling blev nu
også en del af DA’s daglige arbejde. Desuden drev DA kursusvirk
somhed og forlagsvirksomhed, så antallet af medarbejdere nåede
op på mellem 400 og 500. Reformbestræbelser inden for forenin
gen førte imidlertid til, at der i 1993 blev vedtaget en betydelig re
duktion af foreningens opgaver. Kursusvirksomheden blev nedlagt,

128

Jørgen Fink

og arbejdsfeltet blev igen indskrænket til arbejdsmarkedet i for
holdsvis snæver forstand.
For overskuelighedens skyld kan man dele DA’s aktiviteter op i
tre hovedområder: Forholdet til arbejdskraften, forholdet til det po
litiske system og forholdet til medlemmerne.
Forholdet til arbejdskraften. Der findes her et stort materiale om
overenskomstforhandlingerne i arkivet. For en del blev disse for
handlinger ført af DA’s medlemsorganisationer, men de overordne
de forhandlinger førtes af DA, og fra 1935 var DA indirekte part i
forhandlingerne på funktionærområdet med HK. Det skete først
gennem organisationen Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening,
som var en forening, der kun stod åben for medlemmer af DA. Den
ne forenings arkiv er opstillet selvstændigt. Og fra 1966 var DA di
rekte overenskomstpart med HK og varetog samtidig sekretariatsop
gaver for den nyoprettede organisation, Butiks- og Kontorfagenes Ar
bejdsgiverforening.

Fremstilling- af maskiner og specialmaskiner var ikke en fuldautomatisk proces. Arbejdet fo
regik i el samspil mellem mennesker og maskiner, og smedenes faglige kunnen var en forud
sætning for et godt resultat.
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Et særligt forhold havde DA til de betroede funktionærer, ar
bejdsledere, værkførere og lignende. Deres organisationer stod i
henhold til septemberforliget af 1899 uden for fagbevægelsen, og
det var DA’s politik ikke at indgå kollektive overenskomster med
dem. Til gengæld havde DA løbende kontakt med deres organisati
oner, og arkivet rummer også et materiale til belysning af dette for
hold. Fra slutningen af 70erne til begyndelsen af 90erne var forhol
det til de betroede funktionærer skilt ud i en særlig afdeling, men
materiale fra denne er endnu ikke afleveret til Erhvervsarkivet, så
oplysningerne om de betroede funktionærer må hentes rundt om
kring i arkivet, først og fremmest i journalsagerne.
Forholdet til det politiske system. DA kunne naturligvis nårsomhelst
på egen hånd rejse et politisk spørgsmål, og gjorde det også, når der
var lejlighed til det, men derudover øvede DA også en betydelig po
litisk indflydelse gennem repræsentation i en lang række udvalg og
kommissioner og lignende. Desuden arrangerede DA kontaktmø
der med politikere fra forskellige politiske partier. Materiale om dis
se vil bl.a. kunne findes i den store gruppe ‘diverse sager’.
Forholdet til medlemmerne. DA’s forhold til medlemmerne havde fle
re sider. Kontingentet til DA blev beregnet i forhold til den lønsum,
som det enkelte medlem udbetalte. Af hensyn til kontingentbereg 
ningen var det derfor nødvendigt for DA at få oplysninger om, hvor
mange medarbejdere medlemsvirksomhederne beskæftigede, og
hvad disse fik i løn. På grundlag af disse indberetninger foretog DA
så kontingentberegningen, men derudover blev der også foretaget
en samlet statistisk bearbejdelse af materialet, således at DA fra 1914
udarbejdede en lønstatistik. Der er her tale om et stort og meget vær
difuldt kildemateriale, som ud over de lønmæssige oplysninger også
kan bruges i socialhistorisk og teknologihistorisk sammenhæng.
Som en udløber af det lønstatistiske arbejde opstod der også en
lønkonsulenttjeneste, hvor DA på konsulentbasis bistod medlem
merne med at udvikle rationelle lønsystemer og rationelle lønadmi
nistrative arbejdsgange. Også dette materiale har interesse i en vi
dere sammenhæng end de konkret foreliggende konsulentsager.
Som nævnt tog DA også en kursusvirksomhed op fra midten af
50erne, og denne kursusaktivitet var under stadig kritisk kontrol og
videreudvikling, så også her foreligger der et kildemateriale, som
kan udnyttes i flere forskellige sammenhænge, såsom kulturhistori
ske, økonomihistoriske, teknologihistoriske etc.
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er udarbejdet specialregistratur, jvf. ovenfor.

Landbrugets organisationer
Organisationsdannelsen i landbruget følger i hovedtrækkene det
danske udviklingsmønster. Der blev på et tidligt tidspunkt dannet
en organisation, som havde til formål at fremme erhvervet i al al
mindelighed, men som ikke havde karakter af en egentlig interesse
organisation. Det var Det kongelige danske Landhusholdningsselskab,
der blev stiftet i 1769. Der opstod ved siden af den i begyndelsen af
1800tallet en række lokale landøkonomiske selskaber, som typisk
dækkede et amt. De havde ligesom Landhusholdningsselskabet et
oplysende og selskabeligt formål, men foretog ikke nogen egentlig
interesserepræsentation.
Som landets daværende og traditionelle hovederhverv var land
bruget genstand for politisk interesse, også i den periode efter mid-

Der høstes havre med selvbinder og hesteforspand. Det er gårdejeren selv, der er rykket ud i
vest og slips, men han har smidt jakken.
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ten af 1800-tallet, hvor de politiske bestræbelser i øvrigt gik ud på at
lade markedskræfterne styre al form for næringsdrift. Regering og
centraladministration brugte da Landhusholdningsselskabet som
sagkyndig instans, og Landhusholdningsselskabet fik i slutningen af
1800tallet en stilling omtrent som et landbrugsministerium. Land
husholdningsselskabet var domineret af godsejerkredse og havde
som kongeligt selskab, hvis historie gik tilbage til enevælden, en ka
rakter, som gjorde, at bondestanden ikke opfattede det som et re
præsentativt talerør for dens interesser. Der begyndte derfor midt i
1800tallet at blive dannet en række landboforeninger, hvor bønder
ne udgjorde flertallet af medlemmerne, selvom bestyrelserne også
her var domineret af godsejere eller proprietærer. Det var udtryk
for, at sociale delingslinjer nu begyndte at gøre sig gældende i orga
nisationsdannelsen. Disse lokale landboforeninger begyndte at slut
te sig sammen til regionale foreninger. Det skete første gang i Jyl
land i 1872, da Foreningen afjyske Landbojbreninger blev stiftet. 1880
blev der dannet en lignende organisation på Sjælland, De samvirken
de Landboforeninger i Sjællands Stift, og 1881-82 blev en ældre organi
sation på Fyn omdannet til moderne regionalforening. Den fik se
nere navnet De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift. 1897 blev De
samvirkende lolland-falsterske Landboforeninger dannet, medens Born
holm blev repræsenteret af en ældre organisation, Bornholms Land
økonomiske Forening.

Landboforeningerne er efter type tværfaglige organisationer. De
repræsenterede bondestanden, ikke de landbrugsfaglige specialer
(kvægavl, svineavl, fjerkræavl, korndyrkning, rodfrugtdyrkning
etc.). Distinktionen mellem faglige og ikke-faglige organisationer er
imidlertid mindre oplagt at bruge i forbindelse med landbruget
end i forbindelse med byerhvervene, fordi de fleste landmænd drev
blandet landbrug med flere forskellige former for husdyrbrug og
varieret planteavl. De tværfaglige organisationer passede derfor me
get godt til de tværfaglige landbrug, men som det fremgår nedenfor
kom det faglige organisationsprincip også til at gøre sig kraftigere
gældende inden for landbrugets organisationer, ligesom det gjorde
inden for de øvrige erhverv.
Da Danmark blev ramt af en økonomisk krise i slutningen af
1870erne, som varede ved til 1890erne, opstod der et voksende be
hov for interesserepræsentation, og samtidig blev den sociale skille
linje mellem godsejere og bønder, der som nævnt havde ført til dan-
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neise af en række lokale landboforeninger, mere udtalt. Det skabte
behov for en afklaring af det indbyrdes forhold mellem landbrugets
ældre organisationer og de nye landboforeninger. 1883 gjorde se
kretæren i Landhusholdningsselskabet, Jørgen la Cour et forsøg på
at gøre selskabet til landbrugets hovedorganisation, men det stran
dede på modstand fra de jyske landboforeninger. I stedet besluttede
de regionale landboforeninger i 1893 at danne en fælles, landsdæk
kende bestyrelse, som fik navnet De samvirkende danske Landbofore
ninger. Det var i de første år en meget løs organisation, som ikke hav
de noget fast tilholdssted, men havde adresse, hvor formanden bo
ede. Først i 1917 fik den etableret et sekretariat med fast kontor i
København, men selv efter dette tidspunkt var den landsdækkende
organisation svag i forhold til de regionale, og først fra 1950 og for
alvor først fra 1980 er dette forhold ændret, således at det politiske
tyngdepunkt inden for landboforeningerne nu ikke længere ligger
i de regionale organisationer, men i den landsdækkende.

Husdyravl var del vigtigste element i husmandsbrugene. Foderet købte de i stort omfang fra
det øvrige landbrug, og det skabte en modsætning mellem det kornkøbende og det korn pro
ducerende landbrug. På billedet er det grisene, der fodres af husmoderen, medens hund og
datter ser til.
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De sociale delingslinjer i landbruget havde fået gårdejerne til at
danne de særlige landboforeninger, og de førte nu til, at også husmændene dannede deres egne foreninger. I 1896 blev den første lo
kale husmandsforening dannet, og derefter gik det hurtigt. I 1902
blev de første regionale sammenslutninger af husmandsforeninger
stiftet. Det var De samvirkende jyske Husmandsforeninger og De samvir
kende sjællandske Husmandsforeninger og De samvirkende Husmandsfore
ninger i Fyens Stift. 1903 kom Bornholm og 1905 Lolland-Falster
med, og i 1906 dannede de regionale sammenslutninger en lands
dækkende organisation, De samvirkende danske Husmandsforeninger,
som efter en reorganisering i 1910 for alvor trådte i funktion. Den
skiftede mange år senere, i 1993, navn til Dansk Familielandbrug.
Nu var der dannet tværfaglige organisationssystemer for hen
holdsvis gårdejere og husmænd, medens Landhusholdningsselska 
bet fortsat var domineret af godsejere og proprietærer, men Land
husholdningsselskabet var stadig ikke egnet til at optræde som in
teresseorganisation i moderne forstand, så også godsejerne begynd
te at danne deres egne erhvervsorganisationer, de såkaldte Tolvmandsforeninger. Det begyndte i 1922, og i 1927 dannede de den
landsdækkende Centralforeningen for danske Tolvmandsforeninger. Her
efter var den sociale opdeling af landbrugsorganisationerne gen
nemført til bunds, og der var etableret landsdzekkende organisati
onssystemer for henholdsvis godsejere, gårdejere og husmænd. Des
uden eksisterede Landhusholdningsselskabet stadig, omend dets
betydning og indflydelse havde været stærkt på retur siden århun
dredskiftet.
Men også i landbruget begyndte de faglige interesser at gøre sig
stærkere gældende i slutningen af ISOOtallet. Det gav sig blandt an
det udslag i, at der blev oprettet en række faglige udvalg inden for
landboforeningerne. Der blev også dannet specialforeninger for
nogle af landbrugets grene. Det, som imidlertid først og fremmest
kom til at karakterisere den faglige organisationsdannelse inden for
landbruget, var den snævre binding, som en væsentlig del af den fik
til andelsprincippet og andelsbevægelsen. Denne særlige del af
landbrugets organisationer fik i 1899 en landsdækkende organisati
on, Andelsudvalget, der i 1917 blev omdannet til De samvirkende dan
ske Andelsselskaber, som dog bibeholdt navnet Andelsudvalget i dag
lig tale. Andelsudvalget adskilte sig fra de øvrige landbrugsorganisa
tioner ved udelukkende at varetage de driftsøkonomiske interesser,
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der knyttede sig til afsætningen af landbrugets varer. Siden 1880erne havde landmændene forsøgt at skaffe sig kontrol over afsæt
ningsleddet gennem en andelsorganiseret erhvervsdrift. Vigtigst var
mejerier og slagterier, men også smør- og ægeksport kom til en vis
grad under landmændenes egen kontrol via andelsbevægelsen. Den
kom imidlertid også til at omfatte landbrugets indkøb, ikke kun af
korn og foderstoffer og maskiner, men også af dagligvarer gennem
brugsforeningerne. Andelsudvalget var således ikke en ren land
brugsorganisation, men forbindelsen til landbruget var så tæt, at
den alligevel indgik i landbrugets organisationssystem.
Det var efterhånden blevet så mangegrenet, at det kunne være
vanskeligt at overskue, og for statsmagten føltes det ikke praktisk, at
der var så mange forskellige organisationer at forhandle med. Der
opstod derfor et behov for en samlende hovedorganisation, der
kunne tale på det samlede landbrugserhvervs vegne. Landmænde
ne følte det selv. Landhusholdningsselskabet havde som nævnt i
1880erne gjort forsøg på at etablere sig som hovedorganisation, og
omkring 1910 blev der igen gjort forskellige forsøg på at etablere en
sådan hovedorganisation, men først da reguleringspolitikken under
1. Verdenskrig for alvor havde demonstreret det uheldige i landbru
gets organisatoriske opsplitning, lykkedes det i 1919 at få oprettet
Landbrugsrådet som hovedorganisation for landbruget, og det end
da knap nok, for i sidste øjeblik valgte husmandsorganisationerne
alligevel at holde sig udenfor, så det blev De samvirkende danske
Landboforeninger, Andelsudvalget og Landhusholdningsselskabet,
der dannede den nye organisation. Husmændene sluttede sig til i
årene 1932-39 og kom igen med fra 1976.
Landbrugets organisationer varetog naturligvis de almindelige
landbrugsinteresser i forhold til det politiske system, men adskilte
sig derudover fra de øvrige erhvervs organisationer ved at bruge
vældig mange ressourcer på den faglige udvikling, koncentreret om
de to hovedområder planteavl og husdyrbrug. Der er i den forbin
delse som nævnt blevet oprettet en lang række specialforeninger,
men også de almene foreninger har viet disse spørgsmål mange
kræfter. Det var en side af foreningernes virke, som for alvor blev sat
i system i løbet af 1890erne. Desuden havde landdbrugsorganisationerne et vigtigt arbejdsfelt med hensyn til landbrugseksporten. Va
retagelsen af denne opgave lå i 1800tallet hos Landhusholdnings 
selskabet, gled derefter over til et samarbejde mellem Landhus-
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holdningsselskabet og landboforeningerne, men blev fra oprettel
sen i 1919 en af de vigtigste opgaver for Landbrugsrådet.
Arbejdsgiveropgaver har ligget uden for landbrugsorganisatio
nernes arbejdsområde, men der er blevet oprettet et særligt organi
sationssystem, der varetager landbrugets interesser i den henseen
de. Den ældste organisation er en lokal fra 1918, og fra 1947 opret
tedes en hovedorganisation, Sammenslutningen af Landbrugets Ar
bejdsgiverforeninger (SALA). Dens medlemsorganisationer er efter
hånden samlet i (pr. 1995) 5 organisationer: Land- og Skovbrugets Ar
bejdsgivere, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (oprettet 1973 ved fusion
af to tidligere organisationer), Slagteriernes Arbejdsgiverforening (stif
tet 1924), Landsforeningen Danske Anlcegsgartnermestre (1902) og Gart
neribrugets Arbejdsgiverforening (1952).
I periferien af det egentlige landbrugsorganisationssystem står en
række foreninger for gartneri samlet i Dansk Erhvervsgartnerforening,
skovbrug: Dansk Skovforening (1888) og De danske Skovdyrkerforeninger
(1940) samt en række andre. Her skal også nævnes Det danske Hede
selskab, der omtales nedenfor.
I tidens løb er der dukket forskellige oppositionelle foreninger
op. Den første større forening af den slags var Danmarks Agrarfore-

Kvæg torvet.
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ningfra 1893, som blev dannet i protest mod provisorietidens politi

ske lammelse på lovgivningsområdet. Under 1. Verdenskrig stifte
des Dansk Landmandsforening (1915) i protest mod den offentlige re
gulering af økonomien og de etablerede landbrugsorganisationers
medvirken til denne. I 1930, da den økonomiske verdenskrise kom
til Danmark, stiftedes Landbrugernes Sammenslutning (L.S.). Den blev
i 1966 slået sammen med Landbrugets erhvervsøkonomiske Fagforening
til Landbrugets Fællesorganisation af 1966. Endelig blev der i slutnin
gen af 1979 etableret en ny protestbevægelse, LR 80.
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab

Som nævnt er Landhusholdningsselskabet den ældste endnu eksi
sterende landbrugsorganisation, og kun Grosserer-Societetet er æl
dre inden for det danske erhvervslivs organisationsverden (når
bortses fra de lav og gilder, der lever videre i foreningsform). Med så
lang en historie kan det ikke undre, at vilkårene og opgaverne har
skiftet meget for Landhusholdningsselskabet. Frem til 1830erne var
selskabets hovedopgave at støtte og fremme bestræbelser på at gøre
landbrugsdriften mere rationel og lønsom. Det skete gennem ud
skrivning af præmieopgaver og uddeling af præmier for særlige ini
tiativer. Der findes i arkivet et stort materiale om dette forhold. Heri
er der oplysninger om mange forskellige forhold af både personalhistorisk og kulturhistorisk interesse. I forbindelse med præmie
ansøgninger blev der i mange tilfælde indsendt mindre vareprøver,
almindeligvis af tekstiler, og der findes redegørelser for arbejdsmå
der og dagliglivsforeteelser af mange slags. Det er således et kilde
materiale, der er anvendeligt i mange forskellige sammenhænge.
Værdifuldt er også materialet vedrørende de forskellige tekniske
modeller af landbrugsredskaber, som Landhusholdningsselskabet
fik udarbejdet. Det har interesse i landbrugshistorisk og teknologi
historisk sammenhæng.
Fra denne periode er der også grund til at nævne materialet ved
rørende de amtsbeskrivelser, som Landhusholdningsselskabet lod
udarbejde i årene 1826-44. Der findes her et materiale af stor lokal
historisk og personalhistorisk interesse.
1830-1860.1 de 30 år fra 1830 til 1860 var det lærlingeundervisnin
gen, der blev Landhusholdningsselskabets vigtigste arbejdsfelt. De
systematiske præmieringer blev stillet i bero i 1832.1 stedet udbygge
de Landhusholdningsselskabet et lærlingesystem, der formidlede
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lærepladser som landvæsenselev. Det blev en ganske omfattende ak
tivitet, som Landhusholdningsselskabet satte i gang, og som selska
bet fulgte interesseret. Lærlingene skulle ikke blot føre dagbog og
indsende den til Landhusholdningsselskabet under deres læretid,
men de skulle også i de første år efter endt læretid sende årlige rap
porter til Landhusholdningsselskabet om hvad de lavede, og hvordan
de udnyttede deres erhvervede landbrugsfaglige viden. Der er der
ved skabt et stort kildemateriale, som har betydelig personalhistorisk, kulturhistorisk, landbrugshistorisk og lokalhistorisk interesse.
1860-1900. De sidste 40 år af 1800tallet blev en storhedstid for
Landhusholdningsselskabet. Det blev benyttet af regering og cen
traladministration som landbrugsfaglig instans, og kom i perioder
til at virke som et de facto landbrugsministerium. Ikke mindst i den
periode, da Jørgen la Cour var sekretær for selskabet, havde det en
meget stærk posistion. Det spillede en pionerrolle på det land
brugsfaglige område, som netop i disse år blev bragt op på et højt
internationalt niveau. I den forbindelse spillede ikke mindst konsu
lentinstitutionen en vigtig rolle for den brede formidling af de fag
lige landvindinger, og på dette område havde Landhusholdnings
selskabet en helt central rolle. Arkivet er således i disse år en vigtig
kilde til den landbrugsfaglige og landbrugspolitiske udvikling.
1900-1920. De 20 første år af 1900tallet blev for Landhushold
ningsselskabet en overgangsperiode, hvor selskabet gradvis mistede
sin centrale landbrugspolitiske stilling. Efter systemskiftet i 1901
blev Landhusholdningsselskabet ikke længere brugt som land
brugsfaglig instans af regeringen. Den nye venstreregering havde
ikke særlig megen forbindelse med nogen af landbrugsorganisatio
nerne, og da regeringen omkring 1910 igen begyndte at tage kon
takt til organisationerne, var det Landboforeningerne og ikke
Landhusholdningsselskabet, den henvendte sig til. Det var nu ble
vet tydeligt, at Landhusholdningsselskabet ikke egnede sig som en
moderne interesseorganisation. For husmænd og gårdejere virkede
selskabet alt for domineret af godsejere, og selv for godsejerne vir
kede selskabet for gammeldags, efter at gårdejere og husmænd hav
de skabt deres nye interesseorganisationer, så godsejerne dannede
også deres særlige interesseorganisationer. Det skete i løbet af
1920erne.
Efter 1920. Efter langvarige forhandlinger blev Landhushold
ningsselskabet reorganiseret i 1933 og skulle fremover koncentrere
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sig om at støtte og igangsætte landbrugsfaglig og landøkonomisk
forskningsvirksomhed. De hidtidige opgaver med landvæsens
uddannelser blev fortsat, men hovedindsatsen kom til at ligge på
arbejdsfelterne forskning og formidling. Forskningsindsatsen om
fattede også forsøgsvirksomhed; Landhusholdningsselskabet var så
ledes bl.a. tilsynsførende med planteavlsforsøgene under Pajbjergfonden. Og inden for formidlingen oprettede selskabet sit eget for
lag.
Adgangsbetingelser. Skriftlig tilladelse

fra Landhusholdningsselskabet

til materiale yngre end 30 år.
Der er udarbejdet en specialregistratur over selskabets
arkiv, og der er udarbejdet registre til de meget omfattende jour
nalsager 1769-1834. Desuden er der udgivet en introduktion til sel
skabets arkiv i Statens Arkivers vejledningsserie.
Omfang. 200 hm.
Hjælpemidler.

Mælken lucides lia malke
spanden pä inælkejunge.
Katten liar fået lidt af flø
den. Det er ren idyl.
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Andelsudvalgel

Andelsudvalget blev oprettet i 1899 som en fællesrepræsentation
for andelsselskaberne. I 1917 blev organisationen omdøbt til De
samvirkende danske Andelsselskaber, og Andelsudvalget blev så navnet
på denne organisations bestyrelse, men blev bibeholdt som daglig
betegnelse for den samlede organisation, også efter at den i 1986
skiftede navn til Danske Andelsselskaber.
Andelsudvalget har varetaget andelsbevægelsens fælles interesser
over for det politiske system og samfundet i almindelighed, i efter
krigsårene i stigende grad også i forhold til internationale organisa
tioner. Tyngdepunktet i andelsbevægelsens arbejde ligger hos de
deltagende selskaber, hvoraf De danske Mejeriers Fællesorganisation og
Danske Slagterier er de vigtigste, men Andelsudvalget har stået som
en fællesnævner for de mere generelle interesser, specielt i forhold
til lovgivningen, hvor den mangeårige diskussion om andelsselska
bers beskatning har optaget meget tid i Andelsudvalget. En vigtig si
de af Andelsudvalgets aktivitet var udgivelsen af Andelsbladel, som er
udkommet siden år 1900.
Adgangsbetingelser. Skriftlig tilladelse fra Andelsudvalget.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet en specialregistratur over de ældste

dele af arkivet.
Omfang. 60 hm.
Landbrugsrådet

Landbrugsrådet blev stiftet i 1919 som landbrugets hovedorganisa
tion. I stiftelsen deltog De samvirkende danske Landboforeninger, An
delsudvalget og Landhusholdningsselskabet.
De samvirkende danske Husmandsforeninger var også inviteret til at
deltage, men sagde i sidste øjeblik nej. Under tryk af den økonomi
ske verdenskrise sluttede husmændene sig til i 1932. Til gengæld
forlod så Landhusholdningsselskabet Landbrugsrådet. I 1939 trak
husmændene sig ud igen, uden at det fik Landhusholdningsselska
bet til at vende tilbage. I forbindelse med vedtægtsændringer i 1970
fik landsdækkende brancheorganisationer også mulighed for at
melde sig ind i Landbrugsrådet, hvilket en del af dem benyttede sig
af (det faglige organisationsprincips dominans), og i 1976 genind
trådte De samvirkende danske Husmandsforeninger, og de har
været medlemmer siden. 1991 sluttede Centralforeningen af Tolv-
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mandsforeninger sig til. Den fusionerede året efter med Landsforenin
gen danske Kornproducenter til den nye organisation Dansk Erhvervs
jordbrug, som overtog Tolvmandsforeningernes plads i Landbrugs
rådet. Dansk ErhvervsgartnerforeningbXev medlem i 1992, og endelig er

Landhusholdningsselskabet i 1994 genindtrådt som observatør.
Landbrugsrådet har således altid haft sit tyngdepunkt i bondebruget,
men har efterhånden fået tilslutning fra alle grene af landbruget.
Landbrugsrådets hovedindsats har ligget på eksportområdet. Det
er sket i et tæt samarbejde med Landbrugsministeriet. Det skete fra
1922 især med Landbrugsministeriets Erhvervsdirektorat, som
Landbrugsrådets første præsident, Th. Madsen-Mygdal, fik oprettet,
efter at han var blevet landbrugsminister. Fra 1932 blev samarbejdet
intensiveret, da Landbrugsrådet blev inddraget i den offentlige re
gulering af samfundsøkonomien i kølvandet på den økonomiske
verdenskrise. Landbrugsrådet blev sekretariat for de statslige eks
portudvalg for landbrugsvarer (med undtagelse af mælkeprodukter
og svinekød) og varetog den funktion helt til 1950, da de statslige
udvalg blev nedlagt. Udvalgene fortsatte som frivillige organisatio
ner derefter, så Landbrugsrådets arbejde på dette felt fortsatte også.
I besættelsestiden fik eksportarbejdet i øvrigt negativt fortegn, idet
opgaven nu blev at begrænse eksporten til Tyskland mest muligt,
men Landbrugsrådet deltog fortsat i administrationen.
Med Fællesmarkedets oprettelse i 1957 ændredes vilkårene for
dansk landbrug. Danmarks handelsmæssige afhængighed af det en
gelske marked bevirkede, at det franske veto mod engelsk optagelse
i Fællesmarkedet også forhindrede Danmark i at komme med. Det
skabte vanskeligheder for den danske landbrugseksport til Tysk
land, der var med i Fællesmarkedet. Da samtidig den indenlandske
økonomi blev præget af inflation og hastigt stigende lønomkostnin
ger, fik landbruget store økonomiske vanskeligheder. Det er bag
grunden for den landbrugsstøtte, som regeringen begyndte at yde
fra 1958. Det var en delvis tilbagevenden til en offentlig regulering
af denne side af samfundsøkonomien, og ligesom i 30erne blev
Landbrugsrådet stærkt involveret i administrationen af denne. I
1958 blev Landbrugets Afsætningsråd oprettet som led i den bemyndi
gelse, som Landbrugsministeriet fik til at regulere landbrugsekspor
ten. Det blev i 1961 omdannet til et udvalg under Landbrugsrådet,
og det havde sekretariat i Landbrugsrådet. Det samme havde de to
vigtigste administrative organer for landbrugsstøtten, det såkaldte
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Kompensalionsudvalg, der blev oprettet i I960, og Landbrugets Disposi
tionsfond, der blev oprettet i 1963 til fordeling af de såkaldte Sveri-

gespenge. Frem til Danmarks indtræden i Fællesmarkedet i 1973,
da de nationale danske landbrugsstøtteordninger faldt væk, havde
Landbrugsrådet således den centrale rolle i administrationen af
landbrugsstøtten.
Efter 1973 er Landbrugsrådets arbejde i voksende omfang fore
gået i Bruxelles. Allerede i 1972 etablerede Landbrugsrådet et
kontor der, og forhandlinger med EF-bureaukratiet og EF-landmændenes organisation, COPA lægger beslag på en voksende del
af arbejdsindsatsen. Landbrugsrådet har imidlertid også taget en
række andre spørgsmål op og har i den forbindelse nedsat en lang
række permanente udvalg, som forestår ledelsen af disse områ
der. Landbrugets Veterinærudvalg, Landbrugets Kulturfond, Landbrugs
rådets Økonomisk-Poli tiske udvalg, Landbrugets Eksporlfremmeudvalg

(der i 1989 afløste Landbrugets Afsætningsudvalg) for at nævne
nogle.
I takt med udvidelsen i antallet af arbejdsopgaver er der med
mellemrum foretaget omorganiseringer af Landbrugsrådets sekre-

Det drejer sig om roer, der sandsynligvis er på vej fra kulen til stalden.
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tariat. Der er blevet oprettet forskellige afdelinger, i 1963 således
Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed, i 1966 Afdelingen for
Information og Samfundskontakt, etc. Disse afdelinger har ikke været
selvstændigt arkivdannende, men alle Landbrugsrådets sager er
blevet samlet i et fælles journalsystem. Afleveringen til Erhvervsar
kivet består næsten udelukkende af sådanne journalsager. Mødere
ferater er stort set ikke afleveret og må søges hos Landbrugsrådet
selv.

Materiale, der ikke er 50 år gammelt, må kun be
nyttes efter skriftlig tilladelse fra Landbrugsrådet.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet udførlige journalnøgler.
Omfang. 370 hm.

Adgangsbetingelser.

Foreningen afjyske Landboforeninger

Foreningen af jyske Landboforeninger er den ældste af de regiona
le landboforeninger og er på grund af det jyske landbrugs overvægt
den mest betydningsfulde af regionalorganisationerne. Det har i
størstedelen af De samvirkende danske Landboforeninger og Landbrugs
rådets eksistens været sådan, at det var Foreningen af jyske Landbo
foreningers formand, der var formand for De samvirkende danske
Landboforeninger og for Landbrugsrådet. Foreningen begyndte
tidligt at holde årlige delegeretmøder, og de fik status som en særlig
»landborigsdag«; der var i hvert fald betydelig opmærksomhed om
kring, hvad der blev sagt på disse delegeretmøder.
Foreningen blev stiftet i 1872 og fik så tidligt som 1879 et fast se
kretariat. Det var i høj grad med til at skabe sammenhæng i fore
ningens arbejde. Foreningens vigtigste arbejdsfelt var den faglige
udvikling. Arbejdet med dette sorterede under en lang række ståen
de udvalg, som foreningen oprettede. Vigtigst i foreningens første
periode var givetvis Husdyrsbrugsudvalgel, nedsat i 1881. Senere kom
også Planteavlsudvalget i år 1900. Denne gren af foreningens arbejde
blev senere udvidet, og fra 1917 drev foreningen sin egen forsøgs
gård, »Godthåb" ved Skanderborg. Foreningen tog også spørgsmålet
om landbrugskonsulenter op og havde fra 1888 én ansat. Antallet af
konsulenter blev senere udvidet.
Foreningens arbejdsopgaver blev udvidet i tidens løb, og en af de
sider af landbrugsdriften, som kom til at fylde meget i arbejdet, var
regnskabsførelse. Der findes et stort materiale i arkivet om dette
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spørgsmål, som belyser de driftsøkonomiske aspekter af landbrugs
erhvervet.
I årene 1893-1918 gik formandskabet for De samvirkende danske
Landboforeninger på omgang mellem de regionale foreninger, og
for de perioder, hvor det var den jyske formand, der var landsfor
mand, findes der også materiale vedrørende den landsdækkende
forening i arkivet. Det rummer desuden materiale fra en del af de
personer, som har været knyttet til Foreningen afjyske Landbofore
ninger, herunder ikke mindst Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard.
Adgangsbetingelser,

Arkivet kan kun benyttes efter skriftlig tilladelse

fra foreningen.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 150 hm.
De samvirkende danske Husmandsforeninger
Foreningen skiftede i 1992 navn til Dansk Familielandbrug/De danske
Husmandsforeninger. Husmandsforeningerne er stiftet efter model

I høsten målte hele familien hjælpe til. Manden hvæsser sin le/mejered, konen river kornet
sammen, og søn og datter binder del i neg.
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af landboforeningerne, dog som regel med et mindre geografisk
omfang end disse. Da husmandsforeningerne sluttede sig sammen
i regionale foreninger og disse igen i en landsdækkende hovedor
ganisation, var det også efter model af gårdejernes landboforenin
ger. I mange spørgsmål kunne de to grupper samarbejde; i enkel
te spørgsmål stod de stejlt mod hinanden. Det er baggrunden for,
at Husmandsforeningerne holdt sig uden for Landbrugsrådet, i
1919, og at deres første medlemskab af Landbrugsrådet, der be
gyndte i 1932, blev ret kortvarigt. Allerede i 1939 forlod de atter
organisationen, og først efter Danmarks tilslutning til EF meldte
de sig ind igen i 1976. Husmandsforeningerne har derfor heller
ikke haft så fremskudt en plads i det landbrugsfaglige arbejde som
landboforeningerne og har ikke stået så stærkt i eksportarbejdet
som Landbrugsrådet. Men af politiske grunde blev husmændene
fra et tidligt tidspunkt taget med på råd i en lang række spørgsmål
og repræsenteret i en lang række offentlige kommissioner og ud
valg. De sider af landbrugsarbejdet, hvor husmændene har haft
særlige interesser at varetage, er først og fremmest i spørgsmålet
om jordlovgivning og brugsstruktur og dernæst i spørgsmålet om
kornpriser og kornordninger. Desuden har der været mere niche
prægede områder som fjerkræavl, fåreavl, biavl og havebrug, hvor
husmandsforeningerne har ofret flere kræfter end landboforenin
gerne.
Husmandsforeningernes arkiv er ordnet i et fælles journalsystem.
Der er afleveret mødereferater fra de styrende organer, men hoved
parten af afleveringen består af journalsager. Husmandsforeninger
nes journalsystem blev omlagt i 1954, men der er en god oversigt
over indholdet i de ældre sager, og en nøgle til indholdet i det nye
system. Af særligt indhold i arkivet kan i øvrigt nævnes papirer fra
husmandslederen og politikeren Niels Frederiksen fra årene 1914-19,
hvor han var centralt placeret i den danske krigstidsadministration
og også et materiale fra tidligere sekretariatschef Jørgen Pedersen om
Husmandsforeningernes nyeste historie. Dette sidste er dog klausu
leret til år 2015.
Adgangsbetingelser. Arkivet må kun benyttes efter skriftlig tilladelse
fra foreningen.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 65 hm.
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Almindelig dansk Garlnerforening

Almindelig dansk Gartnerforening blev oprettet i 1887 ved en sam
menlægning af Dansk Garlnerforening, der omfattede provinsen og
Almindelig Gartnerforening, der omfattede hovedstaden. Den køben
havnske forening havde rødder helt tilbage til 1830erne. Den nye
landsdækkende forening havde tre hovedformål: at fremme stan
dens interesser, hæve dens anseelse og fremme kollegialiteten. Ar
bejdsgiveropgaver lå uden for formålet og er ikke blevet taget op.
Det var altså en ren næringsorganisation. Nogle af foreningens lo
kale kredse har taget spørgsmålet op, men den videre organisering
af disse interesser sker via SALA og dens medlemsorganisation, Garlneribrugets Arbejdsgiverforening, der blev oprettet i 1952.
Foreningens hovedindsats har altid ligget på den faglige udvik
ling, som er blevet fremmet gennem undervisning og studierejser,

Når man begynder at dyrke under glas, lår man behov for el begreb til at betegne den del af
dyrkningen, der ikke foregår under glas. Derved opstår begrebet ‘friland’, som nn bliver en
specialbetegnelse for det, der indtil da har været selvfølgeligt: al afgrøder dyrkes tinder åben
himmel.
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og på den almenkulturelle aktivitet, hvor ikke mindst de mange
gartnerudstillinger har været med til at give gartnerfaget en plads i
offentligheden. Udstillingerne har taget meget af Gartnerforenin
gens tid.
Foreningen fik fast sekretariat fra 1904, men var ikke nogen stor
forening, og der var derfor heller ikke grund til at opdele sekreta
riatet i afdelinger. Foreningen nedsatte en række stående udvalg til
at lede de forskellige grene af aktiviteten, og der findes forhand
lingsprotokoller fra dem samt fra foreningens ledende organer.
I 1933 oprettedes Gartnernes Erhvervsråd, som skulle koordinere
gartnerforeningernes holdning til de mange politiske spørgsmål,
der begyndte at dukke op, efter at staten af den økonomiske krise
var blevet tvunget til at gribe regulerende ind i alle sider af sam
fundsøkonomien. Efter 2. Verdenskrig kom det politiske tyngde
punkt i gartnerorganisationerne mere og mere til at ligge i Er
hvervsrådet, og efter flere års kritik blev det i 1973 besluttet at lade
Almindelig Dansk Gartnerforening indgå i en fusion med Erhvervs
rådet, således at der blev dannet en helt ny gartnerorganisation ved
navn Dansk Erhvervsgartnerforening. Den er som følge af den tiltagen
de specialisering i erhvervet fra 1981 blevet underinddelt i en række
branchemæssige sektorer.
I arkivet indgår forhandlingsprotokoller fra 1830erne fra Gartner
foreningen i København, der var forløber for en af de stiftende fore
ninger.
skriftlig tilladelse fra Dansk Erhvervs
gartnerforening til benyttelse af materiale, der er yngre end 50 år.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 25 hm.
Adgangsbetingelser. Der kræves

Det danske Hedeselskab

Det danske Hedeselskab blev stiftet i 1866 med det hovedformål at
fremme frugtbargørelsen af de jyske heder. Denne opgave skulle
løses gennem tre aktiviteter: engvanding, træplantning og vejanlæg.
Engvanding blev det vigtigste arbejdsfelt i Hedeselskabets første år,
men fra begyndelsen af 1870erne var det plantningssagen, der stod
i centrum af aktiviteten. Disse to aktiviteter blev udgangspunkt for
to afdelinger inden for selskabet: Eng- og mosea/delingen og Plant
ningsafdelingen. Selskabet havde hovedkontor i Arhus og virkede
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Forar og efterår er højsæson på planteskoler. På billedet er del forår og en pottekultur er ved
at blive stillet ud.

som et folkeoplysende og igangsættende foretagende, som selv an
lagde og drev plantager og planteskoler. Frem til århundredeskiftet
var plantningssagen det vigtigste arbejdsfelt for selskabet. Men i
slutningen af århundredet kom der nye opgaver til. Allerede i
1880erne havde det påbegyndt arbejdet med at udnytte mergellejer.
Det var primært et distributionsproblem, og efter nogle famlende
forsøg kom der efterhånden form over arbejdet, som resulterede i,
at der over store dele afJylland blev oprettet smalsporede tipvogns
baner til mergeltransport. Mergelarbejdet blev samlet i en særlig af
deling. Eng- og Moseafdelingen udviklede sig i retning af, at moseopdyrkningen kom til at spille en voksende rolle. Midt i 1890erne
besluttede rigsdagen at yde økonomisk støtte til også denne del af
selskabets aktivitet, og i den forbindelse blev det gjort klart, at bevil
lingen kunne og skulle bruges over hele landet. Den oprindelige
begrænsning af virkefeltet til Jylland var altså ophævet. Moserne
kunne imidlertid ikke blot opdyrkes, men også udnyttes industrielt
til tørveproduktion og lignende. Denne opgave lod Hedeselskabet
imidlertid ligge, og den blev så taget op af en selvstændig organisa-
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tion, som fra 1906 fik navnet Moseselskabet. Imidlertid fandt Land
brugsministeriet det ikke praktisk, at arbejdet med de danske moser
var delt på to selskaber, og efter pres fra ministeriet overtog Hede
selskabet i 1910 Moseselskabet, som fik status som en selvstændig
moseindustriafdeling. Den er senere blevet sammenlagt med Engog Moseafdelingen. I begyndelsen af 1900tallet begyndte Hedesel
skabet at tage endnu et nyt arbejdsfelt op. Det var forskellige former
for vandstandsregulering og lignende opgaver, som fra 1904 blev or
ganiseret i en ny Kullurteknisk afdeling.
Imidlertid var Hedeselskabet fra 1902 kommet ind i en 30-årig pe
riode med ledelsesmæssige vanskeligheder. I denne periode skete
der betydelige forandringer med selskabet. Hovedkontoret blev i
1907 flyttet til Viborg, og de gamle love blev i 1908 ændret og ajour
ført. Senere i denne periode, i slutningen af 20erne blev der også
foretaget en reorganisering af administrationen, som blev delt i to
hovedgrene, en planlningsafdeling og en grundforbedringsafdeling,
som selv var yderligere opdelt i en række afdelinger.
Efter 1. Verdenskrig var de kul tur tekniske og grundforbedrings
mæssige opgaver kommet i forreste række i selskabet, og denne lin
je fortsatte i 30erne og 40erne, da Hedeselskabet fik en lang række
opgaver som led i den stærkere statslige styring af det økonomiske
liv. I 30erne var det især hensynet til de mange arbejdsløse, der gav
selskabet mange opgaver i forbindelse med de forskellige former
for beskæftigelsesarbejder, der blev sat i værk. I den forbindelse blev
der i 1937 oprettet et såkaldt flyvende korps af unge arbejdsløse, der
skulle kunne påtage sig opgaver inden for skovarbejde overalt i lan
det. Desuden fik de vanskelige forsyningsforhold erstatningspro
duktioner sat i gang. Det var især tilfældet under besættelsen, hvor
ikke mindst brændselsmangelen gav store opgaver med tørve- og
brunkulsgravning.
Efter 2. Verdenskrig er selskabets opgaver mere gået i retning af
landvinding og i de sidste tiår i retning af landskabspleje. Desuden
har selskabet søgt arbejdsopgaver i udlandet.
Selskabet er administrativt opdelt i et hovedkontor, og i en plant
ningsafdeling, en mose-og engafdeling, en mergelafdeling og en kulturtek
nisk afdeling, og disse afdelinger er hver for sig arkivdannende. Der
er således ikke nogen samlet arkivinstruks for hele selskabet, og de
enkelte afdelinger har handlet selvstændigt i arkivspørgsmål. Benyt
telse af arkivet kræver derfor kendskab til selskabets opbygning. Der

Erhvervsorganisationerne

149

er afleveret både forhandlingsprotokoller og journalsager i stort
omfang, og arkivet rummer mange værdifulde lokalhistoriske oplys
ninger, men har også relevans i en lang række andre forsknings
sammenhænge: trafikhistorisk, teknologihistorisk, landbrugshisto
risk, kulturhistorisk etc.

Materiale, der er yngre end 30 år, må kun benyt
tes efter skriftlig tilladelse fra Selskabet.
Hjcelpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 260 hm.

Adgangsbetingelser.

Fiskenets organisationer
Hovedorganisationen inden for dansk fiskeri, Dansk Fiskeriforening
blev stiftet i 1887 og var frem til 1934 den eneste hovedorganisation
i erhvervet. Men i 1934 meldte de vestjyske fiskeriforeninger sig ud
og dannede deres egen organisation, Vestjysk Fiskeriforening, som se-

købe fisk direkte fra kul
ter er så tæl på en garanti
for friske råvarer, som man
kan komme, hvis man ikke
fanger fisken selv.
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nere skiftede navn til Danmarks Havfiskeriforening. Derefter havde
landet to hovedorganisationer. Senere kom en tredje til, idet de
bornholmske fiskere dannede deres egen, Fiskeriforeningen Østersøen.
I 1954 lykkedes det at få dannet en fælles hovedorganisation for fi
skerierhvervet, Fiskerirådet, som imidlertid blev opløst igen i 1965,
da en af rådets ti medlemsorganisationer, Fladfiskfiletforeningen, ikke
ville være med til en kontingentforhøjelse. Imidlertid lykkedes det i
1994 at opnå enighed om at slutte Danmarks Havfiskeriforening og
Dansk Fiskeriforening sammen til en ny fælles organisation, Dan
marks Fiskeriforening, således at næsten hele erhvervet nu igen er
samlet under én hovedorganisation. Fiskeriforeningen Østersøen
står uden for den nye organisation.
Til administration af EF’s fiskeordninger blev der i 1973 oprettet
en landsdækkende organisation, Danske Fiskeres Producentorganisati
on. Den var fælles for hele landet, indtil Skagenfiskerne i 1984 op
rettede deres egen producentorganisation.
Engros-fiskehandelens organisationer har traditionelt været tæt
knyttet til fiskeriorganisationssystemet. 1881 oprettedes Dansk Fiske
eksportørforening, som i 1891 ændrede navn til Danmarks Fiskehandler
forening og igen i 1907 til Danmarks Fiskehandels- og Havfiskeriforening.
Senere tog foreningen navnet Danmarks Fiskeeksportørforening, og un
der det navn indgik den i 1975 i den nydannede Danmarks Fiskein
dustri- og Eksportforening.

Dansk Fiskeriforening

Dansk Fiskeriforening blev stiftet i 1887 ved en sammenslutning af
to bestående organisationer, Dansk Fiskeriselskab og Foreningen til Fi
skeriernes Fremme i Danmark og Bilande. Foreningen var i de første år
ikke en interesseorganisation i moderne forstand. Frem til 1902 var
lensgreve Moltke Bregentved foreningens præsident, og forenin
gens karakter kunne minde om oplysningstidens nyttige selskabers,
men i 1902 erobrede fiskerne selv magten i foreningen, og fra da af
har det været en egentlig erhvervsorganisation. I mellemkrigstiden
blev eksportproblemer efterhånden foreningens vigtigste arbejds
felt. Som nævnt brød de vestjyske fiskere på den tid ud af forenin
gen og dannede deres egen. Efter besættelsen genoptog foreningen
arbejdet med at fremme den danske fiskeeksport, men i løbet af
50erne og 60erne oplevede foreningen, at tiltagende internationale
reguleringer krævede et stadig større arbejde.
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Det havde ikke været noget ønske fra medlemmerne, at Dansk Fi
skeriforening skulle varetage fiskernes arbejdsgiverinteresser, men
efter at Specialarbejderforbundet (SID) i 1970 havde krævet en
overenskomst, blev foreningen dømt til at medvirke til en sådan, og
siden det tidspunkt har den derfor også varetaget arbejdsgiverinter
esserne. I årene 1954-1965 var foreningen medlem af Fiskerirådet.
Den internationale regulering af fiskeriets vilkår, som havde taget
fart i 50erne og 60erne, blev for alvor sat i system med Danmarks til
slutning til EF. Siden da har fangstkvoter og fiskestop været tilvante
begreber, og foreningen har måttet indrette sit arbejde efter de nye
opgaver. Fra 1971 indledte foreningen arbejdet med at opbygge en
konsulenttjeneste. Det er temmelig sent i sammenligning med an
dre organisationer.
1994 indgik foreningen fusion med Danmarks Havfiskeriforening til
Danmarks Fiskeriforening.

Benyttelse af materiale, der ikke er 30 år gam
melt, kræver skriftlig tilladelse fra foreningen.
Hjælpemidler. Registratur på kort.
Omfang. 5 hm.

Adgangsbetingelser.

Industrien og håndværkets organisationer
De ældste danske erhvervsorganisationer er håndværkslavene. De
res historie kan strække sig tilbage til højmiddelalderen. De var
knyttet til det enkelte fag og til en bestemt lokalitet, altså feks.
Handskemagerlauget i København, Slagterlauget i Odense, Snedkerlauget i Århus osv. Der fandtes ikke nogen håndværksorganisati
oner, som gik på tværs af lavene, og heller ikke nogen, der omfatte
de mere end én købstad. I lavstiden bestod den danske organisati
onsverden altså af enkeltstående lokale faglige organisationer.
Med næringsfrihedens ikrafttræden i 1862 mistede lavene deres
privilegerede stilling. En del af dem blev ophævet, andre fortsatte
som frie foreninger. De kunne beholde deres gamle navn, hvis de
ville, og det gjorde en del af dem, men privilegierne var afskaffet.
Lavene var derfor kun en skygge af sig selv i de første år efter
1862, og deres vigtigste opgaver lå på det selskabelige og sociale
område og i at værne om fagets uddannelsestraditioner. Som nær
mere omtalt nedenfor fik lavene fornyet betydning sidst i 1800-tal-
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let, men inden det skete, var det organisatoriske landskab blevet
ændret.
Hen mod midten af 1800tallet begyndte det gamle organisati
onsmønster at blive brudt. Nu blev der dannet lokale håndværker
foreninger på tværs af fagene. Det er foreninger for håndværket
som stand og ikke for håndværkerne som udøvere af et bestemt fag.
I løbet af 1800tallet fik alle danske købstæder en sådan håndvær
kerforening. Mest kendt blev Håndværkerforeningen i København, som
på grund af hovedstadens centrale placering i det politiske liv i en
række situationer forsøgte at optræde som talsmand for det samle
de danske håndværk.
Håndværkerforeningerne var foreninger af en helt ny type. De
var tværfaglige, og de blev udgangspunkt for, at der blev opbygget et
sammenhængende tværfagligt organisationssystem. Det skete først
efter flere tilløb.
Håndværkerforeningen i København havde kampen mod næ
ringsfriheden som sin mærkesag. Det var den sag, der havde ført til
foreningens stiftelse i 1840. To år før var der nemlig blevet stiftet en
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anden forening i København, Industriforeningen. Det var en selskabe
lig og oplysende forening, som ville fremme industriens vilkår i
Danmark og derfor gjorde sig til talsmand for, at der skulle indføres
næringsfrihed i Danmark. Det gik Håndværkerforeningen i Køben
havn som nævnt skarpt imod, og da loven nærmede sig vedtagelse i
rigsdagen, gjorde Håndværkerforeningen et forsøg på at skabe en
landsdækkende hovedorganisation for håndværket, der kunne tage
kampen op mod forslaget, men det lykkedes ikke.
Håndværkerforeningerne i landets købstæder var stadig isolere
de foreninger. Men i 1879 lykkedes det at samle dem under en fæl
les hovedorganisation. Den fik navnet Fællesrepræsentationen for dansk
Industri og Håndværk. Den var opbygget som en tværfaglig organisa
tion. Medlemsforeningerne blev samlet i tre regionale afdelinger
(for henholdsvis Jylland, Østifterne og København), og det blev dis
se regionale afdelinger, der fik den afgørende indflydelse. Faglige
foreninger havde adgang til at melde sig ind, og ved stiftelsen i 1879
deltog én faglig centralforening. Den fik senere følgeskab af flere,
men de måtte underordne sig den tværfagligt bestemte geografiske
opbygning af Fællesrepræsentationen, og det blev som nærmere
omtalt nedenfor et voksende problem.
Omkring 1880 begyndte de faglige foreninger nemlig at live op
igen og at danne videregående faglige organisationssystemer. Det
var et helt nyt element i den samlede danske organisationsstruktur.
I fag efter fag sluttede de lokale faglige foreninger fra de enkelte
købstæder sig sammen til regionale foreninger for hele landsdele
(Centralforeningen af Bagermestre i Østifterne, Centralforeningen
af Malermestre i Jylland osv.), og efter nogle år sluttede de regiona
le foreninger sig i mange fag sammen til en landsdækkende organi
sation. Som regel beholdt de regionale organisationer dog den af
gørende indflydelse. Alle større håndværksfag fik etableret sådanne
faglige organisationssystemer i slutningen af 1800tallet og begyndel
sen af 1900tallet. Der kunne være lidt forskel på, hvor mange regio
nale organisationer, der var, og ikke alle fag havde en landsdækken
de hovedorganisation, men i de fag, hvor den landsdækkende orga
nisation manglede, var der jævnlig kontakt mellem de regionale or
ganisationer, så det var uden praktisk betydning, at den landsdæk
kende organisation manglede.
De faglige organisationssystemer i håndværket havde deres ud
spring i købstæderne. Landhåndværkerne organiserede sig noget
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senere. I de fleste fag sluttede landhåndværkerne sig til det beståen
de faglige organisationssystem, men i nogle fag, feks. byggefagene
og smedefaget dannede landhåndværkerne deres eget faglige orga
nisationssystem med særlige centralforeninger for landhåndværker
ne.
De særlige landhåndværkerforeninger var det mest tydelige ud
slag af sociale delingslinjer inden for håndværket. Tendensen til en
social deling af organisationerne, som havde gjort sig så markant
gældende i landbruget (godsejere, gårdejere, husmænd) viste sig
især som en skillelinje mellem industri og håndværk (jvf. nedenfor)
i denne sektor. Internt i håndværket fandtes der sociale spændin
ger, men de slog ikke så stærkt igennem i organisationsdannelsen,
som de havde gjort i landbruget. Landhåndværkerforeningerne
hører som nævnt hjemme i denne sammenhæng, fordi de var do
mineret af håndværkere, der klarede sig uden fremmed arbejds
kraft, medens byhåndværkerforeningerne var domineret af hånd
værkere, der anvendte fremmed arbejdskraft, og det var denne
modsætning, der var den egentlige drivkraft bag oprettelsen af de
særlige landhåndværkerforeninger. Det sås, da flere af dem i begyn
delsen af 1900-tallet fik tilslutning fra de små håndværksmestre i by
erne og således ændrede sig fra landhåndværkerforeninger til
småhåndværkerforeninger.
Som nævnt var det klareste sociale skel i denne sektor et skel mel
lem industri og håndværk. Inden for industrien blev der oprettet
enkelte faglige organisationssystemer af samme type og opbygning
som håndværksfagenes. Vigtigst var organisationerne i jernindustri
en, som i 1902 fik en landsdækkende organisation med oprettelsen
af Sammenslutningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Danmark. Den
skiftede mange år senere navn til Jernets Arbejdsgiverforening, men
blev i daglig tale kendt som ‘Jernet’. I de fleste industrielle brancher
var antallet af virksomheder imidlertid så lille og den geografiske
spredning så begrænset, at det føltes mest naturligt at danne én
landsdækkende primærorganisation, således at det faglige organisa
tionssystem bestod af kun én organisation, og det er lige lidt nok til
at kunne kaldes et system.
I de faglige organisationssystemer varetog de lokale foreninger
som regel både de branchemæssige (næringsorganisationsmæssige)
interesser og de arbejdsgivermæssige. Det sidste var det mest pro
blematiske. Arbejdsgiveropgaverne indgik ikke i de faglige forenin-
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gers arbejde i de første år efter næringsfrihedens indførelse, men i
løbet af 1880erne, da fagbevægelsen fik sit gennembrud, tog de fle
ste lokale faglige foreninger (lavene og deres efterfølgerorganisati
oner) også dette arbejde op, enten direkte eller i særlige afdelinger
inden for foreningen. Det samme mønster viste sig i de faglige regi
onalforeninger: De branchemæssige interesser skabte ikke så store
vanskeligheder, men arbejdsgiveropgaverne gjorde, og i flere fag
blev det afgørende for, om landhåndværkerne sluttede sig til det be
stående faglige organisationssystem eller dannede deres eget.
De vanskeligheder, det havde voldt at forene nærings- og arbejds
giverinteresserne, havde således skabt spændinger mange steder i
det faglige organisationssystem, og disse spændinger blev forstærket
i det tværfaglige organisationssystem. Resultatet blev, at der blev op
rettet et selvstændigt arbejdsgiverorganisationssystem.
I 1890erne begyndte den tværfagligt organiserede hovedorgani
sation, Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Håndværk at
tage arbejdsgiverspørgsmålet op med henblik på at danne en sær
lig organisation til formålet, men en tværfaglig organisationsstruk-
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tur er ikke særlig hensigtsmæssig i forhold til arbejdsgiveropgaver
ne, og arbejdet med at danne denne organisation trak ud i det
uendelige. I 1896 mistede de store byggefag i København tålmo
digheden og dannede sammen med Fmlreprenørforeningen (stiftet
1892) og nogle få andre Arbejdsgiverforeningen af 1896. Den blev to
år efter sluttet sammen med den arbejdsgiverforening, som Fælles
repræsentationen planlagde (men aldrig nåede at få oprettet), og
omdannet til Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed var det overordne
de organisationssystem i industri og håndværk delt i to, et nærings
organisationssystem, der havde Fællesrepræsentationen som ho
vedorganisation, og et særligt arbejdsgiverorganisationssystem, der
havde Dansk Arbejdsgiverforening som hovedorganisation. I mod
sætning til Fællesrepræsentationen blev Dansk Arbejdsgiverfore
ning baseret på det faglige organisationsprincip: Medlemskab skul
le principielt ske via medlemskab af en faglig forening. I organisa-

Et hold byggearbejdere ved
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tionsterminologien er Dansk Arbejdsgiverforening derfor en flerfaglig forening.
I næringsorganisationssystemet gjorde Fællesrepræsentationen,
som navnet siger, krav på at være hovedorganisation for både indu
stri og håndværk. I realiteten var den imidlertid udelukkende tale
rør for håndværket. Det var kun få industriorganisationer, der var
medlemmer, blandt dem først og fremmest Industriforeningen i
København. Den var imidlertid ikke egnet som moderne interesse
organisation. Den var af oplysende og selskabelig karakter, og kun
et mindretal af medlemmerne var industridrivende. 11910 dannede
industrien derfor sin egen hovedorganisation inden for erhvervsor
ganisationssystemet, Industrirådet. Fællesrepræsentationen for dansk
Industri og Håndværk bibeholdt sit navn også efter Industrirådets
dannelse, men gjorde i øvrigt ikke noget forsøg på at optræde på in
dustriens vegne. Industrirådet fik hurtigt etableret sig som en be
tydningsfuld og respekteret organisation. Derimod gled Fællesre
præsentationen mere og mere i baggrunden. Den havde ikke tilpas
set sig det faglige organisationssystem og var derfor tung og ineffek
tiv. Bestræbelser i mellemkrigstiden på at modernisere organisatio
nen ved at give de faglige foreninger større vægt førte ikke til noget,
og for anden gang i foreningens historie mistede de store byggefag
i København tålmodigheden med den. Bag dette forløb lå en social
forskel. De store byggefag (murere og tømrere) i København var or
ganisatorisk domineret af håndværksmestre, som kun sjældent selv
deltog i det praktiske arbejde, hvorimod hovedparten af Fællesre
præsentationens medlemsforeninger var domineret af håndværks
mestre, der ganske vist beskæftigede fremmed arbejdskraft, men
som selv deltog jævnligt i det praktiske arbejde. I 1941 tog murer- og
tømrermestre i København derfor initiativ til at danne en konkur
rerende hovedorganisation, som fik navnet Håndværksrådet, og som
var fagligt opbygget. Efter nogle års rivalisering blev Fællesrepræs
entationen og Håndværksrådet i 1951 sluttet sammen. Den nye or
ganisation fik også navnet Håndværksrådet og blev opbygget efter
faglige principper. Dermed var etableringen og tilpasningen af næ
ringsorganisationssystemet til det faglige organisationsprincip omsi
der afsluttet.
Arbejdsgiverorganisationssystemet havde Dansk Arbejdsgiverfor
ening som hovedorganisation. Den var fælles for industri og hånd
værk, og den splittelse mellem de to erhverv, der førte til dannelsen
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af Industrirådet, førte ikke til dannelse af en særlig håndværksar
bejdsgiverforening, omend det som nævnt havde været tæt på i slut
ningen af 1890erne. De håndværkere, der ikke ønskede at være i
samme arbejdsgiverforening som industrien, holdt sig uden for og
dannede ikke et konkurrerende arbejdsgiversystem. Den eneste
undtagelse var landhåndværkerne i byggefagene, der etablerede de
res egen organisation, HO Hovedorganisationen af Mesterforeninger i
Byggefagene på Landet.

Ved omdannelsen i 1898 blev Dansk Arbejdsgiverforening som
nævnt baseret på det faglige organisationsprincip, men ikke konse
kvent opbygget efter det. Dansk Arbejdsgiverforening var en flerfaglig organisation, og det naturlige havde været at samle medlem
merne i grupper for industri, håndværk, handel eller lignende. Det
havde industrien ønsket, men det havde håndværket været imod.
Det havde ønsket en geografisk opbygning med tre afdelinger for
henholdsvis København, Østifterne og Jylland på samme måde som
i Fællesrepræsentationen, hvilket industrien så havde bøjet sig for
for at undgå, at håndværkerne dannede deres egen organisation.
Da det ikke havde kunnet lade sig gøre at få en konsekvent faglig
opbygning af Dansk Arbejdsgiverforening, etablerede de industri
drivende medlemmer af Arbejdsgiverforeningen i 1906 en særlig
organisation, Industrifagene, som skulle koordinere industriens in
teresser inden for Dansk Arbejdsgiverforening. Imidlertid lykkedes
det i 1919 at få ændret opbygningen af Arbejdsgiverforeningen, så
ledes at de tre geografiske afdelinger blev afløst af afdelinger for in
dustri, håndværk og handel. Det imødekom industriens mangeåri
ge ønske og betød, at organisationen Industrifagene herefter miste
de betydning.
Fra 1980erne har dette organisationssystem imidlertid været i op
brud. Tendensen har gået i retning af at samle nærings- og arbejds
giverinteresser i fælles organisationer. Det faglige organisations
princip er fortsat clet bærende, men i en ændret udformning, hvor
det traditionelle snævre fagbegreb (murer, bager, maskinfabrikant)
erstattes af et bredere, som omfatter hele erhvervssektorer (indu
stri, byggefag, handel). Tendensen går altså i retning af, at der dan
nes enhedsorganisationer, der varetager alle former for interesser,
for hele erhvervssektorer. Det er en udvikling, der har ramt såvel
det traditionelle faglige organisationssystem som hovedorganisatio
nerne. Af de tre gamle hovedorganisationer er Industrirådet for-
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svundet, Håndværksrådet har mistet indflydelse og medlemmer,
idet de store byggefag har meldt sig ud, og Dansk Arbejdsgiverfore
ning har måttet indskrænke sine arbejdsopgaver betragteligt. Også
de gamle faglige organisationssystemer er blevet berørt. Der er sket
mange foreningssammenslutninger, og de regionale organisatio
ner, der i mange år var de bærende i fagene, er enten helt nedlagt
og afløst afen landsdækkende organisation, eller har mistet indfly
delse.
Den vigtigste eksponent for de nye organisationstendenser er or
ganisationen Dansk Industri, som blev etableret i 1992. Det var resul
tatet af et forholdsvis kort forløb, hvor Jernets Arbejdsgiverforening og
Industrifagene i 1990 blev sluttet sammen til en ny organisation, In
dustriens Arbejdsgivere. Denne organisation eksisterede kun i 2 år,
idet den allerede i 1992 blev sluttet sammen med Industrirådet, hvor
ved organisationen Dansk Industri blev dannet. Den nye organisati
on har vendt op og ned på hele den danske organisationsstruktur,
og der er på alle felter sat spørgsmålstegn ved den bestående organsiationsstruktur og indledt en omformningsproces, som endnu
langtfra er afsluttet.
Industriforeningen i København

Industriforeningen i København blev stiftet så tidligt som 1838 med
det formål at medvirke til at skabe en industriel opinion i landet.
Foreningen var virksom for at få oprettet et jernbaneselskab, der
kunne anlægge den første danske jernbane fra København til Ros
kilde i 1844, men den sag, der mere end noget andet optog fore
ningen i de første år, var næringsfriheden. Foreningen agiterede for
næringsfrihedens indførelse og blev en virksom kraft i det forløb,
der førte til den nye næringslov af 1857, ved hvilken næringsfrihe
den blev indført.
Industriforeningen var ikke en interesseorganisation i moderne
betydning. Den virkede ved at arrangere udstillinger og foredrag.
Udstillingsvirksomheden var begyndt allerede før foreningens start
af nogle forløberorganisationer, og den nåede en første kulminati
on i forbindelse med den store nordiske udstilling i København i
1872. I den forbindelse fik Industriforeningen opført en stor byg
ning på det senere hjørne af Rådhuspladsen og Vesterbrogade i
København, og den fik derved skaffet sig lokaler. Højdepunktet i
foreningens udstillingsarbejde blev imidlertid den store udstilling i
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København i 1888. Arkivet indeholder et meget stort materiale fra
denne, hvor ikke mindst anmeldelses- og bedømmelsesprotokoller
ne over de indsendte genstande er en værdifuld kilde til kulturhi
storiske, teknologihistoriske, landbrugs- og industrihistoriske un
dersøgelser foruden personalhistoriske og firmahistoriske. Udstil
lingsvirksomheden fortsatte til omkring 1. Verdenskrig, men nåede
ikke samme omfang, som den havde gjort i 1888, og bestod derefter
mest i at arrangere dansk deltagelse i forskellige udstillinger i ud
landet.
Efter at Industriforeningen i 1872 havde fået egne rummelige lo
kaler, kunne den for alvor varetage sin sociale funktion: at fungere
som en slags klub efter engelsk mønster for sine medlemmer. Her
var bibliotek, restaurant, avislæsesal mm.
På det erhvervsmæssige felt fulgte foreningen ikke nogen klar lin
je. Der var indre brydninger og ikke nogen klar repræsentation af
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bestemte interesser, så efter i en årrække at have fulgt en kunstin
dustriel linje, der hævdede, at dansk industri kun kunne klare sig på
det kunstnerisk funderede område som porcelæn, sølvsmedekunst
etc., slog foreningen i slutningen af 1800tallet ind på en linje, der
præmierede den mindre industri i et forsøg på at nedtone de
spændinger, der kunne være mellem håndværk og industri. Et led i
dette arbejde var etableringen i 1906 af Teknologisk Institut, som i de
første år af sin levetid havde lokaler i Industriforeningens bygning.
I begyndelsen af 1900tallet var der stigende utilfredshed med for
eningen, og efter længere tids famlende bestræbelser blev det i
1910 vedtaget at oprette et særligt organ inden for foreningens ram
mer, Industrirådet, der skulle optræde som en effektiv, moderne in
teresseorganisation for den danske industri. Efter oprettelsen af In
dustrirådet mistede Industriforeningen enhver betydning. Den blev
administreret fra Industrirådet, men havde næsten ingen funktio
ner og blev i 1972 nedlagt.
Ud over de ovennævnte opgaver rummer arkivet også kildemate
riale af anden art. Feks. findes der materiale om elektricitetsforsy
ning fra perioden 1885-1904, da Foreningen efter grundigt forar
bejde i 1892 etablerede sit eget interne elektricitetsværk, og ligele
des materiale fra snedkermester Victor Henriksen, der belyser en del
af hans arbejde i Dansk Arbejdsgiverforening.
Adgangsbetingelser. Der kræves skriftlig tilladelse

fra Dansk Industri

til benyttelse af materiale fra 1920 og fremefter.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 40 hm.
Håndværkerforeningen i København

Håndværkerforeningen i København blev stiftet i 1840, 2 år efter In
dustriforeningen, og var en modorganisation i forhold til den.
Håndværkerforeningen var ligeså forbitret modstander af nærings
frihed, som Industriforeningen var helhjertet tilhænger, og kampen
mod næringsfriheden blev Håndværkerforeningens første store op
gave. Som led i denne tog foreningen initiativ til at organisere al
modstand i en særlig forening, Næringsstandsforeningen, men den fik
aldrig nogen større betydning og blev nedlagt igen, da næringsfri
heden trådte i kraft i 1862. I den følgende tid tog Håndværkerfore
ningen især sociale og selskabelige opgaver op. Hovedindsatsen
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kom til at ligge på at skaffe billige eller gratis boliger til ældre hånd
værkere og deres enker. Håndværkerforeningen fik i årenes løb op
ført en lang række stiftelser til dette formål. Bedst kendt er den sto
re stiftelse på Blegdamsvej, Aldersirøst, og et stort byggeri på Øster
bro, Håndværkerhaven. Etablering og administration af disse lagde
beslag på en stor del af foreningens arbejde.
I øvrigt søgte Håndværkerforeningen at fungere på samme måde
som Industriforeningen som en klub med restaurant, avislæsesal og
opholdsrum til medlemmerne.
Foreningens ledelse lå i hænderne på en bestyrelse, men for at sik
re forbindelsen til de enkelte fag blev der også oprettet et repræsen
tantskab, hvor byens håndværksfag var sikret repræsentation. Re
præsentantskabet er udtryk for det faglige organisationsprincip, og
efterhånden som det trængte frem, etablerede også nogle af hånd
værkerforeningerne i provinsbyerne lignende repræsentantskaber.
Håndværkerforeningen i København blev inddraget i en række
forskellige spørgsmål, således feks. kampen om en ændring af næ-
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ringsloven i 1890erne og forsøget på at etablere en særlig arbejdsgi
verforening for håndværket ligeledes i 1890erne. I mellemkrigsti
den fik Håndværkerforeningen en lidt mere fremskudt plads i or
ganisationssystemet og overtog nogle af de opgaver, som håndvær
kets hovedorganisation, Fællesrepræsentationen for dansk Industri
og Håndværk egentlig skulle have taget op, men som den på grund
afhandlingslammelse lod ligge.
Adgangsbetingelse)' Arkivlovens bestemmelser.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 60 hm.
O
Arhus Rebslagerlaug

Arhus Rebslagerlaug anføres her som eksempel på et lavsarkiv. Lavs
arkiverne er i øvrigt i vidt omfang blevet opfattet som del af købstædernes arkiver og derfor afleveret til landsarkiverne eller til de
særlige stadsarkiver, hvor ikke mindst Københavns Stadsarkiv har en
stor samling.
Arhus Rebslagerlaug blev etableret i 1748 og hører således ikke til
de ældste lav. Det varetog i lavstiden de almindelige opgaver med at
regulere lavets anliggender. Der blev ført protokol over lavssamlin
gerne, hvor mestrene mødtes og drøftede de foreliggende sager.
Der var ikke særlig megen dynamik i lavene, så det er det daglige
livs tilskikkelser og ikke nybrud og udviklingslinjer, man finder be
lyst i lavsarkiverne. Arhus Rebslagerlaug fortsatte efter næringsfri
hedens indførelse som fri forening, men beholdt sit gamle navn. La
vet var også sekretariat for svendelavet og fortsatte med det, til det
ophørte i 1911. Det er usædvanligt, idet der i 1880erne opstod et
klart skel mellem mester- og svendeorganisationer, men i små fag
som rebslagerfaget kunne de gamle tilstande altså fortsætte.
Adgangsbetingelser. Ingen
Hjælpemidler. Registratur på kort.
Omfang. Ihm.

Centralforeningen for Murer- og Tømrermestre i Jylland og Østifterne

Næsten uden undtagelse fulgte organisationsdannelsen faggrænser
ne, men murer- og tømrerfaget brød denne regel. De to fag gik sam
men, da de begyndte at oprette regionale foreninger. Derfor blev
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Centralforeningen for Murer- og Tømrermesterforeninger i Jylland stiftet i
1885, og i 1891 fulgte Centralforeningen for Murer- og Tømrermestre i
Østifterne efter. Disse to foreninger sluttede sig i 1895 sammen til
Centralforeningen for Murer- og Tømrermestre i Jylland, og Østifterne. Det

viste sig imidlertid i længden ikke hensigtsmæssigt, at de to fag var
organiseret i en fælles forening, og i 1918 blev det besluttet at op
hæve Centralforeningen. Murerne organiserede sig derefter i to
centralforeninger: Centralforeningen af Murermestre i Østifterne og Cen
tralforeningen for Murermestre i Jylland, medens tømrermestrene nøje
des med én organisation Centralforeningen af Tømrermestre i Jylland og
Østifterne.

Et organisationsforløb som dette gør arkivforholdene vanskelige.
Der er tale om seks forskellige organisationer, med navne, der let
kan forveksles, og med forhandlingsprotokoller, der har været be
nyttet af flere af organisationerne. I arkivet for Centralforeningen
for Murer- og Tømrermestre i Jylland og Østifterne findes der såle
des materiale fra fem af de seks organisationer.
De regionale faglige foreninger varetog som regel både nærings-
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mæssige og arbejdsgivermæssige interesser. I forbindelse med de
sidstnævnte opgaver blev der i mange tilfælde nedsat fællesudvalg
eller voldgiftsudvalg til at søge uenigheder løst på en fredelig måde.
I nogle fag fik de regionale organisationer også oprettet fællesind
køb af råvarer eller fik i forbindelse med vareknapheden under de
to verdenskrige overdraget opgaver af centraladministrationen med
fordeling af råvarer til medlemmerne. Det var almindeligvis de regi
onale foreninger, der havde den afgørende kompetence i fagets an
liggender, medens en eventuel landsdækkende hovedorganisation
mere havde karakter af et forhandlingsforum.
Adgangsbetingelser. Arkivlovens bestemmelser.
Hjælpemidler. Registratur på kort.
Omfang. Ihm.

Håndværksrådet

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 under navnet Fællesrepræsentatio
nen for dansk Industri og Håndværk. Det var den første hovedorgani
sation inden for industri og håndværk. Fællesrepræsentationen hav
de sin storhedstid i 1890erne, da den under ledelse af fabrikant
Axel Meyer etablerede sig som en effektiv lobbyorganisation, som
var i stand til at sikre håndværket stadig voksende støttemidler på fi
nansloven. Efter århundredeskiftet mistede Fællesrepræsentatio
nen imidlertid indflydelse, og dens betydning var dalende, indtil
den i 1951 blev sluttet sammen med Håndværksrådet til en ny fælles
forening med dette navn. I 1950erne og 60erne genvandt Hånd
værksrådet noget af sin indflydelse. Den kraftige vækst i byggeriet
smittede af på Håndværksrådet, men betød samtidig, at byggefage
ne fik en stadig stærkere plads internt i organisationen. Med kon
junkturomslaget i 1973 var det slut med byggeriets glansperiode, og
de følgende år blev en nedtur for Håndværksrådet. Det er en ten
dens, der er blevet forstærket i den gennemgribende omstrukture
ring af det danske organisationssystem, der satte ind i slutningen af
1980erne. Byggefagene har meldt sig ud af Håndværksrådet og dan
net deres egen hovedorganisation, Byggeriets Arbejdsgivere, BYG. Det
har svækket Håndværksrådet, der i lighed med de andre hovedor
ganisationer, Industrirådet og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet
negativt påvirket af de nye organisationstendenser.
Fællesrepræsentationens første store mærkesag var næringslov-
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givningen. Næringsfriheden var blevet indført, da Fællesrepræsen
tationen blev stiftet, så bestræbelserne blev koncentreret om at få
næringsloven ændret, så næringsfriheden blev begrænset. Dette ar
bejde lykkedes ikke, og der var heller ikke særlig meget held med
det andet store arbejdsområde, som Fællesrepræsentationen tog
op, toldlovgivningen. Fællesrepræsentationen ønskede toldbeskyt
telse for den danske produktion, men toldloven af 1908 kom til at
ligge meget langt fra Fællesrepræsentationens ønsker. De manglen
de resultater på disse to hovedområder var med til at svække Fælles
repræsentationens position.
Bedre gik det med det tredje hovedområde, som var håndværker
undervisningen. Her bidrog Fællesrepræsentationen til, at svende
prøverne kom i system, og Fællesrepræsentationen lagde også et
stort arbejde i at få etableret mesterprøver, ligesom Fællesrepræsen
tationen aktivt støttede arbejdet på at opbygge et teknisk skolevæ
sen. Dette har sammen med arbejdet med at formidle statslån til
håndværksmestre været Fællesrepræsentationens mest succesfulde
arbejdsfelter.
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I mellemkrigstiden gav den øgede offentlige regulering af sam
fundsøkonomien, som satte ind fra 1932, Fællesrepræsentationen
opgaver med forvaltningen af de forskellige statslige ordninger, og
efter krigen fortsatte denne linje, omend under mere liberale ram
mer. Statsreguleringen blev stærkt begrænset, men en statslig ind
blanding med forskellige støtteordninger fortsatte. Det hjalp blandt
andet Håndværksrådet, som organisationen nu hed, til at få etable
ret en konsulenttjeneste i slutningen af 50erne, som dog imidlertid
måtte reduceres kraftigt, da staten nedsatte sin støtte i 1965.
Fællesrepræsentationen/Håndværksrådets arkiv omfatter materi
ale fra begge de to organisationer, der i 1951 sluttede sig sammen til
det nuværende Håndværksrådet, altså både Fællesrepræsentationen for
dansk Industri og Håndværk og det daværende Håndværksrådet (194051). Der er kun bevaret lidt materiale fra 1800tallet, så arkivet bely
ser især aktiviteten fra 1900 og frem.

kan kun benyttes efter skriftlig tilladelse
fra Håndværksrådet.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 175 hm.
Adgangsbetingelser. Arkivet

Industrirådet

Industrirådet blev oprettet i 1910 og var formelt set kun et udvalg
under Industriforeningen, men udviklede sig meget hurtigt til at blive
en selvstændig og indflydelsesrig organisation. Den fik sin ilddåb
under 1. Verdenskrig, da den i samarbejde med Grosserer-Soci
etetet påtog sig en stor del af administrationen af den regulerings
politik, som krigstiden havde nødvendiggjort. Industrirådet ændre
de derved helt karakter, og fra et sekretariat med 4 ansatte i 1914
nåede organisationen op på et medarbejdertal på over 200 i 191819. En stor del af disse gled ud igen i sommeren 1919, da man be
gyndte at afvikle krigstidsadministrationen, men sekretariatet var
fortsat langt større end de 4, der havde været i 1914.
I 1920erne var det to spørgsmål, som især optog Industrirådets ar
bejde: valuta og told, og begge spørgsmål gav anledning til, at der
blev indsamlet et omfattende materiale, der skulle belyse den dan
ske industris aktuelle vanskelige stilling. Da reguleringspolitikken
vendte tilbage i 1932 med oprettelsen af Valutacentralen, fik Indu
strirådet igen voksende opgaver, omend ikke i samme omfang som
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under 1. Verdenskrig, fordi centraladministrationen nu selv varetog
en langt større del af arbejdet. Besættelsestiden skabte særlige op
gaver for Industrirådet, hvoraf den vigtigste blev at kontrollere de
danske industrileverancer til Tyskland for at sikre, at tyskerne selv
leverede råvarerne, og for at sikre, at de danske leverandører ikke
tog så høje priser, at det satte yderligere fart i inflationen. Som be
kendt var det ikke tyskerne selv, der betalte for leverancerne, men
derimod den såkaldte clearingkonto i Nationalbanken, det vil sige i
sidste instans den danske stat.
Efter krigen har de internationale økonomiske samarbejdsorga
nisationer og aftaler været et stort arbejdsfelt. Det har nødvendig
gjort flere rekonstruktioner af Industrirådets administrative opbyg
ning. I de første efterkrigsår og 1950erne var det de bilaterale han
delsaftaler, der lagde beslag på det meste arbejde, senere blev det
mere omfattende internationale aftaler, og efter Danmarks tilslut
ning til EF i 1972 opstod der et voksende antal opgaver for Industri
rådet i forhold til EF’s administration og politiske ledelse. Til det
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formål oprettede Industrirådet i fællesskab med Dansk Arbejdsgi
verforening et kontor i Bruxelles.
Da organisationssystemet i 1980erne kom ind i en gennemgri
bende omstrukturering, blev Industrirådet også berørt af denne, og
i 1992 blev det nedlagt som selvstændig organisation, medens dets
aktiviteter overgik til den nye organisation Dansk Industri.
En gennemgående linje i Industrirådets arbejde fra starten i 1910
har været at støtte dansk industrieksport. Der findes derfor i arkivet
et stort materiale til belysning af industriens placering i den danske
udenrigshandel og af de udenrigshandelsmæssige vilkår, som indu
strien har skullet virke under.
Den anden hovedlinje i Rådets arbejde har været de betingelser
og begrænsninger, som den danske samfundsøkonomi har sat for
industriens udfoldelse. Dette emne er blevet forstået bredt, så det er
mange sider af den danske økonomiske og politiske udvikling, som
Industrirådet som hovedorganisation har indsamlet information
om, analyseret og søgt at påvirke. Der findes i arkivet registre og for
tegnelser, der gør det muligt at orientere sig i mængden af sager.

Der kræves skriftlig tilladelse fra Dansk Industri
til benyttelse af materiale efter 1920.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet en specialregistratur over arkivet
frem til 1920 og i Erhvervshistorisk Arbog 1992 findes en generel in
troduktion til arkivet og dets benyttelse.
Omfang. 1100 hm.
Adgangsbetingelser.

Industrifagene

Industrifagene blev etableret i 1906 som en sammenslutning af in
dustriens medlemmer inden for Dansk Arbejdsgiverforening. De indu
stridrivende var ikke tilfreds med den indflydelse, de havde i Ar
bejdsgiverforeningen, og Industrifagene skulle hjælpe med til at ko
ordinere de industridrivendes arbejde inden for foreningen. Imid
lertid blev Dansk Arbejdsgiverforening reformeret i 1919, således at
de industridrivende nu blev samlet i en af foreningens tre afdelin
ger. Derved blev en del af Industrifagenes hidtidige funktion over
flødiggjort. Den nye afdeling af Arbejdsgiverforeningen, Industri
gruppen fik sekretariat hos Industrifagene, og arbejdet med at koor
dinere industriens stillingtagen i Arbejdsgiverforeningen overgik til
den.
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Industrifagene fortsatte så med reducerede opgaver og svækket
indflydelse. Det sidste blev klart, da den største industrielle bran
cheorganisation, Sammenslutningen af A rbejdsgivere inden for Jern- og
Metalindustrien i Danmark i 1921 ophørte med at bruge Industrifage
nes sekretariat og i stedet etablerede sit eget. I forvejen havde Teks
tilfabrikantfore'n^
meldt sig ud i 1918. Industrifagene stod nu til
bage som fællessekretariat for en del af de industrielle brancheor
ganisationer inden for Dansk Arbejdsgiverforening. Det var for
trinsvis organisationer, som havde normallønsoverenskomst med
Dansk Arbejdsmandsforbund (vore dages SID) og Kvindeligt Arbej
derforbund. Industrifagene varetog i øvrigt også sekretariatsopga
ver af almindelig branchemæssig karakter for en del af sine med
lemsorganisationer. I 1955 etablerede organisationen også en kon
sulenttjeneste, i første række med henblik på produktivitetsfremme,
men efterhånden også med arbejdsopgaver inden for lønsystemer,
samarbejdsformer og arbejdsmiljø.
I 1973 blev foreningen reorganiseret og delt i tre afdelinger Indu
strifagenes almindelige Arbejdsgiverforening. Industrifagenes Sammenslut
ning og Industrifagenes Fællessekretariat. Industrifagenes almindelige

Arbejdsgiverforening blev optaget i Dansk Arbejdsgiverforening
som almindelig medlemsorganisation. Det blev den organisatoriske
ramme for en lang række virksomheder, der hidtil havde været
medlem af Arbejdsgiverforeningen som enkeltmedlemmer. Den
blev opdelt i et voksende antal sektioner, hvoraf ikke mindst Proces
industriens sektion, som blev etableret i 198(5-87, var en betydnings
fuld nyskabelse. Industrifagenes Sammenslutning fortsatte Industri
fagenes tidligere arbejde med at koordinere medlemmernes over
enskomster med fagbevægelsen. I forbindelse med omdannelsen af
Industrifagene lykkedes det også at få 175 hidtidige enkeltoverens
komster samlet i én fællesoverenskomst mellem Industrifagenes
Sammenslutning og SID og Kvindeligt Arbejderforbund. Endelig
fortsatte Industrifagenes Fællessekretariat de hidtidige opgaver
med sekretariatsbetjening af en del af medlemsorganisationerne
samt en lang række uddannelseudvalg og lærlingeudvalg og svende
prøvekommissioner. Fællessekretariatet varetog også sekretæropga
verne for Dansk Arbejdsgiverforenings Industrigruppe og for Indu
strigruppens fælles Hjælpefond.

Rent administrativt var Industrifagene opdelt i 4 afdelinger: sekre
tariat, uddannelsesafdeling, konsulentafdeling og administrationsafdeling.
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Disse afdelinger er ikke selvstændigt arkivdannende. I 1987 blev der
yderligere oprettet et filialkontor i Herning.
Industrifagene blev med virkning fra 1990 slået sammen med Jer
nets Arbejdsgiverforening (Jernet) til Industriens Arbejdsgivere. Det blev
det første store skridt i den organisatoriske omstrukturering, der
begyndte sidst i 1980erne. Det var en proces, som fik en betydelig
egendynamik, så bare to år efter oprettelsen af Industriens Arbejds
givere blev denne organisation slået sammen med Industrirådet, til
Dansk Industri.

Adgangsbetingelser. Benyttelse af arkivet kræver skriftlig

tilladelse fra

Dansk Industri.
Hjælpemidler. Forenings- og sagregistre.
Omfang. 50 hm.

Smede ved ambolten. Smedemestrene i byerne meldte sig ind i Jernets Arbejdsgiverforening.
Derimod holdt smedemestrene på landet sig udenfor. Det var et gennemgående træk i orga
nisationsmønsteret i 1. halvdel af 1OOOtallet, at landhåndværkerne ikke ønskede al deltage i
arbejdsgiversamarbejdet af frygt for at blive draget ind i arbejdskampe, som de ellers kunne
have holdt sig fri af.
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Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenforJern- og Metalindustrien i
Danmark

Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindu
strien i Danmark er hovedorganisation i det mest udbyggede faglige
organisationssystem inden for industrien. Den blev stiftet i 1902,
men havde en slags forløber i Jernindustriens Fcellesbureau, som var
blevet oprettet i 1896. De stiftende foreninger var to smedemester
foreninger samt de to fabrikantforeninger i jernindustrien for hen
holdsvis København (stiftet 1885) og provinsen (stiftet 1895). Dertil
kom nogle skibsværfter, der indmeldte sig som enkeltmedlemmer,
men i 1919 dannede en særlig organisation. De to fabrikantforenin
ger har sammen med skibsværftsforeningen været de toneangiven
de foreninger inden for Sammenslutningen, eller »Jernet« som den
bliver kaldt for nemheds skyld. Foreningens oprindelige navn var
Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jernindustrien i Danmark. I
1910 blev navnet ændret, så det nu blev Jern- og Afe/«åndustrien.
Det afspejlede, at en række brancheorganisationer i mellemtiden
havde sluttet sig til Jernet, selvom de ikke hørte til jernindustrien og
måske ikke engang til metalindustrien. Således kom elinstallatører
ne med og senere også Glasblceserlaugel. Navneændringen i 1910 hav
de ikke gjort foreningens navn mere praktisk, og i 1980 vedtog fore
ningen at skifte navn til Jernets Arbejdsgiverforening, forkortet JA.
Foreningen hører til den flerfaglige organisationstype, dvs. den
er opbygget efter det faglige organisationsprincip.Den var fra star
ten stiftet som en ren arbejdsgiverorganisation, men allerede om
kring 1910 begyndte den også at fungere som næringsorganisation
ved at tage almindelige branchemæssige spørgsmål op. Det var
imidlertid de arbejdsgivermæssige opgaver, der dominerede frem
til omkring 1960. I disse år var det arbejdet med at indgå og admi
nistrere overenskomster med arbejderne, der var foreningens ho
vedopgave. Ikke mindst det omfattende arbejdsretslige arbejde i
forbindelse med mæglingsmøder og lignende fyldte meget i det
daglige. Det har efterladt et stort kildemateriale, der belyser både
den faglige og teknologiske udvikling og også det daglige arbejde i
værksteder og fabrikker. Benyttelsen af dette materiale lettes ved re
gistre, som gør det muligt at søge både på firmanavn og på branche.
Jernet indsamlede også statistiske oplysninger om lønudviklingen
blandt de ansatte, både arbejdere og funktionærer, og dette materi
ale kan ud over lønoplysningerne også bruges til at belyse arbejds-
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kraftens omfang og sammensætning på en lang række virksomhe
der. Materialet er indsamlet gennem Jernets medlemsorganisatio
ner og er således ordnet branchevis.
Med Marshallhjælpen og arbejdet på at rationalisere og moderni
sere dansk industri begyndte Jernets arbejde fra 1950 at ændre sig.
Der kom nu nye, komplicerede produktivitetsfremmende lønsyste
mer, og overenskomsternes indhold blev langt mere fyldigt end før.
Det skabte øget arbejde med at indgå og administrere dem, og fra
1960 begyndte Jernet at opdele sit sekretariat i afdelinger. Den tra
ditionelle forhandlingaktivitet blev nu samlet i en særlig afdeling,
og der kom en ny konsulentafdeling til, hvis virkeområde fortrinsvis
var lønsystemer. I 1963 blev der oprettet en erhvervsøkonomisk afde
ling, og i 1970 var antallet af afdelinger kommet op på 7 + et direkti
onssekretariat. Væksten i Jernets administration afspejlede de man
ge nye opgaver, som foreningen havde taget op. Mange af dem var
af branchemæssig karakter, og udvidelsen af aktiviteten på dette felt
var en følge af bestræbelser fra Jernets side på at øge tilgangen af

Billede fra en maskinfabrik. Maskinfabrikker eller lignende virksomheder fra jernindustrien
vil formentlig for de fleste slå som den typiske industrielle virksomhed.
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medlemmer. Foreningen kunne nu tilbyde sine medlemmer bi
stand i økonomiske, juridiske og tekniske spørgsmål.
I 1976 fik Jernet nye love, som gav organisationen en stærkere stil
ling i det samlede organisationssystem. Jernets medlemsorganisatio
ner havde hidtil været direkte medlemmer af Arbejdsgiverforenin
gen, men nu overtog Jernet medlemskabet, således at medlemsor
ganisationernes forbindelse til Dansk Arbejdsgiverforening fremover
gik gennem Jernet. Både før og efter 1976 fungerede Jernet som se
kretariat for sine medlemsorganisationer, så arkivet rummer ikke
bare materiale fra Jernet selv, men også fra underorganisationerne.
Dette materiale er principielt af samme karakter som Jernets eget,
men blot mindre omfattende, hvad antallet af sager og arbejdsop
gaver angår.
Initiativet til den omfattende omstrukturering af det danske or
ganisationssystem, der satte ind i slutningen af 1980erne, udgik fra
Jernet, og Jernet gik selv i spidsen i denne proces, idet organisatio
nen i 1990 sluttede sig sammen med Industrifagene til den nye orga
nisation, Industriens Arbejdsgivere, som så to år senere sluttede sig
sammen med Industrirådet til Dansk Industri.

Benyttelse af arkivet kræver skriftlig tilladelse fra
Dansk Industri.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 350 hm.

Adgangsbetingelse)'.

Textilfabrikantforeningen

Textilfabrikan tforeningen blev stiftet i 1895 under navnet Forenin
gen af danske Tekstilfabrikanter, men skiftede navn til Textilfabrikant
foreningen 5 år senere. Det var fra starten en kombineret arbejdsgi
ver- og næringsorganisation, og det var en af de få industrielle fagli
ge foreninger, der meldte sig ind i Fællesrepræsentationen for dansk In
dustri og Håndværk. Foreningen var medvirkende til stiftelsen af or
ganisationen Industrifagene i 1906 og havde sit sekretariat i denne
forening til 1918, men valgte så at etablere sit eget uden af den
grund at melde sig ud af Industrifagene. Tekstilindustrien blev
hårdt ramt af den industrikrise, der fulgte oven på 1. Verdenskrig
og fik et stort arbejde med at presse på over for det politiske system
for at opnå støtte og lettelser for branchen. De to verdenskrige skab
te forsyningsvanskeligheder for industrien, og Textilfabrikan tfore-
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Tekstilfreinsiilling var del
første vareområde, hvor den
industrielle produktionsmå
de slog igennem, og det var i
mange år den mest gennemmekaniserede sektor inden
for industrien.

ningen var virksom under begge for at skaffe sine medlemmer råva
rer. Under 1. Verdenskrig grundlagde den et foretagende Det danske
Papirgarnselskab A/S, som skulle prøve at producere erstatningsvarer
til medlemmerne, og efter 2. Verdenskrig etablerede den et fælles
indkøb og bistod i øvrigt medlemmerne med sekretariatsarbejdet i
forbindelse med valutaansøgninger, varetildelinger, brændselsstof
fer og kørselstilladelser. Foreningen udførte i efterkrigsårene et
stort arbejde for at genrejse tekstilindustrien, som var kommet i van
ry på grund af besættelsestidens dårligere tekstilkvaliteter, og det
lykkedes på én gang at få en modernisering af industrien gennem
ført, så den kunne klare den skærpede internationale konkurrence
både på hjemmemarkedet og på det helt nye eksportmarked for
danske tekstiler, og samtidig at få skabt tillid til, at produktkvaliteten
var tilfredsstillende. Det sidste skete blandt andet gennem en særlig
kvalitetsmærkning med det såkaldte 4F-mærke. Foreningens hoved-
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indsats i disse år lå på det branchemæssige arbejde. I 1980 blev for
eningen sluttet sammen med Jysk Fabnkantforeningfor Trikotage, Teks
til og Beklædning, og den flyttede nu sit hovedkontor til Herning.
I 1980ernes omstrukturering af organisationssystemet har Textilfabrikantforeningen været tilbageholdende, men den sluttede sig
dog i 1991 sammen med Beklædningsindustriens Sammenslutning til
Tekstil- og Beklædningsindustriens Sammenslutning.

kræves skriftlig tilladelse til benyttelse af per
son- og arbejdsretsmateriale.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 17 hm.
Adgangsbetingelser. Der

Handelens organisationer
Organisationsdannelsen inden for handelen adskilte sig fra organi
sationsdannelsen i industri/håndværk ved, at arbejdsgiverinteres
serne spillede en underordnet rolle. Der blev derfor heller ikke
dannet et særligt arbejdsgiverorganisationssystem. Der blev dannet
nogle arbejdsgiverorganisationer omkring lager- og pakhusvirksom
heder i havnebyerne, men disse organisationer havde ikke nogen
tæt forbindelse til handelens organisationssystem i øvrigt, og først
med den organisatoriske omstrukturering fra midten af 1980erne
er der kommet fastere forbindelse mellem handelens næringsorga
nisationer og dens arbejdsgiverorganisationer.

I tiden før næringsfrihedens indførelse var handelen organiseret i
gilder svarende til håndværkernes lav, blot var der ikke nær så man
ge købmandsgilder, som der var håndværkerlav. København var det
eneste sted i landet, hvor der eksisterede en deling mellem engrosog detailhandel. I købstæderne var handelen domineret af de store
købmandsgårde, der handlede både engros og detail. Meget af den
senere tids detailhandel foregik ved, at kunderne enten bestilte va
rerne fremstillet hos en håndværker eller købte dem af producen
terne ved torve- og markedshandel. Egentlig detailhandel fra butik
forekom kun i København.
Det var derfor også i København, at organisationsdannelsen var
kommet længst. Forud for næringsfriheden fandtes der en række
detailhandlerforeninger for manufakturhandlere, urtekræmmere,

Erhvervsorganisationerne

177

Torvehandel var den almindeligste form for detailhandel indtil slutningen af 1800-lallet.

hørkræmmere, vinhandlere etc. Det var faglige organisationer, om
end fagbegrebet aldrig har været så fast inden for handelen som i
håndværket. Det var lokale, og ikke landsdækkende organisationer.
Anderledes var det med Grosseifer-Societelet, oprettet 1742 og omdan
net 1817. Det var langt den mest betydningsfulde organisation inden
for handelen, og det var den eneste interesseorganisation, der fik lov
til at beholde sin privilegerede position, også efter at næringsfrihe
den blev indført. Hvis man ville drive virksomhed som grosserer i
København, skulle man være medlem af Grosserer-Societetet. Til
gengæld måtte Grosserer-Societetet ikke nægte nogen grosserer i
København optagelse, hvis den pågældende opfyldte næringslovens
krav til grosserere. Grosserer-Societetet var en tværfaglig organisati
on.
De handlende i købstæderne var kun undtagelsesvis organiseret
forud for næringsfriheden. Der blev dannet tværfaglige handelsfor
eninger i enkelte af de større provinsbyer svarende til håndværker
foreningerne, men kun halvt så mange handelsforeninger som
håndværkerforeninger.

178

Jørgen Fink

Handel i landdistrikterne var slet ikke tilladt, før næringsfriheden
kom. Men siden begyndelsen af 1800tallet var der blevet dispense
ret fra forbudet, og der fandtes rundt omkring i landdistrikterne
købmandsvirksomheder, som havde fået privilegium på at drive
handel inden for bestemte rammer. Antallet af handlende var imid
lertid beskedent, og der var ikke så meget som optræk til en organi
sationsdannelse blandt de landhandlende forud for 1862.
Parallelt med udviklingen i industri og håndværk blev der inden
for handelen etableret et tværfagligt organisationssystem i årene
frem til 1880erne. Da næringsfriheden var blevet indført med virk
ning fra 1862, blev der dannet handelsforeninger i de større byer.
De var ligesom Grosserer-Societetet i København tværfaglige orga
nisationer, dvs. at de ikke var opbygget efter de handlendes fag eller
branche, og ligesom i Grosserer-Societetet var det folk, der handle
de engros, der stod i spidsen for handelsforeningerne, men modsat
Grosserer-Societetet stod handelsforeningerne også åbne for detail
handlere. Som nævnt var detailhandel fra butik ikke blevet et selv
stændigt erhverv i provinsbyerne ved midten af 1800tallet, men i
løbet af anden halvdel af 1800tallet udviklede der sig en særlig de
tailhandlergruppe i provinsbyerne. En del af disse sluttede sig til
den lokale handelsforening.
På grundlag af de tværfaglige handelsforeninger blev der etable
ret et sammenhængende organisationssystem i handelen.
Og ligesom industri og håndværk fik en hovedorganisation, Fæl
lesrepræsentationen for dansk Industri og Håndværk, fik handelen
det også. Den fik det besværlige navn Fællesrepræsenlalionen til Sam
virken mellem Repræsentanterfor den danske Handelsstand. Den blev stif
tet i 1883 på initiativ af Grosserer-Societetet. Det blev en meget løs
organisation, som ikke fik eget sekretariat, men som blev admini
streret af Grosserer-Societetet. De øvrige medlemmer var provinsby
ernes handelsforeninger. De var begyndt at samle sig i regionale
centralforeninger for Lolland-Falster (1877), Jylland (1883), Sjæl
land (1884) og Fyn (1892). Derimod holdt de forholdsvis få detail
handlerforeninger sig uden for. Dermed var der skabt et sammen
hængende organisationssystem inden for handelen på tværfagligt
grundlag. Det var domineret af engroshandelen, men detailhand
lerne var ikke afskåret fra at komme med som enkeltpersoner, i
hvert fald ikke i provinsbyerne.
Efter 1880erne begyndte de faglige interesser også at gøre sig ty-
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deligere gældende inden for handelen, og sociale delingslinjer blev
mærkbare. Vigtigst var her delingen mellem engros- og detailhan
del, som efterhånden blev en meget skarp skillelinje inden for orga
nisationsverdenen. Dette skel kom først og skarpest til udtryk i
København. Som nævnt var Grosserer-Societetet den eneste repræ
sentant fra København i Handelens Fællesrepræsentation, og Gros
serer-Societetet stod som nævnt ikke åbent for detailhandlere. Så de
københavnske detailhandlere havde ikke umiddelbart mulighed for
at komme med. Det var så meget mere føleligt, som detailhandelen
i 1880erne var inde i en rivende udvikling, ikke mindst i Køben
havn. Der opstod derfor et voksende antal detailhandlerorganisati
oner i byen, og i 1890 sluttede de sig sammen til en organisation,
der efter nogle år kom til at hedde De københavnske Handelsforenin
gers Fcellesrepræsentation, forkortet D.k.H.F. Det var en flerfaglig orga
nisation, dvs. medlemskab gik via faglige foreninger. Med oprettel
sen af D.k.H.F. var der skabt mulighed for, at de københavnske de
tailhandlere samlet kunne slutte sig til Handelens Fællesrepræsen
tation. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.
Fremvæksten af en særlig detailhandlerstand skabte et forholdsvis
skarpt skel mellem en gros- og detailhandel. Der opstod en interes
semodsætning mellem de to grupper af næsten samme dybde som
modsætningen mellem arbejdsgivere og arbejdere. De københavn
ske detailhandlere i D.k.H.F. gjorde derfor heller ikke noget forsøg
på at blive medlemmer af den grosserer-dominerede Handelens
Fællesrepræsentation, men etablerede tværtimod i 1894 deres egen
modorganisation, Danmarks samvirkende Handelsforeninger, som en
hovedorganisation for detailhandelen. Forsøg fra Handelens Fæl
lesrepræsentation på at få D.k.H.F. til at opgive sin særlige detail
handlerhovedorganisation og i stedet slutte sig til Fællesrepræsenta
tionen førte ikke til noget, og selvom Danmarks samvirkende Han
delsorganisationer kun fungerede i tre år, således at detailhandelen
fra 1897 igen stod uden hovedorganisation, var det tydeligt, at det
organisatoriske skel mellem engros- og detailhandel ikke kunne op
hæves.
Engroshandelens organisationer

Dette stod klart omkring århundredskiftet, og det tog grossererne
meget hurtigt konsekvensen af. De fire regionale centralforeninger,
der uden at være rene grossererorganisationer dog var tydeligt gros-
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Losning af sække i Århus
havn.

sererdominerede, sluttede sig i 1901 sammen til organisationen Pro
vinshandelsforeningernes Fællesudvalg, som fra 1918 fik navnet Provins
handelskammeret. Denne organisation udgjorde sammen med Gros
serer-Societetet fortsat handelens Fællesrepræsentation, som nu fik
forkortet sit navn til Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation.
Det var engroshandelens hovedorganisation, men den var vedbli
vende en svag organisation uden eget sekretariat. Indflydelsen lå i
Grosserer-Societetet og Provinshandelskammeret.
Også inden for engroshandelen vandt det faglige organisations
princip frem. Det gjorde sig især gældende i København. Her var
der allerede i 1880erne begyndt at blive dannet faglige brancheor
ganisationer for engroshandelen, og de sluttede sig til Grosserer-So
cietetet. Det gav (parallelt med udviklingen i Fællesrepræsentatio
nen for dansk Industri og Håndværk) anledning til tilbagevenden
de problemer med den interne struktur, således i 1930ernes begyn
delse og igen i 1975, hvor brancheforeningerne omsider fik sikret
en del af pladserne i Grosserer-Societetets repræsentantskab.
Provinshandelskammeret var derimod fortsat domineret af de lo
kale handelsforeninger. De begyndte iøvrigt efter 1918 at skifte
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navn til handelsstanrZsforeninger for at markere en forskel til de nye
lokale detailhandler-handelsforeninger, som dukkede op i stort tal.
I 19(59 blev der truffet aftale mellem Grosserer-Societetet og Pro
vinshandelskammeret om, at Grosserer-Societetet skulle fungere
som landsdækkende hovedorganisation for engroshandelen og
altså overtage den funktion som Den danske Handelsstands Fælles
repræsentation havde varetaget (omend på beskedent niveau). Det
var begyndelsen til en overflødiggørelse af Provinshanclelskammeret, og i 1987 tog man konsekvensen af denne udvikling og slog
Grosserer-Societetet og Provinshandelskammeret sammen til én or
ganisation, Det danske Handelskammer. Dermed er det oprindelige or
ganisationssystem for engroshandelen afløst af en enhedsorganisati
on, selvom der stadig eksisterer selvstendige brancheorganisatio
ner, men de fleste af dem har sekretariat i Det danske Handelskam
mer og administreres derfra, og de fungerer nærmest som en slags
faglige udvalg under dette.
Arbejdsgiverinteressernes voksende betydning har inden for en
groshandelen vist sig i forbindelse med de arbejdsgiverforeninger,
der var blevet etableret ved havnene. De blev i 1917 samlet i en
landsdækkende forening, Sammenslutningen af Havne- og Købmands
organisationer. Det var en sammenslutning inden for Dansk Arbejds
giverforenings rammer ligesom Industrifagene. Den skiftede i 1990
navn til det nuværende Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport
og Service og ændrede samtidig status fra et sekretariatsfællesskab
for medlemsorganisationerne til en egentlig arbejdsgiverforening.
Den fik i 1993 tilslutning fra to servicevirksomhedsorganisationer
og havde i forvejen nogle transportvirksomhedsorganisationer som
medlemmer, så det er ikke nogen ren handelsorganisation. Den
har dog et nært samarbejde med Det danske Handelskammer, for
maliseret i 1996 i en udvidet samarbejdsaftale, men tendensen til at
samle næringsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer i fælles
organisationer har endnu ikke ført disse to organisationer sam
men.
Detailhandelens organisationer

Detailhandlernes organisationsdannelse blev meget mere kompli
ceret end grosserernes. Da forsøget med Danmarks samvirkende
Handelsforeninger, som skulle være en landsdækkende hovedorga
nisation for detailhandelen, brød sammen i 1897, stod detailhande-

182

Jørgen Fink

Manufaktur- og tekstilhandel var som regel udgangspunktet for de virksomheder, der udvik
lede sig til stormagasiner. Det var også tilfældet med Ferd. Salling i Arhus.

len uden hovedorganisation, og først så sent som 1954 lykkedes det
at få dannet en levedygtig hovedorganisation for detailhandelen.
Det var ikke fordi, der ikke var blevet gjort forsøg på det i de mel
lemliggende år, men ingen af disse forsøg førte til varige resultater.
To rivaliserende organisationer gjorde krav på at være hovedorgani
sation for detailhandelen. Den ældste var De københavnske Han
delsforeningers Fællesrepræsentation, D.k.H.F., men den var, som
navnet siger, en københavnsk organisation og ikke en landsdækken
de. Den var til gengæld flerfaglig og altså opbygget efter det faglige
organisationsprincip, idet medlemskabet gik gennem de faglige
brancheforeninger i detailhandelen i København. Dog kom der ef
terhånden også lokale foreninger med fra de enkelte bydele. I åre
ne 1900-1907 blev der imidlertid dannet et landsdækkende organi
sationssystem for detailhandelen, bygget op af tre regionale central
foreninger og samlet i en landsdaskkencle hovedorganisation, De
samvirkende Detailhandlerforeninger, som i 1919 skiftede navn til De
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samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, forkortet D.s.K. Den var
som navnet siger landsdækkende, men det var en brancheorganisa
tion for kolonialvarehandlende, så den kunne heller ikke gøre krav
på at være hovedorganisation for hele detailhandelen. Det gjorde
den nu alligevel, men den kunne ikke komme igennem med sit
krav. Det kunne D.k.H.F. heller ikke. Ved siden af D.s.K. eksisterede
der en række faglige detailhandlerorganisationer og detailhandler
organisationssystemer. I 1930erne blev der gjort forsøg på at samle
detailhandelen i én hovedorganisation, Købmandsrådet, men i sidste
øjeblik sprang D.s.K. fra, så tanken om at samle detailhandelen i én
organisation måtte altså opgives. Det tog De københavnske Han
delsforeningers Fællesrepræsentation, D.k.H.F. konsekvensen af
ved i 1938 at skifte navn til De danske Handelsforeningers Fællesorgani
sation samtidig med, at den sluttede sig sammen med Landsbranche
foreningernes Forbund. Trods navnet kunne den dog stadig ikke siges
atvære en egentlig hovedorganisation for detailhandelen, idet bety
delige brancher stod uden for, først og fremmest de kolonialvare
handlende i D.s.K., men også manufakturvarebranchen, der siden
1915 havde været samlet i Dansk Textil Union. I 1954 lykkedes
det imidlertid De danske Handelsforeningers Fællesorganisation
(D.k.H.F.’s efterfølger), D.s.K. og Dansk Textil Union at oprette en
fælles organisation, Butikshandelens Fællesråd, og dermed havde de
tailhandelen omsider fået sin hovedorganisation. Den var i de
første år en ret løs organisation uden eget sekretariat, men det fik
den efterhånden, og den vandt langsomt i styrke i forhold til sine
medlemsorganisationer. Det tog De danske Handelsforeningers
Fællesorganisation (D.k.H.F.’s afløser) i 1986 atter konsekvensen
af. Den opløste sig selv og fik sine medlemmer gjort til direkte
medlemmer af Butikshandelens Fællesråd. I 1991 indgik Butiks
handelens Fællesråd fusion med Dansk Orgcinisaton af Detailkæder til
Detailhandelens Fællesråd. Det varede imidlertid kun i to år, for i 1993
indgik denne organisation fusion med Butikshandelens og Kontorfa
genes Arbejdsgiverforening, som var en organisation oprettet i Dansk
Arbejdsgiverforenings regi i 1966. Den nye organisation fik navnet
Dansk Handel og Service. Den var udtryk for to tendenser. For det
første, at strukturudviklingen inden for dansk detailhandel havde
polariseret branchen i et lille antal meget store virksomheder og et
hastigt svindende antal små virksomheder, og at det har betydet, at
arbejdsgiverinteresserne har fået voksende betydning inden for de-
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tailhandelen. Allerede etableringen i 1966 af Butikshandelen og
Kontorfagenes Arbejdsgiverforening var udtryk for dette, og den
ne tendens har ikke været mindre i den efterfølgende tid. For det
andet, at der er en tendens til at forenkle organisationssystemet og
samle arbejdsgiver- og næringsorganisationer i følles organisatio
ner.
De helt små butikker har etableret deres eget organisationssy
stem. Det havde Danske Kioskers Centralforening som den største orga
nisation. Den fusionerede i 1995 med den gamle Tobakshandlernes
Landsforening (oprettet 1885) og Tipsforhandlernes Landsforening til
Nærbutikkernes Landsforening.
Komiteen til Handelens Tarv

Komiteen til Handelens Tarv er ikke nogen særlig kendt organisati
on, og er i virkeligheden ikke én, men to organisationer, men den
fremhæves her, fordi den kan stå som eksempel på, hvordan fore
ningsformen kunne bruges til at afhjælpe konkrete vanskeligheder
i en periode, da pengeøkonomien var i fremtrængen, men endnu
ikke slået helt igennem.
1797 nedsatte Grosserer-Societetet en komite til handelens tarv. Den
fungerede til 1801. 1806 gentog forløbet sig, og den nye komite fun
gerede til 1810. De to komiteer blev nedsat for at hjælpe med til at
afbøde en kreditkrise, der truede den københavnske engroshandel.
Da der ikke eksisterede et kommercielt bankvæsen, måtte grosserer
ne prøve at reddde sig ud af vanskelighederne i fællesskab. Det ske
te først ved, at der blev tilvejebragt en garantikapital, senere ved at
der blev oprettet et låneinstitut, der kunne hjælpe grossererne med
deres likviditetsproblemer. Til at bestyre disse foranstaltninger blev
de to komiteer nedsat.
Som et kuriosum kan nævnes, at der i arkivet også findes nogle
papirer vedrørende Det kongelige musikalske Akademi. Det havde i sig
selv ikke noget med Komiteen at gøre, men komiteens bogholder
var også kasserer for akademiet, og på den måde er nogle af akade
miets papirer endt i komiteens arkiv.
Adgangsbetingelser. Ingen
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 2 hm.
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Grosserer-Societetet

Grosserer-Societetet er som nævnt den ældste endnu eksisterende
af de store erhvervsorganisationer. Den blev stiftet i 1742, men var i
de første 50 år en meget løs organisation. Da den københavnske
handel blomstrede op i slutningen af 1700tallet (den såkaldte floris
sante handelsperiode), fik grossererne større behov for et koordi
nerende organ, og en kreds af grosserere dannede så inden for
Grosserer-Societetets rammer organisationen Groshandlernes nøjere
Forening. Denne nye organisation fik snart efter navnet GrossererSocietetet, og den betegnede en effektivisering af arbejdet. Der blev
nu ansat en sekretær. De nye opgaver for Societetet blev formalise
ret i 1817, da der blev indført den såkaldte komite. Grosserer-Socie
tetets komite fungerer som en bestyrelse for Societetet, og etablerin
gen af komiteen skabte fasthed og kontinuitet i Societetets arbejde.
Aret efter, 1818 blev den bestemmelse indført, der gjorde medlem
skab af Societetet obligatorisk for alle grosserere i København.
Det havde fra starten været formuleret som en opgave for Grosse
rer-Societetet at afgive responsa, når det blev adspurgt i handelsfor
hold. Første gang Societetet kom i aktivitet i denne funktion var i
1757, men med handelens udvikling og voksende omfang blev re
sponsum-virksomheden stadig vigtigere for Grosserer-Societetet, og
fra 1839 blev den sat mere i system. Grosserer-Societetets responsa var
sagkyndige udtalelser om, hvad der måtte anses for at være praksis
inden for handelen eller god handelsskik. Mange af disse responsa
skulle bruges i forbindelse med retssager, men cle almindelige dom
stole havde tit vanskeligt ved at bedømme de handelsmæssige om
stændigheder i en sag, også selvom Grosserer-Societetet havde afgi
vet responsum. Societetet pressede derfor på for at få oprettet en
særlig Sø- og Handelsret, hvor der skulle være sagkyndige repræsen
tanter blandt dommerne, således at sagkundskaben kunne være re
præsenteret ved selve domfældelsen, og efter flere års arbejde fra
Societetets side lykkedes det i 1861 at få oprettet en sø- og handels
ret i København. Grosserer-Societetet fortsatte med at afgive re
sponsa, og der blev nedsat et særligt internt responsumudvalg, men
fra 1861 var responsaene led i et bedre udbygget juridisk system. Re
sponsaene rummer ofte en redegørelse for den sag, som har givet
anledning til at afæske Societetet et responsum, og de rummer der
ved et betydeligt kildemateriale til belysning af handelstransaktio
ner.
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I 1842 fik Grosserer-Societetet selvstyre forstået på den måde, at
nu skulle valget af ledelse ikke længere godkendes af det offentlige.
Da næringsfriheden blev vedtaget, blev det obligatoriske medlem
skab af Grosserer-Societetet som nævnt opretholdt, men samtidig
blev formuekravene til at åbne en grosserervirksomhed lempet, så
ledes at næringsfriheden også betød en liberalisering af vilkårene
for grossererne.
Samme år, som næringsfriheden blev vedtaget, 1857 havde Gros
serer-Societetet overtaget børsbygningen i København. I forvejen
havde Grosserer-Societetet i mange år - siden 1808 - været repræ
senteret i fondsbørsens bestyrelse, og nu købte Societetet altså også
den bygning, hvor fondsbørsen holdt til. Det kunne give anledning
til den misforståelse, at fondsbørsen blev drevet af Grosserer-Soci
etetet. Det var ikke tilfældet. Fondsbørsen var en selvstændig instituti
on, omencl Grosserer-Societetet havde betydelig indflydelse på dens
styre og udvikling. Børsbygningen har siden 1857 været hjemsted for
Grosserer-Societetet, og der er ofret betydelige summer på dens
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del internationale marked i
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vedligeholdelse, hvilket har aflejret et bygningshistorisk materiale i
arkivet.
Den økonomiske nedgangstid, der ramte Danmark sidst i 1870erne, gav Grosserer-Societetet øgede opgaver i forhold til det politiske
system. Det førte i første omgang til et forsøg på at vælte regeringen
Estrup i begyndelsen af 1880erne. Det mislykkedes, og i stedet fik
Grosserer-Societetet etableret et samarbejde med regeringen og
centraladministrationen. Det nødvendiggjorde i 1887 ansættelsen
afen juridisk konsulent.
I 1880erne begyndte brancheorganisationerne at gøre sig gæl
dende i forbindelse med Grosserer-Societetet. De kunne ikke melde
sig ind i Societetet, som kun stod åbent for enkeltmedlemmer, men
der udgik et pres fra dem for at få dette forhold ændret, og de kom
efterhånden til at spille en rolle for Societetet og dets bestyrelse, ko
miteen. I 1930 organiserede en del af brancheforeningerne sig i en
særlig organisation, Sammenslutningen af Brancheforeninger under
Grosserer-Societetet, og presset for forandringer blev nu så stort, at der
i 1931 blev indført et nyt valgt organ, repræsentantskabet, der skul
le være et mellemled mellem medlemmerne og komiteen. Branche
foreningerne kom nu til at spille en rolle som led i den fraktions
dannelse, der opstod omkring valgene til repræsentantskabet. Slut
stenen på denne udvikling blev nået i 1975, da brancheforeninger
ne fik mulighed for at melde sig ind i Grosserer-Societetet.
Omkring brancherne opstod der også såkaldte bedømmelses- og
voldgiflsudvalg startende i 1870erne i kornbranchen. De skulle tage
stilling til tvistigheder i forbindelse med handeler inden for den
pågældende branche, og i den forbindelse har de efterladt et stort
arkivmateriale, der ligesom en del af responsummaterialet belyser
handelsmåder og handelspraksis.
Under 1. Verdenskrig udførte Grosserer-Societetet i samarbejde
med Industrirådet et stort arbejde som led i reguleringen af det
økonomiske liv. Grosserer-Societetet var engageret i både den in
denlandske og den udenlandske regulering, men hovedvægten
kom til at ligge på det udenlandske, hvor Societetet i 1915 oprette
de et særligt kontor, Kontoret for dansk Udenrigshandel. Det blev afvik
let igen i 1919, da krigstidsrestriktionerne begyndte at blive op
hævet, men i 30erne vendte reguleringsøkonomien tilbage, og det
blev indledningen til en mere permanent udbygning af GrossererSocietetets sekretariat. Noget skete i samarbejde med Provinshan-

188

Jørgen Fink

således det vigtige Fælleskontorel for Valulasager, der blev
oprettet i 1936, men Societetets eget sekretariat blev også udbygget
30erne igennem, og i 1943 blev der foretaget en samlet reorganise
ring, der opdelte administrationen i fire afdelinger: en juridisk-administrativ, en for udenrigshandel, en for presse samt børskonlorel, der
fungerede som organisationens sekretariat. Disse afdelinger har
stort set bestået siden, omencl deres navne har skiftet lidt. De er kun
delvis arkivdannende, idet der blev opretholdt et fælles Journalsy
stem.
I efterkrigstiden blev økonomien atter gradvis liberaliseret, og det
store arbejde med den offentlige regulering ophørte. Til gengæld
skabte den kraftige rationaliseringsbølge, der ledsagede Marshallhjælpen, nye opgaver, og det fik i 1956 Grosserer-Societetet til at op
rette en konsulenttjeneste. Den blev nedlagt i 1966, men har i arkivet
efterladt omkring 150 rapporter fra danske engrosvirksomheder,
der belyser deres daglige arbejdsgang. Den tiltagende internationa
lisering skabte også nye opgaver tildels på bekostning af de gamle.
Således indstilledes i 1966 udgivelsen af Dansk Handelsberelning, som
var blevet udsendt siden 1888, og som er en vigtig kilde til Dan
marks økonomiske historie.
I 1969 blev Grosserer-Societetet anerkendt som hovedorganisati
on for engroshandelen, og i konsekvens af det blev Den danske Han
delsstands Fællesrepræsentation, der siden 1883 formelt havde været
engroshandelens hovedorganisation, nedlagt, og i 1987 blev Pro
vinshandelskammeret og Grosserer-Societetet direkte slået sammen
til Det danske Handelskammer.
delskammerel,

Adgangsbetingelser. Der kræves skriftlig tilladelse

fra Det danske Han

delskammer.
Hjælpemidler. Der er i 1983 udsendt en trykt registratur med en ud
førlig introduktion til arkivet.
Omfang. 1000 hm.

Provinshandelskammeret

Provinshandelskammeret blev stiftet i 1901 under navnet Provins
handelsforeningernes Fællesudvalg. De stiftende foreninger var de regi
onale centralforeninger for handelsstanden i Jylland, Fyn og Sjælland-Lolland-Falster, og som det så ofte sås, beholdt de regionale
foreninger selv den afgørrende kompetence, således at fællesudval-
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get mere blev et permanent forhandlingsforum. Det gav sig udtryk
i, at formandsposten i de første år nærmest gik på omgang mellem
de stiftende foreninger. Reguleringspolitikken under 1. Verdens
krig demonstrerede imidlertid behovet for en slagkraftig organisati
on. Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg havde ikke styrke til
at gøre sig særlig gældende i den forbindelse. Erfaringerne fra 1.
Verdenskrig førte til, at Provinshandelskammeret, som organisatio
nen var kommet til at hedde fra 1918, gradvis overtog ledelsen fra si
ne regionale medlemsorganisationer. Det blev formaliseret ved en
lovændring i 1940, men på det tidspunkt havde det længe været
tilfældet. Ved samme lejlighed blev foreningen i øvrigt åbnet for
brancheforeninger. Det blev derfor reguleringspolitikken i 30erne,
der blev indledningen til, at Provinshandelskammeret for alvor fik
etableret sig som hovedorganisation for engroshandelen i provin
sen. 1936-42 drev Provinshandelskammeret i fællesskab med Grosse
rer-Societetet Fælleskontoret [ar Valutaspørgsmål, og da det var blevet op
løst, etablerede Provinshandelskammeret sine egne kontorer for im
portsager og to år efter også for eksportsager. Provinshanclelskammeret oprettede også et informalionskontor og stræbte efter at kunne
yde sine medlemmer en ligeså god service som Grosserer-Societetet,
men den tiltagende internationalisering gjorde det vanskeligt at føl
ge med, og det forekom ikke hensigtsmæssigt med to hovedorgani
sationer inden for engroshandelen i Danmark, som i vidt omfang
beskæftigede sig med de samme sager. Tyngdepunktet kunne na
turligvis ligge forskelligt. Den internationale vareudveksling stod
måske nok noget stærkere i billedet hos Grosserer-Societetet, trafik
forhold stærkere i billedet hos Provinshandelskammeret, men på
mange punkter udførte de to organisationer dobbeltarbejde. I 1969
tog Provinshandelskammeret konsekvensen af det og indgik en af
tale med Grosserer-Societetet om, at det fremover skulle fungere
som hovedorganisation for engroshandelen i hele Danmark, altså
også i provinsen. Fusionen i 1987 med Grosserer-Societetet til Det
danske Handelskammer var den logiske kulmination på denne udvik
ling.
AdgangsbelingeLser.

Der kræves skriftlig tilladelse fra Det danske Han

delskammer.
Hjælpe midler. Der er
Omfang. 50 hm.

udarbejdet specialregistratur.
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Færdigpakkede varer blev niere og mere almindelige i løbet af mellemkrigstiden. De lettede
ekspeditionen i detailleddet, men skabte til gengæld øget arbejde i en gros leddel. Pä billedet
vejes der mel af hos firmaet Vime.

Foreningen af Dagligvaregrossisler

Foreningen af Dagligvaregrossister er en af de mange branchefore
ninger under Grosseier- Societetet, som er en selvstændig organisation,
men hvis sekretariatsfunktioner nu varetages af Del danske Handels
kammer. Foreningens arkiv indgår derfor som en del af Det danske
Handelskammers arkiv, hvor det dog udgør en selvstændig gruppe.
Foreningen blev stiftet i 1939 under navnet Foreningen af Kolonial
grossister, men havde dog en forløberorganisation i København, For
eningen af Kolonialgrossister i København, som var stiftet i 1919. I 1971
skiftede foreningen navn til Kolonial- og Konservesgrossislforeningen og
senere til Foreningen af Dagligvaregrossister. Kolonialgrossistområ
det har gennemløbet en periode med meget hård konkurrence og
med en meget udtalt koncentrationsproces, som har reduceret an
tallet af virksomheder betydeligt. Denne udvikling forløb parallelt
med koncentrationen i detailleddet, butiksdøden, som for alvor sat-
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te ind i 1960erne, men udviklingen startede tidligere i engrosleddet
end i detailleddet.

må kun benyttes efter skriftlig tilladelse
fra Det danske Handelskammer.
Hjælpemidler. Registratur i Grosserer-Societetets registratur.
Omfang. 5 hm.
Adgangsbetingelser. Arkivet

Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation

Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation er en af
organisationerne fra korn- og foderstofbranchen. Der er adskillige
organisationer i denne branche, som har været den formentlig vig-

Korn losning. Del var støvet
og beskidt arbejde. Tit var
der gået hul på nogle al sæk
kene til stor fornøjelse for
de rotter, der ofte fulgte
med korn sk i bene.
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tigste enkeltbranche inden for den danske engroshandel. Den æld
ste forening på området er Foreningen af Korn- og Foderstofiiandlere på
Københavns Børs, der blev stiftet i 1899. Den var i 1905 med til at stifte
Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation. Den blev en be
tydningsfuld organisation, som ikke mindst i forbindelse med de to
verdenskrige fik meget store opgaver i forbindelse med reguleringen
af korn- og foderstofhandelen. Under 2. Verdenskrig fandt arbejdet
sted gennem Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer, som Fæl
lesorganisationen administrerede. Foreningen blev i 1974 slået sam
men med Foreningen af danske Korneksportører til Danske Korn- og Foder
stof' Im- og Eksportørers Fællesorganisation. Navnet er mere dækkende
end egentlig praktisk. Forud for denne sammenslutning var gået en
sammenslutning på eksportørside, hvor Foreningen af danske MaltbygEksportører' (oprettet 1946) i 1950 var blevet slået sammen med Sam
menslutningen af danske Såsædseksportører (ligeledes oprettet i 1946) til
Foreningen af danske Korneksportører. Alle de ovennævnte organi
sationers arkiver er afleveret til Erhvervsarkivet som selvstændige
grupper inden for Det danske Handelskammers arkiv.
Adgangsbetingelser.

Der kræves skriftlig tilladelse fra Det danske Han

delskammer.
Der er en registratur i registraturen over Grosserer-So
cietetets arkiv.
Omfang. 10 hm.
Hjælpemidler.

Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer

Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer er en
sammenslutning inden for Dansk Arbejdsgiverforening. Den blev stiftet
i 1917 og havde som opgave at koordinere arbejdsgiverarbejdet i for
hold til lager- og pakhusarbejdere og i et vist omfang også i forhold
til kuske og chauffører. Sammenslutningen havde i de første mange
år af sin eksistens karakter af et fællessekretariat for de tilsluttede for
eninger, som alle var medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening.
Men da omstruktureringen af det danske organisationssystem satte
ind i slutningen af 1980erne, blev Sammenslutningen i 1990 omdan
net til en egentlig arbejdsgiverorganisation. Den skiftede navn til Ar
bejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service, AHTS og meldte
sig ind i Dansk Arbejdsgiverforening på alle sine medlemsorganisa
tioners vegne. De meldte sig samtidig ud af Arbejdsgiverforeningen,
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så deres tilslutning til denne er nu indirekte og går via AHTS. Den
har i 1993 fået tilslutning af to af de større organisationer inden for
serviceområdet, Servicebranchens Arbejdsgiverforening^^ Vagt- og Alarm
branchens Arbejdsgiverforening, og rummer foruden et stort antal hav
ne- og købmandsorganisationer også speditionsfirmaer som med
lemmer. Den spiller en vigtig rolle i arbejdsgiversamarbejdet på
transportområdet. I forbindelse med omdannelsen af foreningen i
1990 blev det besluttet, at den også kan tage almindelige erhvervspo
litiske arbejdsopgaver op. I den forbindelse har foreningen etableret
et samarbejde med Det danske Handelskammer.
Der er foretaget en større aflevering af materiale, efter at Er
hvervsarkivets Arkivoversigter er blevet udarbejdet. For benyttelsen
af dette henvises til de medfølgende afleveringsfortegnelser.
Adgangsbetingelser: Der kræves skriftlig tilladelse fra AHTS.
Hjælpemidler. Registratur på kort, jvf. også ovenfor.
Omfang. 60 hm.
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De danske Handelsforeningers Fællesorganisation

De danske Handelsforeningers Fællesorganisation var en af de to
detailhandlerorganisationer, der i mangel af egentlig hovedorgani
sation for detailhandelen forsøgte at varetage opgaven. Den blev
stiftet i 1890 under navnet Det stående Udvalgfor de københavnske Han
delsforeninger Navnet blev i 1892 ændret til Københavns Handelsfore
ningers Fællesrepræsentation og igen i 1897 til De københavnske Handels
foreningers Fællesrepræsentation. Det navn beholdt den, indtil den i
1938 efter Købmandsrådets forlis som hovedorganisation for detail
handelen (1932-38) blev omdannet til De danske Handelsforenin
gers Fællesorganisation i forbindelse med en fusion med Landsbran
cheforeningernes Forbund. I 1954 dannede foreningen sammen med
De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark og Dansk Textil Union en
hovedorgansiation for detailhandelen, Butikshandelens Fællesråd.
Den var i starten en løs organisation, men vandt i årenes løb i be-

Erhvervsorganisationerne

195

tydning i forhold til sine medlemsorganisationer. I 1986 besluttede
De danske Handelsforeningers Fællesorganisation derfor at opløse
sig selv og overføre sine medlemmer til direkte medlemskab af Bu
tikshandelens Fællesråd, så i realiteten fortsatte foreningen under
dette navn og i en ændret skikkelse. Omstruktureringen af det dan
ske organisationssystem fra slutningen af 1980erne berørte imidler
tid også denne nye organisation, som i 1991 blev slået sammen med
Dansk Organisation af Detailkæder til den nye organisation Detailhan
delens Fællesråd. Dens levetid blev imidlertid kort, for allerede i 1993
blev den slået sammen med Butiks- og Kontorfagenes Arbejdsgiverfore
ning til organisationen Dansk Handel og Service. Det var et led i ten
densen til at samle arbejdsgiver- og næringsorganisationer i fælles
foreninger.
Som det fremgår af de mange navneændringer, begyndte fore
ningen som en regional flerfaglig forening for København. Dens
medlemskreds bestod af brancheforeninger inden for den køben
havnske detailhandel, og den var således opbygget efter det faglige
organisationsprincip, selvom der i årenes løb også kom nogle
tværfaglige bydelsorganisationer med. Foreningen var domineret af
de lidt større detailhandlere - i modsætning til den rivaliserende or
ganisation De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, der var do
mineret af de mellemstore detailhandlere - og denne forskel var en
af grundene til, at det blev så vanskeligt at samle den danske detail
handel i én hovedorganisation.
Foreningens arbejde var fra starten rettet ikke bare mod de loka-

Legetøjsbranchen hørte til
de sæsonbestemte brancher
og begrebet juletravlhed val
en realitet her. På billedet
står 6 ekspeditricer i træng
sel bag den ikke særlig lange
disk.
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le forhold i København, men mod handelsforholdene generelt, og
dens aktivitet var derfor ligeså meget rettet mod centraladministra
tionen som mod Københavns kommune. Den hørte til de påtalebe
rettigede organisationer og afgav responsa i handelssager. Den ned
satte særlige brancheudvalg, der skulle lede arbejdet med de vigtig
ste handelsbranchers forhold og også et særligt responsumudvalg.
Men især i de første år af foreningens eksistens var det nok de ind
byrdes konkurrence- og kollegialitetsproblemer, der optog det me
ste af foreningens arbejde.
Adgangsbetingelser. Arkivlovens bestemmelser.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 13 hm.
De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark

De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark er den anden af
de rivaliserende detailhandlerorganisationer, der i en lang række år
forsøgte at varetage opgaven som detailhandelens hovedorganisati
on. Den blev stiftet i 1907 under navnet De samvirkende Detailhandler
foreninger i Danmark som en landsdækkende hovedorganisation for
kolonialvarebranchen. De fire stiftende organisationer var den kø
benhavnske organisation, Detailhandlersocielelet og de tre provinsor
ganisationer, Centralorganisationen af Delailhandlerforeninger i hen
holdsvis Jylland, Fyn og Øst for Storebælt. 11919 skiftede både hovedor
ganisationen og de regionale organisationer ordet ‘detailhandler’
ud med ‘købmands’ i deres navne.
De samvirkende Købmandsforeninger var en landsdækkende or
ganisation, og for så vidt kunne den godt gøre krav på at være en
hovedorganisation for detailhandelen, men dens medlemmer kom
helt overvejende fra kolonialvarebranchen, så selvom den ikke ved
tægtsmæssigt var begrænset til denne branche og også havde til
slutning fra Foreningen af Manufakturhandlere uden for Købstæderne, så
fungerede den i praksis som en brancheorganisation og blev der
for ikke anerkendt som repræsentativ for hele detailhandelen af de
andre detailhandelsbrancher. De samvirkende Købmandsforenin
ger, D.s.K. var i 1954 med til at stifte Bulikshandelens Fællesråd, men
modsat De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, der
smeltede sammen med Butikshandelens Fællesråd i 1986, opret
holdt De samvirkende Købmandsforeninger sin selvstændighed og
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To mand og en hel kasse
bajere. Men det er et op
stillingsbillede, og det er ik
ke øl men sodavand.

står i dag som en af medlemsorganisationerne under Dansk Handel
og Service.

D.s.K. var ligesom De danske Handelsforeningers Fællesorgani
sation en såkaldt påtaleberettiget organisation, dvs. den havde ret
til at påtale overtrædelser af næringsloven og konkurrenceloven.
Det kunne den gøre på eget initiativ, men ofte blev den rådspurgt
af centraladministrationen og afgav i så fald responsum i sagen.
Der findes derfor i disse sager et kildemateriale til belysning af
handelsvilkår og handelspraksis. Som repræsentant for kolonial
branchen stod D.s.K. i et udtalt konkurrenceforhold til brugsfore
ningerne, og der findes derfor også et materiale til belysning af
brugsforeningerne, som de tog sig ud med konkurrenternes øjne.
Også spiritushandelen spillede en vigtig rolle i foreningens ar
bejde, hvor den stod i et modsætningsforhold til afholdsbevægelsen.
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Adgangsbetingelser. Der kræves skriftlig tilladelse fra foreningen.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang.^ hm.

Organisationerne i transporterhvervene
Transporterhvervet omfatter transport til søs, i luften, ad bane og
på landevej. De fire transportformer har organiseret sig separat, og
der er ikke dannet nogen samlende erhvervsorganisation for hele
transporterhvervet. I det følgende vil interessen blive koncentreret
om landevejs- og søtransport, idet banetransporten på grund af
D.S.B.’s dominerende stilling har været offentlig virksomhed og
derfor rent arkivmæssigt hører under Rigsarkivet, medens luftfar
ten på grund af SAS’ dominerende stilling ikke har givet anledning
til nogen traditionel organisationsdannelse inden for den erhvervs
mæssige luftfart.
Søtransport

Organisationsdannelsen inden for dansk søfart afspejler interesse
forskelle mellem de store rederier, der sejlede på verdenshavene, og
de små rederier, der sejlede i danske farvande og måske tilgrænsen
de udenlandske. Desuden afspejles interesseforskellene mellem
sejlskibe og dampskibe (motordrevne skibe). De to grupper på hver
side af interessedivergensen er delvis identiske. Dampskibsrederne
hørte fra starten til de store rederier, men da dampskibene kom
frem, var der stadig også store sejlskibsredere. Imidlertid blev sejl
skibene udkonkurreret, og efterhånden blev også de små skibe mo
toriserede. Det har efterladt et organisationssystem med tre led: 1)
Danmarks Rederiforening, der blev stiftet i 1884 under navnet Dansk
Dampskibsredenforening, repræsenterer de store skibsredere, men var
oprindelig også repræsentant for dampskibene i modsætning til
sejlskibene. 2) Rederiforeningen af 1895, der blev stiftet under navnet
Dansk Sejlskibsrederiforening, men som skiftede navn i 1951 i forbin
delse med en fusion med Rederiforeningen af 1941. Den var oprinde
lig organisation for den større séyTskibsfart, men har udviklet sig til
at være organisation for de mellemstore rederier. Endelig tager 3)
Rederiforeningen for mindre Skibe sig som navnet siger af de mindste
skibsrederier. Den blev stiftet i 1897 under navnet Dansk Sejlskibsre
deriforening for mindre Skibe. De to oprindelige foreninger for sejlski-
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Lods med lodsflag.

benes rederier har altså udviklet sig til foreninger for henholdsvis
de mellemstore og små rederier.
I 1897 dannedes en hovedorganisation for søfarten, Fællesrepræ
sentationen for dansk Skibsfart. Den omfattede Dampskibsrederifore
ningen og Dansk Sejlskibsrederiforening samt en række mindre or
ganisationer, Den almindelige danske Skibsførerforening af 1874, Maskin
mesterforeningen og andre. Senere kom også bl.a. Dansk Styrmandsfor
ening til. Det viste sig i længden ikke praktisk at samle arbejdsgivere
og arbejdstagere i samme organisation. Ganske vist hørte de re
præsenterede arbejdstagere, styrmænd og maskinmestre til de be
troede funktionærer, men en fælles organisering med arbejdsgiver
ne var der i længden ikke basis for. Derfor blev skibsfartens fælles
repræsentation opløst i 1927.
I stedet dannedes samme år en ny hovedorganisation, Søfartsrådet.
Rådet omfatter seks foreninger, hvoriblandt hverken maskinmester
eller styrmandsforeninger. Søfartsrådet er ikke nogen stærk hoved-
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Havnearbejdere i middagspausen.

organisation. Den administreres fra Danmarks Rederiforening, som
Dansk Dampskibsrederiforening har heddet siden 1958, og det er
Danmarks Rederiforening, som er den indflydelsesrige blandt søfar
tens organisationer.
Danmarks Rederiforening

Danmarks Rederiforening er stiftet i 1884 under navnet Dampskibsrhedm-Foreningen. Navnet blev ændret i 1900 til Damsk Dampskibsrede
riforening og igen i 1958 til Danmarks Rederiforening. Foreningen
blev stiftet for at fremme specielt dampskibsfartens interesser. Der
lå i organisationsdannelsen et modsætningsforhold til den traditio
nelle sejlskibsfart. Dette modsætningsforhold mistede i årenes løb
betydning, fordi damp- (og motor) skibene viste sig tydeligt overleg
ne i forhold til sejlskibene. I stedet kom Rederiforeningen til at re
præsentere specielt de store rederiers interesser. Det gav forenin
gen et voksende antal opgaver. Fra sidst i 1890erne begyndte den at
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varetage arbejdsgiveropgaver, og den har siden udbygget denne si
de af virksomheden. Der findes således et stort materiale i arkivet
om de særlige arbejdsmarkedsforhold inden for søfarten. Men de
nye opgaver har ikke begrænset indsatsen på det traditionelle
nærings- og branchemæssige arbejdsfelt. Her har Rederiforeningen
på et tidligt tidspunkt været stærkt involveret i internationalt orga
nisations- og forhandlingsarbejde. Så tidligt som 1905 blev forenin
gen tæt knyttet til The Baltic and International Mantime Conference. De
mange berøringsflader med udlandet, som erhvervet naturligt har,
har også betydet særlige problemer i forbindelse med de to ver
denskrige, hvor ikke mindst 2. Verdenskrig skabte meget store van
skeligheder og helt usædvanlige vilkår for dansk skibsfart, og selvom
Rederiforeningen som følge af sin placering i København var af
skåret fra en stor del af det arbejde, som i de år var forbundet med
søfarten, findes også denne periode belyst i arkivet.
Administrativt er Rederiforeningen opdelt i fem afdelinger: Direk
tionssekretariatet, økonomisk-slatistisk afdeling, teknisk afdeling, admini
strationen og lægekontoret. Disse afdelinger er ikke direkte arkivdan

nende, men materialet arkiveres i et fælles journalsystem, som er
blevet ændret med mellemrum i foreningens historie.

Arkivet kan kun benyttes efter skriftlig tilladelse
fra foreningen.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 450 hm.
Adgangsbetingelser.

Vejtransport

Den ældste eksisterende organisation inden for vejtransporten går
tilbage til 1478. Det er Københavns Vognmandslang, der fortsatte som
fri forening, efter at det i 1851 var blevet nedlagt som obligatorisk
korporation. Lavets historie viser, at der i tidens løb blev dannet
særlige foreninger inden for lavets rammer for vognmænd, der hav
de specialiseret sig i forskellige former for kørsel. De vognmænd,
der kørte med byggematerialer, samlede sig i 1886 i Vognmandsfore
ningen »Prøven«, clagrenovationsvognmændene dannede i 1898 Kon
trahentforeningen, medens Københavns Droskeejerforeningîv’à 1900 sam
lede denne gren af faget, og Vognmandsforeningen for Stykgodskørsel
året efter afsluttede dannelsen af specialforeninger. Nogle af disse
foreninger blev senere nedlagt, andre feks. droskeejerne gled helt
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ud af foreningen og dannede deres egen, så fra sidst i 1920erne
stod Københavns Vognmandslaug som hovedstadens organisation
for vognmænd, der er beskæftiget med godskørsel af forskellig art.
Den udvikling, som Københavns Vognmandslaug har gennemlø
bet, er typisk forvognmandsbranchen. Organisationsudviklingen er
kompliceret, men afspejler at vognmandsfaget er blevet delt op i en
række brancher med hver sit speciale. Den vigtigste deling i faget
går mellem godsbefordring og personbefordring, men inden for
begge disse hovedområder forekommer der yderligere opdelinger.
Godsbefordring

Historisk har godsbefordringen været vognmandsfagets udgangs
punkt, medens personbefordringen er kommet til senere. Organi
sationsdannelsen er derfor også forløbet sådan, at fagets ældste or
ganisationer er endt med at blive om ikke rene godsbefordringsor
ganisationer, så i hvert fald organisationer, der er domineret af
vognmænd beskæftiget i denne gren af faget. Men som led i udvik
lingen har der været perioder, hvor også personbefordringen har
været repræsenteret i disse organisationer. Det faglige organisati
onsprincips dominans har dog i tidens løb ført til oprettelsen af
særlige organisationer for personbefordringens forskellige grene.
I de fleste byer blev der dannet lokale tværfaglige vognmandsfor
eninger. De var som nævnt domineret af godsvognmænd, men der
kunne også være andre vognmænd med. I flere byer, således feks.
Arhus og Odense blev der dannet alternative vognmandsforenin
ger, da bilerne begyndte at trænge frem, men efter nogle år hvor
hestevogne og biler var organiseret hver for sig, blev foreningerne
slået sammen som følge af fagets fremadskridende motorisering. På
grundlag af disse lokale foreninger blev der dannet et tværfagligt
organisationssystem for godsbefordringen. De lokale vognmands
foreninger blev samlet i regionale centralforeninger for Jylland
(1909), København (1912) og Fyn (1917). Der blev desuden opret
tet en centralforening for Sjælland, hvis stiftelsesår ikke har kunnet
findes. Disse centralforeninger omfattede vognmændene i byerne.
Landdistrikternes vognmænd samlede sig i Landsforeningen afFraglog Vognmænd i Danmark i 1927. Disse regionale foreninger dækkede
hele Danmark, men der manglede en egentlig hovedorganisation.
Den kom i 1947, da Landsforeningen danske VognmændYÅev etableret,
og i den forbindelse blev de regionale organisationer reduceret til
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sociale og selskabelige organisationer, medens landdistrikternes
landsdækkende forening blev nedlagt. Med Landsforeningen Dan
ske Vognmænd havde godsbefordringen omsider fået en virkelig
hovedorganisation. Den omfattede ikke bare de mange tværfaglige
lokale foreninger, men det faglige organisationsprincips dominans
førte også til, at landsforeningen fik en supplerende flerfaglig
struktur, idet en række faglige specialforeninger for godsbefordrin
gens forskellige discipliner meldte sig ind: Dansk Møbellransportforening (1911), Foreningen af danske Eksportvognmænd ( 1948) og Forenin
gen af danske Langtursvognmænd (1955). Møbeltransportforeningen
var den ældste af disse specialforeninger, og det var flyttemændenes
organisation. Det giver sig selv. Mindre indlysende er det, hvori for
skellen består mellem de to andre specialorganisationer for eks
portvognmænd og langtursvognmænd. Begge er nye discipliner in
den for vognmandsfaget, som skyldes lastbilernes opståen. Efter
jernbanernes etablering havde godsbefordringen pr. hestevogn væ
ret koncentreret om lokaltransport. Men da lastbilerne kom frem,
blev det muligt at foretage fjern transport ved hjælp af landevejstra
fik. Denne transportform blev imidlertid hurtigt reguleret af det of
fentlige, ikke i Danmark, men i Tyskland. I Tyskland blev det i 1933

Lastbiler på kvæglorvet.

204

Jørgen Fink

bestemt, at kun vognmænd, der havde en særlig koncession, havde
lov til at transportere gods på de tyske landeveje. Det førte til, at de
danske vognmænd, der havde en sådan koncession, i 1934 dannede
en særlig organisation, Udenlandske AulomobiUransporler, forkortet
UAT. Den udviklede sig imidlertid til et kartel, og i 1947 forbød de
engelske besættelsesmyndigheder i Tyskland medlemmer af UAT at
køre på de tyske veje. Organisationen blev derfor nedlagt, og i ste
det oprettedes Foreningen aj danske Eksportvognmænd, forkortet FdE.
Det er en forening for de vognmænd, der har koncession til at køre
i Tyskland. Det efterlod de øvrige eksportvognmænd udenfor, og de
besluttede derfor i 1955 at oprette deres egen organisation, Forenin
gen af danske Langlursvognnuend, FdL. Den samler de eksportvogn
mænd, som ikke kører i Tyskland, dvs. vognmænd med transporter
til England, Skandinavien og Østeuropa. Imidlertid har udviklingen
i Europa og inden for EU ført til en liberalisering af bestemmelser
ne, således at der ikke længere kræves koncession for at køre på de
tyske landeveje. Der er derfor ikke længere nogen klar afgrænsning
mellem de to grupper af eksportvognmænd, og det var således en
nærliggende tanke, at de to organisationer FdE og FdL blev slået
sammen. Imidlertid er der en social forskel på de to organisationer,
idet FdE er domineret af nogle store vognmandsforretninger, som
både driver vognmands- og speditionsvirksomhed, og som anvender
nogle af de øvrige vognmænd i foreningen som underentre
prenører. Denne dobbelthed i medlemsgrundlaget står som en van
skelighed for et tættere samarbejde med FdL.
En særlig gruppe inden for godstransporten udgør fragtmændene. De betjener faste ruter, som de får eneret på mod til gengæld at
forpligte sig til at opretholde løbende kørsel på ruten. Indtil 1989
var fragtmandssystemet reguleret af det offentlige, og der opstod tre
fragtmandsforeninger, som sluttede sig til Landsforeningen Danske
Vognmænd. I 1989 blev den offentlige regulering af fragtmandssy
stemet imidlertid ophævet, men fragtmændene besluttede at vider
eføre ordningen i privat regi. Fragtmandsforeningerne blev så om
dannet til et andelsselskab, DanskeFraglnuend a.m.b.a., der ud over at
administrere strukturen i fragtmandssystemet også fungerer som in
teresseorganisation for fragtmændene.
Tilbage til hovedorganisationen for godsbefordring, Landsforenin
gen Danske Vognmænd, der som nævnt blev oprettet i 1947. Den
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var fra starten en næringsorganisation, men var nødt til at tage ar
bejdsgiverspørgsmål op, fordi den arvede en overenskomst med
Specialarbejderforbundet fra den nedlagte landsforening for vogn
mænd i landdistrikterne. Arbejdsgiverspørgsmål var imidlertid ikke
noget, foreningen ønskede at beskæftige sig med, og i 1958 oprette
de nogle af foreningens medlemmer derfor Danske Vognmænds
Arbejdsgiverafdeling som en særlig afdeling inden for Landsfore
ningen. Det skabte imidlertid uro, og fra 1962 blev denne afdeling
afløst af en selvstændig forening, Danske Vognmænds Arbejdsgiversam
menslutning. Det betød imidlertid ikke, at der nu blev ro om spørgs
målet. Danske Vognmænds Arbejdsgiversammenslutning var ikke
medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og en stor del af de vogn
mænd, der var medlemmer af Arbejdsgiverforeningen gennem
deres lokalforeninger, meldte sig nu ud af Dansk Arbejdsgiverfore
ning og sluttede sig til Danske Vognmænds Arbejdsgiversammen 
slutning. Men der var nogle vognmænd, der foretrak at blive ståen
de i Arbejdsgiverforeningen. De oprettede så i 1962 en særlig orga
nisation, Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening, der stod som medlem
af DA. Midt i 1980erne blev der gjort forsøg på at melde Danske
Vognmænds Arbejdsgiversammenslutning ind i DA, men det blev
nedstemt af medlemmerne. I stedet blev i 1985 Landsforeningen
Danske Vognmænd og Danske Vognmænds Arbejdsgiversammen 
slutning slået sammen til en ny fællesorganisation, Danske Vogn
mænd, og den varetog både nærings- og arbejdsgiverinteresser og
meldte sig i 1990 ind i DA. Herefter skulle man synes, at der ikke var
så megen grund til at bevare organisationen Vognmandsfagets Ar
bejdsgiverforening, der var en forening af de vognmænd, der øn
skede at slutte sig til DA, men det gjorde man med det ironiske re
sultat, at Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening i 1993 blev eksklu
deret af DA på grund af illoyalitet i forbindelse med overenskomst
forhandlingerne. Situationen i denne del af vognmandsfaget var
derfor ved udgangen af 1995 den, at den organisation, Vognmands
fagets Arbejdsgiverforening, der blev stiftet i 1962 som organisation
for de vognmænd, der ønskede tilslutning til DA, var ekskluderet af
DA, medens den organisation, Danske Vognmænds Arbejdsgiver
sammenslutning, der blev stiftet i 1962 som organisation for de
vognmænd, der ikke ønskede deres arbejdsgiverinteresser varetaget
af DA, - efter fusionen med Landsforeningen Danske Vognmænd var medlem af DA gennem den nye organisation, Danske Vogn-
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mænd. Udviklingen i de danske vognmænds organisationssystem er
et kompliceret forløb.
Vognmandsfagets Arbejdsgiverforening er i 1996 igen blevet
medlem af DA ved at melde sig ind i organisationen AHTS (se oven
for).
Personbefordring

Inden for personbefordringen kan man skelne mellem den kollek
tive og den individuelle transport.
Den kollektive persontransport er i et vist omfang et offentligt anlig
gende, også hvad vejtransporten angår, men der findes dog også
private virksomheder, der foretager kollektiv persontransport. Og
inden for denne gruppe kan man sondre mellem dem, der driver
rutekørsel, og dem, der driver bestillingskørsel.
Rutekørslen varetages af de private rutebilejere. De forpligter sig li
gesom fragtmændene inden for godskørslen til at opretholde fast
kørsel på en bestemt rute, som de så får eneret på. Denne gren af fa
get er samlet i organisationen Landsforeningen Danmarks Bilruter, der
blev oprettet i 1922. Den varetog de almindelige næringsinteresser
og havde som hovedopgave at forhindre det offentlige i at ind
skrænke antallet af private bilruter. I 1937 blev der stiftet en særlig
organisation til at varetage arbejdsgiverinteresserne i branchen.
Den fik navnet Rutebilejernes Arbejdsgiverforening.
Bestillingskørslen har nøjagtig samme organisationsmønster som
rutekørslen. Organiseringen starter med en landsforening for de al
mindelige næringsinteresser. Det er Turistvognmcendenes Landsor
ganisation, der blev stiftet i 1948, og som i 1956 blev suppleret af Turistvognmcenden.es Arbejdsgiverforening. Der er ikke dannet nogen sam
let organisation for den private del af den kollektive persontrans
port, men de to arbejdsgiverforeninger har begge meldt sig ind i
DA.

varetages af hyrevognene, og heller
ikke denne del af vognmandserhvervet udviser noget enkelt eller let
overskueligt billede på organisationsdannelse. Så tidligt som i 1705
blev der i København oprettet et særligt Hyrekuskelaug, og i 1900
blev der inden for rammerne af Københavns Vognmandslaug stiftet
Københavns Droskeejerforening. Det, der for alvor kom til at præge or
ganisationsdannelsen, var imidlertid bilernes gennembrud. AllereDen individuelle persontransport
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Taxachauffør. I forgrunden el gammeldags taxameter med den lille mctall’ane med ordet
‘fri’, som blev lagt ned, når taxaen var optaget.

de i 1907 blev der i København oprettet en særlig organisation for
motoriserede drosker, København Automobildroskeejerforening. Den
overgik senere til en organisation ved navn Autotaxa, fra 1921 bare
kaldet Taxa eller Droskecentralen Taxa. Organisationen driver både
Taxacentralen i København, og samtidig optræder den som både
nærings- og arbejdsgiverforening. Den eksisterer fortsat under nav
net Københavns Taxa. I længden har det dog ikke været praktisk at
være organisation og drive taxacentral samlet, så i 1982 blev der op
rettet en særlig arbejdsgiverforening for Københavns-området kal
det Storkøbenhavns Taxivognmcends Arbejdsgiversammenslutning, forkor
tet STA. Den er uden organisatorisk forbindelse til de øvrige taxaor
ganisationer. Som så ofte var organisationsdannelsen mere udviklet
i København end i resten af landet. I 1922 blev der imidlertid opret
tet en landsforening, Foreningen af Automobildroskeejere i Danmark.
Den blev i mange år administreret fra den københavnske taxaorga
nisations lokaler, men har siden fået egne og har efter flere navne-
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ændringer fået navnet Dansk Taxi Forbund efter en sammenslutning
af Taxa’s Landsforening og Danske Hyrevognsejeres Arbejdsgiverforening.
Det er et fagligt organisationssystem, hvor den oprindelige organi
satoriske deling mellem nærings- og arbejdsgiverinteresser er blevet
afløst afen fælles organisation.
Indtil 1955 var droskevognmændene privilegerede. De havde
eneret på at lade sig hyre på offentlige gader og veje, og de havde
eneret på at benytte de særlige offentligt anlagte droskepladser.
Længe inden 1955 var der imidlertid opstået en anden kategori af
hyrevogne, lillebilerne. Det var oprindelig et københavnsk fæno
men, men derfra bredte det sig til resten af landet. Lillebilerne kør
te billigere end drosker ne og vandt derfor et stort publikum. De
måtte ikke tage hyre på gaden, men kun på deres private holde
pladser eller efter telefonisk bestilling, men ellers var de ligestillet
med droskerne og i starten i grunden friere stillet, fordi de ikke var
under så stramt tilsyn som droskeejerne. I 1926 dannede de en sær
lig organisation i København, Lillebilsammenslutningen af 1926, som i
dag eksisterer under navnet Taxi-Sammenslutningen af 1926, og i
1945 blev der dannet en landsorganisation, Centralforeningen af Lille
bilforeninger, som i dag hedder Centralforeningen af Taxiforeninger i
Danmark. Der er med liberaliseringen efterhånden ingen forskel
mellem lillebiler og drosker, men alligevel afspejles den gamle mod
sætning mellem de to grupper fortsat i organisationssystemet. Det
beror på, at Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark for
trinsvis organiserer vognmænd på landet, der ikke er tilknyttet et
fælles bestillingskontor, medens Dansk Taxi Forbund organiserer
byernes vognmænd, der er knyttet til fælles bestillingskontorer. Kun
i de byer, hvor der er oprettet alternative bestillingskontorer, har
disse sluttet sig til den gamle lillebilforening, Centralforeningen af
Taxiforeninger i Danmark.
Uden for det egentlige vognmandsfag findes der også nogle orga
nisationer, som har betydning for vejtrafikken. Det er for det første
Dansk Speditørforening, stiftet 1909. Speditørernes opgave er at sørge
for forsendelse af gods for andre. Speditørerne skal ikke selv udføre
transporten, men optræder som mellemled mellem kunde og trans
portfirma. Imidlertid er der nogle større transportfirmaer, der har
etableret vognmandsvirksomhed i tilknytning til deres speditions
forretning. De optræder altså i en dobbeltrolle, og de er organiseret
i Foreningen af danske Eksportvognmænd, FdE, hvor deres tilstede-
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værelse i denne dobbeltrolle er en komplicerende faktor i organisa
tionsudviklingen, jvf. ovenfor. Dansk Speditørforening er medlem
af Det danske Handelskammer og har altså i det organisatoriske sy
stem søgt tilknytning til handelen, skønt det ikke er nogen handels
organisation.
Af en ganske anden type er de to forbrugerorganisationer,
K.D.A.K. og F.D.M. De blev oprettet i henholdsvis 1901 og 1909, hav
de helt parallelle arbejdsopgaver og stod som konkurrenter. Det
blev F.D.M., der gik af med sejren, idet K.D.A.K. sidst i 1970erne op
hørte med at eksistere. F.D.M. har sammen med Danske Vognmænd
og repræsentanter for asfaltindustrien i 1989 stiftet Dansk Vejfore
ning.

Forenede danske Motorejere (F.D.M.)

Forenede danske Motorejere blev stiftet i 1909 med det begrænsede
formål at påvirke den forestående revision af motorloven. Men da
foreningen først var stiftet, meldte nye opgaver sig afsig selv, og fore
ningen fortsatte derfor som interesseorganisation for ejere af biler
og motorcykler. Foreningen fik derfor opgaver i forhold til lovgiv
ningen, der endnu var meget restriktiv i forhold til motorkøretøjer,
og foreningen udførte et stort arbejde med at opsætte færdselsskilte.
Først senere overgik denne opgave til det offentlige. F.D.M. blev og
så inddraget i behandlingen af en lang række lokale trafikproble
mer, og der findes et stort lokalhistorisk kildemateriale i arkivet af
denne karakter. Ikke mindst omkring broer og færger udfoldede for
eningen et stort arbejde. Besættelsestidens og efterkrigstidens forsy
ningsvanskeligheder gav også organisationen et betydeligt arbejde,
og der findes et materiale om diverse erstatningsvarer og de proble
mer, de kunne skabe, samt om vanskelighederene ved at forsyne
markedet med de efterspurgte varer. Med bilismens sejrsgang i løbet
af 50erne udviklede F.D.M. sig til en mangesidet forbruger- og serviceorgansiation. Medlemmerne fik tilbudt hjælp i juridiske og tekni
ske spørgsmål, og F.D.M. oprettede et rejsebureau og engagerede sig
selv i feriemarkedet gennem anlæg af campingpladser o.l. Den tek
niske rådgivning blev udvidet med anlæg af prøvestationer, hvor med
lemmerne kunne få foretaget tekniske undersøgelser etc. Kulminati
onen på denne linje kom i 1978, da foreningen indførte sin egen red
ningstjeneste i konkurrence med Falcks redningskorps. Det blev en
økonomisk fiasko og måtte efter kort tid atter opgives, og det bragte
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foreningen ud i en krise, som dog blev overvundet efter nogle år.
Adgangsbetingelser. Arkivlovens bestemmelser.
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 30 hm.

Finanssektorens organisationer
Finanssektoren omfatter de tre brancher pengeinstitutter, realkre
ditinstitutter og forsikringsselskaber. De tre brancher har organise
ret sig separat, men området har i de seneste år gennemgået en be
tydelig brancheglidning, og de tidligere skarpe skel mellem de tre
brancher er under nedbrydning. Det har givet sig udslag i, at der i
1989 er blevet etableret en fælles arbejdsgiverforening for hele om
rådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, men den kraftige udvikling
på området gør det nærliggende at tro, at organisationsstrukturen
vil kunne ændre sig i de kommende år.
Pengeinstitutter

Organisationsdannelsen inden for pengeinstitutterne blev præget
af den grænse, som lovgivningen satte mellem banker og sparekas
ser. Disse to grene inden for pengeinstitutterne organiserede sig
derfor adskilt. (Det samme gælder den tredje gren, andelskasserne,
som i 1921 fik deres egen organisation, Foreningen af danske Andels
kasser, som i 1986 har skiftet navn til Sammenslutningen Danske Andels
kasser.)

Bankernes organisationsdannelse var præget af, at sektoren var
domineret af de tre hovedbanker mecl sæde i København, Privat
banken, Landmandsbanken og Handelsbanken, og clisse banker
var så store, at de i lang tid ikke ønskede at indgå i nogen fore
ningsdannelse. Det blev derfor de mindre banker i provinsbyerne,
der dannede den første overordnede bankorganisation, De danske
Provinsbankers Forening. Det skete i 1905. Denne forening var læn
ge ene om at repræsentere bankerhvervet i organisationsform,
men i 1950 dannede den sammen med de københavnske storban
ker Danske Bankers Fællesrepræsentation, som senere blev omdannet
til Den danske Bankforening, og som i 1990 fusionerede med Dan
marks Sparekasseforening (se nedenfor) til Finansrådet. Tre år efter
dannelsen af Finansrådet blev De danske Provinsbankers Forening
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åbnet for sparekasser og omdannet til Foreningen af lokale Pengein
stitutter. Disse foreninger var alle næringsforeninger, som ikke tog
arbejdsgiveropgaver op. Imidlertid havde der siden dannelsen i
1938 af Danske Bankfunktionærers Landsforening været et voksende
behov for at skabe en modstående arbejdsgiverorganisation, og en
sådan blev oprettet i 1949 med dannelsen af Danske Bankers För
handlingsorganisation. Den indgik i 1989 i Finanssektorens Arbejdsgi
verforening.

Organisationsdannelsen inden for sparekasseområdet begyndte i
1882 med oprettelsen af Centralforeningen af Jyske Sognesparekasser'.
Det var som navnet siger en regional organisation af sparekasser på
landet. Den blev i 1903 omdannet til Centralforeningen afJyske Spare
kasser, idet den også blev åbnet for bysparekasserne i Jylland. Den
havde en næsten parallel organisation på Sjælland, stiftet i 1885
som Centralforeningen af Østifternes Sognesparekasser, i 1904 åbnet for
bysparekasser og omdøbt til Centralforeningen af Østifternes Sparekas
ser. Fyn fik sin regionalforening, De forenede Sparekasser i Fyns Stift i
1887, men den var fra starten åben for både by- og landsparekasser
og var i øvrigt en meget løs organisation uden vedtægter. De tre re
gionale foreninger oprettede i 1905 en landsdækkende organisati
on, Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser, som imidlertid
ikke havde eget sekretariat. Den fik kort efter sin stiftelse tilslut
ning af endnu en organisation, Sparekassernes stående Udvalg, der
var de store sparekassers forening, de såkaldte millionsparekasser.
Denne forening skiftede senere navn til Landsforeningen af større
Sparekasser. Dette organisationssystem fortsatte til 1947. Organisati
onerne var rene næringsorganisationer, som ikke tog arbejdsgiver
opgaver op, og organisationerne var især i starten relativt svagt fun
gerende.
Sparekasserne oprettede i 1947 en ny landsorganisation, Dan
marks Sparekasseforening. Den var ligesom sin forgænger og ligesom
Den danske Bankforening en næringsorganisation, som ikke be
skæftigede sig med arbejdsgiveropgaver. Sparekasserne oprettede
derfor i 1959 Sparekassernes Forhandlingsorganisation efter model af
bankernes Forhandlingsorganisation. Efterhånden som lovgivnin
gen er blevet mildnet, er skellet mellem banker og sparekasser stort
set forsvundet, og som nævnt har de på det organisatoriske plan ta
get konsekvensen af det ved i 1990 at slå Danmarks Sparekassefore
ning sammen med Den danske Bankforening til Finansrådet, me-
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Finanssektoren er ikke så
fotogen som feks. håndvær
ket, så Age Fredsiund Ander
sen log ikke billeder af kreditforeningskontorer. Det
nærmeste man kommer i
hans billedsamling fra 30crne er dette billede af en mil
lionær-lærling.

dens Sparekassernes Forhandlingsorganisation i 1989 gik op i den
nye organisation Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
Andelskasserne har som nævnt i lighed med de øvrige grene af
andelsbevægelsen organiseret sig separat.
Som den nyeste gren på organisationstræet findes Danske Finansi
eringsselskabers Forening. Den blev stiftet i 1984 og er en sammenslut
ning af leasingselskaber, investeringsselskaber o.l. Den er ikke orga
nisatorisk forbundet til det øvrige organisationssystem i pengesekto
ren.
Realkreditinstitutter

Kredit- og hypotekforeningerne var i mange år en forholdsvis be
grænset gruppe, som var underlagt en vis grad af politisk styring. De
kunne kun oprettes ved lov, og deres vilkår blev vidtgående regule
ret af det offentlige. Branchen bestod derfor af et overskueligt antal
institutter, og der var ingen frygt for, at nye institutter pludselig ville
skyde op. På den baggrund var organisationstrangen i branchen be-
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grænset. Først i 1972, efter at vilkårene var blevet liberaliseret, dan
nedes Realkreditrådet som fagets hovedorganisation. Før den tid hav
de der ikke eksisteret egentlige organisationer, men der var blevet
etableret nogle forhandlingsfora til drøftelse af spørgsmål af fælles
interesse: Kreditforeningernes stående Fællesudvalg, Hypotekforeningernes
stående Fællesudvalg og Fællessekretariatet for de obligationsudstedende
Fonde ogFinansieringsinslitutler. Realkreditrådet er en ren næringsor
ganisation, som ikke beskæftiger sig med arbejdsgiveropgaver, og til
trods for, at forsikringsfunktionærerne i 1936 som de første i penge
sektoren dannede en landsforening til at forhandle overenskomster
med arbejdsgiverne, oprettede realkreditinstitutterne ikke nogen
modstående organisation. Ved dannelsen af Finanssektorens Arbejdsgi
verforening i 1989 eksisterede der således ikke nogen realkreditar
bejdsgiverforening, der kunne melde sig ind i den nye organisation;
i stedet har realkreditinstitutterne så meldt sig ind som enkeltmed
lemmer, således at Finanssektorens Arbejdsgiverforening omfatter
både pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
Forsikringsselskaber

Organisationsdannelsen på forsikringsområdet er langt mere kom
pliceret end i de øvrige brancher i finanssektoren. Her var etable
ringsmulighederne lettere end i de øvrige brancher, og der foregik
en løbende brancheudvikling, efterhånden som nye områder blev
inddraget under forsikring.
Organisationsdannelsen startede i øvrigt med en organisation,
som skønt den var københavnsk alligevel opfattede sig selv som
landsdækkende. Det var Forsikringsforeningen i København, der blev
oprettet i 1883. Den omfattede principielt alle brancher og både
danske og udenlandske selskaber, men i praksis var den domineret
af de danske brandforsikringsselskaber. Den omfattede også både
direktører og funktionærer, og det blev en kilde til uro i og omkring
foreningen. Funktionærerne havde oprindelig kun mulighed for at
blive ekstraordinære medlemmer af foreningen uden stemmeret,
men i 1917 ændredes dette, således at de fik stemmeret. Det skabte
store vanskeligheder for foreningens arbejde som ledende organi
sation for forsikringserhvervet, og det førte til, at der i 1918 blev op
rettet en ny hovedorganisation, Assurandør-Societetet (se nærmere ne
denfor).
Forsikringsforeningen i København havde mest karakter af en fo-
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redragsforening. Den afgav ganske vist responsa, men det blev al
drig nogen stor aktivitet i foreningen, og efter et par år, hvor den
forsøgte at konkurrere med den nye hovedorganisation, Assuran
dør-Societetet, nåede de to organisationer i 1921 frem til en aftale.
Den fastslog, at Assurandør-Societetet skulle være forsikringsfagets
hovedorganisation, som skulle repræsentere faget over for myndig
heder og andre organisationer, og som skulle afgive responsa i fa
gets anliggender, medens Forsikringsforeningen i København skul
le fortsætte med at arrangere foredrag og have indseende med den
faglige undervisning.
Dermed havde Assurandør-Societetet på få år fået etableret sig som
fagets ubestridte hovedorganisation. Det var en forening af direk
tører og ligestillede, og funktionærer havde ikke adgang til at blive
medlemmer. Assurandør-Societetet var en næringsorganisation,
som ikke optrådte som arbejdsgiverforening, det vil sige, det gjorde
den nu alligevel lidt. Dens første arbejdsopgave blev faktisk at udar
bejde et normalregulativ for kontorfunktionærernes arbejdsfor
hold i forsikringsvirksomheder. Men den førte ikke overenskomst
forhandlinger med forsikringsfunktionærerne. De var i øvrigt delt i
to grupper. Den gruppe af funktionærer, der først organiserede sig,
var de lavestplacerede. I 1906 dannede de Forsikringsfunktionærernes
Fagforening, der sluttede sig til De samvirkende Fagforbund. Det
blev aldrig nogen stor organisation, og den indgår idag under nav
net Assurandørernes Landssammenslutning i Dansk Funktionærfor
bund og derigennem i LO. Næste trin i funktionærhierarkiet var ak
kvisitørerne. De samlede sig i 1931 i Centralforeningen af danske Assu
randører, som senere har tilsluttet sig FTF. Til at forhandle med den
ne gruppe oprettede forsikringsselskaberne i 1969 Forsikringsselska
bernes Forhandlingssammenslutning. Den funktionærgruppe, som be
tød mest for forsikringsselskaberne med hensyn til at varetage ar
bejdsgiverinteresser, var imidlertid de mere overordnede funktio
nærer. De påbegyndte deres organisationsdannelse i 1919 med op
rettelsen af Dansk Forsikrings Samfund, og de fik i 1944 etableret en
landsorganisation, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Til
at forhandle med denne organisation oprettede forsikringsselska
berne i 1956 Danske Forsikringsselskabers Förhandlingsorganisation, og
det blev den vigtigste arbejdsgiverorganisation på forsikringsside.
Den indgik i 1989 i den nystiftede Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Ved siden af disse overordnede organisationer eksisterer der også
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en lang række brancheorganisationer (faglige organisationer) in
den for forsikringsfaget. Der er to typer af brancheforeninger, de
såkaldte tarifforeninger og de gensidige forsikringsselskabers fore
ninger.
Den ældste af tarifforeningerne blev startet i 1896 under navnet
Dansk Tarifforening. Det var brandforsikringsselskabernes branche
forening, og den havde til formål at fastsætte nogle forpligtende af
taler om præmiestørrelser. Den tog fra starten især sigte på de
større erhvervsbygninger, fabrikker, pakhuse og lignende, men fik
senere opgaver inden for alle former for brandforsikring. Der blev i
de følgende år oprettet en lang række lignende faglige foreninger:
Livsforsikringsselskabernes Forening (1898), Dansk Ulykkesforsikrings For
ening (1902), Dansk Glasforsikrings Forening (1909), Foreningen af dan
ske Sø-assurandører (1914), Dansk Forening for international Motorkøre
tøjsforsikring (1927), Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af
lovpligtig Forsikring af Hunde (1937) og Automobilforsikringsselskabernes
Fcellesråd, (1967). Disse faglige tarifforeninger var forsikringsaktiesel
skabernes foreninger.
De små gensidige forsikringsselskaber dannede deres egne fore
ninger. De ville ikke være bundet af tarifaftaler og holdt sig derfor
uden for tarifforeningerne. Der var således en social delingslinje in
den for forsikringsorganisationerne. 1910 stiftedes Foreningen af gen
sidige danske Brandforsikringsselskaber (ophørt 1976), 1935 Foreningen
af gensidige danske Ulykkesforsikringsselskaber. I 1936 etableredes en
fællesforening for de gensidige forsikringsselskaber, Sammenslutnin
gen af gensidige Forsikringsselskaber i Danmark. Den er efter al sandsyn
lighed ophørt. I 1973 blev der imidlertid oprettet en ny samlende
organisation, Fællesrepræsentationen for gensidige Forsikringsselskaber i
Danmark, som senere har skiftet navn til Foreningen af gensidige Forsik
ringsforeninger i Danmark.

I slutningen af 70erne skete der nogle ændringer inden for for
sikringsverdenens organisationsdannelse. Dansk Tarifforening, der
i 1977 havde skiftet navn til Dansk Brandforsikringsforening begyndte
at blive samlingspunkt for brancheforeningerne. 1979 gik Dansk
Glasforsikrings Forening ind i brandforsikringsforeningen sammen
med Det stående Udvalg for kombineret Grundejerforsikring. Det fik
brandforsikringsforeningen til igen at ændre navn til Skadesforsik
ringsforeningen, Skafor. 1981 gik Dansk Maskinforsikringsforening også
ind i foreningen. Samme år ophævedes tarifsamarbejdet. Det blev
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fremover kun muligt at formulere vejledende tariffer. Det åbnede
vejen for, at de gensidige forsikringsselskaber også kunne slutte sig
til foreningen. Der blev etableret et samarbejde med Foreningen af
gensidige Forsikringsselskaber, som i 1982 sluttede sig sammen med
Skadesforsikringsforeningen til Dansk Forening for Skadesforsikring.
Den blev kaldt Danfor, men genoptog efter kort tid navnet Skafor,
som er dens navn i daglig omtale.

Finanssektoren har været præget af en tiltagende brancheglidning
og af, at arbejdsgiveropgaverne har spillet en voksende rolle. Det
har ført til etableringen i 1989 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening,
som omfatter både pengeinstitutternes, realkreditinstitutternes og
forsikringsselskabernes arbejdsgiverorganisationer. Den har som
forhandlingsmodpart på funktionærside Finansforbundet, som er en
sammenslutning af bankernes og sparekassernes funktionærfore 
ninger. Derimod har realkreditinstitutterne og forsikringsselskaber
nes funktionærforeninger valgt at fortsætte som selvstændige orga
nisationer, så den organisatoriske sammenslutning er ikke nær så
omfattende på funktionærside, som den er på arbejdsgiverside.
Dan marks Sparekasseforening

Danmarks Sparekasseforening blev stiftet i 1947 som afløser for det
bestående organisationssystem af sparekasser med Fællesrepræsentati
onen for de danske Sparekasser i spidsen. Stiftelsen af Danmarks Spare
kasseforening betegnede en effektivisering af organisationsarbej
det. De regionale foreninger for Jylland, Østifterne og Fyn for
svandt. I stedet kom der en struktur med foreninger for de enkelte
amter og amtskredse, men indflydelsen lå nu tydeligt hos landsfore
ningen og ikke som før hos de regionale foreninger. Sparekassefor
eningen var en ren næringsorganisation og overlod arbejdsgiverop
gaverne til Sparekassernes Forhandlingsorganisation, der blev oprettet i
1959. Efterhånden som forskellen mellem banker og sparekasser
minclskedes, forsvandt også behovet for at have særlige organisatio
ner for de to områder, og i 1990 blev Danmarks Sparekasseforening
sluttet sammen med Den danske Bankforening til Finansrådet.
Sparekasseforeningen har været involveret i problemerne om
kring finansieringsforholdene for de enkelte erhverv og har stået
centralt i arbejdet omkring forholdet mellem banker og sparekasser
både i forbindelse med lovgivning om dette emne og om forholdet
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mellem dem på pengemarkedet, herunder også Fcellesbanken fordan
ske Sparekasser, som sparekasserne etablerede for at blive mere ope
rationsdygtige på pengemarkedet samt diverse renteoverenskom
ster. Også den teknologiske udvikling inden for finanssektoren var
Danmarks Sparekasseforening engageret i med etablering af fonds
central og værdipapircentral, elektroniske betalingsmedier natio
nalt og internationalt. Efter Danmarks indmeldelse i EF har fore
ningen også haft et betydeligt arbejde mecl EF’s mange regler og re
guleringer på erhvervs- og finansområdet, og den har på grund af
sparekassernes rolle i forbindelse med boligfinansiering også været
involveret i boligpolitikkens udvikling.
Adgangsbetingelsen Der kræves skriftlig tilladelse fra Finansrådet
Hjælpemidlen Journalnøgler og sagsfortegnelser.
Omfang. 65 hm.

Assurandør-Societetet
Assurandør-Societetet blev etableret i 1918 som reaktion mod, at
den indtil da ledende organisation i faget, Forsikringsforeningen i Kø
benhavn havde givet forsikringsfunktionærerene medlemsrettighe
der på lige fod mecl direktørerne. Assurandør-Societetet blev derfor
startet som en forening for forsikringsselskabernes ledelse. Det var
en ren erhvervsorganisation, som ikke tog sig af arbejdsgiverspørgs
mål. Den var landsdækkende og uden indre opdeling i brancher el
ler landsdele, men det faglige organisationsprincip fik den til at
inddrage de særlige brancheorganisationer, når vigtige forsikrings
anliggender skulle afgøres. Foreningens vigtigste arbejde foregik i
forhold til lovgivningsmagten, hvor den ikke blot tog de særlige for
sikringslove og -bestemmelser op til indgående behandling, men
også behandlede spørgsmål i periferien af forsikringsområdet og
spørgsmål af mere almen karakter.
Ligesom Grosserer-Societetet, der i mange henseender havde stå
et som model for Assurandør-Societetet, udfoldede det en re
sponderende virksomhed. Den var begrænset til forsikringstekniske
anliggender og kun myndigheder, sagførere eller medlemmer hav
de adgang til at udbede sig et responsum.
Adgangsbetingelsen Der kræves skriftlig tilladelse fra

cietetet.
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Jørgen Fink

Her er bâcle tjener og stumtjener på billedet. Som alle Fredslund Andersens dagliglivsbil
leder er det iscenesat. Der er ihvertfald et misforhold mellem den intense opmærksomhed,
som tjeneren og gæsten i midten udviser og så den proces, del drejer sig om: at lukke en øl
op.

Hjælpemidler. Journalnøgle.
Omfang. 14 hm.

Andre erhvervsorganisationer
Uden for det egentlige erhvervsorganisationssystem findes der også
forskellige foreninger, som har været dannet med et bestemt, be
grænset formål, ofte ad hoc-foreninger, som er blevet opløst igen,
når den sag, de var dannet for, var løst eller opgivet. De kunne have
trafikpolitiske eller skattepolitiske formål, men andre spørgsmål
kunne naturligvis også give anledning til foreningsdannelse. I 1908
blev således den endnu eksisterende organisation, Dansk Arbej-
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de dannet for at fremme den indenlandske produktion. I 1939 dan
nedes Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Den vil
her blive brugt som eksempel på en af organisationerne fra denne
kategori.
Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse

Landsforeningen til Arbejdsløshedens bekæmpelse blev stiftet i
1939 og eksisterede til 1965. Der blev i 1978 gjort et forsøg på at
genoplive foreningen under navnet ‘L.A.B. projekt 1978’. Projektet
skiftede i 1980 navn til foreningens gamle, men i 1982 blev forsøget
opgivet.
Bag foreningens stiftelse stod kredse med tilknytning til bevægel
sen Moralsk Oprustning, og Landsforeningen til Arbejdsløshedens
Bekæmpelse blev etableret som en idealistisk organisation, der på
forskellig måde skulle medvirke til at afhjælpe den store arbejdsløs
hed. Til at fremme dette formål førte foreningen forskellige kam
pagner og satte selv initiativer igang omkring indsamling af spild,
optagning af stødbrænde, omsyning af tøj etc. Den beskæftigelse,
der derved blev skabt, nåede ikke noget stort omfang. I slutningen
af krigen lagde foreningen sit arbejde over på andre emner, såsom
hvad der kunne gøres for at beskæftige erhvervshæmmede, og hvad
der kunne gøres for at fremme den danske produktion. Det blev
imidlertid i slutningen af 40erne tydeligt, at foreningens eksistens
berettigelse blev stadig mindre indlysende. Den havde haft sin stor
hedstid under besættelsen, hvor vareknaphed skabte ekstraordi
nære behov, som foreningen kunne være med til at dække. Fore
ningen havde en lang række lokale afdelinger, så der findes også lo
kalhistorisk materiale i arkivet.
Adgangsbetingelser. Arkivlovens bestemmelser
Hjælpemidler. Der er udarbejdet specialregistratur.
Omfang. 70 hm.

Afleveringer
1. januar - 31. december 1995.

Afleveringerne androg i 1995 med 91 sager i alt 6.005 enheder.
Der er modtaget følgende arkiver:

Organisationer
Arbejdsgiverforening™ [or Handel, Transport og Service, Frederiksberg. 1
bind, 220 pakker og 1 læg, 1959-1981. Sagsoversigt, kartotek og
journalsager.

På Dansk Købestævne i »Forum« i 1929 havde Tcxtilfabrikantforeningens 20 medlemmer ar
rangeret en »Textilindustriens Fællesudstilling«. De tre sektioner: bomuld-, klæde-og trikotageindustrien havde sat alle sejl til for al vise, hvad man formåede. På oversigtsbilledet ses de
forskellige stande. En lang række danske virksomheder deltog på købestævnet, bl.a. Hornung
& Møller, Robert Fiinck Jensen, automatfabrik og Skandinavisk Barnevognsfabrik, der viste
de nyeste ITKIN barnevognsmodeller.
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Bryggeriforeningen, København. 28 pakker, 1899-1965. Overens
komstsager og kartotek.
Danmarks Apotekerforening, København (fortsat aflevering). 12
bind og 6 pakker, 1846-1972. Regnskaber, kontrakter, cirkulærer,
meddelelser, korrespondance, undersøgelser, kassekladder, stati
stik, ejendomssager, »Historisk samling« og S. M. Triers Legat.
Dansk Arbejdsgiverforening, København (fortsat aflevering). 651
pakker foreningssager 1921-1987.
Dansk Fiskeriforening, København (fortsat aflevering). 18 bind og 5
pakker, 1884-1994. Forhandlingsprotokoller, vedtægter, referatpro
tokol, hovedkassebøger, kontingentbøger, journal og jubilæums
materiale.
Dansk Industri, København (fortsat aflevering). 12 bind forhand
lingsprotokoller 1963-1992.
Dansk Provins Bogtrykkeriforening, Odense (fortsat aflevering). 1
bind og 61 pakker, 1916-1991. Journalsager og journalnøgle.
Det Danske Hedeselskab, Viborg (fortsat aflevering). 67 bind og 216
pakker 1868-1989. Beretninger, forskning, rapporter, korrespon
dance, regnskaber og produktionsoplysninger, kopibøger, analyser,
gødningsprøver, budgetter og fakturaer.
Foreningen Dansk Kunsthåndværk, København (fortsat aflevering).
8 bind og 3 pakker 1932-1974. Korrespondance, møder og jubi
læumsudklip.
Københavns Boglrykkerforening, København (fortsat aflevering). 90
bind og 1 pakke 1892-1981. Forhandlingsprotokoller, hovedbøger,
kassebøger, revisionsprotokoller, regnskaber, bestyrelsesmøderefe
rater, diverse udvalg og svendeprøver.
Landbrugets Ralionaliseringsfond, Århus (fortsat aflevering). 2
bind og 5 pakker 1952-1977. Korrespondance, rapporter og regn
skaber.
Landsforeningen for Arbejdsskadede, Arhus afd., Århus. 1 bind og 2
pakker 1983-1990. Forhandlingsprotokol, møder, korrespondance
og udklip.
De Samvirkende Danske Landboforeninger, København (fortsat af
levering). 7 bind og 220 pakker 1920-1994. Beretninger, møder,
rapporter, stuehusundersøgelser, kostundersøgelser, fødevareta
beller, boligindretning, arbejdsredskaber, landboturisme og ud
klip.
Texlilfabrikantforeningen, København (fortsat aflevering). 18 bind
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A/S De danske Spritfabrikkers aflevering havde denne gang en spændvidde, der rakte væ
sentligt længere tilbage end virksomheden selv, der blev oprettet i 1881. I afleveringen findes
materiale fra 1724 og frem. Grunden er, at man har været meget omhyggelig med at gemme
skøder, købekontrakter, kort, målerbreve og som her tegninger fra virksomheder, der i tidens
løb er indgået i De danske Spritfabrikker. Tegningen her er fra Snaregade 9, København, og
viser brygger Lunds malt-kølle 1780. På bagsiden aftegningen findes attestationen for, at an
lægget opfyldte gældende regler; og autorisationen er dateret 11. November 1780.
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og 73 pakker 1917-1980. Årsberetninger, forretningsudvalgsmøder,
cirkulærer, journalsager, film, varemærker, billeder, vareprøver, løn
ningsbog og C. F. Madsens Fond.

Industri og håndværk
Edvard Arnhof eddikebrygger,

København. 2 bind. Hovedbog og jour

nal 1912-1918.
A/S De danske Spritfabrikker, København (fortsat aflevering). 30
bind og 6 pakker 1724-1986. Årsregnskaber, årsberetninger, kopi
bog, skibspositioner, kreaturbog, produktionsbøger, fakturabog,
personaleregister, kalkulationsbog og ejendomssager.
A/S J. G. Eickhoff, maskinfabrik, København (fortsat aflevering).
1848-1942 protokol over leverede maskiner.

Da direktøren for Gold Stores fyldte år i 1958, fik han en fotografisk hilsen fra en nær samar
bejdspartner, Slagteriernes Forskningsinstitut. Opmærksomheden bestod af en lang række
fotografier, der viste de forskellige arbejdssteder og - opgaver, som instituttet tog sig af. Det
her valgte motiv er interiøret fra den mobile laboratorievogn, der var en ombygget camping
vogn.
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A/S De Forenede Jernstøberier,

Frederiksværk. - 1939 - fotos af fa

brikken i Århus 1 bind.
Frijsenborg Apotek, Hammel (fortsat aflevering). 4 bind og 20 pak
ker 1975-1992. Hovedbogsudskrifter, lagerlister, fakturaer, receptu
rer og prislister.
A/S Chr. Hansens Laboratorium, København (fortsat aflevering).
1871-1978 en pakke gi. brevpapir på forskellige sprog, diverse labels
og forsendelser til Litauen og Letland.
A/S Kruckow - Waldorff litografisk virksomhed, København. 16 bind
1916-1986. Aktieprotokoller, næringsbrev, forhandlingsprotokoller,
status, revisionsprotokoller, vedtægter og kontrakter.
Thorvald Madsens Snedkeri, Frederiksberg. 75 bind og 5 pakker
1902-1995. Årsopgørelser, beholdninger, hovedbøger, kassebøger,
kladdebøger, korrespondance, fakturaer, kalkulationsbøger, lære
kontrakter, billeder, udklip og tegninger.
A/S Thrige Titan, København (fortsat aflevering). 5 pakker 19401965. Kontrakter, tilbud, korrespondance og brochurer.
Ødum Tørrestation, foderstofstation, Ødum. Revisionsprotokol 19451965.
Arhus Flydedok, skibsværft, Århus. 1 pakke kontrakter, matrikelkort
og arealkort 1947-1970.

Handel
ABACO, blomsterhandel, Århus. 21 kassebøger 1959-1985.
Emil Andersen, kolonialgrossist, København. 1 pakke korrespondan

ce og firmahistorik 1867- 1942.

København. 23
bind og 1 pakke 1939-1982. Aktieprotokoller, årsregnskaber, status
bøger, generalforsamlingsprotokoller, bestyrelsesprotokoller, ved
tægter, scrapbøger og billeder.
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København (fortsat
aflevering). 73 bind og 16 pakker 1907-1993. Aktiebøger, forhand
lingsprotokoller, revisionsprotokol, valgprotokol, overenskomster,
lønningsbøger, personaleregistre, produktionsbøger, lagerbøger,
personalebog, tegninger, planer, billeder og udklip.
Hjerm-Ginding Herreders Kar loffelsek lion, kartoffelhandel en gros, Hol
stebro. Forhandlingsprotokol 1934-1965.
Cold Stores Holding A/S, køle- og frysehusvirksomhed,
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Kjellerup og Omegns Kartoffelsektion, kartoffelhandel en gros,

Kjelle-

rup. Forhandlingsprotokol 1962-1975.
A/S Korn- og Foderstof Kompagniet, korn- og foderstofhandel en gros,

Århus (fortsat aflevering). 1 bind og 3 pakker udklip 1991-1995.
Carl Nielsen, entreprenør og tørvehancller, Odense. 3 pakker 19401949. Regnskabsbøger og -bilag.
H. Lynge Nielsen, tømmerhandler, Ebeltoft (fortsat aflevering). 60
bind og 3 pakker 1845-1972. Balancer, lagerlister, hovedbøger, kor
respondance, kassejournaler, kassebilag, ordrebøger og priskuran
ter.
A/S Randers Korn- ogFoderstofforrelning, korn-, foderstof- og gødnings
handel, Randers. 56 bind og 13 pakker 1897-1971. Revisionsproto

koller, forhandlingsprotokoller, statusbøger, generalforsamlinger,
årsregnskaber, hovedbøger, registre, kontrakter, breve, journaler,
kassebøger, lønningsbøger, kornnotering og blandingsbog.
»Rex« Vin Compagni, vin en gros, København. 57 bind 1943-1982.
Hovedbøger, lønningsbog, købs- og salgsbøger, kassejournaler, kas
sekladder og inspektionsbog.
Videbæk & Omegns Kartoffelseklion, karloffelhandel en gros, Videbæk.
Forhandlingsprotokol 1944-1961.

Rederier
DFDS, rederivirksomhed, København

(fortsat aflevering). 28 pakker

personalesager 1916-1984.
J. Laurilzen A/S, rederivirksomhed,

København (fortsat aflevering).

87 film og filmoversigt 1940-1977.
A/S Del Østasiatiske Kompagni, København (fortsat aflevering). 1
pakke personalestamkort 1955-1994.

Finansiering ogforsikring
Del gjensidige forsikringsselskab Danmark,

København. 1 pakke breve,

rapporter og billeder 1964-1983.
Københavns Kreditforening, København (fortsat aflevering). 2 bind
1955-1990. Regnskab og billeder fra »Løvens Fond«.
»Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening«, København. 12 bind
1860-1940. Policebog og kopibøger.
Lindknud-Hovborg Andelskasse, Brørup. 133 bind og 1 pakke 1918-
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I marls 1944 blev IATA udsat lor sabotage. Aktionen var ret effektiv, som disse billeder fra del
indre og ydre af fabrikken viser. Billederne er fra Max Dührings privatarkiv, der foruden de
her gengivne også indeholder personale- og fabriksbilleder fra en mere fredelig periode.
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1994. Revisionsprotokol, repræsentantskabsprotokoller, bestyrelses
protokoller, vedtægter, beretninger, årsregnskaber, hovedbøger,
kassebøger, journaler og cirkulærer.

Advokatvirksomheder
H. G. Carlsen, landretssagfører,

København. 125 pakker journalsager

1959-1989.
Jæger & Rambusch, Esbjerg (fortsat aflevering). 1 bind og 171 pak
ker. Journalfortegnelse og journalsager 1983-1984.
K. Axel Nielsen, Hadsund (fortsat aflevering). 439 pakker journals
ager 1980-1984.

Foreninger

O
»Een Verden«, Arhus afd. (fortsat aflevering). 1 bind

og 1 pakke 1961-

1967. Forhandlingsprotokol og plancher.

7 bind og
6 pakker 1920-1994. Forhandlingsprotokoller, kasse- og medlems
bøger, regnskabsmateriale, møder og korrespondance.
Foreningen af Kunsthistorikere i Danmark, København. 1 pakke mø
dereferater og korrespondance 1979-1981.
Forældrenævnel i Arhus, Århus (fortsat aflevering). 15 bind og 7
pakker 1976-1993. Mødereferater, korrespondance, plakater og ud
klip.
Kirkeligt Samfund, af 1898, Arhus afd., Århus. 1 forhandlingsproto
kol 1918-1947.'
Parcelhussamvirket for Arhus amt, Århus. 21 bind 1971-1987. Ved
tægter, mødereferater og korrespondance.
U-landsfonden af 1962, Århus. 39 bind og 118 pakker 1962-1991.
Beretninger, møder, status, regnskab, korrespondance, kasserap
porter, - bilag, plakater og projekter.
Arhus Kunstforening af 1847, Århus. 12 pakker sager 1965-1982.
Arhus Valgmenighed, Århus. 2 regnskabsbøger 1904-1967.
Foreningen af Embedsmand under Arhus Kommune, Arhus.

Andre
Poul Andersen, arkitekt, Århus (fortsat aflevering). 3 pakker journalsa

ger 1975-1990.
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Under ordningsarbejder på indkomne arkiver dukker der afog til ting frem, som man ikke
forventede. I arkivet fra Holmstrupgårds Ungdomshjem var der en større samling dolke, som
i tidens løb var blevet konfiskeret af personalet. Ved ordningen af De Bergske Blades arkiv
dukkede den her viste bordserviet frem. Motivet er den Norske Rigsret, der blev nedsat i
1883. Hele del Selmer’ske ministerium var sat under anklage for tre forhold, hvor det væsent
ligste var, at de anklagede havde tilrådet af nægte sanktion afgrundlovsbeslutning angående
statsrådernes deltagelse i Stortingets forhandlinger. Sagen, der var af rent politisk karakter øg
vakte stor ophidselse og strid, blev pådømt 27. februar-1. april 1884 med det udfald, at de He
ste blev dømt til embedsfortabelse, og resten fik bøder.

O
Andreas Frederik Beyer, kaptajn, Arhus. 3

pakker private papirer

1889-1963.
Jarl Chr. Dyekjcer, rådgivende ingeniørvirksomhed, Odense. 7 pakker
konsulentrapporter 1960-1975.
Max Dühring, København (fortsat aflevering). 1 pakke billeder
1930-1950.
Birthe Karin Fischer, tekstilforsker, Lyngby-Tårbæk. 5 bind 1978-1983.
Bøger, artikler og fotoalbum.
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Peder Siej Fomsgaard, krimminalassistent, Århus.
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1 pakke private pa

pirer 1883-1958?
Klaus Haubroe, Lyngby-Tårbæk. 1 pakke manuskript om Madsen
rekylgeværet 1995.
A/S Peter Holm, Gråsten. 8 lydbånd med medarbejderinterviews
1995.
Holmslrupgård Ungdomshjem, Arhus. 93 bind, 43 pakker og 473 læg
1928-1983. Personale- og fællesmøder, korrespondance, personale
sager, elevjournaler, stambøger, elevkartotek, bygningsplaner, års
regnskaber, hovedbog, kassebøger, kladdebøger, kørselsbog, inven
tarlister og vagtplaner.
Marryat Lauritzen, viseforfatter og -sanger, Arhus. 1 bind visebog
1908-1942.
O
Rasmus Rasmussen, arrestforvarer, Arhus. 1 pakke private papirer
1892-1973.
Århus Tekniske Skole, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke diplom
1871.

o

Arhus Kommune
pakke Kongeloven af 1665 (1709). Byrådsse
kretariatet 144 bind og 678 pakker, 1874-1985. Journalsager, sagsre
gistre, kopibøger og forhandlingsprotokoller. Økonomisk forvalt
ning 1 pakke materiale vedr. kommunalreformkommissionen 19681970.
Magistratens 1. afdeling. Marselisborg Mindepark. 4 bind 19241989. Navneliste til monumentet og forhandlingsprotokoller.
Stadsgartneren. 258 bind, 263 pakker og 19 læg 1912-1975. Jour
nalsager, journaloversigt, kopibøger, brevjournaler, film, bånd, kort
og tegninger.
Naturforvaltningen. 9 bind 1913-1966. Hovedbøger, journaler, kas
sebog, lønningsbog og breve.
Magistratens 2. afdeling. Juridisk teknisk kontor. 30 pakker ejen
domssager 1950-1989.
Magistratens 4 afdeling. Ny Munkegades Skole, korrespondance,
programmer og sange 1938-1971. Skolevæsenet. 9 forhandlingspro
tokoller fra skolekommissionsmøder 1968-1989.
Arhus Havnevæsen. 68 bind, 17 pakker og 97 stk. 1855-1985. Jour
naler, kassebøger, beretninger, billeder, billedoversigt og film.
Borgmesterens afdeling. 1

PUBLIKATIONER FRA ERHVERVSARKIVET

Erhvervshistorisk årbog 1949. 96 sicler. Udsolgt.
Indhold: Al’ 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 gul lasch firma fra Napoleonskrigenes lid.
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 Vcsterhavsstranding 1850.
Fra halvfemsernes konsulentvirksomhed. Et par episoder fra Harald Fabers virke.
Holmens centralarkiv.

Erhvervshistorisk årbog 1952. 120 sider, kr. 75,00.
Indhold: El 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 del 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 kornkøbnrand. Af agent I I. I I. Schous levned og optegnelser.
Om jubilæumsskrifter.

Erhvervshistorisk årbog 1956. 212 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dalum Papirfabrik. Fra konkurrence lil 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 Al borg 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 tømrerskvgl i 19. århundrede.
Den økonomiske debat om lavs- og købstadsprivilegier i sidste halvdel af 18. århunrede.
Erhvervsarkivels 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 tømrermcslerfallit 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: »/Xarhuus Kjøbmænds Hjælpekasse 1861-1961«.

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

Erhvervshistorisk årbog 1963. 169 sider, kr. 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 og T. & E.
Plum.
Dansk papirindustri 1870-1914.
En rådgivende sæbesyder i 1860’erne.
Hvornår trængte det dobbelte bogholderi igennem i dansk erhvervsliv?

Erhvervshistorisk årbog 1965. 452 sider, kr. 75,00.
Indhold: Dansk-engelsk samhandel 1661-1913.
The Changing Pattern of Anglo-Danish Trade 1913-1963.

Erhvervshistorisk årbog 196(5. 176 sider, kr. 75,00.
Indhold: Jordbrug og brændevinsbrænding 1.
Udviklingslinier i dansk konfektions- og halteindustris 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 vinclskibeligheds belønning. Præmiesvstemet, præmievinderne og deres ar
bejde 1769-1969.
Lærlingeinstitutionen. Oprindelsen, de første lærlinge og deres læresteder.
Landhusholdningsselskabet og andelsmejeriernes gennernbrug.
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 erhvervsforelagender i 19. århundrede.
D. B. Adler og udviklingen af del danske kreditvæsen.
Et grunderforetagende. Engeldrupværk - en kkedefabrik.
Registre til Erhvervshistorisk årbog 1959-69.

Erhvervshistorisk årbog 1970. 168 sider, kr. 75,00.
Indhold: Industriforeningen i København 1888-1910.
Håndværksniestergruppen i Roskilde ca. 1870.
Arbejdsanvisningsforeningen i København 1859-1862.
0rsted Arbejderforen i ng.

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 al
19. november 1915.
Økonomisk-historisk forskning i DDR 1945-70.

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

Erhvervshistorisk årbog 1973. 261 sider. Udsolgt.
Indhold: Pianofortet og dels publikum i 1860’ernc.
Selskabet for Indenlandsk Kunstllid 1808-1838. En erhvervsøkonomisk organisa
tionsdannelse Ira 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 købslædernes
borgerskaber før 1850.
Studiet af arbejdsløshed. Et forskningsobjekt om beska*fligelsesforholdene 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 del 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 forlagssystemel 1620-1735.
Østersøhandclen og den svensk-russiske krig 1788-90.
('. 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 købslæders økonomiske tidvikling og regeringens erhvervspolitik 16601750.
Bedre Byggeskik.
Den danske nngdomsarbejdsløshedslovgivning 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 clc 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 Århusaviserne.

Erhvervshistorisk årbog 1984. 146 sider, kr. 107,35.
Indhold: Fra Nyborg til Santa Fe de Bogota og retur.
Købmand og brænder.
Søren Erich 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 dels erstatningskrav på Sovjet.
Virksomhedshistorie på gamle kuverter.
Sagføreren, byen og egnen.
Jernstøberierne i Århus 1841-1895.
Fra industriens barndom.
Dansk erhvervshistori.sk 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.
Arhus-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.
zVrkivalier fra erhvervslivets organisationer og virksomheder.
Danmark på de multinationale selskabers landkort før 1914.
H. N. Andersen og Ove Rode.
Byttehandel på Thyholm.
Lægestand og sygekasser.
Silkebroderet socialhistorie.
To Århus-prospekter.
Erhvervene og prisaftalelovcn 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.
Ravverts nyttige skrifter.
Den nye Lavsbevægelse II.
Frederik de Coninck.
Dansk erhvervshistori.sk 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 erhvervshistori.sk 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 lændstikindustri 1875-1914.
A/S St. Croix fællessukkerkogeri 187(5-1887.
En hovedorganisation, som aldrig blev til.
Beskæftigelsen i den tidlige danske industri.
Fortegnelse over Finn I I. Lauridsens litterære arbejder.
Dansk erhvervshistorisk litteratur.

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

Erhvervshistorisk årbog 1993. 196 sider, kr. 198,00.
Indhold: Olsen, Teuton og Dypian. Albert Nielsen Kemisk Fabrik A/S 1953-1990
Europæisk skibsbygning 1880-1950
Arbejderværnet - et særegent stykke socialpolitik.
En gammel købmands erindringer igennem el tidsrum af (50 år.
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1994. 229 sider, kr. 198,00.
Indhold: Lidt om landleknikerfagets og klinikkens historie
Brede Klædefabriks sidste år 1944-1956
Frikorpset contra B&W-arbejdcrc
Tietgen og den franske forbindelse
Købmandens kontaktflade - en rcgionalundersøgelse
Mel og damp
Dansk erhvervshistorisk litteratur

Erhvervshistorisk årbog 1995. 229 sider, kr. 198,00.
Indhold: Dansk Rekylriffel Syndikal/DISA til 1946
Tøjhusets ny Geværfabrik 1887-94
Vinhandler F. W. Luplau 1832-54
Erhvervsorganisationerlu* og deres arkiver i Erhvervsarkivel

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 Arhus. Undersøgelser og aktstykker tilegnede Carl
Holst-Knudsen. 1886-28. maj-1956. 139 sider, kr. 14,65. (Udsolgt).
Vagn, 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 nsund by? Sundhedstilstanden i Arhus 1880-1909 i
statistisk belysning.
Finn H. Lauridsen: Sygekassen Århus stif tes 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 ogBnnley 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. I alt 631 sider. (Udsolgt).
Katalog over fremmedsproget litteratur i Erhvervsarkivets bibliotek
ved Ole Degn, Ellen Meyer og John W. Oldam. 1969. 239 sider, kr.
48,80.
Dorrit Andersen:

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. (Udsolgt).

Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre. I.
1769-1807. l-2?Ved Ole Degn. 1971. I 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 Vas.s:

Sociale studier. Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Arhus 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 Buchardl ogElemming Mikkelsen:

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

Stationsbyen. Rapport fra et seminar om stationsbyens historie
1840-1940. 1980. 150 sider. (Udsolgt).
Århus amtskommune i 10 år 1970-80. 1980. 108 sider, kr. 80,50.

Vigand Dann Rasmussen:

Nørrejyske jernbanebyer. Udvalgte problemer omkring placeringen
og befolkningsudviklingen 1850-1901. 1981. 144 sider, kr. 62,85.
Grosserer-Societetets arkiv. En registratur. 1983. 256 sider, kr. 79,30.
Julius Schovelin:

Strejkerne i Danmark 1862-1881. Ved Jens Engberg. 1985. 211 sider.
Kr. 138,75.
Festskrift til Vagn Dybdahl. 1987. 477 sider. Redigeret af Finn H.
Lauridsen. Særudgave af Erhvervshistorisk årbog 36, 1987. Kr.
146,40. (Udsolgt) .
Ib Gejl:

Indenfor snorene. Fondsbørsvekselerernes historie - især til 1945.
1989. 349 sider. Kr. 300,00.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bel. 1. Virksomhedsarkiver fra land
brug, industri og håndværk m.v. 1991. 253 sider, kr. 140,00.

Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 2. Arkiver fra handels- hotel- og
transportvirksomheder m.v. 1993. 336 sider, kr. 150,00.
Erhvervsarkivets Arkivoversigter bd. 3. Arkiver fra finans-, forsik
rings- og servicevirksomheder, erhvervsorganisationer m.v. 1995.
408 sider, kr. 160,00.

