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Teori - metode - teknik i erhvervs
historien
Af Jørgen Fink

Artiklen har flere foranledninger:1 dels en følelse af ubehag, når hi
storikere adspurgt om deres teoretiske og metodiske grundlag nøjes 
med at svare »kildekritisk metode«, og dels som en reaktion på et 
foredrag af Per H. Hansen om Virksomhedshistorie og den sprogli
ge vending. Foredraget er i bearbejdet skikkelse trykt i Erhvervshi
storisk Årbog 2003.2 Både foredrag og artikel har virket inspireren- 
de/provokerende og har foranlediget dette forsøg på at præcisere 
eget historieteoretiske og videnskabsteoretiske ståsted. Hovedsyns
punktet er, at al videnskab beskæftiger sig med en direkte eller indi
rekte materielt foreliggende virkelighed, og at videnskabelig analy
se kræver operationer på både et teoretisk, et metodisk og et teknisk 
niveau. Artiklen afsluttes med et forsøg på at opstille en oversigt 
over erhvervshistorien som forskningsfelt.

Forskningsprocessens tre niveauer
Titlen Teori - metode - teknik tilkendegiver, at historisk forskning lige
som al anden forskning foregår på flere niveauer og rummer forskelli
ge operationer, og at det er nødvendigt at klargøre sig sin holdning til, 
hvad man foretager sig på hvert af disse niveauer. Her er det valgt at 
dele forskningsprocessen i tre niveauer. Der kunne sikkert argumente
res for andre måder at opdele processen på, men det følgende bygger 
altså på en tredeling.

Det øverste niveau er det teoretiske. Med teori menes antagelser om 
overordnede sammenhænge og sagsforhold af mere eller mindre lov
mæssig karakter. Teorier formuleres ikke altid eksplicit og kan variere 
fra meget generelle til meget specifikke og kan vedrøre forskellige gen
standsområder. Der tales undertiden om et hierarki af hypoteser, hvoraf 
kun de nederste lag kan testes empirisk, eller om special purpose-teori- 
er, der skal indordnes under en masterteori.3 Arbejdet på det teoretiske 
felt munder i den konkrete forskningsproces ud i formulering af en el
ler flere hypoteser. Det teoretiske niveau vil nedenfor blive analyseret 
dybere. Her skal først de to andre niveauer kort beskrives.
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Jørgen Fink

Metode udgør et mellemniveau. Metode er blevet defineret som 
»fremgangsmåde til frembringelse af videnskabeligt gyldig viden«.4 
Med metode menes her operationalisering af en problemstilling. Meto
der kan ligesom teorier være mere eller mindre specifikke. Man kan tale 
om induktiv, hypotetisk-deduktiv eller hermeneutisk metode for at næv
ne nogle mere generelle, og man kan tale om metode i betydningen den 
specifikke måde, hvorpå en bestemt problemstilling bliver undersøgt. 
Den specifikke metode rummer ikke blot et valg blandt de generelle 
metoder, men angiver også mulighederne for at finde empiriske belæg 
for eller på anden måde belyse den opstillede problemstilling.

Teknik er det nederste niveau. Det er reglerne for den konkrete frem
gangsmåde, når der er valgt en problemstilling (hypotese), og når der er 
truffet afgørelse om, hvordan den skal undersøges. Til teknik regnes her 
kildekritik, statistik, regnskabsanalyse, diskursanalyse og eventuelle 
andre teknikker.

Forskningsprocessen omfatter aktiviteter på alle niveauer og indebæ
rer som regel en fortløbende vekselvirkning mellem aktiviteter på alle 
tre niveauer, i hvert fald i større undersøgelser. Hvis et af kravene til vi
denskab er, at den skal være kritisk (forstået sådan, at den skal kunne 
tage alt op til nærmere efterprøvning), og herunder ikke mindst være 
selvkritisk, så følger deraf, at historikeren skal gøre sig sine forudsæt
ninger klart på alle de tre niveauer. Der vil i alle tilfælde være tale om, 
at historikeren bygger på antagelser på alle tre niveauer, også selv om 
han eventuelt ikke har gjort sig det klart.

Det følger heraf, at det ikke er tilstrækkeligt at svare »kildekritisk 
metode«, når man bliver spurgt om sit teoretiske grundlag. Kildekritik 
er ikke en metode, men en teknik. Det er der måske nogen, der vil be
stride; den diskussion er ikke vigtig her, for der er næppe nogen, der vil 
bestride, at kildekritik ikke kan gøre det ud for både teori og metode og 
teknik på én gang, og som sagt indebærer forskningsprocessen aktivitet 
på alle tre niveauer, så »kildekritisk metode« kan ikke stå alene som 
svar, når en historiker bliver spurgt om sit teoretiske grundlag. Hermed 
er der gjort op med den ene af de konkrete tilskyndelser; den sproglige 
vending vil blive taget op nedenfor.

Af de tre niveauer er det teoretiske det mest komplicerede. Metode og 
teknik kan naturligvis også rumme vanskeligheder, men dem vil der 
ikke blive set nærmere på her.

Teori blev defineret som antagelser om overordnede sammenhænge 
og sagsforhold. Med den definition omfatter det teoretiske niveau flere

8



Teori - metode - teknik i erhvervshistorien

elementer. De vil her blive samlet under de to hovedgrupper: Omver
densforståelse og erkendelsesteori, som begge rummer nogle meget ge
nerelle og nogle mere emnespecifikke elementer.

Omverdensforståelse
Omverdensforståelse (ontologi, kosmologi). Hermed menes grundan- 
tagelserne om virkelighedens beskaffenhed. Det findes der flere me
ninger om, men da formålet som nævnt indledningsvis er at klar
lægge mit personlige ståsted, vil jeg i det følgende kun gøre rede for 
det.

Fundamentalt mener jeg, at virkeligheden eksisterer, at der findes en 
virkelighed uafhængigt af iagttageren og iagttagelsen.5 Denne virkelig
hed består af tid og rum eller anderledes sagt, den er tid og rum. Der 
findes ingen virkelighed uden for tid og rum.

Virkeligheden (universet, verden, alting) er et sammenhængende 
hele. Det er en proces, der tog sin begyndelse ved the big bang for 15 
mia. år siden, ca. 15 mia. Processen udgøres af en (given) energimæng
des formforandringer og er præget af en tiltagende diversifikation.

Det følger heraf, at virkeligheden har to grundkarakteristika, at det er 
en proces (forandring), og at den rummer en diversifikation (at noget 
udvikler sig til noget andet). Det bliver derfor videnskabens hovedop
gave at beskrive, analysere og forklare forandringer. I den forbindelse 
er begreber som forandring og varighed og bevægelse og udstrækning 
centrale. Her skal der kort ses på forholdet mellem forandring og varig
hed. Når det siges, at virkeligheden fundamentalt set er en proces, lig
ger det ikke deri, at alting altid forandrer sig. Hvis atomer opfattes som 
en form for bunden energi, så står man her over for fænomener af me
get lang varighed. Et bestemt biologisk individ repræsenterer tilsvaren
de i sin levetid en bestemt dna-profils varighed. Institutioner i et sam
fund kan eksempelvis indebære en uforanderlighed i et bestemt ansvars
område (selvom den konkrete udmøntning ændres). Virkelighedens 
proceskarakter indbefatter således både forandring og varighed (tidsbe
grænset uforanderlighed).6

Når det her siges, at virkeligheden er en proces, og at videnskabens 
opgave er forandringsanalyse (+/-), så ligger der ikke heri, at man ikke 
kan studere tilstande eller foretage synkrone beskrivelser. Det kan man 
naturligvis; blot skal man gøre sig klart, at man derved har foretaget et 
udsnit af virkeligheden, som kun kan forstås fuldt ud, når det sættes ind 
i en tidslig sammenhæng.
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Det er videnskabens opgave at beskrive det faktiske forløb og af
dække de vigtigste sammenhænge. Hermed er jeg imidlertid gået ud 
over emnet for dette afsnit. Det handler om omverdensforståelse. Vi
denskabens opgave vil blive omtalt nedenfor i afsnittet om erkendelses
teori. Her skal der ses på et mere udbygget ontologisk/kosmologisk stå
sted. Teori om man vil.

I den kosmologiske diversifikationsproces kan man tale om tre hoved
trin, i hvert fald anskuet fra vores planet. Der er den fysiske, den biolo
giske og den samfundsmæssige side af virkeligheden.7 Der er naturligvis 
mange flere, men her begrænser vi os til tre. Det er sider af samme virke
lighed, ikke tre forskellige virkeligheder. Den biologiske side af virkelig
heden er også fysisk og kan opfattes som et specialtilfælde af den fysiske 
side, den samfundsmæssige side er på samme måde også en del af såvel 
den fysiske som den biologiske side af virkeligheden. Der kan gives en 
fysisk beskrivelse af den biologiske side af virkeligheden, og der kan 
gives både en fysisk og en biologisk beskrivelse af den samfundsmæssi
ge side af virkeligheden, men de vil ikke være udtømmende.

Et eksempel: En begivenhed kan fysisk beskrives sådan, at et metal
stykke af en bestemt form bevæger sig fra punkt a til punkt b med has
tigheden n, den samme begivenhed kan biologisk beskrives sådan, at et 
pattedyr af racen homo sapiens foretager en bevægelse af højre pege
finger, hvilket afstedkommer, at metalstykket bevæger sig fra punkt a til 
punkt b, men en udtømmende beskrivelse af begivenheden kommer 
først, når den sættes ind i sin samfundsmæssige sammenhæng, og begi
venheden beskrives sådan, at Lee Harvey Oswald affyrer et gevær 
(punkt a) mod præsident Kennedy (punkt b), og selv på dette niveau er 
der i øvrigt som alle ved ikke tale om en udtømmende beskrivelse af be
givenheden.

Den biologiske side af virkeligheden rummer altså egenskaber ud 
over de fysiske, som ikke kan forstås ud fra en fysisk beskrivelse, og 
den samfundsmæssige side af virkeligheden rummer egenskaber, som 
hverken kan forstås ud fra en fysisk eller en biologisk beskrivelse. Men 
den biologiske side af virkeligheden eksisterer inden for de fysiske ram
mer og kan ikke sætte sig ud over de fysiske rammer, og den sam
fundsmæssige side af virkeligheden er på tilsvarende måde begrænset af 
nogle fysiske og biologiske rammer, som den ikke kan sætte sig ud over. 
(Dog er det muligt, at man ved hjælp af kunstig intelligens vil kunne 
sætte sig ud over de biologiske rammer).

At det forholder sig sådan, er der næppe nogen, der vil bestride, men
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der kan være en tendens til at glemme det i diskussioner af den sam
fundsmæssige side af virkeligheden. Men en enkelt velrettet meteor af 
tilstrækkelig størrelse vil ikke bare kunne overflødiggøre dansk er
hvervshistorie, men vil kunne udrydde al samfundsmæssighed i vores 
solsystem i ét hug. Og en miljøkatastrofe af tilstrækkeligt omfang vil 
kunne have samme effekt, måske ikke i ét hug, men på forholdsvis kort 
tid. Så afhængigheden af de fysiske og biologiske rammer er en realitet 
for den samfundsmæssige side af virkeligheden.

Som nævnt har de tre sider af virkeligheden deres særlige karakteristika.
Den fysiske side er karakteriseret af bestemte energiformer, lys, var

me, elektromagnetisme, mekanisk bevægelse og fast stof (fast stof er 
bunden energi) og karakteriseret af, at den ene energiform kan omdan
nes til den anden. Særlig interessant i den videre sammenhæng er dan
nelsen af fast stof, over 100 grundstoffer med forskellige egenskaber. 
Her ligger virkelig en diversifikationsmekanisme bag. Den fysiske side 
af virkeligheden er yderligere karakteriseret ved en gruppering af fast 
stof i mælkeveje og solsystemer. De fysiske egenskaber på planeten jor
den kan beskrives ved hjælp af den klassiske fysik, der udgør et græn
setilfælde af de mere omfattende relativitetsteorier.

Den biologiske side af virkeligheden er underkastet den fysiske vir
keligheds rammer, men rummer derudover egenskaber, som ikke findes 
i den fysiske side af virkeligheden. Om der findes biologiske systemer 
andre steder i universet er uvist, men muligt. På forskningens nuværen
de stade må man begrænse sig til det biologiske system på planeten jor
den. Det tog efter de nu fremherskende teorier sin begyndelse med dan
nelsen af nogle aminosyrer i urhavet for godt 3.8 mia. år siden og har 
derfra udviklet sig til den skikkelse, det har i dag. Det er karakteriseret 
af fænomener som celler, gener, individer, arter, stofskifte, forplantning, 
sansning, kommunikation og flokdannelse. Det har som diversifika
tionsfaktorer mutation, genrekombination (forplantning) og selektion 
som grundlæggende principper.

Den samfundsmæssige side af virkeligheden er underkastet begræns
ninger sat af den fysiske og biologiske side af virkeligheden. Det kan 
diskuteres, præcis hvornår den tog sin begyndelse. Her sættes begyn
delsen til de første statsdannelser i Mellemøsten for ca. 4.500 år siden. 
Derfra har den udviklet sig til den skikkelse, den har i dag. Den har ud 
over fysiske og biologiske karakteristika en række egenskaber, som 
ikke findes i hverken den fysiske eller den biologiske side af virkelig
heden: bevidsthedsmæssige fænomener såsom refleksion og abstrak-
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tion, mellemmenneskelige relationer såsom bytte af værdier, undervis
ning og institutioner militære, politiske, økonomiske.

Den afgørende bevægende kraft i den samfundsmæssige side af vir
keligheden er menneskelig handling (inkl, eventuelle bagvedliggende 
overvejelser). Den østrigske økonom Ludwig von Mises sagde, at hand
lingsbegrebet havde samme status i humanvidenskaberne som kausali
tetsbegrebet i samfundsvidenskaberne.8

Det er ikke tanken her at foretage en systematisk opregning af de sær
lige egenskaber ved virkelighedens forskellige sider. Der henvises til 
Simo Køppes bog fra 1990, Virkelighedens niveauer. I forbindelse med 
forskningsprocessen bygger man under alle omstændigheder på mere 
eller mindre eksplicitte antagelser af kosmologisk/ontologisk karakter, 
og et bedre grundlag på det punkt har bestemt sin værdi.

Omverdensforståelsen vedrører ikke kun de overordnede kosmologiske 
sammenhænge og virkelighedens dybeste beskaffenhed. Med til om
verdensforståelse hører også den emnespecifikke kontekst. Dermed 
tænkes på den baggrundsviden, som man altid bygger på. Al videnska
belig aktivitet består i undersøgelser af udsnit af virkeligheden, og vi
den om de rammer, som et udsnit foretages i, er naturligvis vigtig.

En mere bevidst og systematisk bearbejdelse af den emnemæssige 
kontekst forekommer at være en nødvendighed i alt videnskabeligt ar
bejde. Det er den konkrete kontekst, som de anvendte teorier knyttes til, 
og det er den konkrete kontekst, som teoriernes gyldighedsområde skal 
præciseres i forhold til. Det er også den konkrete kontekst, som man risi
kerer at gøre vold imod, hvis man foretager et uheldigt virkelighedsud
snit (emneafgrænsning). Man er derfor som forsker nødt til at gøre sig 
klart ikke bare, at man bygger på bestemte antagelser om den emnemæs
sige kontekst, men også hvad det er for antagelser, man bygger på.

Det er et punkt, som der vil blive gjort en del ud af i den sidste del af 
denne artikel, som vil forsøge at opstille en oversigt over den erhvervs
historiske kontekst. Forinden skal der imidlertid ses på problemerne 
omkring erkendelsesteori.

Erkendelsesteori
Det andet hovedområde inden for det teoretiske niveau er erkendelses
teori, epistemologi.

Her er grundantagelsen, at virkeligheden kan erkendes videnskabe
ligt i hvert fald i en vis udstrækning. Det rejser spørgsmålet, hvad vi-
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denskabelig erkendelse er. Det er en kumulativ, intersubjektiv proces, 
som bestræber sig på at give falsificerbare, men ufalsificerede beskri
velser af udsnit af virkeligheden. Det er en uafsluttet proces, som har 
ført til resultater af større eller mindre grad af sikkerhed. Den viden
skabelige forskningsproces skal overholde regler om eksplicit og gyldig 
argumentation, dokumentation af grundlag og fremgangsmåde og skal 
fremlægge sine resultater i en kohærent og konsistent form. Kriteriet på 
videnskabelig gyldighed er overensstemmelse (korrespondens) med 
virkeligheden. Der ligger betydelige vanskeligheder her, fordi det ikke 
er ligetil at forklare, hvori en sådan korrespondens består, eller hvordan 
man godtgør, at den er tilvejebragt. Videnskabelig viden er viden, der 
korresponderer med virkeligheden i den forstand, at man kan handle ra
tionelt ud fra denne viden, at alle forsøg på at falsificere den er slået fejl, 
og at den giver en forklaring på det behandlede udsnit af virkeligheden, 
som ikke er i modstrid med den øvrige videnskabelige viden.

Dette skal imidlertid sammenholdes med, at den videnskabelige er
kendelse har form af principielt foreløbige resultater i en uafsluttet er
kendelsesproces. Man kan ikke stille krav om, at videnskabelige resul
tater på alle trin af den videnskabelige erkendelsesproces skal leve op 
til kravet om, at man skal kunne handle rationelt på grundlag af den vi
denskabelige erkendelse (prædiktionskriteriet), eller at man skal kunne 
anstille forgæves falsifikationsforsøg (falsifikationskriteriet). Der er si
der af virkeligheden, hvor man er afskåret fra nogensinde at kunne nå 
en erkendelse, der lever op til de to kriterier. Det betyder naturligvis 
ikke, at man er afskåret fra at arbejde videnskabeligt med disse sider af 
virkeligheden, men det betyder, at man ikke kan nå så sikker viden på 
de områder, som man kan med hensyn til andre emner. Hvor man er ude 
af stand til at godtgøre en egentlig korrespondens med virkeligheden, 
må man lade sig nøje med et konsensuskriterium for videnskabelighed.9 
Kravene om eksplicit og gyldig argumentation, dokumentation af 
grundlag og fremgangsmåde og kohærent og konsistent fremlæggelse er 
i alle tilfælde gældende.

En videnskabelig undersøgelse beskæftiger sig med udsnit af en sam
menhængende, altomfattende, (direkte eller indirekte) materielt forelig
gende virkelighed. Denne virkelighed har én ganske bestemt beskaffen
hed, og den videnskabelige analyse har til opgave at give en så præcis 
og korrekt beskrivelse af denne som muligt. Når det her siges, at virke
ligheden har én ganske bestemt beskaffenhed, så betyder det ikke, at 
denne virkelighed ikke kan anskues fra mange forskellige sider og rum-
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me mange forskellige aspekter. Beskaffenheden kan være overordentlig 
mangesidet og sammensat. Man vil aldrig kunne sige, at man har givet 
en udtømmende beskrivelse; der vil altid kunne tænkes nye synsvinkler 
eller nye sammenhænge, som ikke er dækket af hidtidige beskrivelser. 
Betragtningen ‘at virkeligheden har én ganske bestemt beskaffenhed’ er 
imidlertid en forudsætning for, at man kan foretage en videnskabelig 
analyse af virkeligheden. Det er forudsætningen for, at man kan afgøre, 
om en videnskabelig undersøgelse er rigtig eller forkert.

Der ligger ikke heri, at en virkelighed ikke kan være flertydig. Det 
kan den godt i den forstand, at den kan analyseres ud fra flere forskel
lige udgangspunkter og synsvinkler, men hvis to undersøgelser af sam
me udsnit af virkeligheden ud fra samme problemstilling fører til mod
stridende resultater, så er det ikke udtryk for, at virkeligheden kan anta
ge hinanden udelukkende former, men udtryk for, at det endnu ikke er 
lykkedes at nå til sikker videnskabelig erkendelse af det undersøgte for
hold.10

Det er et punkt, hvor postmodernister og socialkonstruktivister giver 
udtryk for en anden opfattelse.

Til illustration af synspunktet kan anvendes et eksempel hentet fra 
Per H. Hansens artikel »Virksomhedshistorie og den sproglige vending 
- kan vi bruge den?« i Erhvervshistorisk Årbog 2003. Han skriver her 
(s. 18f):

Hvad er f.eks. en virkelig og konkret virksomhed som f.eks. møbelprodu
centen »Fritz Hansen«? Er det en juridisk enhed eller en velafgrænset, klar 
og fast organisation? Er det topledelsen, hvis perspektiv de fleste histori
kere fokuserer på? Eller er det de ansatte, og er de ansatte så medarbejde
re eller underordnede? Er virksomheden en udbyttende institution i det ka
pitalistiske klassesamfund, eller er den en nødvendig forudsætning for ska
belsen af et rigt og demokratisk samfund? Eller er den en symbolsk stør
relse, der ikke kan defineres klart i tid og rum, fordi det afhænger af hvil
ket perspektiv - hvilken teori - vi anlægger, når vi studerer og beskriver 
den?

Er en virksomhed en økonomisk organisation med divisioner og klare ar
bejdsdelinger eller er den et Brandl Eller er det en levende kultur med et 
net af betydninger og formelle og uformelle relationer, der går på kryds og 
tværs og ind og ud af virksomheden? Jeg er tilbøjelig til at mene, at en virk
somhed kan defineres eller italesættes på mange vidt forskellige måder, og 
at vi derfor ikke en gang for alle kan definere den som en størrelse af en
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ganske bestemt beskaffenhed. Den teori, vi anlægger på en virksomhed, 
medvirker til at bestemme, hvad en virksomhed kan opfattes som, og det 
får konsekvenser for beslutninger og handlinger og dermed for virkelighe
den og virksomheden.

... Hver gang vi vælger at beskæftige os med en eller flere virksomheders 
historie, må vi altså definere, hvad det mere præcist er, vi vil undersøge. 
Hvad for en af de ovennævnte virksomheder vil vi beskæftige os med. 
Hvilken teori vil vi anskue virksomheden fra?

Citatet beskriver en række aspekter af virksomheden Fritz Hansen. De 
opstilles som alternative forslag til, hvad virksomheden er, og i fortsæt
telsen rejses spørgsmålet. »Hvad for en af de ovennævnte virksomheder 
vil vi beskæftige os med?«. Dertil må man indvende, at det ikke er kor
rekt at opstille de mange beskrivelser, som om de hver især kan gøre 
krav på at være en udtømmende beskrivelse, der udelukker de andre. 
Det er heller ikke korrekt at spørge, hvad for en af de ovennævnte virk
somheder, man skal beskæftige sig med. Der er ikke tale om flere virk
somheder, men kun om én, nemlig Fritz Hansens møbelfabrik, og den 
har en ganske bestemt beskaffenhed, eksempelvis er det en møbelfabrik 
og ikke et ægpakkeri, og det forhold, at den har en ganske bestemt be
skaffenhed, sætter os i stand til at tage stilling til de anførte beskrivelser. 
Eksempelvis er det ikke korrekt at spørge, om virksomheden er en juri
disk enhed eller en velafgrænset, klar og fast organisation; det ene ude
lukker ikke det andet. Når der spørges, om virksomheden er tople
delsen, kan det besvares benægtende, da virksomheden omfatter meget 
andet end de ansatte og mange andre ansatte end topledelsen. Når der 
videre spørges, om de ansatte er medarbejdere eller underordnede, så 
gælder det igen, at det ene i og for sig ikke udelukker det andet (med
arbejdere kan være over-, side- eller underordnede). Det spørgsmål kan 
man tage stilling til, fordi virksomheden på personalesiden har den gan
ske bestemte beskaffenhed, at den er hierarkisk opbygget og ikke f.eks. 
organiseret som et kooperativt foretagende af fuldstændig sideordnede 
personer. Når der spørges, om det er en udbyttende institution i det ka
pitalistiske klassesamfund eller en nødvendig forudsætning for ska
belsen af et rigt og demokratisk samfund, må man dertil sige, at virke
ligheden har den objektive beskaffenhed, at begge opfattelser forekom, 
men at ingen af dem er godtgjort i videnskabelig forstand, og at teorien 
om den udbyttende institution bygger på det marxistiske merværdibe
greb, som er afledt af arbejdsværditeorien, som ikke lader sig oprethol-
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de. Når der spørges, om det er en symbolsk størrelse, må man svare, at 
virksomheden naturligvis godt kan opfattes som symbol på noget andet, 
men igen her gør det sig gældende, at virksomhedens faktiske beskaf
fenhed sætter grænser for, hvad den kan symbolisere. Det er let at finde 
på eksempler, den ikke egner sig til. Og så videre.

Det anførte citat er formuleret polemisk mod det synspunkt, at en virk
somhed har én ganske bestemt beskaffenhed, men der er intet i det an
førte, der godtgør, at en virksomhed har mere end én beskaffenhed. Der
imod illustrerer citatet glimrende, at én og samme virksomhed kan an
skues fra mange forskellige synsvinkler, men det er noget andet. Når 
synsvinklen er valgt, så er det virkelighedens ganske bestemte beskaf
fenhed, der undersøges, og virkelighedens ganske bestemte beskaffen
hed, der afgør, om undersøgelsen er korrekt eller forkert, eller om 
spørgsmålet på det foreliggende grundlag ikke kan besvares.

Per H. Hansen anvender i sin artikel begrebet den sproglige vending 
som et paraplybegreb over positioner som dekonstruktion, poststruktu
ralisme, socialkonstruktivisme, diskursanalyse m.fl.11

Det er der naturligvis ikke noget i vejen for, men i det følgende vil 
der blive sondret mellem sprogfilosofi og de konstruktivistiske retning
er. Begge dele omfattes af udtrykket den sproglige vending, men det er 
kun de konstruktivistiske retninger eller rettere bestemte positioner, 
som de indtager, som kritikken her rettes imod.

Sprogfilosofien har trukket sproget frem som en selvstændig faktor i 
den menneskelige erkendelse. Den videnskabelige erkendelse er sprog
ligt formidlet, og sproget sætter som et historisk og kulturelt betinget 
foranderligt redskab grænser for, hvilken erkendelse der kan nås, og 
hvilken erkendelse der kan formidles. Sprogfilosofien har dermed ud
peget et problemfelt, som ikke havde været taget tilstrækkeligt i be
tragtning.

Sprogets rolle i den videnskabelige erkendelse er naturligvis af over
vældende betydning. Den videnskabelige erkendelse er som nævnt en 
kumulativ intersubjektiv proces, som foregår ved bevidsthedsaktivitet 
hos en lang række enkeltindivider, der meddeler sig til hinanden ved 
hjælp af et sprog. Den videnskabelige erkendelse (inkl. det anvendte 
sprog) indgår selv som en del af den samfundsmæssige side af virkelig
heden og er bundet i tid og rum. Der ligger heri nogle begrænsninger og 
nogle fejlkilder. Der er dels nogle begrænsninger i form af det menne
skelige sanseapparat. Man kan meget vel forestille sig sider af virkelig-
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heden, som ikke manifesterer sig på en måde, som kan indfanges ved 
hjælp af det menneskelige sanseapparat inklusiv det måleapparatur, som 
findes. Det vil jeg ikke gå nærmere ind på her, men betragte det som 
dækket af det, der skal siges om sproget.

Med sproget tænkes her på de muligheder og ikke mindst de be
grænsninger, der er indbygget i sproget. Sproget er udviklet blandt an
det via biologisk selektion som middel til at overleve i en natur præget 
af kamp om fødegrundlaget under naturbetingelser af større eller min
dre risikobetonet karakter. I nogle henseender er de sproglige begræns
ninger et særligt problem i forhold til den fysiske side af virkeligheden. 
Naturvidenskabsmændene bruger et dagligdagssprog til at beskrive si
der af virkeligheden, der ligger helt uden for umiddelbar menneskelig 
erfaring. Til belysning af det kan man bruge det berømte eksempel fra 
forklaringerne på relativitetsteorien om to rumskibe, der passerer hin
anden i hver sin retning med lysets hastighed (300.000 km/sekund). Af 
pædagogiske grunde udstyres de to rumskibe med vinduer, så passage
rerne kan se hinanden under passagen. Eksemplet handler så om, hvor
dan det samme lysglimt opleves forskelligt i de to rumskibe, og hvem 
der ser hvad først. Det forekommer misvisende: Hvis to rumskibe pas
serer hinanden med lysets hast i modsat retning, så får passagererne - 
hvis de overhovedet kan overleve bevægelse med den hastighed - må
ske lige akkurat en fornemmelse af, at noget røg forbi, men de ser ikke 
noget som helst i dagligsprogsbetydning, og det famøse lysglimt vil 
næppe blive erkendt som en enkeltbegivenhed og en distinkt del af op
levelsen. Det har intet med almindelig menneskelig sansning at gøre, og 
det er vildledende at beskrive det i dagligsprogsvendinger. Samfundsvi
denskaberne har ikke det problem, men til gengæld det andet, at det an
vendte sprog i en eller anden udstrækning selv indgår i den studerede 
virkelighed.

Som nævnt har sprogfilosofien æren af at have taget sprogets rolle op 
til videnskabelig overvejelse og undersøgelse. De konstruktivistiske ret
ninger, der har forsøgt at videreudvikle det sprogfilosofiske arbejde, har 
imidlertid indtaget positioner, som i deres mest ekstreme udformninger 
vil hævde, at der ikke er noget uden for sproget, og som vil afvise, at 
spørgsmålet om, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, kan afgøres ved 
en undersøgelse af den materielt foreliggende virkelighed. Sproget ska
ber virkeligheden, hævdes det.

Det synspunkt er ikke korrekt. Man vil f.eks. ikke kunne sige, at 
forbrydelser er skabt af begrebet forbrydelse, og at før begrebet fand
tes, forekom der ikke forbrydelser. Man vil heller ikke kunne fjerne

17



Jørgen Fink

forbrydelser ved at afskaffe begrebet. De handlinger, der klassificeres 
som forbrydelser, fandtes forud for begrebet, og det var fordi hand
lingerne fandtes, at der var behov for et begreb til at betegne dem. 
Derimod kan det være rigtigt, at begrebets opdukken i sig selv kan 
gribe ind i historiens videre gang og i den forstand være med til at på
virke virkeligheden. Det, at bestemte handlinger klassificeres som 
forbrydelser, kan være indledningen til, at der iværksættes en samlet 
indsats i forhold til disse handlinger. Så man kan sige, at sproget på
virker virkeligheden, og at en given tids sprogpraksis er en del af den 
da foreliggende virkelighed, og at den er en faktor i den tids udvik
ling. Det er derfor også meningsfyldt at lave diskursanalyser, jf. ne
denfor, og at tage sprogets rolle og konceptualiseringens rolle op til 
undersøgelse både i sig selv og som del af en videre kontekst. Det er 
imidlertid ikke det samme som at sige, at sproget skaber virkelighe
den, og at astronomerne f.eks. har forsynet verdensrummet med sorte 
huller, som ikke fandtes før end slutningen af 1900-tallet, da begrebet 
blev skabt.

Det eksempel er hentet fra naturvidenskaberne, men det gør i den 
henseende ingen forskel, hvis man alene ser på samfundsvidenskaberne 
og f.eks. siger, at der er en kommunikativ relation mellem forsker og 
emne i samfundsvidenskaberne, og at man derfor ikke kan hævde, at der 
findes en social virkelighed med bestemte egenskaber uafhængigt af en
hver erkendelse og begrebsdannelse.12

Her må man for det første minde om, at den sociale virkelighed i sig 
selv omfatter både erkendelse og begrebsdannelse, så i den banale for
stand er virkeligheden ikke uafhængig af enhver erkendelse og begrebs
dannelse. Det er imidlertid ikke det samme som, at den sociale virke
lighed er afhængig af den videnskabelige erkendelse og begrebsdan
nelse og ændrer sig i takt med den.

Det bliver klart, hvis man skelner mellem den fremtidige sociale vir
kelighed og den fortidige. Den fremtidige sociale virkelighed har den 
objektive egenskab, at den påvirkes af den menneskelige erkendelses 
udvikling, og at videnskabelige teorier kan få betydning for den videre 
udvikling. Eksempelvis kan man forestille sig, at en teori om forholdet 
mellem investering i obligationer og aktier i sig selv kan føre til en æn
dring af investeringsmønsteret, eventuelt med det resultat, at teorien 
derpå mister sin gyldighed. Et sådant forløb er muligt, og i den sam
menhæng kan man tale om, at teorierne påvirker og i en vis udstrækning 
skaber virkeligheden. Anderledes med den fortidige virkelighed. En ny 
teori om oldtidens samfund og Romerrigets fald kan give os en bedre
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forståelse af den fortidige virkelighed, men ændrer ikke fortiden med 
tilbagevirkende kraft. Man kan ikke sige, at det er teorien, der skaber 
den udvikling, der førte til Romerrigets fald.

Hermed er der taget stilling til den anden af de to konkrete foranled
ninger til denne artikel, og jeg har præciseret, hvorfor jeg ikke mener, 
at de konstruktivistiske retninger inden for den sproglige vending re
præsenterer et holdbart synspunkt rent erkendelsesteoretisk. Jeg har 
gjort forholdsvis meget ud af det, fordi jeg ser det som et alvorligt pro
blem, at grænsen mellem virkelighed og fiktion er under nedbrydning, 
og i den problemstilling fremstår konstruktivismen som en form for fi
losofisk legitimering af denne nedbrydning, og det er derfor ud fra 
mange synspunkter vigtigt at sige fra.

Ligesom med hensyn til omverdensforståelse kan man også behandle 
erkendelsesteori på et generelt og et mere emnespecifikt niveau. På det 
sidstnævnte niveau vil jeg kort anføre nogle ord om en særlig side af 
sproget og sprogets problematiske rolle i erkendelsesprocessen, nemlig 
diskursen. Med diskurs tænkes på sprogbrug, altså ikke sprogets egne 
logiske strukturer, men den historisk givne sprogbrug, som i kraft af be
grebsdannelse, konventioner og normer præjudicerer, hvilke virkelig
hedsudsnit, der vil kunne tages op til undersøgelse. I stedet for diskurs 
kunne man sige ideologi.

Der ligger her som nævnt potentielt meget store fejlkilder for en vi
denskabelig erkendelse, og ud fra kravet om videnskabens selvkritik er 
det et punkt, som selvsagt skal tages i betragtning. Den videnskabelige 
erkendelse er ikke bare sprogligt, men også diskursivt formidlet, og dis
kursen er ligesom sproget selv et historisk og kulturelt betinget forander
ligt redskab og sætter grænser for, hvilken erkendelse der kan nås, og 
hvilken erkendelse der kan formidles. Det er de konstruktivistiske ret
ninger, der har trukket diskursens betydning skarpt frem, og på det punkt 
har de udpeget en særlig side af det sproglige problemfelt, som ikke har 
været taget tilstrækkeligt i betragtning, og det skal de naturligvis have 
æren for. Men som nævnt ovenfor har tilhængere af denne retning draget 
slutninger, som ikke følger med nødvendighed af vanskelighederne om
kring den sprogligt og diskursivt formulerede videnskabelige erkendelse.

Hermed forlader vi den overordnede videnskabsteoretiske behandling 
og koncentrerer os i det følgende om den historiske videnskab og gan
ske særligt om den erhvervshistoriske disciplin.
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Historievidenskab
Den historiske videnskab har i tillæg til de almindelige erkendelsesteo
retiske og videnskabsteoretiske problemer den vanskelighed, at den be
skæftiger sig med en ikke længere direkte foreliggende virkelighed. 
Man har derfor talt om, at historien skulle rekonstruere fortiden. Det er 
nok mere dækkende at sige, at historikeren foretager en teoretisk og em
pirisk funderet beskrivelse af udsnit af den fortidige virkelighed.

Man har også peget på, at historien er forpligtet til at præcisere det 
undersøgte virkelighedsudsnits placering i tid og rum. Det har ført til 
opfattelsen af historien som en særlig idiografisk (beskrivende et unikt 
forløb) videnskabsform til forskel fra de nomotetiske (lovmæssigheds
beskrivende) samfundsvidenskaber. Den modstilling forekommer ikke 
rimelig. En konkret historisk undersøgelse kan ikke negligere sam
fundsvidenskabelige resultater, hvis de er gyldige, og samfundsviden
skaberne kan ikke negligere historiske undersøgelser, hvis de godtgør, 
at en samfundsmæssig teori ikke har gyldighed for den pågældende 
undersøgelse. Det må i hvert fald føre til en indskrænkning af teoriens 
gyldighedsområde og måske til en omformulering eller en forkastelse. 
Historien og samfundsvidenskaberne beskæftiger sig begge med den 
samfundsmæssige side af virkeligheden og når begge frem til resultater, 
der er begrænset i tid og rum. Historievidenskaben er bare forpligtet til 
at præcisere sine resultaters gyldighed og er mindre frit stillet med hen
syn til valg af virkelighedsudsnit.

Historie og økonomi
The problem with history is the almost infinite multitude of events all of 
which have to be classified, described and analysed. A simplifying theoret
ical framework is essential and inevitable. (Freeman & Louçâ, s. 123)

To theorize is precisely to focus on those entities and relationships in real
ity that are believed to be central to the phenomena observed and largely to 
ignore the rest. (Nelson & Winter 1982, citeret fra Chr. Knudsen 11,313)

De to citater illustrerer økonomernes problem med historien. Der er for 
mange kendsgerninger.13 Deri har de naturligvis ret. Den videnskabeli
ge erkendelse består ikke i en 1:1 gengivelse af virkeligheden, men 
tværtimod i en koncentration om de væsentligste faktorer, dvs. de fak
torer, der er bestemmende for, hvordan mangfoldigheden af kendsger
ninger fungerer og udvikler sig. Der er altså brug for en teori, eller ret-

20



Teori - metode - teknik i erhvervshistorien

tere for teoretisering. Økonomerne vil derfor lede efter en historisk teo
ri, og historikerne - erhvervshistorikerne i det mindste - vil lede efter 
en økonomisk teori. Men begge parter bliver skuffet, for historikerne vil 
opdage, at der findes ikke én økonomisk teori, men mange, og ingen af 
dem er uden videre tilfredsstillende for en historiker.14 Tilsvarende vil 
økonomerne lede forgæves efter en historisk teori om den økonomiske 
udvikling og konstatere, at hovedparten af historikernes teorier er for
muleret ret lavt i det teoretiske hierarki. Der er, som den amerikanske 
erhvervshistoriker H.E. Krooss har sagt »no bible, no handbook, no 
textbook«.15

Det kan let føre til en opgivende holdning, så at man gensidigt afstår 
fra at sætte sig ind i den anden videnskab. I Chr. Knudsens bog om øko
nomisk metodologi kan man således læse, at økonomer i forbindelse 
med økonomisk teori typisk afslår at arbejde med de processer, der frem
bringer sociale mønstre, med den begrundelse, at det er meget svært.16 
Det svarer til, at historikeren siger kildekritik og derefter skynder sig vi
dere. Imidlertid kan man jo ikke blive stående ved det. Der efterlyses fra 
flere sider en tættere forbindelse mellem økonomi og historie, og det er 
åbenlyst, at de to videnskaber deler emne, men blot nærmer sig det fra 
forskellig side: »Economics was originally, and must continue to be, a 
historical science, since its subject matter is intelligible only as contextu
alized in history, and since economics and history can illuminate each ot
her«.17 Stærkt forenklet kan man sige, at økonomi behandler emnet top- 
down, mens historie behandler det bottom-up, og at det kniber økono
merne at nå ned til historikerne eller historikerne at nå op til økonomer
ne. I hvert fald kniber det for de to fag at nå hinanden.18

Det, der er brug for, er en række formidlende led mellem økonomer
nes teorier og historikernes myriader af kendsgerninger omhyggeligt 
placeret i tid og rum. Der er behov for en kortlægning af det fælles ter
ræn, som kan tjene som fælles referenceramme. Det vil jeg i det føl
gende forsøge at skitsere. Jeg minder i den forbindelse om, at viden
skabeligt arbejde er af principielt foreløbig karakter.

Erhvervshistorie
Kernen i erhvervshistorie er markedet. Det er den økonomiske udveks
ling, der finder sted på et marked, der er det centrale. Imidlertid træder 
markedet ikke ud af den blå luft. Historisk er markedet udledt af stof
skiftet. Der er tre basale forudsætninger for, at mennesket kan overleve 
som art: stofskifte, reproduktion og fysisk sikkerhed. Med udgangs-
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punkt i den biologiske funktion stofskifte er der inden for den sam
fundsmæssige side af virkeligheden foregået en langvarig diversifika
tionsproces, der har skabt nye fænomener såsom produktion af livsfor
nødenheder og redskaber, produktbytte, arbejdsdeling, handel, penge, 
virksomhed, kapital. I det følgende afgrænses emnet til tiden efter 1750. 
På det tidspunkt eksisterer der en lang række fænomener i forbindelse 
med et marked, hvis historiske tilblivelse ikke gøres til genstand for 
overvejelse, men tages for givet.

Opgaven bliver altså at opstille en oversigt over de centrale faktorer 
i forbindelse med markedets funktion. Udgangspunktet for det følgende 
forsøg er begrebet handling. I sidste instans består aktiviteten på et mar
ked af handlinger. Individuelle handlinger akkumuleres og danner et 
koordineringsbehov. Historisk udvikler der sig en lang række koordine
ringsformer, selvgroede mønstre, rutiner, vaner, eller magtbud, normer, 
love og institutioner. Den norske sociolog Gudmund Hernes har formu
leret sammenhængen mellem de individuelle handlinger og det stadig 
mere komplekse mønster af koordineringsformer på den måde, at soci
ale ændringer formidles gennem individuelle aktørers valg og beslut
ninger truffet under bestemte samfundsmæssige vilkår. En teori om so
ciale ændringer skal derfor kunne vise, hvordan makrotilstande påvirker 
individuel handling, og hvordan individuelle handlinger ændrer de ma- 
kromæssige tilstande.19

I stedet for ‘formidles’ var det måske bedre at sige, at sociale ændrin
ger skabes af individuelle handlinger, men at disse i meget høj grad er 
samfundsmæssigt påvirket eller bestemt, således at sociale ændringer er 
mere end bare summen af de individuelle handlinger. Der er en gensi
dig løbende påvirkning mellem de individuelle handlinger og de sam
fundsmæssige institutioner og rammer. Handlingerne er individuelt mo
tiveret, og motiveringen bestemmes dels af individuelle karaktertræk og 
erfaringer og dels af en samfundsmæssig påvirkning af kulturel, social, 
økonomisk og politisk karakter.

Heri ligger ikke, at enhver videnskabelig undersøgelse skal arbejde 
med alle de nævnte elementer, men alene, at de bidrager til det under
søgte forløb, og at en fuldstændig forståelse kræver, at alle elementer 
undersøges. Det er imidlertid selvfølgelig legitimt at afgrænse sit virke
lighedsudsnit, så et eller flere elementer lades helt ude af betragtning, 
blot skal man være klar over, at undersøgelsens gyldighedsområde be
grænses tilsvarende.

Erhvervsøkonomiens genstandsområde er blevet defineret som »den 
enkelte virksomhed og betydningen af faktorerne omkring den«.20 Den
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definition er for snæver. Virksomhedsniveauet er kun et af flere aggre
geringsniveauer.21 Imidlertid kan det være fornuftigt at tage udgangs
punkt i virksomhedsniveauet og så siden inddrage de øvrige aggrege
ringsniveauer.

Varemarkedet
Det er ud fra tanker som disse, at jeg i det følgende vil prøve at opstil
le en systematisk oversigt over de faktorer, der påvirker et marked. Ud
gangspunkt for valget af kategorier har som nævnt været handlingsbe
grebet. Individet har forskellige handlemuligheder, og de har været af
gørende for struktureringen af oversigten. Dens genstandsområde er 
markedet, og her tænkes specielt på varemarkedet (inkl. tjenesteydel
ser), mens faktormarkederne indgår blandt de generelle handlingsfor
udsætninger. Der knytter sig en vis usikkerhed til, om det er den bedste 
måde at inddrage dem i oversigten.

Markedet udgøres af den erhvervsmæssige udveksling af varer og tje
nesteydelser. Det er den dynamiske relation mellem udbud og efter
spørgsel, og det resulterer i prisdannelse og omsætning. De centrale de
terminanter er altså udbud og efterspørgsel, og oversigten tager derfor 
udgangspunkt i denne simple figur:

Figur 1. Markedet

Udbud Marked Efterspørgsel

Udbud og efterspørgsel vil blive behandlet hver for sig, men sådan, 
at efterspørgselssiden struktureres som et spejlbillede af udbudssiden 
med anvendelse af de samme kategorier. Udbudssiden først.

Nedenstående er altså et forsøg på at give en systematisk oversigt 
over udbudssiden på et varemarked på virksomhedsniveau struktureret 
efter de handlemuligheder, der findes, og kombineret med et forsøg på 
at registrere de centrale handlingsforudsætningskategorier, der er de 
nødvendige mellemled mellem handlende individ og fungerende mar
ked.

Der sondres ud fra graden af autonomi mellem tre principielt for
skellige handlingsmuligheder: Autonome (virksomhedsinterne), nego- 
tierede og politisk styrede. De to sidste er virksomhedseksterne. Det 
negotierede handlingsmulighedsniveau omfatter ikke markedstransak-
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tioner. Markedet opfattes som et selvstændigt handlingsmulighedsni
veau.

Udbudssiden kan altså illustreres af følgende figur:

Figur 2. De tre handlingsmulighedsniveauer

Autonome handlingsmulighedsniveau

Negotierede handlingsmulighedsniveau

Politisk styrede handlingsmulighedsniveau

Hvert af de tre handlingsmulighedsniveauer, det autonome, det negoti
erede og det politisk styrede, struktureres af en række determinerende 
faktorer, der skaber forudsætningerne for de konkrete handlingsmulig
heder, her kaldet handlingsforudsætninger. Forudsætningerne består af 
to hovedgrupper: de generelle og de specifikke. De generelle handlings
forudsætninger omfatter seks grupper: Kulturelle, politiske, samfundsø
konomiske, pengemarkedsmæssige, arbejdsmarkedsmæssige og tekno
logiske.

Derved opstår følgende oversigt:

Figur 3. Handlingsmuligheder og generelle handlingsforudsætninger

Kultur Politik Økonomi Pengemarked Arbejdsmarked Teknologi

Autonome

Negotierede

Politisk styret

De kulturelle, samfundsøkonomiske og politiske handlingsforudsætnin
ger falder uden for erhvervshistoriens egentlige forskningsfelt. De ud
gør den samfundsmæssige kontekst og indgår som en del af den nød
vendige baggrundsviden. De inddrages her i oversigten, fordi de udgør 
en nødvendig del af handlingsbetingelserne, men der vil ikke blive gjort 
mere ud af dem her. Pengemarkedet og arbejdsmarkedet er selv mar
kedsformer, og som nævnt ovenfor er det ikke sikkert, at de skal indgå 
i oversigten på netop denne måde, men foreløbig er de altså anført som 
to af de seks generelle handlingsforudsætninger. Der vil heller ikke bli-
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ve gjort mere ud af dem i den foreliggende sammenhæng. Derimod kan 
der være grund til at se lidt nærmere på den sidste af de generelle hand
lingsforudsætninger, den teknologiske.

De teknologiske handlingsforudsætninger opfattes her i en bred for
stand af begrebet og omfatter fem hovedgrupper: energi, råvare, trans
port, kommunikation og mekanisering. Det er påstanden her, at sammen
hængen mellem disse fem hovedgrupper kan antage noget, der nærmer 
sig systemkarakter. Det er et vigtigt punkt i forhold til de økonomiske 
konjunkturer og eventuelle cykliske udviklingsmønstre i dem. Det omta
les kort i slutningen af denne artikel. Det kan derfor være rimeligt at be
tragte dem som led i et mere omfattende teknologisk kompleks. Hver af 
de fem hovedgrupper kan underinddeles i nogle centrale faktorer.

Figur 4. De teknologiske handlingsforudsætninger

ENERGI RÅVARE TRANSPORT KOMMUNIKATION MEKANISERING

Kilde Kilde Måde Måde Energiudnyttelse

Form Form Middel Middel Hastighed

Præcision

Styring

Råvare tager i den foreliggende sammenhæng især sigte på hvilke råva
rer, der har været dominerende i den sekundære sektor i en rækkefølge 
træ, jern, stål, plastic, men i øvrigt vil der ikke blive gjort mere ud af de 
teknologiske handlingsforudsætninger her. I stedet vil interessen blive 
koncentreret om de specifikke handlingsforudsætninger.

De opdeles ligeledes i seks centrale kategorier: aktør, relation, insti
tution, fag, transaktion og udbud.

Det kan sammenfattes i følgende skema:

Figur 5. Handlingsmuligheder og de specifikke handlingsforudsætninger

Aktør Relation Institution Fag Transaktion Udbud

Autonom

Negotieret

Politisk st.
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De tre handlingsmulighedsområder repræsenterer en faldende grad af 
selvbestemmelse. På det første niveau, det autonome (virksomhedsin
terne), er der de største muligheder for selvbestemmelse. Det er her, 
virksomhederne befinder sig, og en virksomhed kan i en lang række til
fælde i henhold til sine egne interne beslutningsregler handle frit, dvs. 
uden at skulle spørge andre instanser om lov.

På det andet niveau, det negotierede (virksomhedseksterne, men ikke 
politisk styrede) bevæger man sig over på et traktatmæssigt eller for
eningsretligt område. Det kræver formaliserede beslutninger, som den 
enkelte virksomhed ikke på egen hånd kan fastlægge (selvom, der er 
nogle virksomheder, der i kraft af betydelig markedsmagt kan optræde 
på dette område, som om det var virksomhedsinternt).

På det tredje niveau er selvbestemmelsen lavest. Det er det politisk 
styrede niveau, og handlemulighederne dér betyder, at aktørerne ikke 
kan sætte sig ud over de politiske spilleregler (selvom man også der vil 
kunne støde på tilfælde, hvor enkeltvirksomheders magt også rækker 
ind på det politiske område).

De seks specifikke handlingsforudsætningskategorier omfatter for 
det første aktørerne, dvs. de handlende individer, dernæst de relationer, 
de indgår i, og som konkret bestemmer deres handlingsmuligheder 
inden for hver af de tre handlingsmulighedsområder, dernæst de institu
tioner, der danner rammen om aktørernes handlinger, og som det fjerde 
de fag, som aktørerne arbejder indenfor, og som nummer fem de 
transaktioner, som aktørerne foretager sig. Disse fem kategorier vedrø
rer de handlinger, der foregår uden for markedet og forud for henven
delsen til et marked. De leder frem til et resultat, der præsenteres på 
markedet som et udbud. Det er den sjette kategori, og den adskiller sig 
derfor fra de fem foregående ved at danne bindeled til markedet og mar
kedets særlige handlingsmuligheder.

De to dimensioner, handlingsmulighederne og handlingsforudsætnin
gerne, skaber et skema med 18 rubrikker, som i det følgende vil blive 
gennemgået ét efter ét med udgangspunkt i de tre handlingsmuligheder. 
Det sker på virksomhedsniveau; som nævnt findes der andre aggrege
ringsniveauer, jf. yderligere nedenfor.

Det autonome (virksomhedsinterne) handlingsmulighedsniveau 
De fem første kategorier, aktør, relation, institution, fag og transaktion 
vil på dette handlingsmulighedsniveau typisk være knyttet til institutio
nen en virksomhed.
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Aktør
Denne kategori giver for så vidt sig selv, idet handlinger forudsætter 
personer, der udfører dem. Det er derfor nødvendigt at vide, hvem der 
udfører handlingerne, at kende aktørernes identitet. Afhængigt af 
handlingsart kan det imidlertid være mere eller mindre præcis infor
mation, der er nødvendig. Jo mindre rutinepræget, jo mere præcise op
lysninger kræves. Aktører vil altså kunne beskrives enten som enkelt
aktører eller som medlemmer af en gruppe, f.eks. arbejderne på et 
skibsværft.

Den overordnede udvikling inden for aktørområdet har været ar
bejdsdelingen. Der er tale om en diversifikation i et voksende antal spe
cifikke kompetencer. Det er hele spektret fra koncerndirektør til yngste 
lærling og hele spekteret af fag fra landbrug og industri til serviceer
hverv. Mere interessant end aktørernes identitet vil derfor ofte være den 
kompetence, de repræsenterer.

Det er på dette felt, at en del af de økonomiske teorier har gjort sig 
antagelser med hensyn til rationalitet f.eks. af typen homo oeconomi- 
cus, det udbyttemaksimerende menneske. Teorierne falder i to grundty
per: den typologiske og den populationsteoretiske. Den typologiske op
fatter mennesker som ens i forhold til en bestemt egenskab, f.eks. ratio
nalitet (udbyttemaksimering), den populationsteoretiske opfatter 
egenskaber som forskelligt fordelt inden for en population.22 Af disse to 
er den populationsteoretiske klart den mest realistiske.

De kompetencer, som arbejdsdelingen har skabt, er de særlige fag
kompetencer, men det er ikke den eneste form for kompetencer, der er 
relevante. Diverse ikke-faglige kompetencer har også betydning for ak
tørernes handlinger i forhold til et marked og i forhold til hvilke hand
lemuligheder, der står åbne. De specificeres ikke nærmere her, men det 
er klart, at det almene uddannelsesniveau f.eks. har betydning for, hvor 
hurtigt markedstilpasninger (f.eks. ændring af produktionen og indfø
relse af nye produkter) vil kunne gennemføres.

Aktørernes kompetenceniveau er ikke statisk. Der foregår en vi
densakkumulation og en erfaringsopsamling. Det er naturligvis et vig
tigt punkt i forhold til den gensidige påvirkning af samfundets overord
nede strukturer og normer og de individuelle handlinger. Det er den in
dividuelle kompetences kumulative karakter, der skaber forudsætninger 
for tilpasning til ændringer andre steder i den overordnede sammen
hæng.
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Relation
Aktørerne optræder ikke isoleret, men som indehavere af relationelle 
roller. Dette forhold kan være af informel karakter, men vil ofte i en el
ler anden udstrækning være kontraktligt reguleret. De mellemmenne
skelige relationer kræver en form for koordinering, og historisk har der 
udviklet sig en række forskellige koordineringsformer.23 De kan have 
udmøntet sig i normer, rutiner og vaner eller have fået egentlig institu
tionskarakter, jf. næste kategori, og det er en af de vigtigste mekanismer 
i den måde, hvorpå det samfundsmæssige makroniveau determinerer de 
individuelle handlinger, sådan som Gudmund Hernes anførte i citatet 
ovenfor (s. 22). Det er et punkt, hvor også sociologisk teori med fordel 
kan inddrages.

Den vigtigste distinktion mellem relationerne er mellem sideordnede 
og hierarkiske. På det her undersøgte aggregeringsniveau, virksom
hedsniveauet (kombineret med det autonome handlingsmulighedsnive
au), udgøres relationerne især af de virksomhedsinterne samarbejdsfor
mer. Inden for rammerne af en virksomhed har de mange optrædende 
aktører fået tillagt forskellige beføjelser af mere eller mindre formalise
ret karakter.24 Historisk har der udviklet sig en forskel mellem ejere og 
ansatte. Det er hverken en unilineær eller en universel proces, men alli
gevel et forhold, der har spillet en betydelig rolle og derfor også til
trukket sig stor opmærksomhed, jf. Chandlers forfatterskab. Det har 
også givet sig udslag i økonomisk teori, hvor f.eks. principal-agent teo
rien knytter an til dette punkt. Den har specielt fokuseret på særlige re
lationer, som kan opstå mellem ejere og ansatte, nemlig opportunisme 
og asymmetrisk information, men relationerne kan have andre former 
end de to. Enkeltaktørernes virksomhedsinterne handlingsmuligheder 
præciseres i denne kategori, der registrerer deres formelle og faktiske 
beføjelser og ansvarsområde.

Relationerne kan bedømmes ud fra dimensionen magt.

Institution
Hermed tænkes på dette aggregeringsniveau og dette handlingsmulig
hedsniveau først og fremmest på virksomheden. Virksomheden er den 
centrale institution på udbudssiden, ligesom husholdningen er det på 
efterspørgselssiden. Virksomhederne kan inddeles i forskellige virk
somhedstyper. Det er indlysende, at arten af virksomhed har betydning 
for de handlemuligheder, der står åbne. En enkeltmandsvirksomhed er 
meget forskellig fra en multinational koncern. Chandler har gjort meget 
ud af overgangen fra U-form til M-form, men der er andre virksom-
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hedstyper end disse. Det er i øvrigt et punkt, der har været genstand for 
omfattende teoretiseringer. Chr. Knudsen taler således om en næsten ka
otisk mangfoldighed af teoretiske traditioner på dette område.25

Fag
Virksomhederne kan også inddeles i forskellige fag (smed, bager etc.). 
Det er for så vidt problemløst og en meget vel indarbejdet inddeling. Det 
anføres her som en selvstændig handlingsforudsætning, fordi faget også 
kan gøre sig gældende i forhold til andet end bare virksomhederne og 
derfor ikke kan reduceres til en særlig egenskab ved virksomhederne.

Faget som handlingsforudsætning på virksomhedsniveau falder ikke 
nødvendigvis sammen med en virksomheds aktivitetsniveau. En virk
somhed kan være beskæftiget med specielle dele af et fag eller med fle
re fag end ét, og fagbegrebet er under et større eller mindre forandrings
pres i retning af fagglidning.

Transaktion
Begrebet transaktion bruges her i en bredere forstand end i de økono
miske transaktionsomkostningsteorier. Der sondres dér mellem produk
tionsomkostninger og transaktionsomkostninger, hvor de sidstnævnte 
omfatter alle omkostninger ved markeds-føringen af varer i videste for
stand.26 I nærværende oversigt betegner transaktion alle de operationer, 
der går forud for ageren på et marked. Det er den egentlige handlings
kategori i modsætning til de ovenfor nævnte, der har været af mere 
strukturel karakter. Transaktion er for så vidt den mest omfattende ka
tegori på dette niveau. For overskuelighedens skyld kan transaktioner
ne samles i seks hovedgrupper:

1 ) Informationsindsamling
Det består af i hvert fald to punkter, markedsanalyse og erfaringsop
samling. Markedsanalyse skal her forstås i en bred forstand omfat
tende både råvaremarked, afsætningsmarked, substitutionsmulighe
der, faktiske og potentielle konkurrenter. Det er de fem faktorer, som 
Porter har peget på, uden at der dermed er foretaget en udtømmende 
opregning. Informationsindsamlingen omfatter alle forhold, der kan 
være relevante i forhold til mulighederne på et marked.

Til informationsaktiviteten hører også en erfaringsopsamling. Det 
er et punkt, som i lyset af et fremvoksende videnssamfund har til
trukket sig voksende opmærksomhed, og hvor det er en ledelsesop
gave at finde former for en systematisering af aktiviteten.27
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2) Strategivalg
Dette punkt omfatter den øverste ledelses valg af strategi. Det er 
baseret på den forudgående informationsindsamling og kan natur
ligvis antage mange forskellige former, men de mulige strategi
er kan inddeles i to hovedtyper, innovative og adaptive. Det er her 
de forskellige innovationsteorier knytter an på virksomhedsplan, i 
det omfang de beskæftiger sig med udviklingen på virksomheds
plan.

3) Planlægning
Her tænkes på den overordnede planlægning, som har to hovedele
menter, ressourceallokering og driftstilrettelæggelse. Det sidste er 
naturligvis afhængig af det første, men med driftstilrettelæggelse 
tænkes på den mere praktiske planlægning såsom valg af teknologi, 
uddannelse af personale, organisationsplanlægning etc.

4) Operationalisering
Det er den daglige drift af en virksomhed med den mangfoldighed af 
opgaver, som forekommer. De kan her samles under fire hovedru
brikker:
a) finansiering
b) implementering
c) kommunikation
d) registrering

5) Kontrol
Denne aktivitet kan opfattes som en systematiseret feedback meka
nisme. Kontrol er som aktivitet ikke sit eget formål, men skal skabe 
informationsgrundlag for justeringer. Man kan diskutere, om den 
skal regnes som et underpunkt under punkt 1 ) eller kan stå som et 
selvstændigt punkt. Kontrol omfatter aktiviteter som revision, bud
getopfølgning, periodisk status over igangværende projekter og øv
rige former for evalueringer. Det er et punkt, som agency-teorierne 
har arbejdet med.

6) Resultatopgørelse
Det gælder om dette punkt som om det foregående, at det er en form 
for informationsaktivitet, og at det for den sags skyld kunne opfattes 
som et underpunkt under enten 1) eller 5). Resultatopgørelse er na
turligvis en form for evaluering.

Kategorien transaktion på det autonome handlingsniveau er natur
ligvis central for de økonomiske teorier, der har gjort den enkelte 
transaktion til den basale analyseenhed, først og fremmest transak
tionsomkostningsteorien, også selvom den kun behandler en del af
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de handlinger, der her kaldes transaktioner.281 forhold til denne over
sigt, der er baseret på handlingsmulighedsgrundlaget, er de to typer 
af omkostninger sideordnet.

Udbud
Som nævnt adskiller den sidste kategori, udbud, sig fra de fem foregå
ende ved at udgøre bindeleddet til markedet og dets særlige handlings
muligheder. Aktiviteter under denne kategori foregår på markedsvilkår. 
Den autonome virksomhedsinterne aktivitet inden for de fem foregåen
de kategorier resulterer i et produkt/ydelse, der skal udbydes på et mar
ked.

I den foreliggende sammenhæng, hvor der foreløbig udelukkende ses 
på udbudssiden, vil spørgsmål som markedstype og markedsstruktur 
blive ladt ude af betragtning. De hører til selve markedet. Her er det nok 
at nævne, at udbudet naturligvis afhænger af den konkrete virksomheds 
fag eller fagkombination og hører hjemme i kategorierne produktion, 
distribution (handel), transport, kommunikation, finans eller service. 
Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at en virksom
hed ofte foretager et udbud inden for flere kategorier, især kombinatio
nerne produktion-distribution og produktion-service. På det punkt kan 
virksomheder være stillet over for valget mellem at lade transaktioner 
foregå via et marked eller lade dem foregå under virksomhedens egen 
(hierarkiske) styring, og i forhold til den type beslutningssituationer kan 
det være rimeligt at operere med et kontinuum med markedet i den ene 
ende og en hierarkisk virksomhed i den anden; blot skal man gøre sig 
klart, at det ikke er et valg, som en virksomhed i alle tilfælde kan fore
tage, og at der er forskel på graden af selvbestemmelse. I den her op
stillede oversigt er der tale om to forskellige handlingsmulighedsni
veauer, hvor det autonome virksomhedsinterne er forskelligt fra marke
det. Det opstillede kontinuum krydser altså grænsen mellem to hand
lingsmulighedsniveauer.29

Det negotierede (virksomhedseksterne) handlingsmuligheds
niveau
Det andet handlingsmulighedstrin er ligesom det første karakteriseret 
ved ikke at være politisk styret. Aktørernes handlingsmuligheder er alt
så ikke underlagt den politiske proces’ beslutningsregler. Men til forskel 
fra det første niveau er dette niveau virksomhedseksternt. Det ligger alt
så uden for, hvad den enkelte virksomhed kan foretage sig på egen
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hånd, alene bundet af sine egne interne beslutningsprocedurer. Hand
linger på dette niveau kræver medvirken af andre aktører end virksom
heden selv. Handlinger på dette niveau kræver en eller anden form for 
koordination med dele af virksomhedens omgivelser.

På dette handlingsmulighedsniveau kan aktørerne fra virksomhedsni
veauet prøve at finde løsninger på problemer, som ikke har kunnet lø
ses autonomt (virksomhedsinternt). Da markedet opfattes som et selv
stændigt handlingsmulighedsniveau, omfatter det negotierede niveau 
altså kun handlinger, der ligger uden for markedet selv. Der anvendes 
de samme handlingsforudsætningskategorier.

Aktør
Alle aktører fra det autonome handlingsmulighedsniveau har principi
elt mulighed for også at forsøge sig på det negotierede niveau. Men 
foruden aktørerne fra det autonome niveau optræder også andre aktører 
her som eksterne samarbejds- eller aftaleparter under en eller anden 
form.

Der gælder i vid udstrækning de samme betragtninger vedrørende ak
tørkategorien på dette handlingsniveau som på det foregående. Aktører 
kan være både enkeltpersoner og grupper, og behovet for at kunne præ
cisere, hvem der er aktører på området, veksler afhængigt af den kon
krete kontekst. Aktørerne kan beskrives både med hensyn til identitet og 
med hensyn til kompetence.

Relation
På det negotierede, virksomhedseksterne niveau er antallet af mulige re
lationer større end på det autonome, virksomhedsinterne. Her skal op
regnes fem, uden at kategorien dermed kan anses for udtømt: Ansøg
ning, aftale, samarbejde, kreditrelation (giver/tager) for så vidt den ikke 
har direkte markedskarakter, medlemskab, ejerskab. Om kreditrelatio
nen skal placeres her eller andetsteds må bero på yderligere overvejelse, 
herunder hele spørgsmålet om pengemarkedets indplacering i oversig
ten. Kreditrelationen kan anskues som en del af kategorien relation på 
det virksomhedseksterne niveau. Punktet finansiering ovenfor, (trans
aktionskategorien punkt 4a), vedrører virksomhedens egne finansie
ringstiltag, f.eks. træk på en kassekredit.

Hvad specielt relationen samarbejde angår, kan den antage man
ge forskellige former spændende fra et konkret samarbejde mellem to 
eller flere virksomheder, der udfører en ordre i fællesskab, til forskel
lige former for konkurrencebegrænsende samarbejde. Mere eller min-
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dre formaliserede netværks- og klyngerelationer hører også hjemme 
her.

Som ved det foregående handlingsmulighedsniveau udtrykker kate
gorien relation en eller anden form for magtforhold.

Institution
Antallet af mulige institutioner er naturligvis større, når man ser på det 
virksomhedseksterne område. De falder i to hovedtyper: Foreninger og 
andre.

Foreningerne er her en særlig vigtig institutionstype, når det drejer 
sig om at øve indflydelse på et marked. Brancheforeninger kan koordi
nere udbudssiden i forskelligt omfang grænsende til etablering af et 
monopol i den ene yderlighed. Noget tilsvarende kan gøre sig gælden
de for arbejdsgiverforeninger i forhold til arbejdsmarkedet, blot er der 
tale om, at arbejdsgiverne som oftest har stået som køber på det mar
ked og altså gennem arbejdsgiverforeninger tilvejebragt et monopson 
(hvor lønmodtagerorganisationerne har forsøgt at opbygge et mono
pol).

Hvis man arbejder på virksomhedsniveau, vil det være den enkelte 
virksomheds relation til foreningen, altså de muligheder den har i kraft 
af sit medlemskab og den måde den prøver at udnytte det på, der er de 
relevante handlinger. Foreningernes egen aktivitet vil skulle ananlyse- 
res på et højere aggreregeringsniveau som branche- eller sektorniveau.

De ikke-foreningsorganiserede institutioner omfatter andre virksom
heder, formaliserede netværk,30 non-profit institutioner, myndigheder 
m.m.

Fag
Også på dette handlingsmulighedsniveau hører faget med til handlings
forudsætningerne. Det har ikke mindst betydning i kombination med in
stitutionskategorien, hvor foreningernes forhold til fagene kan antage 
forskellige former (faglige, tværfaglige og flerfaglige), hvilket i høj 
grad er bestemmende for deres handlingsmuligheder.

Transaktion
Transaktionerne på dette niveau kan være de samme som på det auto
nome niveau, fordi der kan være tale om samarbejde mellem flere virk
somheder omkring konkrete erhvervsopgaver, hvor de deltagende virk
somheder i forhold til opgaven optræder, som om de var én virksomhed, 
men typisk er transaktionerne her af en anden karakter.
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Der er tale om forhandling, sagsbehandling (f.eks. fastsættelse af 
standarder eller normer), repræsentation, konsultation samt konkrete 
aktiviteter i forhold til penge-, valuta- og arbejdsmarked, hvis de skal 
placeres her. Da der i alle tilfælde er tale om en eller anden form for 
markedspåvirkning, vil transaktionerne i mange tilfælde sigte i retning 
af konkurrencebegrænsning.

Udbud
Aktiviteterne på det virksomhedseksterne niveau tager i almindelighed 
mere sigte på at regulere vilkårene på et marked end at foretage et 
egentligt udbud, så i forhold til kategorien udbud vil der snarere være 
tale om udbudsbegrænsning, men som nævnt kan der på dette niveau 
forekomme konkret erhvervssamarbejde mellem to eller flere virk
somheder, og den aktivitet resulterer naturligvis i et udbud på marke
det.

Det politisk styrede niveau
Det politisk styrede handlingsmulighedsniveau angiver et handlings
mulighedsniveau for aktører, der henvender sig til et marked. Det må 
ikke forveksles med det politiske system, der blev opstillet som en af de 
seks generelle handlingsforudsætninger. Med det politiske system tæn
kes på de helt overordnede politiske rammer, politisk styreform, bor
gerlige rettigheder, parlamentarisk tradition etc. Det er ikke det, der 
tænkes på her.

Det politisk styrede niveau er det niveau, hvor selvbestemmelsen i 
forhold til et marked er lavest. De individuelle handlingsmuligheder er 
her underlagt den politiske beslutningsproces’ regler. Også her anven
des de seks specifikke handlingsforudsætningskategorier.

Begrebet beskriver rammerne for de specifikke handlingsmulighe
der, der findes i forhold til markedet, på det politisk styrede handlings
mulighedsniveau. Det er i øvrigt et handlingsmulighedsniveau, der i 
vidt omfang har været udeladt i økonomisk teori. Der vil også være 
mange erhvervshistoriske enkeltundersøgelser, hvor dette niveau ikke 
spiller nogen eller nogen nævneværdig rolle, men det er vigtigt at fast
holde, at niveauet findes. Der er således en generel sammenhæng 
mellem valg af handlingsniveau og konjunkturudvikling, således at det 
politisk styrede handlingsmulighedsniveau får øget betydning i lavkon
junkturperioder.
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Aktør
Aktørerne på dette niveau kan være enkeltpersoner, grupper eller insti
tutioner. Principielt kan alle aktørerne fra det autonome handlingsmu
lighedsniveau også forsøge at agere på dette niveau, men det skal ske i 
henhold til den politiske beslutningsproces’ regler, hvorved en række 
aktører fra det politiske niveau, som ikke er aktører i forhold til marke
det, også inddrages i aktørgruppen her. Med undtagelse af vælgergrup
pen vil der på dette handlingsmulighedsniveau ofte være behov for at 
præcisere de enkelte aktørers identitet. Det afgørende kriterium er aktø
rernes indplacering i det politiske beslutningshierarki. Her tænkes både 
på deres formelle kompetence og på deres faktiske indflydelse.

Relation
Også på dette niveau er relationerne i en eller anden udstrækning magt
relationer. De roller, der kan forekomme, omfatter vælger-, partimed
lems-, supplikant-, lobbyist-, ekspert-, myndigheds- og lovgiverrollen. 
Med udgangspunkt i udbudssiden på et marked er supplikant- og lob
byistrollen de typiske relationer, idet det offentligretlige niveau er ka
rakteriseret af, at aktørerne fra udbudssiden på et marked ikke har no
gen selvbestemmelse på dette niveau og heller ikke, som på niveau 2, 
kan aftale eller forhandle sig til bestemte resultater, men er afhængige 
af en stærkt regelbunden politisk beslutningsproces. De vigtigste akti
viteter, der udgår fra aktørerne på udbudssiden, er derfor forsøg på at 
påvirke det politiske områdes besluttende organer gennem ansøgning 
eller pression og vil ofte foregå i en eller anden koordineret form, typisk 
formidlet af interesseorganisationerne.

Arten og omfanget af de relationer, der øver indflydelse på et marked, 
er imidlertid langt større på det offentligretlige niveau, og den aktivitet, 
der udgår fra de ansvarlige for udbudssiden, udgør kun en del af de mar
kedsrelevante aktiviteter. For en stor dels vedkommende er der tale om 
en almindelig samfundsborger-statsmagt (øvrigheds) relation, hvor ud
budssiden alene har valget mellem at overholde gældende love og regler 
eller udsætte sig for sanktion ved at overtræde dem.

For udbudssiden vil spørgsmålet være, i hvor høj grad det er muligt 
at omsætte økonomisk magt til politisk.

Institution
Som nævnt kan interesseorganisationerne, der blev omtalt i forbindelse 
med det forrige niveau, også være virksomme på det politisk styrede ni
veau. Blandt de øvrige relevante institutioner på dette niveau, som ak-
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tørerne på udbudssiden interagerer med, er partier, politiske repræsen
tationer, den offentlige administration, domstolene og pressen. Til den
ne kategori kan også henregnes eventuelle relevante offentlige virk
somheder.

For så vidt man vil sondre mellem lovgivningsprocessen og dens re
sultat, den gældende lovgivning, hører lovgivningen (inkl. administrati
ve afgørelser og bestemmelser) også hjemme i denne kategori. Den fal
der i tre hovedgrupper: den juridiske, den økonomiske og den markeds
specifikke regulering.

De to første omfatter dels rammelovgivningen i form af ejendomsret, 
næringsfrihed, kontraktfrihed o.l. samt konkurrencelovgivning og sel
skabslovgivning og dels den almindelige politisk bestemte samfunds
økonomiske regulering i form af love, der implementerer en regerings 
økonomiske politik, beskatning, told, eventuel prislovgivning m.m. 
Disse forhold henregnes som nævnt til de generelle handlingsforudsæt
ninger (se s. 24f). Her skal der derfor især peges på den markedsspeci
fikke regulering.

Dele af lovgivningen kan have et markedsspecifikt sigte og således 
øve direkte indflydelse. Der kan være tale om regulering af bestemte 
sagsforhold, mest udviklet i reguleringspolitikken under de to verdens
krige eller i bilaterale handelsaftaler, men der kan også være tale om 
f.eks. fastsættelse af normer eller standarder eller om ekspropriation el
ler autorisation. I en tidligere tid også privilegier.

Ftzg
Faget er også på dette niveau et selvfølgeligt led i de specifikke hand
lingsforudsætninger, og forskelle mellem fagene er måske i nogen 
grad blevet overset. I hvert fald fylder industrien og de industrielle fag 
langt mere i de økonomiske teorier end nogen af de andre erhvervsak
tiviteter, men erhvervshistorien som forskningsfelt omfatter hele er
hvervslivet, og teorier formuleret på grundlag af industriens udvikling 
har ikke nødvendigvis gyldighed for de øvrige fag og brancher og sek
torer.

Transaktion
Transaktionerne kan være forhandling, samarbejde, konsultation, pres
sion, administration, herunder beskatning og afgiftsberigtigelse, og lov
givning. Det er på dette handlingsniveau fortrinsvis aktiviteter af ikke- 
økonomisk karakter, eller i hvert fald af ikke-erhvervsøkonomisk ka
rakter.
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Udbud
Aktiviteter på dette handlingsmulighedsniveau resulterer almindeligvis 
ikke i egentlige udbud på et marked, men der kan forekomme aktivite
ter af den karakter såsom rationering, forbud o.l. Offentlige virksomhe
ders markedsudbud hører også hjemme her.

Figur 6. De specifikke handlingsforudsætninger på udbudssiden beskrevet på 
virksomhedsniveau

Aktør Relation Institution Fag Transaktion Udbud

Autonom Identitet 
Kompetence

Magt Virksomhed Identitet Økonomisk

Negotieret Forening Forhandling

Politisk st. Politisk organ Lovgivning

Figuren illustrerer, hvorledes aktører indgår i bestemte relationer knyt
tet til bestemte institutioner, der tilhører bestemte fag og foretager en 
lang række transaktioner, der resulterer i et udbud på et marked. I den 
forbindelse kan de betjene sig af tre forskellige handlingsniveauer, det 
autonome, hvor de kan handle alene bundet af virksomhedens egne be
slutningsregler, det negotierede, hvor aktørerne kan søge en eller anden 
form for samarbejde uden for den enkelte virksomheds egne rammer, 
ofte i foreningsform, og endelig det politisk styrede niveau, som aktø
rerne kan forsøge at påvirke til fordel for deres markedsposition og mar
kedsmuligheder.

I figuren er i stikordsform anført nogle af de vigtigste forhold, der gør 
sig gældende på det pågældende område.

Ved vurdering af figuren skal der mindes om, at de specifikke hand
lingsforudsætninger er determineret af de seks generelle, der blev om
talt ovenfor, jvf. figur 3.

Aggregeringsniveau
Ovenstående oversigt over de tre handlemulighedsniveauer og de seks 
hovedkategorier og de 18 kombinationer af dem har taget udgangspunkt 
i virksomhedsniveauet. Empiriske fænomener kan imidlertid beskrives
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på forskellige aggregeringsniveauer. Der kan vælges mange forskellige. 
Her skal peges på fem vigtige aggregeringsniveauer: Individniveau, 
virksomhedsniveau, brancheniveau, sektorniveau og samfundsniveau. 
Individniveauet er mindre nødvendigt i forhold til den her opstillede 
model, hvor aktørkategorien knytter de handlende individer til analy
sen. Analyseniveauet er naturligvis vigtigt i forhold til at afgrænse en 
teoris gyldighedsområde (domæne).

Handlingerne kan aggregeres fra de lavere niveauer til de højere. Det 
sker ud fra en populationsteoretisk (modsat en typologisk) systemfor
ståelse, dvs. populationen af aktører på de forskellige aggregeringsni
veauer tillægges ikke samme egenskab (f.eks. rationalitet), men opfat
tes som karakteriseret af varierende grader af en egenskab. Aggrege
ringen indebærer derfor mere end en simpel addition fra det ene niveau 
til det andet, og hvert aggregeringsniveau repræsenterer særlige mulig
hedsbetingelser.

Udbudssiden kan altså aggregeres på de ovenfor nævnte fem niveau
er.

Efterspørgselssiden
Imidlertid har det hidtil sagte koncentreret sig om udbudssiden. 
Hvis man vil belyse et markeds funktion eller markeders historiske 
funktion, må man nødvendigvis også inddrage efterspørgselssiden. 
Efterspørgselssiden kan beskrives på de samme aggregeringsni
veauer som udbudssiden. I nedenstående gennemgang tages udgangs
punkt i virksomhedsniveauet, idet opmærksomheden koncentreres 
om de faktorer, der kan påvirke efterspørgselen af en bestemt 
virksomheds produkter. Der anvendes omtrent den samme inddeling 
som ved udbudssiden: Der opereres med generelle og specifikke hand
lingsforudsætninger, hver delt op i seks kategorier, og der opereres 
med de tre handlingsmulighedsniveauer, det autonome, det negotiere- 
de og det politisk styrede. Imidlertid er der på efterspørgselssiden 
ikke tale om, at det autonome er virksomhedsintemt, da det ikke 
er virksomheden, men husholdningen, der er den centrale institu
tion.

Om det er hensigtsmæssigt på den måde at kategorisere efterspørg
selssiden som et spejlbillede af udbudssiden er et åbent spørgsmål. Det 
sker her med den begrundelse, at udbudssiden har handlemuligheder på 
efterspørgselssiden også uden for den egentlige markedsfunktion, og at 
det er nødvendigt at kunne udstrække analyser af udbudssiden til ana-
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lyser af hele markedssammenhængen på et hvilket som helst aggrege
ringsniveau. Udgangspunktet for nedenstående gennemgang af efter
spørgselssiden er altså udbudssiden.

Det autonome handlingsmulighedsniveau
Aktør
Den vigtigste aktør på dette niveau er forbrugeren. I forhold til udbuds
siden er det naturligvis ikke den enkelte forbruger, men den relevante 
forbrugergruppe, der har interesse. Afhængigt af aggregeringsniveau og 
vare er det et større eller mindre udsnit af befolkningen. I den forbin
delse bliver forbrugergruppernes demografiske, sociale, geografiske og 
økonomiske sammensætning vigtig. Aldersprofil, kønsfordeling, civil
stand etc. øver indflydelse på efterspørgselens konkrete form. Her skal 
der særligt peges på forbrugernes geografiske fordeling. Efterspørgse
lens grad af fysisk koncentration har tydeligvis været en faktor i mar
kedsøkonomiens udvikling.

Ligesom på udbudssiden må aktørerne på efterspørgselssiden opfat
tes som personer med kumulativ kompetenceopbygning. De erfaringer, 
der gøres på et marked, øver indflydelse på den videre efterspørgsel.

Der kan være særlig grund til at pege på, at udbudssiden (bestemte 
virksomheder) også kan optræde som aktør på efterspørgselssiden, idet 
den har mulighed for at påvirke efterspørgselen direkte.

Relation
Den fundamentale relation på efterspørgselssiden er kunderelationen. 
Den kan antage flere forskellige former fra tilfældige kunderelationer 
over kontokunder til stamkunder. Kundeforholdet repræsenterer en eller 
anden form for magtfordeling mellem udbyder og efterspørger, deter
mineret af faktorer som loyalitet, substitutionsmulighed etc.

I de tilfælde, hvor en virksomhed overlader transaktioner til marke
det frem for at udføre dem virksomhedsinternt, optræder virksomheden 
som efterspørger på det pågældende marked, og relationen mellem virk
somhed og underleverandør kan så være udtryk for et særligt kundefor
hold.

Institution
Den formentlig vigtigste institution på dette niveau er husholdningen, 
men som nævnt optræder der også virksomheder i efterspørgselsfunk
tionen.
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Feig
Det kan virke pedantisk at anføre fagkategorien her og måske ville va
reart være et bedre begreb på efterspørgselssiden. Kategorien registre
rer blot, at efterspørgselen retter sig mod varer/tjenesteydelser, der 
stammer fra bestemte fagområder, og at der kan udgå handlingsforud
sætninger fra dette forhold.

Transaktion
Denne kategori betegner de transaktioner, der ligger uden for mar
kedsaktiviteten, altså ikke selve købet, men hvad der eventuelt er gået 
forud til forberedelse af handling på et marked eller eventuelle efterføl
gende reaktioner. Herhen hører således information (herunder også den 
produktinformation, som udbudssiden stiller til rådighed), reklamation, 
planlægning (i mere eller mindre udtalt grad), finansiering og herunder 
opsparing.

Til transaktionerne hører også manipulation, dvs. udbudssidens for
søg på at målrette efterspørgselen ved hjælp af reklame.

Efterspørgsel
Svarende til udbudssidens udbud resulterer aktiviteten på efterspørg
selssiden i markedsaktivitet. Den har form af efterspørgsel, dvs. købsin
teresse. Det er en størrelse, som kan være vanskelig at registrere og der
med også vanskelig at dokumentere. I økonomisk teori er efterspørgse
len ofte blevet behandlet ud fra et nyttesynspunkt, som imidlertid er 
vanskeligt at håndtere. Enklere er det nok at analysere efterspørgselen 
ud fra graden af nødvendighed og graden af varighed.31 Fødevarer, ener
gi, tøj og bolig er alle behov af stor nødvendighed, men af forskellig va
righed. Den høje grad af nødvendighed viser sig ved, at substitutions
mulighederne ligger inden for området selv: fødevarer kan substitueres 
af andre fødevarer, tøj af andet tøj, men så længe de basale behov ikke 
er tilfredsstillet, er substitutionsmulighederne på disse områder meget 
små. Jo mere varierede substitutionsmuligheder, jo mindre nødvendig
hed.

Det negotierede niveau
Det er et niveau, hvor henvendelser til et marked ikke kan foregå på 
egen hånd, men skal fremgå af en eller anden form for koordinering 
mellem en efterspørgende aktør og andre aktører.
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Aktør
Aktørerne fra det foregående niveau kan også være aktører på dette ni
veau. Desuden indgår også aktører, som ikke selv deltager i efterspørg
selen, men som på anden måde bidrager til at påvirke den på dette hand
lingsmulighedsniveau, f.eks. ansatte i Forbrugerrådet, Teknologisk In
stitut etc.

Relation
Relationerne på efterspørgselssiden på dette niveau er i vid udstrækning 
af samme type som på udbudssiden. Samarbejde uformelt eller forma
liseret, medlemskab, abonnement, klient-sagsbehandler, konsultation. 
Relationerne kan vurderes som magtforhold baseret på økonomisk rå
derum, beslutningskompetence, faktisk indflydelse.

Institution
For en dels vedkommende er de relationer, der blev omtalt umiddelbart 
ovenfor, betinget af bestemte institutioner. Medlemskab af en forening 
må følge den foreningsretspraksis, der har udviklet sig, henvendelse til 
et forvaltningsorgan må følge gældende regler. Det afgørende skel i in
stitutionskategorien på dette niveau går mellem institutioner, der alene 
omfatter eller repræsenterer efterspørgselssiden, og institutioner, der på
virker efterspørgselen, men omfatter flere aktører end de direkte efter- 
spørgende. Til den første gruppe hører forbrugersammenslutninger som 
f.eks. FDM, indkøbsforeninger o.l. Til den anden gruppe hører institu
tioner som Forbrugerrådet (der ikke er oprettet eller finansieret af for
brugerne selv), sagkyndige instanser som Teknologisk Institut, der kan 
afgive responsa, samt måske ankenævn. Det sidste kan naturligvis di
skuteres, om de overhovedet hører hjemme i en oversigt som denne. De 
er taget med her, fordi det er instanser, der direkte kan tage stilling til 
bestemte markedstransaktioner, og hvis blotte eksistens i en eller anden 
udstrækning kan influere markedsadfærd. De vil kunne influere både 
udbuds- og efterspørgselssiden, men er her henregnet primært til efter
spørgselssiden, fordi henvendelse til et ankenævn vil udgå fra efter
spørgselssiden.

Fag
Faget vil kunne have indflydelse på efterspørgselssidens handlinger 
også på det negotierede handlingsmulighedsniveau, men det vil især 
være på højere aggregeringsniveauer end virksomhedsniveauet.
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Transaktion
De transaktioner, der optræder på dette handlingsmulighedsniveau, er 
til dels af samme type som de, der optræder på det politisk styrede ni
veau, men på det negotierede handlingsmulighedsniveau er der tale om 
transaktioner, der ikke er underlagt en politisk styret beslutningsproces. 
En del af transaktionerne vil således kunne bringes videre til det poli
tisk styrede niveau, hvis der ikke kan opnås løsninger på det negotiere
de.

Til transaktionerne hører: Information, kvalitetskravsspecifikation, 
forhandling, sagsbehandling, klage, forbrugeraktion (rettet mod virk
somheder, ikke mod myndigheder), demonstration.

Efterspørgsel
Hovedparten af transaktionerne på dette handlingsmulighedsniveau re
sulterer ikke direkte i en markedstransaktion, men det kan være tilfæl
det. Således hører f.eks. fællesindkøb eller boykot af bestemte varer 
hjemme her.

Det politisk styrede niveau
Hovedparten af den politisk styrede aktivitet vil tage sigte på at regule
re udbudssiden eller det samlede marked, men kun sjældnere sigte spe
cifikt på efterspørgselssiden. Det forekommer imidlertid. I den følgen
de gennemgang af de seks kategorier fremhæves kun de punkter, hvor 
efterspørgselssiden adskiller sig fra udbudssiden. I øvrigt henvises til 
omtalen af de tilsvarende felter dér.

Aktør
Aktørerne på efterspørgselssiden på det politisk styrede niveau om
fatter principielt alle aktører fra de to foregående niveauer, idet dog 
den enkelte efterspørgende aktør (forbrugeren) almindeligvis ikke be
nytter dette niveau i forbindelse med sin efterspørgselsaktivitet, højest 
indirekte i forbindelse med valg. Derimod vil de som medlemmer 
af forbrugersammenslutninger have handlemuligheder her. Desuden 
vil aktørerne fra udbudssiden også have mulighed for at øve på
virkning på efterspørgselssiden via det politisk styrede niveau, så i et 
vist omfang vil de også kunne optræde som aktører på efterspørgsels
siden.
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Relation
Relationerne svarer principielt til de relationer, der er beskrevet i det til
svarende felt på udbudssiden. Her gør der sig ikke særlig bemærkelses
værdige forskelle gældende mellem de to markedssider bortset fra, at 
efterspørgselssiden gennemgående ikke kan mobilisere så stor økono
misk magt som udbudssiden.

Institution
Ligesom på udbudssiden er lovgivningen den vigtigste del af denne ka
tegori på dette niveau. Den opdeles her i de samme tre hovedgrupper, 
idet dog den juridiske regulering (rammelovgivningen i form af ejen
domsret, kontraktfrihed o.l. samt konkurrencelovgivning og købelov- 
givning samt eventuel forbrugerbeskyttende lovgivning) sammen med 
den økonomiske regulering (den almindelige politisk bestemte sam
fundsøkonomiske regulering i form af love, der implementerer en rege
rings økonomiske politik: beskatning, told, eventuel prislovgivning 
m.m., forbrugsafgifter, tvungen opsparing o.l. tager direkte sigte på ef
terspørgselsregulering) regnes til de generelle handlingsforudsætninger.

Derimod hører den tredje hovedgruppe, den markedsspecifikke regu
lering til de specifikke handlingsforudsætninger. Det er de dele af lov
givningen, der har et markedsspecifikt sigte og således øver direkte ind
flydelse. Som eksempel kan anføres bestemmelsen fra 1973 om en 
maksimumsrumtemperatur på 21°, der bidrog til reguleringen af en be
stemt del af markedet, energiforbruget. Der kan være tale om regulering 
af mange forskellige sagsforhold, mest udviklet i reguleringspolitikken 
under de to verdenskrige eller i bilaterale handelsaftaler, men der kan 
også være tale om f.eks. fastsættelse af normer eller standarder eller om 
ekspropriation eller autorisation. I en tidligere tid fandtes også egentli
ge forbrugslove, der begrænsede forbruget af bestemte varer til bestem
te befolkningsgrupper.

Transaktion
Transaktionerne kan være forhandling, samarbejde, konsultation, pres
sion, administration herunder beskatning og afgiftsberigtigelse og lov
givning (idet der som nævnt sondres mellem lovgivningsprocessen og 
den deraf følgende retstilstand). Det er på dette handlingsniveau for
trinsvis aktiviteter af ikke-økonomisk karakter eller i hvert fald af ikke- 
erhvervsøkonomisk karakter.
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Imidlertid kan der også, jf. nedenfor, forekomme - eller udgå initia
tiv til - meget målrettet innovations- og inventionsaktivitet på dette ni
veau.

Efterspørgsel
Aktiviteter på dette handlingsmulighedsniveau resulterer almindeligvis 
ikke i egentlig efterspørgsel på et marked, men der kan forekomme ak
tiviteter, som er direkte markedsintervenerende såsom støtteopkøb, ra
tionering, forbud o.l. Offentlige virksomheders markedsefterspørgsel 
hører også hjemme her.

Der kan imidlertid være grund til at pege på en bestemt form for po
litisk styret efterspørgsel, nemlig den, der er knyttet til militære, rum
forskningsmæssige eller lignende tiltag. Denne specielle form for efter
spørgsel har stor betydning i forhold til udviklingen af det, der kaldes 
general purpose teknologi.32

Der kan på efterspørgselssiden principielt opereres med de samme ag
gregeringsniveauer som på udbudssiden, idet virksomhedsniveauet på 
efterspørgselssiden snarere kan kaldes husholdningsniveauet (eller for
brugsenhedsniveauet)

Markedet
Hvis man opstiller oversigten over udbudssiden over for en spejlvendt 
opstilling af efterspørgselssiden, så er de to umiddelbart modstående ka
tegorier, henholdsvis udbud og efterspørgsel, karakteriseret ved at dan
ne bindeled til markedssfæren. I mellemrummet mellem de to ligger det 
egentlige markedsfelt, det sted hvor byttet (køb/salg) finder sted.

Det kan illustreres ved figur 7 side 45:

Markedet opfattes her som sit eget handlingsmulighedsområde. Den 
inddeling i de tre handlingsmulighedsniveauer, der har været anvendt til 
strukturering af henholdsvis udbuds- og efterspørgselssiden, finder ikke 
anvendelse i forhold til selve markedsaktiviteten. De tre handlingsmu
ligheder danner ikke selvstændige markeder eller markedssegmenter.

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel bestemmer det pågældende 
markeds funktion inden for rammerne af de relevante handlingsforud
sætninger. Markedsfunktionen resulterer i prisdannelse og omsætning. 
Der er tre sider af markedet, som har særlig interesse: markedsstruktur, 
markedstype og konkurrenceform.
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Figur 7. Handlingsmulighedsniveauer og specifikke handlingsforudsætninger 
omkring et marked.

Med markedsstruktur tænkes på markedets form; om det er et fuldt 
integreret marked, eller det er segmenteret i en eller anden form. Særlig 
vigtig i den henseende er markedets geografiske struktur. Historisk har 
udviklingen gået i retning af, at oprindeligt relativt autonome lokalmar
keder i stigende grad integreres i større markedssammenhænge af re
gional, national eller global karakter.

Da udgangspunktet for denne oversigt er handlingsperspektivet, kan 
der være grund til at pege på, at markedets geografiske struktur også får 
betydning for, om der er tale om indenrigs- eller udenrigshandel, og at 
udenrigshandel i den henseende udgør en mere politisk reguleret aktivi
tet med særlige handlingsforudsætninger.

Markedstype. I en vis forstand kan man opfatte varemarked, penge
marked, arbejdsmarked og valutamarked som forskellige markedstyper, 
men i oversigten her er det valgt at opføre pengemarked og arbejds
marked blandt de generelle handlingsforudsætninger. Følgelig er inter
essen her koncentreret om varemarkedet (inkl. markedet for tjeneste
ydelser). Det kan inddeles i forskellige typer efter handelens art. Man 
kan sondre mellem standardvarer og differentierede varer, eller man kan 
sondre mellem dagligvare-, udvalgsvare- og investeringsgode- samt rå
varemarked.
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Endelig repræsenterer markederne forskellige former for konkurren
ce fra monopol i den ene yderlighed til monopson i den anden. Mar
kedsfunktionen under de forskellige konkurrenceformer er omhyggeligt 
beskrevet i neoklassisk økonomisk teori.

Tidsdimensionen
I det hidtil sagte har vi kun beskæftiget os med strukturen. Imidlertid 
blev det jo i indledningen stærkt understreget, at virkeligheden funda
mentalt set er en proces, og det gælder naturligvis også det virkelig
hedsudsnit, som hedder erhvervshistorien. Oversigten skal altså forstås 
som en struktur, hvor indholdet af de enkelte kategorier bevæger sig i 
tid, og hvor de indbyrdes proportioner og relationer mellem de enkelte 
dele forandres.

Tidsdimensionen ligger altså uden for oversigten og kræver sin egen 
strukturering. Den almindelige inddeling i timer, dage, uger osv. er ikke 
specielt anvendelig. Den kan på linje med længde- og breddegrader bru
ges til en præcisering i tid og rum (absolut tid og absolut rum i forhold 
til jorden som initialsystem, dvs. med Greenwich, Ækvator og Kristi 
fødsel som koordinater), men det er ikke den bedste måde at strukture
re den erhvervshistoriske proces på. Her er det andre tidsmønstre, der 
gør sig gældende såsom - når man ser bort fra den enkelte transaktion, 
der naturligvis også vil kunne bruges som tidsafgrænsning i bestemte 
sammenhænge - sæson, konjunktur, cyklus.

Sæsonbegrebet er årstidsbestemt og har dermed en indirekte tilknyt
ning til den absolutte kronologi. Anderledes med konjunktur og cyklus.

Konjunktur betegner karakteren af den samlede økonomiske aktivi
tet, og begrebet er opstået for at betegne de skiftende perioder af hen
holdsvis ekspansiv og kontraktiv/depressiv økonomisk aktivitet. Den 
økonomiske konjunktur (grundstemning) er skiftevis karakteriseret af 
overvejende positive eller overvejende negative forløb. Tidligt så man 
en vis regelmæssighed i denne vekslen, og det har givet anledning til 
teorier om, at konjunkturerne er af cyklisk karakter, dvs. regelmæssigt 
tilbagevendende. Konjunkturbegrebet er ikke problematisk, cyklusop
fattelsen er derimod betydeligt vanskeligere.33 Cyklicitet forudsætter, 
at der optræder rekurrente fænomener, og der er ikke fremsat nogen 
teori, der forklarer cykliciteten på en måde, som har vundet almen 
anerkendelse. Der er identificeret cyklusser af varierende længde, en 
opfindelsescyklus à ca. fire års varighed (Kitchin-cyklus), en alminde-
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lig erhvervscyklus à ca. syv års varighed (Juglar-cyklus) og en lang
tidscyklus à ca. 50 års varighed (Kondratieff-cyklus). Der findes også 
andre end de her nævnte, men disse er formentlig de vigtigste. Kon- 
dratieff- og Juglar-cyklusserne er i øvrigt knyttet sammen, idet en 
Kondratieffsk cyklus, en såkaldt lang bølge, består af to delperioder på 
ca. 25 år med henholdsvis positive og negative konjunkturer. Hver af 
disse to delperioder består af tre Juglar-cyklusser, men sådan, at Ju- 
glar-cyklussemes opsving bliver svagere og deres nedtur bliver stær
kere i den negative delperiode og omvendt i den positive delperiode, 
hvor Juglar-cyklussernes opsving dominerer i forhold til deres nedtur. 
Mønstre af denne karakter lader sig med nogenlunde rimelighed påvi
se empirisk, men en alment overbevisende forklaring på dem er endnu 
ikke fundet.

Cykliciteten i den økonomiske udvikling er gjort til en del af innova
tionsteorien eller de forskellige forsøg på at opstille en innovationsteo
ri. Senest har Christopher Freeman og den portugisiske økonom Fran
cisco Louçâ i bogen As Time goes by (O.U.P., 2003) fremsat en teori 
om, at cykliciteten skyldes, at fem semiautonome sociale subsystemer 
(teknologisk, videnskabelig, økonomisk, politisk og kulturelt - der i pa
rentes bemærket omtrent svarer til de generelle handlingsforudsætning
er i oversigten her) skaber irregulære fluktuationer, som gennem særli
ge koordinationsprocesser kombineres til fluktuationsbånd, de Kondra- 
tieffske cyklusser. Teorien er interessant, om end den næppe kan anses 
for godtgjort gennem Freeman & Louçâs bog. De siger, at de lange bøl
ger skyldes nye konstellationer af tekniske og organisatoriske foran
dringer, men har ikke givet en overbevisende forklaring på regelmæs
sigheden i forløbet. Derimod forekommer den fremherskende inddeling 
i perioden fra 1780 til i dag i fem Kondratieffske bølger begyndende 
henholdsvis 1780, 1848, 1895, 1947 og 1993 at være anvendelig som 
ramme til at skabe overblik over det kronologiske forløb. Det skal der 
ikke gås yderligere ind på her.

Afslutning
Til beskrivelse af et markeds funktion er der hermed foreløbig opstil
let en oversigt, der foruden selve markedet (der ikke struktureres nær
mere her) omfatter en udbuds- og en efterspørgselsside, der hver be
står af fem aggregeringsniveauer, som alle er inddelt i seks generelle 
og seks specifikke handlingsforudsætningskategorier på tre forskellige 
handlingsmulighedsniveauer. Det giver som figuren viser, hvis man
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ser bort fra de generelle handlingsforudsætninger, en samlet oversigt 
på i alt 180 felter + markedet. Det er som oversigt betragtet absolut i 
overkanten. Imidlertid er udbud og efterspørgsel struktureret ens, så 
man kan koncentrere sig om den ene af siderne og så blot huske, at 
hvert af felterne dér kan analyseres i forhold til både udbud og efter
spørgsel. Det reducerer antallet til 90. Imidlertid vil konkrete undersø
gelser foregå på ét af de fem aggregeringsniveau eller vil i hvert fald 
kunne opdeles i operationer, som behandler et aggregeringsniveau ad 
gangen. Det reducerer antallet af felter til 18, hvor man blot igen skal 
huske, at hvert felt kan analyseres både i forhold til udbuds- og efter
spørgselssiden.

Spørgsmålet er så: Hvor anvendelig er denne oversigt? Der er alene 
tale om en analyseramme og ikke om en model. Den rummer ingen 
teorier om, hvad der sker under bestemte betingelser. Det siger sig 
selv, at den ikke har værdi i sig selv, men kun i det omfang, den kan 
bruges til at skabe oversigt over et forskningsfelt. Afgørende i den hen
seende er det naturligvis, om det tilgrundliggende handlingsperspektiv 
er tilstrækkeligt, eller om det er nødvendigt at supplere det med andre 
perspektiver. Dernæst må der tages stilling til, om den valgte opdeling 
i tre handlingsmulighedsniveauer og generelle og specifikke hand
lingsforudsætningskategorier er hensigtsmæssig. Målet har været at 
kortlægge de uomgængeligt nødvendige mellemled mellem det em
piriske niveau og idealet om en masterteori samtidig med, at antallet 
af mellemled holdes så lavt som muligt. Der vil kunne defineres en 
lang række mellemled mellem den her opstillede oversigt og det empi
riske niveau, og der vil formentlig også kunne foretages sammenfat
ninger af nogle af oversigtens inddelinger resulterende i oversigter på 
et højere abstraktionsniveau og med anvendelse af færre kategorier og 
niveauer.

Oversigten er i den foreliggende skikkelse et første forsøg. Der er 
usikkerhed på en lang række punkter, f.eks. med hensyn til indplace
ringen af faktormarkedeme. Der kan være andre sider af erhvervshisto
rien, som falder uden for oversigten, og som vil kræve en ændring af 
den eller eventuelt kræve selvstændige oversigter. Det må det videre ar
bejde afklare. Konkret er det tanken udover at inddrage de erkendte 
mangler at forsøge at integrere sociologisk teori i oversigten.

Forudsat at modellen med nødvendige justeringer er hensigtsmæssig 
som oversigt over det erhvervshistoriske forskningsfelt, har det været 
ambitionen, at oversigten skulle kunne bruges til fem formål:
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1) Præcisering af et virkelighedsudsnit
Præcisering af det virkelighedsudsnit, som en forsker konkret har valgt 
ud til analyse, foretages meget ofte som en simpel og ikke nødvendig
vis særlig præcis afgrænsning af et emne, men den videre sammen
hæng, som emnet indgår i, og eventuelle konsekvenser af den valgte 
måde at foretage udsnittet på lades ofte ude af betragtning. Det kan na
turligvis også hurtigt blive vidtløftigt, hvis man skal starte med en af
handling om det, man har udeladt, men en nogenlunde overskuelig fæl
les referenceramme (eller analyseramme) kunne være nyttig på det 
punkt. En positiv præcisering i forhold til de dér opstillede kategorier 
og niveauer ville i sig selv implicere, hvad der var udeladt. Det ville 
være en måde at præcisere omfanget af en ceteris paribus forudsæt
ning.

I øvrigt er man ikke snævert bundet til oversigtens kategorier. Man 
vil f.eks. kunne definere et udsnit på grundlag af helt andre synsvinkler 
end de i oversigten indeholdte, men derpå i de konkrete analyser præci
sere i forhold til oversigtens begreber.

2) Operationalisering
En analyseramme som den her skitserede vil også kunne bruges som 
heuristisk redskab i forbindelse med operationaliseringen af en analyse 
(metodeniveauet i den indledende oversigt). Hvis et valgt virkeligheds
udsnit (emne) konfronteres med oversigten, vil man kunne finde ud
gangspunkt for overvejelser af, hvordan man kan stille en analyse op, 
og hvor der kan findes materiale, og hvad der kan findes materiale om 
(og hvad der ikke kan).

3) Komparation
Oversigten skulle også kunne bidrage til, at man lettere kunne foretage 
komparative undersøgelser, ikke mindst ved at gøre det lettere at få 
overblik over, hvad der eventuelt mangler.

4) Teorivurdering
Det er for så vidt en særlig form for komparation, men en komparation, 
som ikke direkte indgår i en konkret analyse, men derimod danner ud
gangspunkt for analyser. Chr. Knudsen har i sin Økonomisk Metodolo
gi foretaget en gennemgang af de vigtigste økonomiske teorier ved 
hjælp af Imre Lakatos’ forskningsprogramanalyse, og det er et meget 
værdifuldt bidrag til at få overblik over emnet. Den her fremlagte over
sigt kan ses som et forsøg på at opstille en ramme, der kan supplere
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Imre Lakatos’ videnskabsteoretisk funderede tilgang med en tilgang, 
der er emnespecifik, og som har taget udgangspunkt i historikernes an
grebsvinkel med handlingsbegrebet som kriterium.

5) Teoridannelse
Endelig kan oversigten måske bidrage til yderligere teoridannelse. En 
mere præcis indplacering af de eksisterende teorier i forhold til deres 
virkelighedsudsnit og dermed deres gyldighedsområde eller domæne, 
som det også kaldes, kan hjælpe til at etablere det teorihierarki, der kræ
ves, for at man kan dække spændet mellem empirisk niveau og master
teori.
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Noter
1. Jeg er min bror, Hans Fink, tak skyldig for en 

kritisk gennemlæsning af de indledende afsnit, 
hvilket har ført til nødvendige ændringer og 
præciseringer. Ansvaret for, hvad der er blevet 
ændret, og hvad der er blevet stående, er natur
ligvis alene mit.

2. Per Henning Hansen.
3. Chr. Knudsen 1,60 og II, 398.
4. Heine Andersen 1,19.
5. Denne position karakteriseres i Heine Ander

sen 1,272 som naiv realisme, og det hævdes, 
at den forudsætter empiriske iagttagelsers gyl
dighed uafhængigt af teori og sprog. Det sid
ste er ikke rigtigt. Den videnskabelige erken
delse er en kumulativ proces, og den starter 
ikke på bar bund, men på grundlag af allerede

akkumuleret, sprogligt formidlet viden. Deri 
ligger en potentiel fejlkilde, og derfor skal vi
denskaben være kritisk, dvs. parat til at tage 
alt inkl. egne forudsætninger op til kritisk prø
velse. Men det, at videnskabelig erkendelse 
bygger på den allerede eksisterende erken
delse, indebærer ikke, at man så må opgive 
forestillingen om en uafhængigt eksisterende 
virkelighed. Hvis en videnskabelig undersø
gelse fører til en ændret opfattelse af virkelig
heden, så er det ikke virkeligheden, der ænd
rer sig, men opfattelsen af den. For god or
dens skyld skal jeg præcisere, at begrebet uaf
hængig ikke implicerer, at iagttageren eller 
iagttagelsen står uden for virkeligheden. Det 
behandles nedenfor.
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6. Freeman & Louçà opstiller kontrol som mod
sætning til forandring, men tidsbegrænset ufor
anderlighed kan skyldes andet end kontrol, 
f.eks. inerti eller være systemimmanent.

7. I stedet for side af virkeligheden kan man tale 
om beskrivelsesmåde. Der sondres ikke mel
lem de to betegnelser her.

8. Chr. Knudsen 1.93.
9. Kohærenskriteriet som f.eks. omtalt af Ole 

Fogh Kirkeby i Heine Andersen I,258f. stiller 
ikke krav om gyldig argumentation og fore
kommer i hvert fald i den formulering helt util
strækkeligt.

10. Ole Fogh Kirkeby hævder det modsatte, Heine 
Andersen I, 254.

11. s. 8.
12. Heine Andersen 1,2751T.
13. Jf. Lars Herlitz’ udsagn, at historiens almene 

metodeproblem er at forene realisme med rele
vans. (s. 48).

14. Chr. Knudsen giver i skemaform en oversigt 
over de vigtigste teorier 11,24.

15. Citeret fra Toni Pierenkemper, s. 13.
16. 1,303.
17. Freeman & Louçà, s. 6, jf. også Lazonick i 

Amatori & Jones, s. 32ff.
18. Det er ikke fordi, der ikke er gjort adskillige 

forsøg i den retning. Cliometrikerne forsøgte 
således at integrere økonomisk historie i neo
klassisk økonomisk teori. Det er et umuligt 
forehavende. Nelson & Winter har således pe
get på, at de to grundlæggende forklaringsprin
cipper i neoklassisk teori, profitmaksimering 
og ligevægt gør det vanskeligt eller umuligt at 
forklare processuelle fænomener. (Chr. Knud
sen 1,84). Det er formentlig nødvendigt, som 
Freeman & Louçà anfører (s. 117) at acceptere 
kompleks determinering.

19. Chr. Knudsen 1.311.
20. Heine Andersen 1,26.
21. Chr. Knudsen 11,25.
22. Chr. Knudsen 1,248.
23. I økonomisk videnskab har man diskuteret ko- 

ordinationsproblemet: Hvordan den ene øko
nomiske aktør kan opnå forståelse af den an
dens handlinger. Østrigeren Carl Menger pege
de på, at koordinationsproblemet i praksis ofte 
blev løst ved etablering af en social institution 
eller handlingsregel. Chr. Knudsen 1,109. Ruti
ner og handlingsregler er centrale begreber i 
den evolutionære økonomiske teori. Heine An
dersen II, 99f.

24. Den behavioralistiske retning i økonomisk teo
ri fremhævede stærkt ansættelseskontraktens 
store betydning. Chr. Knudsen 11,117.

25. Heine Andersen 11,77. Begreberne relation og 
institution anvendes her i en anden forstand af 
ordene end i økonomisk videnskab. Begrebet 
institution omfatter i økonomien alle sociale 
regulariteter. En institution er en beslutningsre
gel. (Chr. Knudsen 11,180). I transaktionsom- 
kostningsteorien bruges begrebet institution 
omtrent på den måde. Her sondres mellem in
stitution og organisation, f.eks. en virksomhed. 
(Raaschou-Nielsen & Foss, s., 25). I nærvæ
rende artikel svarer begrebet relation omtrent 
til økonomernes institutionsbegreb og begrebet 
institution omtrent til transaktionsomkost
ningsteoriens organisationsbegreb. Begrundel
sen for begrebsanvendelsen i nærværende arti
kel er, at den ligger tættest på dagligsprogsan
vendelsen. Teoriretningen konstitutionel poli
tisk økonomi sondrer mellem institutionelle 
omgivelser og institutionelle arrangementer. 
(Chr. Knudsen 11,253). Institutionelle omgi
velser svarer omtrent til relationsbegrebet i 
nærværende artikel og institutionelle arrange
menter til institutionsbegrebet.

26. Ole Hyldtoft har anført den definition på trans
aktionsomkostninger, at de omfatter omkost
ningerne i forbindelse med at indhente infor
mation og med at forhandle, indgå og håndhæ
ve kontrakter. (Lars Herlitz, s. 69).

27. Mark Casson har udviklet et informationsom
kostningsbegreb og har i sammenhæng dermed 
opstillet en informationsomkostningsteori. Bu
siness History 39,4 s. 151.

28. Teorien udpeger tre særlige transaktionsvilkår: 
1) Gentagelsesfrekvens, 2) Usikkerhedsgrad 
og 3) Aktivspecificitet.

29. Hvis man tager den enkelte transaktion som 
analyseenhed ændres opfattelsen af virksom
heden fra en beslutningstager til et kontraktar
rangement. Chr. Knudsen 11,158.

30. Ikke-formaliserede netværk, f.eks. virksom
hedsklynger hører i nærværende oversigt hjem
me i kategorien relation og studier af virksom
hedsklynger som sådan vil blive foretaget på 
brancheniveau.

31. Samt substitutionsmulighed og budgetandel, 
som lærebøgerne siger.

32. Det amerikanske militær finansierede således i 
1950’erne en omfattende forskning i transistor
teknologi, og internettet blev indført i 1960’er- 
ne med støtte fra Pentagon som Advanced Re
search Project Agency, ARPA. Freeman & 
Louçà, s. 321.

33. Jf. også Ole Hyldtoft: Den anden industrielle 
revolution i forskningen og i Danmark. Den 
jyske Historiker 102-103, december 2003.
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Erhvervshistorisk forskning 
i Tyskland
Af Wilfried Feldenkirchen

Erhvervshistorie er blevet særdeles aktuel i Tyskland. Såvel beskæf
tigelse med dens indhold som diskussioner af dens metode og emner 
er blevet stadig mere relevant siden 1990’erne og nyder stigende 
interesse, ikke mindst i offentligheden.1

Erhvervshistorie indtager en fremtrædende plads i økonomisk og social 
historie som et accepteret akademisk delfag, en kendsgerning som ikke 
kan ignoreres på trods af - eller måske netop på grund af - den løben
de debat om dens status. Det er blevet klart, at forandringer og proces
ser, der finder sted i en økonomi som helhed, ofte kun kan forstås ud
tømmende på mikroniveau. Dette, i lige så høj grad som firmaernes 
åbenhed omkring deres egen fortid, har bidraget til, at faget har mistet 
sin karakter af at være en blot og bar krønike med smånotitser af rent 
lokal interesse. Ikke mindst bølgen af beskæftigelse med Det tredje Ri
ges historie med undersøgelser af tvangsarbejdere og erstatninger har 
medført, at erhvervshistorien i Tyskland er trådt ud af sin skyggetilvæ
relse, der nu er et for længst tilbagelagt stadium. I modsætning til andre 
historiske delfag er det blevet et alment anerkendt forskningsområde, 
som tages alvorligt, og som nyder en betydelig offentlig interesse.

Skønt denne udvikling i almindelighed er positiv for faget, kan det 
føre til problemer i betragtning af hastigheden og det store omfang af de 
forandringer, som den medfører. Det er imidlertid slående, at den vok
sende anerkendelse af faget i både den akademiske verden og i offent
ligheden hidtil ikke er slået tilsvarende igennem på universiteterne, og 
det er næppe sandsynligt, at den vil gøre det i en overskuelig fremtid på 
grund af den eksisterende finansielle situation.

Sidste år foretog European Business History Association, de europæ
iske erhvervshistorikeres faglige sammenslutning, en undersøgelse af 
erhvervshistoriens status i den akademiske verden. Den viste, at faget 
nyder en høj status ved universiteterne i adskillige europæiske lande. Til 
forskel fra den tilstand, som hersker i de angelsaksiske lande, Skandi
navien eller Nederlandene, er situationen i Tyskland den, at den bølge
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af erhvervshistorisk forskning, som begyndte i midten af 1980’erne, 
indtil nu kun har afsat yderst beskedne spor på landets akademiske in
stitutioner. Accepten af faget i den tysktalende verdens akademiske in
stitutioner er kun i sin indledende fase, så det er fortsat underrepræsen
teret blandt de akademiske discipliner.

Dette svælg mellem en omfattende forskning på den ene side og man
gelen på en solid fundering i den akademiske verden på den anden er i 
virkeligheden særdeles overraskende, især fordi de tyske arkivers sam
linger er blandt verdens bedste med hensyn til materialets rigdom og 
lette tilgængelighed - netop på grund af landets mangfoldige er
hvervsarkiver og firmaarkiver. Professionelt drevne arkiver blev i Tysk
land skabt fra begyndelsen af det 20. århundrede. Det første var Krupps 
arkiv, som blev oprettet i 1905. Siemens’ og Bayers arkiver fulgte to år 
senere. Især efter 1945 er adskillige nye arkiver blevet oprettet for at 
sikre papirer, der dokumenterer krav om ejendomsret og beviser skade 
og ekspropriation, klarlægger tidligere ejerforhold og dokumenterer 
nedlagte industrianlæg efter krigen.

I min videre fremlæggelse vil jeg indledningsvis gøre rede for udvik
lingen af erhvervshistorien i Tyskland og derefter forklare de årsager, 
som har ført til denne særlige situation; jeg vil redegøre for debattens 
øjeblikkelige stade inden for faget og for, hvordan jeg tror dets frem
tidsudsigter er.

Som bekendt har moderne erhvervshistorie sin oprindelse i de angel
saksiske lande. Den blev etableret som et videnskabeligt fag i USA i an
den halvdel af 1920’erne med det formål at forberede driftsøkonomistu
derende på tilværelsen i det praktiske erhvervsliv. Historisk viden blev 
benyttet til at give de fremtidige erhvervsledere en fond af fortidens er
faringer, som de kunne trække på.

Sammensmeltningen af den amerikanske erhvervshistorie med den 
traditionelle tyske måde at behandle virksomhedshistorie på - den som 
havde udviklet sig fjernt fra det akademiske liv siden det 19. århundre
de inden for virksomheds- og iværksætterhistoriens område - afspejles 
i Fritz Redlichs person. Denne tysk-amerikanske virksomhedshistoriker 
satte et varigt præg på international erhvervshistorie efter sin udvan
dring til USA i 1930’erne. Redlich understregede erhvervshistoriens 
høje grad af tværfaglighed og påpegede, at »erhvervshistorien [...] ikke 
blot omfatter virksomhedshistorie og iværksætterbiografi, men også 
mange andre emner såsom historien om erhvervslivets værktøjer, er
hvervsuddannelse, erhvervslitteratur, og om erhvervsfilosofi, herunder 
erhvervsetik, og om erhvervsadfærd«.2
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Redlich kunne identificere erhvervshistoriens oprindelse i Tyskland, 
hvor de første publikationer inden for dette felt allerede var udkommet 
i de første år af det 20. århundrede. De afspejlede tidsånden, idet de an
tog, at teknologi i almindelighed og tekniske innovationer i særdeleshed 
kunne løse de fleste af menneskehedens problemer. I begrænset omfang 
kom der også impulser fra nationaløkonomiens historiske skole, som 
forklarede økonomiske tilstande og processer på grundlag af udvik
lingshistorien. Men hverken Werner Sombarts, Max Webers eller Gu
stav Schmollers arbejder så lidt som Schumpeters fokus på den innova
tive rolle, som iværksætteren spillede, førte før 2. Verdenskrig til grund
læggelsen af et akademisk fag i Tyskland, som kunne have betragtet 
virksomheder som et legitimt objekt for historisk undersøgelse. Grun
den til, at dette ikke skete, var efter min mening på den ene side den 
vægt, der blev lagt på den politiske historie, og på den anden side den 
makro-økonomiske tilgangsvinkels dominans. Hvis virksomheder duk
kede op inden for forskningens synskreds, var det ikke så meget som 
enkeltstående enheder, men på aggregeret niveau i form af sammen
slutninger, karteller og syndikater. Der blev ganske vist udviklet mana
gementstudier, og de blev indført ved universiteterne, men de havde 
ikke mulighed for at få nogen afgørende indflydelse på erhvervshistori
en som akademisk fag inden 1933. En del ganske lovende begyndelser 
blev kvalt i fødslen efter dette tidspunkt.

Efter 1945 var situationen fortsat den, at erhvervshistorien ikke umid
delbart var i stand til at finde fodfæste i Tyskland af følgende årsager:

• Den politiske historie fortsatte med at være midtpunktet for den his
toriske interesse

• Virksomheder og iværksættere (især de store industrifolk) blev be
tragtet kritisk i lyset af deres rolle i årene 1933-1945

• Virksomhederne var bange for at åbne deres arkiver til forsknings
formål

Denne situation var opstået først og fremmest, fordi erhvervshistorie - 
som allerede bemærket i indledningen - længe havde været stemplet 
som ‘apologetisk disciplin’ i slægt med ‘hofnyheder’, og den blev hyp
pigt mødt med mistænksomhed fra andre akademiske fag.3 Den dårlige 
kritiske sans, som udvistes af de pågældende forfattere - hyppigt jour
nalister eller tidligere medarbejdere - og deres afhængighed af deres 
principaler medførte også, at faget blev nedvurderet i den akademiske 
verden. Succeshistorier, som skal tjene reklameformål, står i skærende
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kontrast til de nøgterne akademiske studier, som er baseret på historisk 
kritik. De forhindrer erhvervshistorien i at blive taget alvorligt og giver 
gentagne gange anledning til bebrejdelser for manglende uafhængig
hed.

Det er rigtigt, at publikationer med erhvervshistorisk emne såsom ju
bilæumsskrifter hyppigt var af en ukritisk og apologetisk karakter. Som 
følge heraf måtte også den seriøse erhvervshistorie i Tyskland længe 
slås mod disse bebrejdelser. Betalt forskning i virksomhedshistorie blev 
betragtet på linje med rosende vurderinger, foretaget for at gøre virk
somheden en tjeneste, og forfatterne blev anklaget for at være uaccep
tabelt tæt på virksomhedens interesser, fordi de stort set udelod de 
aspekter, der var kritiske over for virksomheden.

I modsætning til den udbredte praksis med ‘bestilt historie’, dvs. hi
storieskrivning bestilt af den pågældende virksomhed, men i de fleste 
tilfælde uden tilfredsstillende videnskabelig substans, blev erhvervshi
storien således ignoreret af de tyske akademiske institutioner i mange 
år. I den modsatte yderlighed, erhvervshistorie i DDR - kendt som be
driftshistorie (Betriebsgeschichte) - kom erhvervshistorien tidligt i den 
marxistiske historiografis brændpunkt. Sammensmeltningen af akade
miske og ideologiske krav i DDR på den ene side og ‘hofnyheds’-gen- 
ren i Forbundsrepublikken på den anden blev begge mødt med en 
sammenfaldende kritik. Så i betragtning af denne ret uafbalancerede 
forskningssituation kommer det ikke som nogen overraskelse, at fagets 
seriøsitet var omtvistet. Dette er blot nogle af årsagerne til, at den er
hvervshistoriske disciplin først vandt indpas i de tyske akademiske in
stitutioner med betydelig forsinkelse og stadig kan betragtes som væ
rende i sin indledende fase.

Grundlæggelsen af relevante faglige foreninger på den akademiske 
skueplads banede utvivlsomt vejen for en gradvis anerkendelse af faget. 
Man kan i særdeleshed takke indehaverne af bestemte akademiske læ
restole for at have ført det frem. Blandt disse er Wilhelm Treue og Hans 
Pohl; den sidstnævnte har i mange år været professor i social og øko
nomisk historie i Bonn. Treue grundlagde i 1956 tidsskriftet »Tradi
tion«, det første videnskabelige tidsskrift, der var viet til ‘virksomheds
historie’ og ‘iværksætterbiografi’. Han håbede at kunne bane vej for 
iværksætter- og erhvervshistorie, behandlet såvel fra en økonomiske og 
teknologisk som fra en social- og kulturhistorisk synsvinkel.

Der skulle imidlertid gå yderligere 20 år, inden disse interesser antog 
organiserede former. Wilhelm Treue og Hans Pohl grundlagde i 1976 
Selskabet for Virksomhedshistorie (Gesellschaft für Unternehmensge-
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schichte, GUG) i Köln. Dets medlemmer skulle udføre et pionerarbejde 
blandt selskaber, sammenslutninger, handelskamre og virksomhedshi
storiske arkiver inden for den akademiske sfære, erhvervslivet og of
fentligheden. Resultaterne af dets mangeartede aktiviteter, videnskabe
lige konferencer, symposier og forelæsninger er siden 1977 blevet ud
givet i Tidsskrift for Virksomhedshistorie (Zeitschrift für Unterneh
mensgeschichte, ZUG). Denne efterfølger for »Tradition« udgiver også 
monografier og akademiske afhandlinger om erhvervshistorie i en serie 
af særudgaver (Beihefte).

Gesellschaft für Unternehmensgeschichte blev anset for at være for 
tæt på virksomhederne, og det blev tilsyneladende bevist ved finansie
ringsmetoden (virksomhedsbidrag). Det var GUGs erklærede mål, at 
selskabet skulle styrke iværksætternes politiske indflydelse og samtidig 
bevare sin akademiske uafhængighed. Alt dette førte i 1989 til grund-
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læggeisen af Arbejdsgruppen for kritisk Erhvervs- og Industrihistorie 
(Arbeitskreis für Kritische Unternehmens- und Industriegeschichte e.V., 
AKKU) i Bochum, der så sig selv som en modvægt til GUG. Den ud
giver en skriftserie med titlen »Bochumer Beiträge zur Kritischen Un
ternehmensgeschichte« og tilrettelægger tillige konferencer og sympo
sier. De to foreninger indtog i mange år modstridende holdninger, til 
dels med en tilsvarende ideologisk ensidighed, og er først for nylig 
kommet til en indbyrdes forståelse. Det var utvivlsomt til dels en følge 
af denne tingenes tilstand, at et erhvervshistorisk miljø ikke kunne fæ
ste rod i Tyskland på et tidligere tidspunkt.

Dannelsen af dynamiske foreninger påvirkede også forholdene inden 
for forskning og undervisning i det mellemlange forløb. Siden anden 
halvdel af 1980’erne har et stigende antal nyuddannede akademikere i 
erhvervshistorien set en mulighed for at gå på opdagelse i et nyt 
forskningsterritorium. Denne tendens styrkedes ved den dalende betyd
ning, som tysk nationaløkonomi havde ved universiteterne, noget der 
hang sammen med en nedgang i almen økonomisk historie.

I de seneste år er der fremkommet et antal doktorafhandlinger (Habi
litationsschrift) inden for felterne social og økonomisk historie, som har 
undersøgt erhvervsaspekter - især på grundlag af case studies. Det har 
efterfølgende ført til en stigende accept af erhvervshistorien i den aka
demiske verden. Men til trods for alt dette er mit eget professorat i 
Nürnberg i økonomisk, social og erhvervshistorie efter 13 års forløb sta
dig det eneste, hvor et fakultet officielt har anerkendt erhvervshistorie 
som en del af pensum og som en disciplin, hvori der kan erhverves en 
doktorgrad. Og dog behandler mangfoldige afhandlinger om erhvervs
historie, som udgives af de økonomisk- og socialhistoriske institutter i 
Tyskland, emnet på lige fod eller endog som deres dominerende forsk
ningsfelt.

I tillæg til disse ændringer i universiteternes fagsammensætning kan 
den politiske og økonomiske udvikling i det genforenede Tyskland have 
givet et afgørende bidrag til erhvervshistoriens genfødsel. Det er indly
sende, at det ikke mindst skyldes det øgede pres, som siden midten af 
1990’erne er blevet lagt på schweiziske og tyske virksomheder for at 
blotlægge deres aktiviteter under det nationalsocialistiske regime og for 
at åbne deres arkiver. Mediernes og offentlighedens interesse har tvun
get selskaberne til at opgive eller i det mindste opbløde deres tidligere 
holdninger, der i de fleste tilfælde havde været restriktive. De undersø
gelser, som under disse omstændigheder er blevet sat i værk, har skabt 
normative standarder og også åbnet nye muligheder for faget.
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Den nye højkonjunktur for erhvervshistorien i de seneste år har også 
stimuleret den for længst påkrævede diskussion om dette akademiske 
fags metoder og funktioner, en diskussion der langtfra er afsluttet og 
fortsat inddrager politiske eller endog rent ideologiske synspunkter. I en 
artikel med titlen »Business History - Present Status and Future 
Needs«, som i 1970 blev trykt i Business History Review, blev det be
mærket, at »der har aldrig været en alment anerkendt definition af er
hvervshistorie ... På trods af den store mængde tilgængeligt materiale er 
der stadigvæk betydelige huller i emneafgrænsning og metode, og at 
komme til klarhed herover vil holde erhvervshistorikerne beskæftiget i 
mange årtier fremover«.4 Det må konstateres, at situationen i Tyskland 
kun har forandret sig lidt siden den tid. Vi behøver ikke kritikløst at 
anerkende Jägers påstand om, at »det næsten er en indbygget svaghed
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ved erhvervshistorien ... at den er uduelig til at opstille teorier«, eller 
den af Terence Gourvish formulerede tese, at »det at søge efter en er
hvervshistorisk teori svarer til at søge efter den hellige gral«. Men der 
er givetvis en mangel på en alment accepteret metode, og det skyldes 
sandsynligvis delvis erhvervshistorikernes forskelligartede akademiske 
baggrunde.

I betragtning af almenhistorikernes øgede deltagelse i erhvervshisto
riske projekter har Toni Pierenkemper argumenteret for en teoristyret 
analyse af f.eks. udviklingen af en virksomheds finansielle situation. En 
sådan kræver, at det tilgængelige kildemateriale undersøges ud fra et 
teoretisk og empirisk standpunkt med metoder fra driftsøkonomisk ana
lyse. Noget lignende gælder for investeringer, kapitalforbrug og for 
pris- og markedsstrategier, hvor ny viden næsten ikke kan erhverves 
uden driftsøkonomiens kvantificerende metoder. Almenhistorikere 
fremtræder pludselig i rollen som økonomiske historikere, som Fugl 
Fønix, der rejser sig af asken uden nogensinde at have hørt noget som 
helst om produktion eller prisfunktioner, markedsmekanismer eller 
regnskabsregler.

I modsætning hertil har Manfred Pohl argumenteret for en udvidet er
hvervshistorie, som skal lægge større vægt på aspekter af politisk, kul
turel og personalhistorie. Paul Erker tilråder anvendelsen af en flerhed 
af metoder og indhold for at skabe en paradigmatisk begrebsramme for 
erhvervshistorie. Han gør opmærksom på, at »hvis virksomhedshistorie 
sammenkædes med en tilgangsvinkel med udgangspunkt i erhvervs-, 
teknologisk og social historie, vil den i stigende grad tabe sin karakter 
af en underdisciplin og erhverve karakter af en videnskab, som fokuse
rer på socialhistorie«. Erhvervshistorisk forskning adskiller sig fra an
dre historiske underdiscipliner ikke mindst ved sin »aktualitet og sti
gende relevans for nutidens problemstillinger«."’

I de seneste år har debatten om denne forsknings kvalitet og potenti
elle omfang og om størrelsen og karakteren af dens målgruppe ført til 
diskussioner - nogle af dem polemiske - om så specielle emner som 
f.eks. bekymringen for tab af fiskebanker. Omvendt er den måde, hvor
på erhvervshistorien på langt sigt kan fremmes, både som en historisk 
underdisciplin og som en ressource for firmaernes reklameaktiviteter, 
stort set blevet forsømt. Det er altså sandsynligt, at den erhvervshisto
riske fagdisciplin i højere grad end andre områder inden for den histo
riske videnskab vil kunne vise, at der findes klare forbindelser mellem 
den akademiske lærdoms verden på den ene side og de praktiske reali
teters verden på den anden.6
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Al seriøs forskning i erhvervshistorie må baseres på kilderne, som i 
overvejende grad findes i virksomheds- og erhvervsarkiver. De er pri
vate institutioner, og derfor benyttes disse arkiver primært til at tjene 
deres ophavsmænds formål - det er, når alt kommer til alt, begrundelsen 
for deres eksistens. Men ved siden heraf er mange virksomheds- og er
hvervsarkiver også blevet gjort tilgængelige for akademisk forskning. 
Et fortræffeligt kildemateriale er således tilgængeligt for erhvervs-, 
virksomheds- og socialhistorikere i næsten alle større og mange mel
lemstore tyske virksomheder, især industrivirksomheder. Imidlertid er 
det ikke altid tilfældet, at de private arkiver er frit tilgængelige.

Toni Pierenkemper ser erhvervshistorien som »analyse og fortolk
ning af handlinger og beslutningsprocesser i komplekse virksomheder 
under betingelser skabt af skiftende tekniske og økonomiske omgi
velser«. Med den definition bliver det en pligt for arkivaren at indsam
le kilder, som kan bruges til at eftervise strategiske og politiske beslut
ninger i virksomheden. Vanskeligheden ligger imidlertid i den kends
gerning, at disse processer i de fleste tilfælde ikke er nedfældet i de mø
dereferater fra en virksomheds direktion eller bestyrelse, som rutine
mæssigt arkiveres i virksomhedsarkivet. I mange tilfælde implemente
res virksomhedens formål, når den agerer som en formel organisation, 
uden om de officielle dokumentationskanaler: mundtligt, pr. telefon el
ler ved notater. Og disse når sjældent frem til arkivet, uanset hvor ener
gisk arkivaren bedriver sin accessionspolitik.

En endnu større udfordring for virksomhedsarkivaren repræsenteres 
af den synsvinkel, som anlægges af f.eks. Alfred Chandler og den nye 
institutionelle økonomi. Chandlers organisationsteori med »industrielle, 
direktionsledede firmaer som tilpasningsvillige organisationer med ind
læringsevne« fordrer en indsigt i kildemateriale om korporativ strategi. 
Imidlertid eksistererer dette næppe i en sådan form i virksomhedsarki
vet, og det er sandsynligvis besværligt at skaffe. Transaktionsomkost
ningerne, som er bragt ind i debatten af den nye institutionelle økono
mi, viser sig som informationsomkostninger i udnyttelsen af markeder
ne og kræver en fuldstændig omstilling af arkivernes accessionspolitik. 
Det er tvivlsomt, om disse problemer kan løses fuldt ud af arkivarerne 
i betragtning af de øjeblikkelige omstændigheder. Det ville allerede 
være et fremskridt, hvis de i det mindste blev overvejet og vurderet 
internt af en ny generation af arkivarer, som ikke længere blot tænker i 
de teknologihistoriske kategoriers tankebaner.

Nogle nye forskningstilgangsvinkler er også begyndt at sætte spørgs
målstegn ved hele accessionspolitikken i de forgangne årtier. Tænk blot
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på den byrde af teknologihistorie, som har tynget virksomhedsarkiver
ne ned i adskillige årtier som følge af teknologihistorikernes dominans. 
Den er kun lettet langsomt, takket være den forøgede interesse for 
spørgsmål inden for social- og erhvervshistorie. I den nye kontekst ind
skrænker firmaerne ikke længere deres synspunkt blot til deres produk
ter og fremstillingsprocesser, men begynder også at sætte fokus på de
res rolle som organisatoriske enheder, som agerer politisk og forfølger 
strategier for at opnå deres formål. Men hvilken arkivar, som sidder på 
et bjerg af tekniske tegninger, planer og produktbeskrivelser eller af 
kunstigt tilvejebragte samlinger af materiale, som er indsamlet på grund 
af dets tekniske relevans, kan imødekomme disse nye krav omgående? 
Han kan måske i det højeste levere materiale til forskning i socialpoli
tiske emner. Men lad os være ærlige: Hvem havde allerede for ti år si
den i deres kældre indsamlet brugbart kildemateriale vedrørende mikro- 
og makroøkonomiske problemer eller vedrørende spørgsmål om finan
siering, internationalisering og globalisering eller virksomhedskultur? 
Så det er det utaknemlige terræn, som virksomhedsarkivaren fortsat må 
bevæge sig i: At fungere ved at fremskaffe en ‘vare’, som hyppigt end
nu ikke er tilgængelig, til en krævende kunde, hvis arbejdsområde sta
dig er på et stadium, hvor teorien er under formulering, selv om denne 
proces nu er ret så fremskreden.

Jeg skal tillade mig at afslutte min gennemgang med at kaste et blik 
på virksomhedernes behov og formål, når man ser helt bort fra det dob
belte aspekt af akademisk lærdom og virksomhedsarkivet. Den måde, 
som virksomhederne omgås med deres historie på, afhænger ikke kun 
af økonomiens stilling og deres omkostningssituation som virksomhed, 
men også af spørgsmålet om erhvervshistoriens konkrete anvendelighed 
for den øjeblikkelige virksomhedsledelse. I lyset af de nyskabende tan
ker om at udvide arkiverne til at blive computerbaserede historiske in
formationscentre, er lukningen af traditionelle virksomhedsarkiver 
(GHH-arkivet i 1994) [Gutehoffnungshütte, jern- og kuludvindingsfir
ma etableret 1758. red. anm.] eller flytningen af Mannesmann-arkivet 
til en afsides beliggenhed i 2001 afsvalende kendsgerninger, ikke 
mindst fordi disse tiltag ikke skete som følge af omkostningspres. Dis
se specifikke fænomener synes at være symptomatiske for, hvor for
skelligt ansvarlige erhvervsledere integrererer deres virksomheds histo
rie - eller deres større datterselskabers historie - i deres løbende strate
gier. Vi kan se, hvorledes erhvervshistorien benyttes til at tilfredsstille 
mange forskellige behov. De går fra en udbredt udnyttelse af historisk 
kildemateriale til reklameformål, over dets benyttelse som en identi-
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tetsskabende faktor i ledelsens virksomhedskultur til et dyberegående 
engagement i virksomhedens egen historie, når det handler om at finde 
sig til rette med de mindre flatterende aspekter af dens fortid. Under alle 
omstændigheder er det ikke tvingende nødvendigt, at »læseværdighed 
og videnskabens krav, en smukt fremlagt ydre form og vægtigt indhold 
[...] gensidigt skal udelukke hinanden«.

Personligt mener jeg i alle tilfælde, at det at dyrke erhvervshistorie 
som en »snævert akademisk disciplin«, sådan som Toni Pierenkemper 
for nylig har foreslået det, er for ensidigt og dermed afgjort forfejlet. 
Hvis vi indskrænker målgruppen, mister den erhvervshistoriske forsk
ning en meget betydningsfuld del af sin eksistensberettigelse. Forlige
ligheden mellem videnskabelig forskning og en bred folkelig op
bakning, sådan som den findes i virksomhedernes pr-afdelinger, må 
fortsat sikres, ikke mindst hvis vi fortsat skal kunne drage nytte af virk
somhedsarkiverne.

Polarisering og usikkerhed om den videnskabelige metode og udnyt
telsen af erhvervshistorien til virksomhedernes egne formål har gentag
ne gange sået tvivl om nytteværdien af forskning i dette emne blandt de 
historiske discipliner. Og alligevel har det massive pres for adgang til 
historiske data i forbindelse med opgøret med virksomhedernes nazisti
ske fortid legitimeret kravet om, at erhvervshistorien skal have en høje
re profil inden for den generelle økonomisk-historiske disciplin. Dette 
er ikke mindst tilfældet, fordi tidligere indflydelsesrige undersektorer 
inden for den økonomiske historie såsom studier af regionale økonomi
er for længst har mistet deres præg af pionersektorer.

Noter
1. Artiklen er et oversat foredrag, holdt ved Center 

for Erhvervshistories åbning 2. oktober 2003.
2. Fritz Redlieh, ‘Approaches to Business Histo

ry', Business History Review Vol. 36 (1962), pp. 
61-70; eilalet er fra s. 63.

3. Hans Pohl, Betrachtungen, p. 342.
4. Ralph W. Hidy, ‘Business History and Future 

Needs', Business History Review Vol. 44 (1970). 
p. 483.

5. Erker, in A/S, Vol. 37 (1997). p. 364. Se også af
slutningsvis Triebel & Seidl, “Ein Analyserah
men für das Fach Business History', Zeitschrift 
für Unterneiunensgeschichte, Vol. 46 (2001 ), pp. 
11-26; citatet er fra s. 12.

6. N.S.B. Gras, “Editor's Introduction', i Larson 
(red.). Business, History, p. XXIV.
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Center for Erhvervshistorie
Af Jørgen Fink

I august 2003 påbegyndte Center for Erhvervshistorie sin aktivitet. 
Centeret er oprettet på initiativ af Institut for Historie og Områdestu
dier ved Aarhus Universitet i samarbejde med Erhvervsarkivet og 
universitetets Institut for Økonomi. Dermed udbygges den ide, der 
blev realiseret for nogle år siden, da Dansk Center for Byhistorie 
blev oprettet i et samarbejde mellem det historiske institut og Køb
stadsmuseet Den gamle By. Med det nye center er der nu knyttet en 
tættere kontakt mellem universitetet og to af de historiske forsk
ningsinstitutioner, der ligger i Århus.

For Erhvervsarkivet har centeret den betydning, at det vil kunne øge 
brugen af arkivets samlinger. Det har længe været et ønske, at de ville 
blive brugt i større omfang end nu. Det har været oplevelsen, at mange 
studerende led af arkivskræk og derfor holdt sig væk.

For Institut for Historie og Områdestudier har centeret det formål, at 
erhvervshistorie nu bliver en fast del af undervisningsudbudet, og at den 
emnemæssige bredde dermed øges. Især kan der være håb om, at cen
teret vil kunne tiltrække en del specialestuderende, idet det er den del af 
studiet, hvor de studerende for alvor har mulighed for at gå i dybden 
med et kildemateriale.

Centeret har en søsterorganisation i Center for Virksomhedshistorie ved 
Handelshøjskolen i København. Der er etableret et godt samarbejde 
mellem de to centre, f.eks. om arrangering af forskningsseminarer. Der 
er ligeledes knyttet kontakt til University of Nottingham International 
Business History Institute.

Som nævnt er Center for Erhvervshistorie oprettet i samarbejde 
mellem primært to institutioner, og det overordnede formål er at øge 
samarbejdet mellem dem til gavn for begge. Det afspejler sig også i de 
fysiske rammer for centeret, der har hjemsted begge steder, både på Er
hvervsarkivet og på Institut for Historie og Områdestudier. Konkret 
foregår det på den måde, at centerets leder har kontor og daglig tilste
deværelse begge steder.
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Tilstede ved åbningen af Center for Erhvervshistorie den 2. oktober 2003 var også 
medlemmer af bestyrelsen. Fra venstre er det professor, dr. oecon. Peder J. Pedersen, 
Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, centerleder dr. phil. Jørgen Fink, tidl, insti
tutleder for Institut for Historie og Områdestudier, lektor dr. phil. Anders Bøgh, Aar
hus Universitet, lektor ph.d. Johnny Laursen, Institut for Historie og Områdestudier, 
Aarhus Universitet, samt overarkivar Chr. R. Jansen, Erhvervsarkivet. Fraværende var 
professor dr. mere. Jesper Strandskov, Handelshøjskolen i Århus. Foto: Lars Kruse.

Centeret er oprettet for en femårig periode, og der skal ved periodens 
udløb foretages en ekstern evaluering af det med henblik på at afgøre, 
hvad der eventuelt videre skal ske. Centeret ledes af en bestyrelse, hvor 
der foruden repræsentanter for Institut for Historie og Områdestudier og 
Erhvervsarkivet også er repræsentanter for Institut for Økonomi ved 

o
Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Arhus. Som daglig leder er 
ansat seniorforsker og lektor Jørgen Fink.

Centerets formål er at fremme og koordinere forskning, forskeruddan
nelse og formidling i det danske erhvervslivs historie set i en bred øko
nomisk, social, politisk og kulturel sammenhæng med tyngdepunkt på 
tiden efter 1850 i et internationalt komparativt perspektiv.

Ambitionsniveauet er sat på højeste videnskabelige niveau. I hvor høj 
grad det lader sig indfri, må så vise sig.
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Centerets faktiske aktivitet er naturligvis afhængig af de bevillings
mæssige muligheder. Der har i udgangspunktet ikke været sikret andet 
end løn til centerlederen i en femårs periode, så det kræver en særlig 
indsats at få skaffet bevillinger til centerets arbejde.

Det vil først og fremmest få form af konkrete forskningsprojekter 
inden for centerets område. Det er, som det fremgik af formålsformule
ringen, defineret bredt og skal også administreres bredt, men der er pe
get på nogle områder, som især vil blive søgt opdyrket:

• Markedshistorie
• Forbrugshistorie
• Regnskabshistorie
• Socioøkonomisk netværksdannelse
• Erhvervsledergenerationer og -profiler

Ud over centerlederen er der fra 1. februar 2004 tilknyttet en ph.d.-stu- 
derende, Morten M. Refskou. Stipendiet behandler emnet Samspillet 
mellem Aarhus Universitet og Århus by 1928-2003, og det er kommet 
i stand gennem en bevilling med bidrag fra Århus kommune og Aarhus 
Universitet.

I centerlederstillingen indgår der foruden en forskningsforpligtelse en 
undervisningsforpligtelse på Institut for Historie og Områdestudier sva
rende til en halvtidsstilling. Derudover skal der ydes forskningsvejled
ning til ph.d.-stipendiater og eventuelle andre stipendiater, der bliver 
knyttet til centeret, og der skal foretages forskningskoordinering i form 
af arrangering af seminarer, workshops m.v. Det kræver i sagens natur 
et bredt kontaktnet og et godt samarbejde.

Som markering af centerets åbning afholdtes der en international forsk
ningskonference 2. oktober 2003 med emnet Business history of the 2O'h 
century. The national development in an international perspective. Der 
blev holdt foredrag af professor Wilfried Feldenkirchen, Universität 
Nürnberg-Erlangen, professor John Wilson, Nottingham University Inter
national Business History Institute, professor Ulf Olsson, Göteborgs Uni
versitet, og af universitetslektor Jan Pedersen, Københavns Universitet.

I januar 2004 blev der holdt et seminar om teori, metode og teknik i 
erhvervshistorien. Det skete i samarbejde med Center for Virksomheds
historie og Erhvervsarkivet. Et af bidragene fra seminaret findes aftrykt 
i nærværende årbog.
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Et netværk for industriens hoved
organisationer i 1950’erne
Af Neil Rollings, University of Glasgow, og Matthias Kipping, 
Universität Pompeu Fabra, Barcelona

Ved European Business Historys kongres i Lowell, Massachussetts, 
i 2003 præsenterede Neil Rollings og Matthias Kipping en artikel 
»Networks of Peak Industrial Federations: The Council of Directors 
of European Industrial Federations (CDEIF) and the Council of Eu
ropean Industrial Federations (CEIF)« om de europæiske industrior
ganisationers samarbejde forud for etableringen af Fællesmarkedet 
og oprettelsen af en industriorganisation, UNICE, der var rettet mod 
det. Artiklen bringes her i oversættelse i håb om, at den kan tjene 
som inspiration til tilsvarende studier i den danske industris delta
gelse i samarbejdet.

I. Indledning
Lige så længe politologer har opstillet teorier om europæisk integration, 
har de organiserede interessegrupper spillet en betydelig rolle i teorier
ne.1 Nøgleproblemet har været denne rolles natur. Neo-funktionalister- 
ne opfattede det sådan, at det var ved hjælp af pression fra disse grup
per, og især pression fra erhvervsinteresserne, at utilsigtede følgevirk
ninger (spillover effects) ville forekomme, og at overnationale, snarere 
end nationale, løsninger ville blive stedse almindeligere.2 Skønt inter- 
govemmentalisterne betonede nationalstatens rolle kraftigere, var inter
essegrupperne også af afgørende vigtighed i deres analyse, men ifølge 
intergovernmentalisterne fortsatte interessegrupperne med at kanalisere 
deres målsætninger gennem de nationale regeringer.3 Denne forskel i 
tilgangsvinkel blev særlig tydelig ved vurderingen af interessegrupper
nes rolle i genoplivningen af den europæiske integration i 1980’erne, 
især vedtagelsen af traktaten om det indre marked i 1986. Neo-funktio- 
nalisterne satte fokus på de nye erhvervssammenslutningers, især Euro
pean Round Table of Industrialists’ (ERT’s), skabende rolle, idet ERT 
ved at angribe andre handelshindringer end toldbarrierer i EU pressede 
den europæiske kommission til at kaste sig ud i initiativet med det in
dre marked.4 Ikke overraskende blev dette synspunkt også hævdet af de
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industrifolk der var involveret i ERT.5 I modsætning hertil fokuserede 
blandt andre Moravcsik på nationalstaternes regeringers betydning for 
at få iværksat initiativet.6 Siden den tid har relationerne mellem de or
ganiserede erhverv og den europæiske integration været centrale for 
studiet af europæisk integration, og en uhyre stor litteratur herom har set 
dagens lys.7

Størstedelen af denne litteratur har en række fællestræk. For det før
ste er den skrevet næsten udelukkende af politologer. Som følge heraf 
har interessen været centreret omkring erhvervsinteressegruppernes 
lobbyvirksomhed. Lobbynetværkenes natur har stået i fokus, og speci
elt spørgsmålet: Er lobbyvirksomheden fortsat overvejende blevet ka
naliseret gennem nationale regeringer eller har den i stigende grad haft 
sigte på EF/EU’s institutioner, især kommissionen. For det andet, og i 
forbindelse hermed, har opmærksomheden været rettet mod de er
hvervsinteressegrupper, der har været organiseret for at påvirke 
EF/EU. I praksis betyder det, at de fleste fremstillinger af de europæi
ske industriorganisationer begynder med Union des Industries de la 
Communauté Européenne (UNICE), senere omdøbt til Union of Indu
strial and Employers ’ Confederations of Europe, som blev oprettet i 
1958 og bestod af de seks daværende medlemslandes nationale indus
triråd.8 Undertiden trækkes linjen tilbage til Union des Industries des 
Pays de la Communauté Européenne, som blev oprettet i 1952 sam
men med den Europæiske Kul og Stålunion (ECSC), men det grund
læggende princip - nemlig kun at beskrive EF-relaterede erhvervsinter
esseorganisationer - opretholdes. For det tredje viser det billede, som 
fremkommer gennem disse studier, at endskønt der er uenighed om, 
hvilken natur udviklingen har haft siden midten af 1980’erne, er der 
stort set enighed om, at de nationale regeringer dominerede den euro
pæiske integrationsproces fra 1945 og til 1970’erne og hermed afspej
lede den tids bredere konsensus om stærke nationalregeringer baseret 
på Keyneske forholdsregler og etableringen af nationale velfærdssta
ter.

På basis af kildestudier vil nærværende artikel vise, at dette billede 
må modificeres kraftigt, fordi det stort set overser de netværk af indu
striorganisationer i Europa, som har deres rødder i mellemkrigsårene, 
og som spillede en vigtig rolle i den europæiske integrationsproces fra 
sidst i 1940’erne og fremefter. Artiklen undersøger to af disse netværk. 
Det første er Rådet af direktører for europæiske Industriorganisationer 
(Council of Directors of European Industrial Federations - CDEIF), 
som blev oprettet i 1920’erne og trådte sammen hvert år i de resterende
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Forkortelser:

BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie
BIAC - Business and Industry Advisory Committee
CBI - Confederation of British Industry
CDEIF - Council of Directors of European Industrial Federations
CEIF - Council of European Industrial Federations
CIFEFTA - Council of Industrial Federations of the European Free Trade Association 
CNPF - Conseil National du Patronat Français
ECA - Economic Co-operation Administration
ECSC - European Coal and Steel Community
EEC - European Economic Community
EFTA - European Free Trade Association
ERT - European Round Table of Industrialists
FBI - Federation of British Industries
OEEC - Organization for European Economic Cooperation
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development
UNICE - Union des Industries des Pays de la Communauté Européenne

mellemkrigsår, en tradition, som blev genoptaget hurtigt efter afslut
ningen på 2. Verdenskrig. Det andet organ er Rådet af europæiske In
dustriorganisationer (Council of European Industrial Federations - 
CEIF, eller - som det hed på kontinentet, CIFE), oprettet i 1949 til dels 
for at fungere som repræsentativt organ for de nationale industriorgani
sationer i OEEC-landene.9 CEIF omtales kortfattet i den eksisterende 
litteratur, men det ses i almindelighed som en del af en relativt beske
den bølge af europæiske interesseorganisationer, som blev opslugt af de 
meget større forandringer efter 1958.101 denne henseende er tonen ble
vet slået an af E.B. Haas, som tilbage i 1958 mente, at beslutningen om 
at oprette Union des Industries des Pays de la Communauté Européen
ne »formodentlig var den mest betydningsfulde beslutning som blev 
truffet« af CEIF."

I modsætning hertil vil vi forsøge at vise, at disse organer - skønt der 
var grænser for, hvad de opnåede - spillede en vigtig rolle for den eu
ropæiske integration dels ved at virke som talerør for erhvervsinteres
serne, men dels, og vigtigere, ved at fungere som fora, hvor industriens 
repræsentanter kunne mødes, udveksle idéer og udvikle langt videre- 
rækkende initiativer. Som Helen Wallace for nylig har bemærket, så har 
»Vesteuropa en arv af mangfoldige, men overlappende og gensidigt for
stærkende, europæiske fora«.12 Det er vores påstand, at uden at inddra
ge disse fora i sammenhængen får man kun en meget sporadisk og ofte 
misvisende fremstilling af erhvervenes rolle i den europæiske integra-
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tions første år. Endvidere har inddragelsen af denne hidtil oversete hi
storiske dimension af erhvervsnetværker i den europæiske integrations
proces mere vidtrækkende følger for den teoretiske tilgangsvinkel, som 
er skitseret ovenfor. Det vil vi vise i konklusionen.

II. Det tidlige netværksarbejde: CDEIF
Repræsentanter for det europæiske erhvervsliv mødtes ved mange lej
ligheder i mellemkrigsårene. Efter en af disse sammenkomster, den 
verdensøkonomiske konference i London i 1927, foreslog briterne at 
holde årlige møder af generaldirektørerne for de europæiske indu
striorganisationer. Disse møder, i det, der kom til at hedde Council of 
the Directors of European Industrial Federations (CDEIF), varede ty
pisk to dage og bestod af uformelle samtaler uden resolutioner; delta
gerne var udelukkende organisationernes embedsmænd, og formålet 
var »at opnå en overordnet enighed om industriens synspunkter i Eu
ropa«.13 Oprindelig bestod medlemskredsen af de nationale industrior
ganisationer i Belgien, Czechoslovakiet, Frankrig, Tyskland, Nederlan
dene, Italien, Sverige, Schweiz og UK, men sidst i 1930’erne tilslutte
de Danmark, Finland, Jugoslavien, Norge, Bulgarien, Ungarn, Polen 
og Rumænien sig også.

Disse uformelle møder blev genoptaget kort efter afslutningen på 
2. Verdenskrig. I oktober 1946 mødtes generaldirektøren for Federa
tion of British Industries (FBI) med sine kolleger fra Frankrig, Belgi
en og Nederlandene, og et år senere markerede et møde i Haag for
melt genoptagelsen af de årlige CDEIF-møder, om end det tog en år
række, før medlemskredsen blev udvidet.14 I begyndelsen var diskus
sionerne begrænset til skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser 
af den økonomiske situation i hvert enkelt land, men i 1949, ved mø
det i Rom, var dagsordenen langt mere omfattende, idet den bestod af 
et bredt spektrum af emner, som derefter blev modellen for de senere 
møder:

I Økonomisk samarbejde i Europa
a) Benelux
b) Fransk-italiensk toldunion
c) OEEC
d) Bestræbelser for toldunion og economique européenne

II Forbindelserne mellem nationaliserede foretagender og private fo
retagender
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III Sammenligning af industriorganisationer i de forskellige lande
IV Forbindelser mellem industriorganisationer og de nationale viden

skabelige organisationers komitéer
V Det engelsk-amerikanske produktivitetsråd.15

Det vil være let af affeje CDEIF som en blot og bar selskabelig sam
menkomst. Fra 1949 blev generaldirektørernes hustruer indbudt, der 
var altid et omfattende selskabeligt program og masser af cocktailsel
skaber og dyre middage.161 mødet i Rom var endog indlagt en audiens 
hos paven. Det ville imidlertid være at undervurdere betydningen af 
uformelle netværk, specielt når man betænker den usikkerhed, som 
prægede efterkrigsårenes Europa. I tilbageblik mener Norman Kipping, 
generaldirektør for FBI fra 1947 til 1965, at møderne medvirkede til 
»at gøre os fortrolige med denne nye verden med international råd
slagning og konfrontation, for at kunne diskutere problemerne uformelt 
med mænd med tilsvarende ansvarsområder«. Ikke blot var det uklart, 
hvordan efterkrigsverdenen ville udvikle sig, men også hvordan er
hvervslivet i andre lande ville reagere på presset for at liberalisere han
delen, og hvordan de opfattede forholdet mellem integration og kartel
ler.17

CDEIF var et af de få multilaterale fora, der var til rådighed for at få 
oplysning om sådanne spørgsmål og erhverve forståelse af det spektrum 
af opfattelser, som fandtes. I betragtning af, at generaldirektørernes dag
lige arbejde som regel var hektisk og handlede om med kort varsel at 
reagere på opståede problemer, bød møderne også på en sjælden lejlig
hed til at anskue tidens mere omfattende langtidsperspektiver.18 For det 
tredje førte møderne til nære personlige venskaber mellem de forskelli
ge generaldirektører og udgjorde dermed et kontaktnet på tværs af Eu
ropa, hvorigennem informationer kunne udveksles.19 Et eksempel på 
mødernes værdi viste sig efter mødet i Stockholm i 1953. Blandt de dis
kuterede emner var europæisk integration og den europæiske Kul- og 
Stålunion (ECSC). Norman Kipping vendte tilbage til London og var 
stærkt påvirket af det, han havde hørt. Han rapporterede til repræsen
tantskabet:

Emnet ‘europæisk integration’ var en så godt som lukket bog for industri
en bortset fra stålindustrien; men tiden nærmede sig, da det måtte tages 
under overvejelse. Kul- og Stålunionen ville formodentlig have indirekte 
virkninger, hvoraf nogle ville mærkes af den britiske industri, og ville æn
dre den europæiske industris struktur og mønstre.20
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Uanset hvilken værdi, man i samtiden tillagde disse møder - og Kippings 
luxemburgske kollega følte, at møderne havde en speciel atmosfære 
»hvori hjerter og hjerner blomstrede« - kunne der kun opnås begrænse
de resultater ved de enkeltstående, årlige møder.21 Det var kombinatio
nen af det uformelle CDEIF med det mere formelle, organiserede og re
gelmæssige Council of European Industrial Federations (CEIF), som 
havde betydning. På trods af Kippings glæde over og ros til CDEIF var 
han ganske klar over, at det var CEIF, som var det nyttigste af alle de 
tværnationale erhvervsinteresseorganer, som han var deltager i.22

III. The Council of European Industrial Federations (CEIF)
A. Oprindelse og struktur
De bagvedliggende årsager til oprettelsen af CEIF skal formentlig søges 
i bestræbelserne for at reducere handelsbarriererne i efterkrigstidens 
Europa, og tillige i det franske erhvervslivs bekymring over den tyske 
konkurrences genopblomstring.23 Således havde de franske arbejdsgive
res fællesorganisation CNPF (Conseil National du Patronat Français) al
lerede i juli 1948 udgivet en rapport om »det tyske problem«.24 Den var 
blevet udarbejdet af en kommission, som omfattede repræsentanter for 
CNPF og adskillige industrielle nøglesektorer; dens formand var André 
François-Poncet, tidligere fransk ambassadør i Tyskland.251 mange hen
seender indtog arbejdsgiverforeningen en mere realistisk og konstruktiv 
holdning til Tyskland end den franske regering på samme tid.26 Industri
ens repræsentanter var positive over for tysk deltagelse i Marshallplanen 
og - hvad der var vigtigere - var af den opfattelse, at europæisk integra
tion kunne løse de fleste økonomiske og militære sikkerhedsproblemer, 
som bekymrede de franske beslutningstagere. Kun i et »Vesteuropa, hvor 
udveksling af varer, kapital og arbejdskraft er mulig«, sådan lød deres ar
gument, »kan Vesttyskland finde sin naturlige plads i stedet for at være 
en dødvægt«. Processen, som skulle føre til europæisk integration, blev 
imidlertid først og fremmest anset som et spørgsmål om direkte kontak
ter og aftaler mellem industriens folk. Som de fleste af deres kolleger i 
datidens Vesteuropa trak den franske industris repræsentanter på deres 
erfaringer fra mellemkrigsårene, idet de håbede at kunne genoprette 
internationale kartel-aftaler.27 Statusrapporten foreslog således, at

Et af de vigtigste formål, der bør opnås ved en genskabelse af handelsfor
bindelserne mellem Frankrig og Tyskland, bør være opretholdelsen, befæ
stelsen og fornyelsen af private overenskomster, som eksisterede før krigen
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mellem franske og tyske industrifolk og handlende i et stort antal sektorer. 
Der var mere end hundrede sådanne overenskomster, som vedrørte priser, 
fordeling af markeder og brugen af patenter og licenser.

Disse karteller havde naturligvis ikke været begrænset til Frankrig og 
Tyskland, og det var forslagene om deres genoprettelse heller ikke. 
Formanden for CNPF, Georges Villiers, anså faktisk aftaler mellem in
dustrifolk som »de bedste stødpuder« i den igangværende handelslibe
ralisering. Han brugte enhver lejlighed til at opmuntre medlemsfirma
erne til at forberede sig til voksende konkurrence ved at sænke deres 
priser gennem rationalisering og specialisering, samtidig med at han 
foreslog at fremme »direkte kartelaftaler mellem industrifolk om at 
dele produktion og markeder, for at fremme en fair kamp baseret på 
kvalitet og pris frem for det spild, der er resultatet af ureguleret og hid
sig konkurrence«.28 Den franske arbejdsgiverforening tog også aktive 
skridt i denne retning.29 Hvad forbindelserne med den tyske industri 
angår, så overtog CNPF i efteråret 1948 kontrollen med ACIA (Asso
ciation pour le commerce et l’industrie français en Allemagne), en for
ening til fremme af fransk handel og industri i Tyskland; den var tilsy
neladende blevet oprettet i sidste halvdel af 1947 med støtte fra den 
franske regering. Men bestræbelserne synes ikke at have været kronet 
med synderligt held, og i april 1949 besluttede CNPF - i samarbejde 
med Paris’ handelskammer - derfor at oprette en ny forening til frem
me af økonomiske forbindelser med Tyskland, kaldet AFREA (Associ
ation française pour les relations économiques avec l’Allemagne). Vil
liers delte formandskabet i foreningen med direktøren for handelskam
meret.

Af større betydning var det, at CNPF’s præsident på den tid også udfol
dede bestræbelser på at forbedre kommunikationen og tilvejebringe en 
mere aktiv koordination mellem erhvervsrepræsentanter i Vesteuropa. I 
februar 1949 inviterede Villiers lederne af industrirådene i de øvrige 
medlemslande i Organization for European Economic Co-operation 
(OEEC) til Paris. Han erindrer selv, at han mente, det ville være nyttigt 
at styrke forbindelserne mellem de øverste erhvervsrepræsentanter »for 
at sikre, at Europa udvikler sig i en liberal atmosfære, og for at bistå ved 
dannelsen af en organisation, som kunne skabes vore lande imellem«.30 
I kølvandet på disse samtaler oprettede de nationale industriråd den 18. 
maj 1949 formelt Council of European Industrial Federations (CEIF).31 
Dets oprettelse var tilsyneladende også svar på en anmodning fra OEEC
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om oprettelsen af et konsultativt industriorgan. I februar 1950 ratifice
rede OEEC formelt CEIF som et sådant organ.32

CEIF’s generalforsamling af industriråd bestod af repræsentanter fra 
de nationale industriråd i OEEC’s medlemsstater samt repræsentanter 
for Det internationale Handelskammer og Den internationale Arbejds
giverorganisation, og den trådte sammen mindst én gang om året. Der 
var en bestyrelse, som mødtes omtrent hver fjerde måned. Dens første 
formand var Villiers, og blandt dens øvrige medlemmer var Norman 
Kipping, generaldirektør for det britiske FBI, og Fritz Berg, præsident 
for det tyske industriforbund (Bundersverband der deutschen Industrie). 
Herudover oprettede CEIF et lille sekretariat, beliggende i Paris og i det 
store og hele bemandet af CNPF; senere kom det også til at omfatte per
manente repræsentanter fra de britiske, tyske og italienske industriråd.33 
Der blev også skabt basis for oprettelsen af rundbordsgrupper, der skul
le gøre det muligt for industrirådene at samarbejde om undersøgelsen af 
alle emner, som vedrørte dem. Resultatet var en temmelig erfaringsbe
stemt emnerække: i 1961 var der f.eks. fire rundbordsgrupper, om atom
energi, vandforurening, transportbrugere og teknikeres indflydelse på 
den offentlige mening.34 Dette forblev grundstrukturen indtil juli 1958, 
da en særlig arbejdsgruppe under ledelse af Axel Iveröth, der var gene
raldirektør for det svenske Industriförbundet, blev nedsat for at studere 
»andre landes tilknytning til Fællesmarkedet«.35 Dernæst omdannede 
OEEC i 1961 sig selv til OECD, og en ny Rådgivende komité for Er
hverv og Industri (Business and Industry Advisory Committee, BIAC) 
blev oprettet. Denne overtog CEIF’s repræsentative funktioner, men - i 
modsætning til hvad nogle hævder - eksisterede CEIF videre, og Ive- 
röths arbejdsgruppe var særlig aktiv til ind i 1970’erne, som beskrevet 
nedenfor.36

B. Repræsentative roller: OEEC og operation impact
En vigtig del af CEIF’s arbejde før 1961 var at fremføre industriens 
synspunkter over for OEEC. Den var repræsenteret i forskellige rådgi
vende grupper under OEEC, f.eks. om udnyttelse af arbejdskraften, og 
forsøgte med vekslende held at påvirke OEEC’s politik.37 CEIF gav 
også de nationale industriråd mulighed for at gøre deres synspunkter 
gældende over for amerikanske embedsmænd og industrifolk.38 Denne 
mulighed blev udnyttet mest intenst i en række internationale fabrikant
konferencer, som fandt sted gennem 1950’erne på begge sider af Atlan
terhavet.39 Den første af disse fandt sted i efteråret 1951, da Marshall-
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planens økonomiske samarbejdsadministration (Economic Co-opera
tion Administration, ECA) inviterede en gruppe på næsten 300 førende 
forretningsfolk og industrirepræsentanter fra 17 europæiske lande på en 
rundtur til byer og fabrikker i USA efterfulgt af en fælleskonference, 
som fandt sted i New York. Meget sigende gav de amerikanske arran
gører hele programmet kodenavnet »operation impact«.

»Operation impact« var affødt af frustrationen over mangelen på 
konkrete resultater af den amerikanske produktivitetskampagne. 
Mellem 1948 og 1958 var flere tusinde direktører, ingeniører, arbejdere 
og - lejlighedsvis - embedsmænd fra Vesteuropa på rundtur i USA, 
hvor de besøgte fabrikker for at få fastslået årsagerne til den amerikan
ske industris bedre ydelser. Det var håbet, at de efter deres hjemkomst 
ville iværksætte de nødvendige, meget ofte enkle forandringer i deres 
egne virksomheder og lande. Mens disse missionærer sædvanligvis 
vendte hjem fulde af lovord om den amerikanske teknologi og ledelses
stil, blev amerikanske policymakere og programadministratorer så tid
ligt som i 1949 bekymret over disse tiltags mangel på konkrete resulta
ter. Efter en intern undersøgelse af produktivitetskampagnen besluttede 
ECA for at omvende europæerne til den amerikanske trosbekendelse at 
lancere en stribe nye initiativer, herunder »operation impact«:

Det er blevet krystalklart, at et helhjertet og entusiastisk samarbejde fra de 
øverste industrifolk i ECA-landene er påkrævet, hvis vore bestræbelser på 
at forøge produktiviteten skal give størst mulige resultater. Vi har længe 
været klar over, at vor vigtigste opgave er at overbevise de øverste le
delser i Europa om, at det vil være en god forretning [...] at skifte fra de
res form for kapitalisme til et mere oplyst, mere retfærdigt og, frem for alt, 
mere effektivt frikonkurrencesystem af den type, som er vokset op i 
USA.40

Da »operation impact« var målrettet mod de øverste europæiske er
hvervsledere, fik CEIF tildelt opgaven med at udvælge deltagerne og 
koordinere og organisere udarbejdelsen af alle de redegørelser, der blev 
afgivet på vegne af den europæiske industri af medlemmer af de natio
nale arbejdsgiverforeninger ved konferencen i New York. Forberedel
sen af den europæiske mission til USA afspejlede CEIF’s og dens le
delses hensigter, nemlig at forudse og om muligt imødegå mulig ameri
kansk kritik af europæisk erhvervsliv. Rejsen blev første gang drøftet 
ved CEIF’s generalforsamling i juli 1951. Præsidenten, George Villiers, 
forudså korrekt, at »amerikanerne i november og december ikke ville
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undlade at udspørge deres europæiske gæster om karteller«.41 CEIF 
nedsatte derfor en arbejdsgruppe til at udarbejde et dokument, der klar
gjorde det europæiske standpunkt med hensyn til konkurrencepolitik, 
det formentlig mest kontroversielle af de seks emner, der skulle drøftes 
på konferencen, i betragtning af ECA’s negative holdning til karteller.42 
Arbejdsgruppens formand blev Pierre Ricard, næstformand og grå emi
nence i den øverste franske arbejdsgiverorganisation, og en velkendt og 
utilsløret tilhænger af kartelaftaler.

Da Ricard aflagde beretning på den næste generalforsamling den 30. 
oktober 1951, udtrykte han beklagelse af, at det var nødvendigt at »re
ducere sektionen om karteller til et minimum for at forebygge uheldige 
episoder, p.g.a. pressens tilstedeværelse, [...] uanset vores overbevis
ning om, at internationale karteller, oprettet af nationale karteller, er en 
nødvendighed i vort sønderdelte Europa«.43 Det ser ud til, at de fleste 
industrirepræsentanter, som deltog i CEIF-mødet, var enige med Ricard 
i hovedindholdet af hans beretning. Der var endog dem, der anså hans 
støtte til kartellerne som værende »en smule frygtsom«. Der udviklede 
sig en debat om sprogproblemer og om den mulige kvantifikation af re
striktive aftaler i Europa. Med hensyn til dokumentets ordlyd viste det 
sig umuligt at finde en dækkende oversættelse af det franske ‘organisa
tion professionelle’, som ikke kun dækkede erhvervsorganisationernes 
lovlige aktivitet, men også ulovlige restriktive aftaler. Den engelske 
oversættelse ‘professional organisation’ havde ikke en så omfattende 
betydning. Den formildende omskrivning, som man sluttelig benyttede 
i den udtalelse, der blev udarbejdet til konferencen, var ‘commercial ac
cords’ (~ handelsoverenskomster).

Ovenstående bør ikke forlede til det indtryk, at de europæiske re
præsentanter var de eneste, der indgik kompromiser i deres budskaber 
eller endog skjulte deres egentlige holdninger for at undgå mulige 
kontroverser. Amerikanerne gjorde nøjagtig det samme i deres forbe
redelser til »operation impact«, idet de omhyggeligt udvalgte de fir
maer, som skulle modtage besøg, og de talere, der skulle optræde på 
konferencen. Imidlertid lykkedes det ikke ved denne forstillelsesope
ration fra begge sider at hidføre de ønskede resultater. Som forudset 
blev europæerne af deres amerikanske modparter mødt med adskillig 
kritik af deres restriktive erhvervspraksis. Paul Hoffman, lederen af 
ECA, fokuserede i sin hovedtale på behovet for en stærk konkurrence, 
som han beskrev som afgørende for, hvad De forenede Stater havde 
opnået i henseende til produktivitet og levestandard. På den baggrund 
er det ikke overraskende, at den europæiske ordfører på konkurrence-
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politikområdet, Pierre Ricard, ikke havde held med at overbevise de 
amerikanske værter om den afgørende rolle, ‘commercial accords’ 
spillede i processen hen mod integrerede europæiske markeder.44 Ej 
heller troede de på de europæiske forsikringer om, at karteller var 
langt mindre hyppige end almindeligt antaget. Indimellem gav de eu
ropæiske deltagere udtryk for deres frustration og prøvede at skubbe 
amerikanerne ned fra deres moralske elfenbenstårn. Sir William Roo- 
tes, formand for Rootes Motors og en af lederne af den britiske dele
gation, efterlyste »fra vore amerikanske venner noget om den ameri
kanske begejstring for konkurrence, når så mange varer er belagt med 
høje toldsatser«. Denne udlevering af, hvad der har måttet se ud som 
amerikansk hykleri, blev mødt med »latter og bifald« af mange eu
ropæere.45

Hovedresultatet blev stort set »en samtale mellem døve«, som den 
franske avis Le Monde bemærkede i sin dækning af konferencen den 9. 
december 1951. Men »operation impact« var ikke en total fiasko på 
trods af de klare uoverensstemmelser og gensidige beskyldninger.461 det 
store og hele værdsatte de europæiske delegerede den amerikanske gæst
frihed. Af endnu større betydning for bevarelsen af en følelse af enhed 
var den kommunistiske trussel og de fælles genoprustningsanstrengelser. 
De europæiske deltagere var hurtige til at benytte sig af den amerikanske 
optagethed af forsvar og til at erklære deres støtte til tanken om ‘fri fore
tagsomhed’. Dette var mest udtalt i CEIF-formanden Georges Villiers’ 
afsluttende indlæg, hvor han talte for alle de deltagende europæiske in
dustriråd. Han omtalte den store »ideologiske konflikt, som delte ver
den«, og understregede, at alle landene i ‘det atlantiske samfund’ var fæl
les om de grundlæggende værdier.47 At de positive vurderinger opvejede 
de kritiske, kan også ses af ønsket om at gentage begivenheden. Efter et 
foreløbigt møde i Paris i 1953 afholdtes den anden fabrikantkonference, 
under navnet »operation reverse impact«, i Paris i 1954, efterfulgt af en 
tredje i New York i 1956 og den fjerde og afsluttende i London i I960.481 
alle disse tilfælde indtog CEIF en tilsvarende stilling, idet den fremstille
de europæisk erhvervspraksis i et fordelagtigt lys.

C. En scene for initiativer til europæisk integration
At repræsentere den europæiske industri i USA og over for OEEC var 
blot CEIF’s udgangspunkt. Villiers var ivrig for, at CEIF skulle have et 
bredere virkefelt, og den blev set som et egnet forum for industrifolk til 
blandt andre emner at drøfte europæisk integration.49
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1. Forsøg på at påvirke Schumanplan-traktaten
En af de første lejligheder for CEIF til at blive en scene for deltagelse i 
den europæiske integrationsproces var Schumanplanen af 9. maj 1950. 
Inden for CEIF’s rammer kunne erhvervsledere fra de øverste niveauer 
udveksle synspunkter og koordinere deres handlinger med hensyn til 
det franske forslag om dannelsen af den europæiske kul- og stålunion 
(European Coal and Steel Community, ECSC). Efter CEIF-mødet i juli 
1950 mødtes franske, italienske, tyske, hollandske og belgiske repræ
sentanter for at drøfte Schumanplanen med briterne som observatører.50 
Det følgende møde i januar 1951 blev udgangspunktet for en alvorlig 
udfordring til de økonomiske afsnit i udkastet til ECSC-traktaten, som 
repræsentanter for Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux-landene hav
de forhandlet i Paris under forsæde af Jean Monnet i anden halvdel af 
1950.51

Hvad der specielt synes at have vakt de ledende europæiske er
hvervsrepræsentanters vrede, var traktatudkastets strenge forholdsregler 
mod kartel aftaler. Ved generalforsamlingen i det franske industriråd 
CNPF den 16. januar 1951 skældte dets formand Georges Villiers ud 
over den - som det hævdedes - »vilkårlige og overdrevne myndighed«, 
som var tillagt ECSC’s planlagte øverste autoritet.52 Efter CEIF-mødet 
den 8. januar havde han og hans kolleger fra andre europæiske lande, 
som berørtes af Schumanplanen, taget et initiativ til at svække denne 
myndighed. De vedtog et dokument, som blev kaldt »Bemærkninger og 
forslag fra de nationale industriråd som berøres af Schumanplanen om 
de økonomiske afsnit i »traktatudkastet«, som er under forberedelse«.53

Dokumentet er dateret den 17. januar 1951 og blev tilsyneladende 
sendt af industrirepræsentanterne såvel til de nationale delegationer, der 
deltog i forhandlingerne, som til de berørte ministerier og også til pres
sen.54

I dokumentet understregede repræsentanterne for industrirådene de
res principielle støtte til Schumanplanen og den europæiske integra
tionsproces. Men samtidig afviste de to af de fundamentale principper, 
som efter deres opfattelse dannede grundlag for traktatudkastet, som det 
på daværende tidspunkt forelå: uddelegeringen af »absolut myndighed« 
til den Høje Myndighed, som ville gøre denne til »herre over direktio
nerne og alle virksomheders skæbne«; og den kendsgerning, at alle re
præsentative erhvervsorganisationer ville blive reduceret til kun at have 
konsultative og formidlende roller; omvendt ville »ethvert forsøg fra 
producenternes side på at samle sig for at deltage effektivt i organise
ringen af markedet blive forbudt og fremstillet som værende i modsæt-
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ning til almenvellet«. Med andre ord beklagede repræsentanterne for de 
seks landes industriråd sig over, at traktatudkastet umuliggjorde en 
tilbagevenden til de nationale og internationale kartelaftaler fra mellem
krigstiden. Det træder endnu tydeligere frem i forslagene til et revideret 
udkast til traktatens økonomiske bestemmelser. Forslagene tildeler en 
nøglerolle til de producentsammenslutninger, som ville etablere pro
duktionsprogrammer, og som med medlemsvirksomhedernes tilslutning 
også kunne fastsætte ensartede priser og salgsbetingelser på det fælles 
europæiske marked og for eksport. Samtidig afskaffede forslaget trak
tatudkastets artikel 60, som udtrykkelig havde forbudt kartelaftaler, og 
svækkede i betydelig grad artikel 61, som indførte en kontrol med virk
somhedssammenlægninger. De foreslåede ændringer indebar også en 
væsentlig beskæring af den Høje Myndigheds rolle, idet den ikke læn
gere fik nogen myndighed til at gennemtvinge sine afgørelser.

I og med at disse forslag kom fra en gruppe af meget indflydelsesri
ge industrifolk, blev de modtaget med velvilje og fandt nogen støtte i de 
pågældende regeringer. Til gengæld foruroligede de Jean Monnet, som 
fra begyndelsen havde været manden bag Schumanplanen og dens strik
se anti-kartelbestemmelser. Til forsvar for det eksisterende udkast og 
dets orientering imod et konkurrerencepræget frem for et reguleret mar
ked mobiliserede han en lang række støtter, herunder de amerikanske 
myndigheder i Vesttyskland og de stålforbrugende industrier i Frankrig. 
Disses repræsentanter havde allerede inden Schumanplanens frem
komst indtaget en åbenlyst kritisk holdning til genoplivningen af natio
nale og internationale stålkarteller og blev senere nogle af planens var
meste støtter.55 Ydermere fremkom der i den franske og udenlandske 
presse en række artikler, som kritiserede de europæiske stålkarteller og 
de europæiske industrifolks modvilje mod at acceptere mere konkur
renceprægede markeder. Georges Villiers nærede ingen tvivl om, at 
Jean Monnet stod bag denne kampagne.56

Den tvang de seks industriråd til at retfærdiggøre og klargøre deres 
stilling i et nyt memorandum, dateret den 21. februar 1951.57 De gentog 
deres godkendelse af »Schuman-idéen, som de håbede ville blive en 
succes«, men de afviste atter den Høje Myndigheds »overstatslige 
monopol«. Denne gang afstod de imidlertid fra at anmode om en om
fattende, kartelagtig rolle for industrisammenslutningerne og nøjedes 
med at insistere på behovet for at inddrage dem tættere i ECSC’s arbej
de. De bad også om mulighed for en revision af artiklerne i deres nu
værende form efter den overgangsperiode, som forudsås i traktaten. 
Dette nye dokument antydede allerede, at Jean Monnets offentlige kam-
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pagne og politiske bestræbelser i det store og hele var blevet kronet med 
held. Den 18. april 1951 underskrev De Seks’ udenrigsministre ECSC- 
traktaten, som kun var blevet underkastet småjusteringer i sammenlig
ning med det tidligere udkast og stadig indeholdt de skrappe anti-kartel 
og -sammenslutningsbestemmelser (nu artiklerne 65 og 66).58 Det fran
ske industriråd genoplivede under ratifikationsdebatten i Frankrig ideen 
om en revision af traktaten efter overgangsperioden - men endnu en 
gang uden held.59

Mens disse bestræbelser på at påvirke ESCS’s orientering i sidste 
ende forblev resultatløse, bidrog de i høj grad til at nærme industriråde
ne og deres repræsentanter til hinanden. De seks ECSC-medlemslandes 
industrisammenslutningers oprettelse i 1952 af Union des Industries des 
Pays de la Communauté Européenne (UNICE) var således blot en insti
tutionalisering af de eksisterende kontakter og aktiviteter. CEIF’s med
lemmer tilsluttede sig dette skridt, ikke mindst fordi det ikke krævede 
nogen ændring i CEIF’s vedtægt og ikke medførte nogen forpligtelser 
for andre medlemssammenslutninger.

2. Debatten om Fællesmarkedet og EFTA
I modsætning til, hvad Haas har givet udtryk for, fortsatte CEIF med at 
spille en meningsfyldt rolle i udviklingen af den europæiske integration. 
Da alle de nationale industrisammenslutninger i Vesteuropa var repræ
senteret i CEIF, udgjorde den et ideelt forum for drøftelser om en bre
dere europæisk integration i anden halvdel af 1950’erne og efter 1958 
mellem De Seks og landene udenfor. Dette var betydningsfuldt, for 
skønt delegationer og embedsmænd fra industrisammenslutningerne i 
landene uden for De Seks mødtes med UNICE, var der klare begræns
ninger i disse kontakters natur; f.eks. blev FBI/CBI nægtet observatør
status ved UNICE’s egne møder.60 Uden CEIF ville det have været umu
ligt at opretholde regelmæssig kontakt mellem de nationale industri
sammenslutninger i Vesteuropa. Det var således CEIF, der udgjorde det 
forum eller den scene, som gjorde det muligt for disse sammenslut
ninger at drøfte den europæiske integrations natur på lige fod, efterhån
den som forslagene fremkom. I 1956 drøftedes det foreslåede Fælles
marked og de to næste år muligheden for et Frihandelsområde.61 Det 
kan ikke siges, at emnet om europæisk integration dominerede CEIF’s 
dagsorden på denne tid - Spaak-rapporten blev først drøftet i november 
1956 - men derimod, at det i betragtning af den usikkerhed, som her
skede om, hvordan den europæiske integration ville forme sig på denne
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Beslutningen om at oprette CIFEFTA blev behandlet på to møder i januar 1960. Før
ste gang var i Wien den 15.-16. januar, hvor det var sidste punkt på dagsordnen. Den 
endelige beslutning blev taget i Paris den 28. januar. Nyheden om CIFEFTA nåede de 
danske aviser den 2. februar. Her kunne det også læses, at formanden for det engel-
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ske industriråd, W. H. Fadzean, skulle være formand, mens viceformændene kom fra 
henholdsvis de østrigske og norske industriorganisationer, nemlig Franz. Josef Mayer- 
Gunthofog A. Monrad-Aas. Alle tre ses de på deltagerlisten til mødet den 15.-16. januar 
1960. Både dagsorden og deltagerliste findes i Industrirådets arkiv på Erhvervsarkivet.

81



Neil Rollings og Matthias Kipping

tid, var en særdeles nyttig informationskilde til de synspunkter, som var 
herskende hos søsterorganisationer andre steder i Europa, som så kun
ne videreformidles til medlemmerne.62

CEIF spillede også en rolle ved oprettelsen af EFTA; det var på et 
privat møde før CEIF-mødet i marts 1958, at repræsentanter for lande
ne uden for De Seks mødtes for at drøfte muligheden for associering, 
hvis forhandlingerne om Frihandelsområdet skulle bryde sammen. Det 
var en del af en serie forhandlinger mellem industrisammenslutninger
ne i landene uden for De Seks, som bidrog til dannelsen af Det europæi
ske Frihandelsområde (European Free Trade Association, EFTA). Yder
mere dannede disse sammenslutninger også et nyt organ, Rådet af In
dustrisammenslutninger i det europæiske Frihandelsområde (Council of 
Industrial Federations of the European Free Trade Association, CIFEF- 
TA). Det blev brugt til at sikre fælles fodslag og til at sprede informa
tioner under Storbritanniens to fejlslagne forsøg på at blive optaget i 
EEC i 1960’erne.63

Faktisk var det for at undersøge forholdet mellem De Seks og lan
dene udenfor, at Axel Iveröths CEIF integrations-arbejdsgruppe blev 
nedsat, og det var med den problematik, som den oprindelig beskæfti
gede sig med.64 Da UK ansøgte om medlemskab af EEC i 1961, blev 
det aftalt, at dens arbejde skulle stilles i bero, for at den kunne yde 
praktisk bistand ved forhandlingerne.65 Efter forhandlingssammen
bruddet fortsatte komitéen sit arbejde, idet den trådte sammen tre-fire 
gange om året for at udveksle informationer om udviklingen i EEC og 
EFTA, så at det var CBI’s opfattelse, at CEIF’s væsentligste aktiviteter 
foregik i tilknytning til komitéens arbejde.66 Den arbejdede endnu i 
1969, og indledte da en undersøgelse af specifikke problemer, som 
kunne opstå ved en mulig udvidelse af EEC. Der blev nedsat arbejds
grupper til at beskæftige sig med hvert enkelt emne, og de blev hver 
især sammensat af repræsentanter fra en industrisammenslutning i 
EEC og en sammenslutning fra et ikke-EEC land. Således studerede 
Cofindustria og dens schweiziske modpart pengepolitik, CBI og CNPF 
arbejdede med industripolitik, og CBI og VNO (Verbond van Neder- 
landse Ondernemingen) med landbrugspolitik.67 En rapport fra komité
en, »Industry and Europe«, blev udgivet i 1971.68 På alle disse forskel
lige måder udgjorde Council of European Industrial Federations såle
des et altafgørende knudepunkt, hvori de europæiske nationale indu
strisammenslutninger efter 2. Verdenskrig kunne genopbygge kontak
ter, forbedre deres fond af viden om nøgleudviklinger og forbedre de
res indbyrdes forståelse.69
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3. Mere end snak: Eksportstimulering som et eksempel
Men CEIF var mere end en diskussionsklub. I betragtning af det antal 
nationale industrisammenslutninger, som var involveret, er det ikke 
overraskende, at det var svært at opnå enstemmighed, og i mange til
fælde blev standpunkter indtaget efter den laveste fællesnævners prin
cip. Som eksempel kan nævnes, at mens Det internationale Handels
kammer i 1958 kunne vedtage en enstemmig resolution til støtte for 
dannelsen af et frihandelsområde, gjorde fransk modstand det umuligt 
for CEIF at gøre det samme.70 Tilsvarende måtte CEIF’s Integrations
komités beretning i 1971 underskrives af ko mité-repræsentanterne, da 
det viste sig umuligt at få alle medlemssammenslutningerne til at enes 
om den.71 Der var imidlertid tilfælde, hvor det - på trods af talrige van
skeligheder - var muligt at opnå enighed i CEIF. Et førsteklasses ek
sempel herpå er spørgsmålet om eksportstimulering i begyndelsen af 
1950’erne, et følsomt emne, som rejste vigtige spørgsmål om handels
liberalisering og ønskværdigheden for erhvervslivet af at opnå en jævn
byrdig bane at spille på; begge dele nøgleaspekter ved den europæiske 
integration. Denne episode satte fokus på både muligheder og begræns
ninger ved at operere gennem CEIF.

I begyndelsen af 1950’erne blev den britiske industri i stigende grad 
bekymret over, at de nationale regeringer siden krigen havde benyttet en 
mangfoldighed af eksportfremmeordninger for at stimulere industrien 
til øget eksport. Opmærksomheden fæstnede sig især ved Tysklands dif
ferentierede beskatning af eksportfortjeneste, hvilket mere end noget 
andet afspejlede frygten for tysk konkurrence.72 FBI reagerede ved at 
henvende sig til den britiske regering om, hvad den opfattede som eks
portsubsidier. Kipping skrev til handelsminister Sir Frank Lee og op
fordrede den britiske regering til at presse på internationalt for at få så
danne ordninger afviklet. Imidlertid bemærkede Kipping tillige, at for 
så vidt regeringen var indforstået, var det FBI’s hensigt at tage proble
met op gennem sine egne internationale organisationer, da nogle andre 
europæiske industrisammenslutninger selv viste tegn på at ville støtte 
en sådan fremgangsmåde.73 Ved et møde mellem finansministeren og 
begge sider af britisk industri fortsatte FBI med at støtte regeringens 
holdning om ikke at ville gå med i et kapløb om stadigt stigende eks
portsubsidier, men understregede atter betydningen af, at regeringen 
skulle overtale andre regeringer til at ophæve sådanne ordninger, og at 
FBI ville agere på tilsvarende måde over for sine søsterorganisationer.74 
Skuffet over mødets forløb mødtes Kipping juleaftensdag med Lee og 
foreslog atter, at »FBI skulle forsøge, gennem sine kontakter med til-
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svarende repræsentative organer i de vesteuropæiske lande, at mobili
sere den industrielle og forretningsmæssige opinion i Vesteuropa mod 
opretholdelsen af sådanne ordninger og få dem til at forpligte sig til at 
gå ind for en selvfornægtende ordning i denne henseende«.75 Regerin
gen tøvede med at støtte ideen, da ministrene stadig var i færd med at 
undersøge emnet, og var bekymret for, at diskussionen kunne bringe re
geringen i forlegenhed. Da Lee blev forsikret om, at dette var højst 
usandsynligt, gjorde han ikke flere indvendinger, når blot den britiske 
regering ikke på nogen måde blev forpligtet.

Med denne begrænsede opbakning kastede Kipping sig ud i arbejdet. 
CEIF’s drøftelser begyndte i februar 1953, og der blev opnået principi
el enighed om, at der skulle tages skridt til at standse de regeringsstøt
tede ordninger og undgå en subsidiekonkurrence. Tre af dette års seks 
rådsmøder blev udelukkende helliget spørgsmålet om eksportstøtteord
ninger.76 Det afspejlede imidlertid delvis emnets kompleksitet. Det var 
først i september, at man opnåede enighed om definitionen af, hvad der 
udgjorde en »eksportstøtteordning«, og det sinkede alle forsøg på at 
skride til handling. FBI, som mente, at »hvis alle sammenslutningerne 
erklærede sig som modstandere af eksportstøtte, ville regeringerne 
sandsynligvis følge trop«, foreslog på CEIF’s oktobermøde en pause i 
indførelsen af enhver form for nye ordninger.77 FBI’s oprindelige idé, 
som var aftalt med BDI, var, at pausen skulle vare i tolv måneder, men 
på mødet foresloges en pause på kun seks måneder.78 Over for en stejl 
holdning fra Østrigs side viste selv dette sig at være for længe, og man 
kunne kun enes om en pause på tre måneder, i hvilket tidsrum OEEC 
blev anmodet om at iværksætte en undersøgelse med henblik på at af
vikle de eksisterende støtteordninger.79 OEEC gjorde kun små frem
skridt, men CEIF kunne enes om en tre-måneders forlængelse af pau
sen, idet alle medlemssammenslutningerne nærede modvilje mod at se 
deres initiativ lide skibbrud, og organisationen offentliggjorde et me
morandum, som beklagede de nationale regeringers fejlslagne bestræ
belser på at gøre fremskridt.80

Under indtryk af dødvandet i OEEC indledte den britiske regering 
samtidig tosidede forhandlinger med den tyske forbundsregering, som 
efterfølgende bekendtgjorde, at den ikke havde til hensigt at forny lo
ven om skattegodtgørelse for eksportindtjeninger, når den udløb ved ud
gangen af 1955. Endelig gjorde OEEC synlige fremskridt, da man ene
des om, at ordningerne skulle fjernes med udgangen af 1955, og at in
gen nye ordninger måtte indføres i mellemtiden.81 Episoden viser såle
des, hvor vanskeligt det var for CEIF at opnå enighed ud over den la-
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veste fællesnævner, men at, i det mindste i dette tilfælde, den laveste 
fællesnævner var højere i sin forpligtelse til at undgå et subsidiekapløb 
end den, som de nationale regeringer kunne opnå i OEEC. Med andre 
ord, ved at udnytte det forum, som CEIF frembød, viste de vesteuropæ
iske industrisammenslutninger, at de havde større vilje end deres rege
ringer til at støtte handling til den vesteuropæiske industris fælles bed
ste, og at CEIF udgjorde et forum, hvor industrien kunne lægge pres på 
de nationale regeringer til at følge dens anvisninger. I sidste instans var 
der imidlertid grænser for, hvad CEIF kunne opnå, før end de nationale 
regeringer selv besluttede sig til handling.

IV Konklusion
Denne artikel har vist, at CDEIF og CEIF tilsammen indtager en plads 
i den europæiske integrationshistorie, som hidtil stort set er blevet over
set. På flere forskellige måder spillede disse organisationer en væsent
lig rolle i den historiske udvikling af den europæiske integration, både 
før og efter dannelsen af EEC. Deres betydning er hidtil blevet overset, 
fordi den eksisterende litteratur har koncentreret sig om den politiske 
lobbyvirksomhed over for fællesmarkedsinstitutionerne eller, i det hø
jeste, om netværkene mellem erhvervslivet og disse institutioner, og 
hvordan det forhold har skiftet siden 1980’erne. Den historiske dimen
sion har således stort set været udeladt fra disse fremstillinger, og der 
har været en tilsvarende mangel på anerkendelse af den økonomiske 
rolle, som har været spillet af erhvervsnetværker, og hvordan dette har 
spillet sammen med deres politiske netværker. Tilsvarende har anta
gelsen af, at de nationale regeringer bestemte emnerne på den politiske 
dagsorden før 1970’erne, underspillet erhvervslivets rolle.

Det kan ikke hævdes, at CEIF var en magtfuld overstatslig organisa
tion, til hvilken de nationale regeringer stod i gæld. Den udgjorde sna
rere et supplerende netværk, som de nationale sammenslutninger kunne 
bruge til at opnå deres formål samtidig med, at de stadig koncentrerede 
størstedelen af deres indsats om de nationale regeringer. Ikke desto min
dre udgjorde den en vigtig brik i efterkrigssamfundets mønster. Den 
flersidede udveksling af viden var af afgørende værdi under den usik
kerhed, som herskede i efterkrigstidens Europa. En forøget forståelse 
inden for erhvervslivet andre steder i Europa var af tilsvarende betyd
ning og i sammenhæng hermed etableringen af uformelle netværker af 
venskab og tillid. Opfyldelsen af dens målsætninger blev besværet af 
vanskeligheden ved at opnå enighed blandt medlemmerne, men at det
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faktisk var muligt ses af eksemplet med eksportstøtteordningerne. Her 
var CEIF i stand til at tage stilling til fordel for den vesteuropæiske in
dustris fælles bedste over for den splidagtige egeninteresse, som præ
gede enkelte industrier og lande.

Hertil kom, at de nationale sammenslutninger efter Messinakonfe- 
rencen havde behov for en bro mellem De Seks og resten af Europa. 
CEIF udgjorde det forum, hvor disse to grupper kunne mødes regel
mæssigt, og hvor emner med relation til udvidelsen kunne studeres. Det 
ville have været let for CEIF at blive delt midt over sidst i 1950’erne, 
da UNICE og CIFEFTA var blevet oprettet, men der blev aldrig frem
sat forslag herom. Tilsvarende fortsatte den efter dannelsen af BIAC i 
1961.1 sidste instans fandt de nationale sammenslutninger CEIF nyttig, 
og det forklarer dens fortsatte eksistens. Alt i alt bekræfter de vidnes
byrd, som er fremlagt i denne artikel, hvad en af dens forfattere har fo
kuseret på i en tidligere publikation: »Erhvervslivet og dets repræsen
tanter har ikke kun været observatører og passive modtagere af rege
ringspolitik. Meget hyppigt har indflydelsesrige industrifolk spillet en 
aktiv rolle ved skabelsen eller forkastelsen af disse foranstaltninger, 
både på nationalt og europæisk niveau«.82

Hvad de teoretiske konsekvenser af vor historiske redegørelse angår, 
så mener vi, at de organiserede erhvervsinteresser udgør en potentiel 
bro mellem de hidtil adskilte studieområder virksomhedsledelse og po
litologi.83 To begreber kan hjælpe i denne henseende. For det første er 
der opfattelsen af erhvervsorganisationen som en mægler. Hvis dette an
skues fra et erhverv/regerings-synspunkt, kan det ses, hvordan disse or
ganer også fungerer som mellemmænd mellem virksomheder og andre 
erhvervsinteresser. For det andet er der opfattelsen af forankring.84 Den 
har været benyttet på flere forskellige måder, men hvad der er af betyd
ning her, er erkendelsen af, at erhvervsorganisationerne udgør et sæt af 
netværk, hvori de enkelte virksomheder er forankret, dvs. de indgår som 
element i et socialt produktionssystem.85 Det er nu muligt at erkende og 
indordne i analysen af organiserede erhvervsinteresser, at de foruden 
politiske funktioner også har økonomiske funktioner, og at de udgør 
elementer såvel i økonomiske som i politiske netværk.861 denne sam
menhæng kan udvekslingen af økonomisk information og den deraf re
sulterende forøgede viden ses som et vigtigt element i de organiserede 
erhvervsinteressers arbejde. Det bidrager til at mindske usikkerheden 
og den hermed følgende risiko for virksomhederne. Det har længe væ
ret erkendt som en vigtig drivkraft bag virksomhedernes kollektive op
træden.87
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Til sammenfatning kan siges, at den eksisterende litteratur om for
bindelsen mellem organiserede erhvervsinteresser og den europæiske 
integration har været for snævert fokuseret på disse gruppers direkte po
litiske virkning gennem deres repræsentative anstrengelser. Der er an
dre dele af deres funktion som er relevante her: Ikke blot modtagelsen 
og videregivelsen af information fra EEC/EU-institutioner, men også 
fra virksomheder og organiserede erhvervsinteresser.
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S. P. Radio A/S, Aalborg
- de historiske rødder til en dansk kompetenceklynge

Af Morten Karnøe Søndergaard

Markedsførende eller særligt innovative firmaer, som stimulerer op
væksten af andre firmaer, er et udbredt fænomen målt med interna
tional målestok. Det er imidlertid kun ganske få danske virksomhe
der, der kan siges at have haft en sådan rolle som igangsætter. Et ek
sempel herpå er den nordjyske radiokommunikationsvirksomhed S. 
P. Radio A/S, der via et effektivt og nyskabende arbejde inden for 
maritimt kommunikationsudstyr skabte grundlaget for en klynge af 
nordjyske industrier med særlige kompetencer inden for kommuni
kationsudstyr. Den følgende artikel søger at kortlægge de historiske 
rødder til denne udvikling.

I løbet af de sidste cirka 50 år har elektronikindustrien i Nordjylland, og i 
særdeleshed i Aalborgområdet, oparbejdet en førende position inden for 
udviklingen af kommunikationsudstyr.1 Regionen er blevet identificeret 
som en betydende dansk kompetenceklynge2, og har som sådan formået 
at tiltrække opmærksomhed og kapital fra store multinationale koncer
ner, som bl.a. Nokia, Ericsson og Flextronics? Samtidig er regionen fra 
politisk hold blevet udpeget som et nationalt »IT-fyrtårn«, der skal søge 
at samle ressourcerne og vise vej i omstillingen til netværkssamfundet.4 
Drivkræfterne på spil i denne udvikling er mange og tæt forbundne.

I det følgende er det én succesfuld enkeltvirksomhed, der står i cen
trum - Aalborgfirmaet S. P. Radio. Virksomheden har været central i 
etableringen af den nordjyske kompetenceklynge. Som de fleste danske 
virksomheder forlod S. P. Radio i 1960’erne produktionen af forbruger
elektronik til fordel for professionel elektronik i form af maritimt kom
munikationsudstyr. Den etablerede kunnen blev således udbygget med 
en omfattende ekspertise inden for radiokommunikation. Denne viden 
var personbåret og blev taget med, når medarbejdere forlod virksomhe
den for at etablere nyt. Dannelsen af en lang række elektroniske virk
somheder i regionen kan derfor spores tilbage til S. P. Radio. Det er S. 
P. Radio set som primus motor og i samspil med omgivelserne, der til
trækker opmærksomheden i denne sammenhæng.
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Derfor er den teoretiske tilgang også særligt inspireret af de idéer om 
industriel og regional udvikling, der er blevet fremsat af de økonomiske 
teoretikere Michael Porter og Michael J. Enright. Det er en tilgang, der 
fokuserer på faktorbetingelserne som vigtige for dannelsen af kompe
tenceklynger, herunder især Human Resources og vidensbaser i form af 
specialiserede færdigheder og forskningsekspertise. Lokalisering ses 
også som et betydende element, hvor placering i nærheden af naturres
sourcer eller veludviklet infrastruktur kan trække i en positiv retning. 
Tillige kan steder, hvor underleverandører og relaterede industrier i for
vejen er placeret, være grosted for kompetenceklynger. Ifølge Porter 
skal faktorbetingelserne opfattes som en motivationsfaktor, idet faktor
betingelserne ikke ses som statiske, men derimod som udgangspunkt 
for en dynamisk udvikling. Det følger heraf, at en kompetenceklynge 
også kan begynde fra én eller to innovative virksomheder, der stimule
rer væksten i andre virksomheder.51 forlængelse af Porter giver Enright 
nogle let anvendelige analytiske dimensioner for kompetenceklynger, 
der kan bidrage til en afgrænsning.

Enright arbejder med såkaldte dimensioner, der udgøres af geografi
ske rammer, densitet, bredde, dybde, aktivitetsbase, vækstpotentiale, 
innovativ kapacitet, industriel organisation og koordinationsmekanis
mer. Særlig interessante i nærværende sammenhæng er vækstpotentia
let og den innovative kapacitet, hvor førstnævnte relaterer sig til kon
kurrenceevne i forhold til især udlandet og evnen til at tiltrække res
sourcer, mens sidstnævnte relaterer sig til kompetenceklyngens evne til 
at generere vigtige nye innovationer. Parallelt med de nævnte dimen
sioner opererer Enright med fire grupper af kompetenceklynger opdelt 
efter udviklingsstadie: potentielle, latente, arbejdende og ønsketænk
ning. Kun de tre førstnævnte skal berøres her. Sammenfattet har den 
potentielle klynge nogle af de elementer, der kræves for at blive suc
cesfuld, men mangler endnu både bredde og dybde. Den latente klyn
ge er nået et skridt videre og har opnået en kritisk masse af virksom
heder, men har endnu ikke den interaktion og det niveau af vidensflow, 
der skal til for at udnytte agglomerationsfordelene fuldt ud. Den arbej
dende kompetenceklynge har opnået en kritisk masse af lokal viden, 
ekspertise, arbejdskraft og ressourcer, der adskiller sig både kvantita
tivt og kvalitativt fra virksomheder uden for klyngen.6 I Nordjylland 
blev eksistensen af en kompetenceklynge erkendt i starten af 1990’er
ne, da teknologien til den første bærbare GSM telefon blev opfundet, 
og de første udenlandske kommunikationsvirksomheder etablerede sig 
i landsdelen. Samtidigt hermed blev S. P. Radio solgt til udlandet. Den-

93



Morten Karnøe Søndergaard

ne nyere historie er imidlertid ikke gjort til genstand her; i stedet gæl
der det fortrinsvis kompetenceklyngens historiske rødder. Denne histo
rie falder reelt i to dele, selvom det ikke direkte er markeret i det føl
gende. Den første del dækker årene fra 1942 frem til slutningen af 
1970’erne. Den omfatter etableringen af S. P. Radio og virksomhedens 
ekspansion i efterkrigstiden samt omlægningen til en produktion af 
maritimt kommunikationsudstyr. Anden del dækker årerne frem til 
1992 og fokuserer særligt på de mange knopskydninger fra virksomhe
den.

Kildemateriale
Kilderne til S. P. Radios historie findes ikke samlet i ét selvstændigt ar
kiv. Virksomheden, der i dag bærer navnet EuroCom Industries A/S 
(ECI), har ikke i nævneværdigt omfang bevaret materiale om tidligere 
tiders aktiviteter. En væsentlig undtagelse herfra er dog en række histo
riske årstalslister med fortegnelser over senere skridt i virksomhedens 
udvikling, samt enkelte øvrige oplysninger, bevaret hos direktionen. 
Hertil kommer en mængde brochurer, prislister m.m. beroende i Fiske
ri- og Søfartsmuseets arkiv i Esbjerg.

Trods brugbarheden af disse materialer har det dog været nødven
digt primært at vægte andre kilder. Det drejer sig især om forskelli
ge fagtidsskrifter og officielle statistikker. Især førstnævnte kilde
gruppe giver et godt grundlag for undersøgelse. I fagbladene blev der 
holdt nøje øje med udviklingen, og nye tiltag fandt relativt hurtigt om
tale. Særlig interessante er branchebladene: Dansk Radio Industri, 
Radioårbogen og Radiobranchen, der ofte ses at indeholde oplysnin
ger om de forskellige virksomheder og deres produktion. Udover dis
se mere fagspecifikke blade findes der også brugbare oplysninger i 
bl.a. Dansk Fiskeritidende. Oplysningerne heri er dog mere spred
te. En anden materialegruppe er, som nævnt, de officielle statistik
ker. Dette materiale indeholder ikke specifikke oplysninger om virk
somheden, men hjælper til en beskrivelse af branchens generelle 
rammer. Især har de forskellige produktionstal interesse. Det samme 
gælder for de givne oplysninger om virksomhedernes antal og stør
relse.

Udover det allerede nævnte materiale findes der også en mæng
de nyttige oplysninger i den eksisterende litteratur. Det drejer sig 
især om en række forskningsrapporter og videnskabelige artikler for
trinsvis udarbejdet ved Institut for Erhvervsstudier ved Aalborg Uni-
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Tegning visende S. P. Radios model Sailor T126. Denne type var en af mange nye in
novationer virksomheden fremkom med i starten af 1970’erne. Udsnit af Instruk
tionsbog, S. P. Radio 1973.

versitet. Overordnet set er fokus i disse arbejder på den nyere tids 
udvikling og sammenspillet mellem de lokale vidensinstitutioner 
og kommunikationsindustrien, men flere steder gives også værdiful
de oplysninger om S. P. Radio og kompetenceklyngens tidlige histo
rie.7

Som en generel kommentar til det ovenstående kan det dog afslut
tende bemærkes, at S. P. Radio ikke er en virksomhed, der har gjort me
get ud af at skabe opmærksomhed omkring sig selv via f.eks. en aggres
siv markedsføring eller massiv omtale i fagbladene. I stedet har virk
somheden satset på at levere produkter, der selvstændigt har kunnet 
vinde ry for sine kvaliteter. For virksomheden har det formentlig bety
det, at mange penge har været sparet på fordyrende annonceringer; for 
historikeren med interesse for virksomheden har resultatet været, at 
meget materiale har måttet opdyrkes fra grunden.
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Det var i disse beskedne omgivelser, Simon Petersen startede sin radiovirksomhed i 
1940’erne. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

En iværksætter og hans virksomhed
I 1942 etablerede ingeniør Simon Petersen den ålborgensiske radiovirk
somhed, der som hans personlige familieaktieselskab kom til at bære 
initialerne S og P. Rollen som selvstændig forretningsmand med egen 
fabrik var ikke kommet uden en slidsom indsats. I årene forud for stif
telsen havde Simon Petersen således arbejdet længe og energisk hen- 
imod dette mål.8

Simon Petersen, der selv var født og opvokset i det nordjyske, fik tid
ligt interesse for radiobranchen.9 Allerede i skoleårene eksperimentere
de han flittigt med gnistsendere og krystalmodtagere. Disse til tider me
get kreative aktiviteter blev dog hurtigt afløst af mere seriøse og mål
rettede studier. I begyndelsen af 1920’erne var Simon Petersen således 
kommet under uddannelse ved teknikum i Århus.10 Her havde han lej
lighed til at stifte bekendtskab med ligesindede, som blandt andre 
Svend Olufsen og Peter Bang, der senere stiftede det verdenskendte 
B&O i Struer. Angiveligt fik Simon Petersen tilbuddet om at medvirke 
i dette foretagende, men valgte altså at gå egne veje."

Efter endt uddannelse fik Simon Petersen ansættelse i en forretning i 
Slagelse med speciale i elinstallationer. Her fik han et første indblik i
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radiobranchen og tilegnede sig nyttig viden om de økonomiske sider af 
forretningsgangen. Efter en længere periode med et formentlig opsli
dende natarbejde blev Simon Petersen imidlertid ramt af sygdom og 
måtte på kurophold i Tyrol. Ved hjemkomsten tre måneder senere fort
satte han indsatsen, hvor han havde sluppet, men sygdommen brød at
ter ud, og på ny måtte der søges helbredelse udenlands. Denne gang i 
Schweiz. Sygdommen krævede dog megen hvile, og hjemme efter kur
opholdet tilbragtes en tid som rekonvalescent ved Vejlefjord sanatori
um. I 1930 følte Simon Petersen sig dog frisk til at starte på ny og åb
nede en radioforretning i Aalborg, men for tredje gang ramte sygdom
men og satte ham ud af spillet. 1 1935 var han tilbage, men på dette tids
punkt var vilkårene i radiobranchen blevet ændret betydeligt. En mæng
de radiogrossister var skudt op overalt i landet, og alene i Aalborg var 
der 20 af slagsen.12 Simon Petersen indså, at den eneste måde at tjene 
penge på var at være alene om en vare. Derfor begyndte han med at 
fremstille radioapparater i små serier i forretningens baglokale. I de føl
gende år blev pengeforholdene efterhånden så stabile, at der kunne stif
tes et nyt selskab, S. P. Radio, Aalborg.

Den nye virksomheds etablering skete under beskedne forhold, og i 
begyndelsen var resultaterne meget små, navnlig grundet krigstidens 
udprægede mangelsituation. Imod slutningen af krigen kunne der dog 
anes lys for enden af tunnelen, og med en sikker tro på fremskridtet en
trerede Simon Petersen derfor med en lokal murermester, som fik til op
gave at bygge nye og større fabrikslokaler til virksomheden.13

Ekspansionen i efterkrigstiden
I 1945 rykkede fabrikken ind i de nye lokaler i Ryesgade i Aalborg, og 
i løbet af kort tid begyndte udviklingen at tage fart. I 1947 byggedes 
yderligere en etage til, og snart måtte virksomheden leje alt, hvad der 
var at få af loftslokaler og garager i nabolaget for at kunne få tilstræk
kelig plads til produktion og lagerfaciliteter.14

Produktionen var på dette tidspunkt fortrinsvis koncentreret om AM- 
modtagere, men der blev også fremstillet en lille batteridrevet radio
modtager til sejlsportsfolket, der blev solgt under varemærket SAILOR. 
Af disse modtagere afsatte fabrikken omkring 100 styk om året.15 Se
nere blev denne produktion dog opgivet til fordel for nye produkter som 
forstærkeranlæg, pladespillere og FM-radioer. I begyndelsen af 1950’er
ne var markedet for disse produkter inde i en voldsom ekspansion. I de 
hastigt voksende bysamfund stod radioen som en repræsentant for det
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Produktionen af almindelig forbrugselektronik som radioer var i en årrække hoved
område for S. P. Radio. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

nye og moderne. Radiolytningen vandt frem på bekostning af avislæs
ningen, der ellers havde oplevet en fremgang i de umiddelbare efter
krigsår. Særligt tog udviklingen fart, da radioen fra 1951 udvidede sen
defladen til to programmer. Herefter blev radioen snart fast inventar i de 
fleste dagligstuer.

De forbedrede afsætningsmuligheder for S. P. Radio betød, at ar
bejdsstyrken måtte udvides for at følge med efterspørgslen. Oprindeligt 
beskæftigede virksomheden foruden Simon Petersen kun 1-2 medarbej
dere, men i 1952 var arbejdsstyrken blevet udvidet til at omfatte i alt 12- 
14 medarbejdere. Størstedelen af arbejdsstyrken bestod af ufaglærte 
kvinder, der arbejdede som montricer i produktionen. Hertil kom et par 
salgsmedarbejdere, der stod for at udbygge kontakten til kunderne.16

En periode som tv-fabrik
S. P. Radio var inde i en god gænge, efterspørgslen på forbrugerelek
tronik blev konstant ved med at vokse, og virksomheden havde held 
med at markedsføre en række nye modeller. Omkring 1953 blev aktivi-
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teterne yderligere udvidet med en salgs- og serviceafdeling i Køben
havnsområdet, således at de mange potentielle kunder i dette område 
kunne få den bedst mulige service.17 Nogenlunde samtidigt hermed kas
tede virksomheden sig også ud i et helt nyt projekt, idet man optog pro
duktion af tv-apparater. De første apparater udgik fra fabrikken i 1955 
og ramte ind på markedet på det helt rigtige tidspunkt. I det følgende år 
steg antallet af licensbetalere således fra ca. 16.000 til 65.000.

Det var imidlertid ikke kun S. P. Radio, der havde fået øjnene op 
for det nye lukrative tv-marked. Et hav af tv-fabrikker skød i disse år op 
rundt omkring i landet, og hurtigt kunne der fra de større fabrikker, som 
bl.a. Arena i Horsens og TO-R Radio A/S i København, meldes om en 
årlig produktion på flere tusinde enheder. Til de mange hjemlige kon
kurrenter kom også en række udenlandske virksomheder, der ofte kun
ne tilbyde apparater med de allernyeste tekniske finesser.18 Til trods 
for de mange udbydere og de stigende produktionstal var efterspørgs
len imidlertid uforandret stor. For mange af de involverede virksom
heder betød de gode tider, at de eksisterende produktionsrammer efter
hånden blev for trange. Dette var også tilfældet for S. P. Radio, hvor 
man i oktober 1958 besluttede at flytte virksomheden til en ny adresse

I løbet af1950’erne blev produktionen af tv-apparater en vigtig del af S. P. Radios vir
kefelt. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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i byens udkant, der dels tilbød et større produktionsareal - med mulig
hed for udvidelse - dels en mere direkte adgang til de større udfalds
veje.19

Ved udflytningen var den danske tv-radio industri efterhånden kom
met op på at tælle 21 virksomheder, der sammen med de udenlandske 
producenter skulle dele det danske marked. Alene fra de hjemlige pro
ducenter blev der på dette tidspunkt fremstillet omkring 250.000 tv-ap- 
parater om året. Dette ret betydelig aktivitetsniveau førte hurtigt til 
overproduktion, da der i begyndelsen af I960’erne skete et markant fald 
i efterspørgslen. Som følge af den rigelige varetilgang fulgte snart en 
skærpet priskonkurrence, hvor fabrikkerne konstant søgte at underbyde 
hinanden i forsøget på at fastholde kundernes gunst.

Denne for branchen uheldige udvikling fik i 1963 ledelsen ved S. P. 
Radio til at standse tv-produktionen uden noget forudgående varsel. Ved 
denne - markedsstrategisk set - kloge manøvre havde man held til at 
overraske alt og alle, og man kunne som et resultat heraf sælge næsten 
hele restlageret til normal avance. S. P. Radio slap på denne måde no
genlunde helskindet ud af markedet og kunne fra sidelinen observere, 
hvordan størsteparten af tv-fabrikkerne i de næste par år måtte dreje 
nøglen om.20

Maritimt kommunikationsudstyr
Sideløbende med, at S. P. Radios ledelse kunne glæde sig over, at man 
havde trukket sig ud af markedet i tide, kunne man også glæde sig over, 
at der var blevet lagt penge til side fra de »gyldne« tider. Disse midler 
kom nu i brug ved opbygningen af fabrikkens nye fokusområde, nem
lig maritimt kommunikationsudstyr.

For den fremsynede Simon Petersen havde det allerede i slutningen 
af 1950’erne stået klart, at det ikke i længden ville være holdbart at sat
se på produktionen af tv-apparater. I forbindelse med udflytningen var 
der derfor igangsat overvejelser om alternative produktionsområder, der 
kunne fungere som en fremtidssikring. Umiddelbart havde det virket 
nærliggende at vende blikket mod noget, som virksomheden havde be
skæftiget sig med før, og allerede i 1959 begyndte virksomheden derfor 
at eksperimentere med at konstruere maritimt kommunikationsudstyr. 
De nye tiltag gav dog ikke straks resultater i form af nye produkttyper. 
Det skyldtes for det første, at der fortsat blev brugt megen energi på pro
duktionen af tv-apparater. En anden og mere vægtig årsag var det imid
lertid, at udviklingen af maritimt kommunikationsudstyr både var tid-
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krævende og fordrede mange praktiske forsøg, inden en egentlig pro
duktion kunne igangsættes.21

Netop i forbindelse med det sidstnævnte arbejde viste Simon Peter
sen et stort engagement. Han var selv en ivrig sejlsportsmand og benyt
tede ofte sit eget lystfartøj til forsøg med nyt udstyr. Mange dage og 
nætter gik således med at sejle rundt på Limfjorden, mens teknikken 
blev afprøvet, og der blev fundet frem til et funktionelt design. I 1961 
var udviklingsarbejdet efterhånden så fremskredet, at virksomheden 
kunne lancere de første brugbare anlæg.

Der var tale om små transistoriserede skibsmodtagere, der kunne be
nyttes til såvel modtagning af radiotelefoni og telegrafi som til pejling 
af forskellige radiofyr. Modellen, der havde typebetegnelsen 16T, blev 
akkurat som virksomhedens første marine radioanlæg markedsført 
under varemærket SAILOR og var ifølge markedsføringsmaterialet især 
velegnet til mindre fartøjer. Den bevidste satsning på en produktion af 
mindre enheder skete, fordi virksomhedens egne undersøgelser viste, at 
netop dette segment tidligere havde været ret overset i branchen. Initia
tivet viste sig næsten øjeblikkeligt at være succesfuldt, ikke mindst for
di introduktionen skete sideløbende med, at sejlsporten oplevede sit po
pulære gennembrud i en lang række lande verden over. Hertil kom, at 
også fiskeriet og kystsøfarten oplevede fremgang i I960’erne. Det po
tentielle kundegrundlag var med andre ord i kraftig vækst og mulighe
der for ekspansion derfor fuldt til stede. På den baggrund blev succesen 
også hurtigt fulgt op med introduktionen af nye produkter. Det følgen
de år lancerede virksomheden således et lidt større anlæg - med type
betegnelsen 26D - der var velegnet til bl.a. telefoniforbindelser mellem 
skibe og kyststationer eller mellem skibe internt via tale og modtale. 
Anlægget udmærkede sig desuden ved sin fleksibilitet, idet det uden 
problemer kunne fungere sammen med de allerede kendte anlæg.22

Nye produkter - nye tider
Optagelsen af et nyt produktionsområde førte en række afgørende æn
dringer med sig, ikke alene i produktionsapparatet, men tillige for salgs
siden samt for størrelsen og sammensætningen af arbejdsstyrken.

I løbet af det lille årti, hvor virksomheden havde beskæftiget sig med 
produktionen af tv-apparater, var der blevet investeret et par hundrede 
tusinde kroner i produktionsudstyr. Dette udstyr blev virksomheden nu 
nødt til at realisere, således at der kunne skaffes en ny instrumentpark. 
Ved de nødvendige nyanskaffelser synes der i høj grad at have været
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S. P. Radios telefonisender - 
26D - der fremkom i starten af 
1960'erne, var udover at vatre 

velegnet til flere typer af telefo
ni, også driftsikker og økono

misk. Samlet sikrede disse for
hold produktet en stor populari
tet. Udsnit af reklametryksag, S.

P. Radio ca. 1963.

lagt vægt på at indføre det absolut bedste udstyr. I hvert fald var det le
delsens ambition at udvikle mere avanceret materiale, end man hidtil 
havde kendt, og samtidig forsøge sig med en egentlig masseproduktion. 
I forbindelse med sidstnævnte argumenterede Simon Petersen for, at 
masseproduktionen var en betingelse for at gøre varerne konkurrence
dygtige ikke mindst i prismæssig henseende. Dette var en erkendelse, 
der, ifølge samme, ikke på dette tidspunkt rigtigt var trængt igennem 
hos markedets øvrige udbydere.23

Også salgssiden undergik gennemgribende forandringer som et resul
tat af det nye produktionsområde. Den gamle garde af radiofagforhand- 
lere, der kun dækkede hjemmemarkedet, var ikke længere tilstrækkelige 
til at opfylde virksomhedens behov. Skulle der skabes en tilfredsstillende 
afsætning, var det nødvendigt at appellere til et større internationalt mar
ked. Det almindelige kendskab til S. P. Radio uden for landets grænser 
var imidlertid temmelig begrænset, og der måtte derfor arbejdes hårdt for 
at få indarbejdet de nye produkter hos forhandlerne. I løbet af nogle få år 
lykkedes det imidlertid at få oprettet et vidt forgrenet net af lokale agen
ter, der købte ind og solgte for egen regning. I England, der sammen med
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Vesttyskland, Frankrig og Holland kom til at udgøre hovedmarkedet, 
blev der endvidere oprettet en salgs- og serviceafdeling i kompagniskab 
med en englænder. Det var ikke kun i Europa, at der blev arbejdet med 
salgsapparatet. Udover de allerede nævnte markeder kunne der således i 
midten af 1960’erne leveres maritimt kommunikationsudstyr til i alt 22 
forskellige lande, herunder bl.a. eksotiske lokaliteter som Malaya og 
Peru.24 Succesen med at opbygge et nyt forhandlernet lader sig forment
lig for en stor del forklare ud fra den meget snævre styring, som S. P. Ra
dio havde med salget af deres produkter. Forhenværende direktør Tage 
Mads Olesen fra Esbjergfirmaet Mads Olesen A/S, der i en lang årrække 
var den største forhandler af S. P. Radios produkter i Danmark, fortæller 
om samarbejdet med S. P. Radio, at det f.eks. ikke var tilladt at sælge 
radioanlæg til andre end Esbjergfiskerne, særligt ikke til tyske og hol
landske fiskere. Dette havde sin baggrund i, at hovedforhandlerne i 
Tyskland og Holland var pålagt at sælge anlæggene til en pris, der var 
næsten dobbelt så høj. Undertiden skete det dog, at Tage Mads Olesen 
solgte to-tre anlæg til en hollandsk fisker, der så ved hjemkomsten 
videresolgte anlæggene til langt under gældende pris. Som oftest blev 
der set igennem fingrene med dette og lignende forhold, for selv om sty
ringen af salget var stram, eksisterede der også et næsten familiært for
hold imellem flere af forhandlerne og det ansete radiofirma i Aalborg.25

Trods den store salgssucces fik overgangen til de anderledes produk
ter i 1960’erne alvorlige følger for arbejdskraften ved S. P. Radio. I tv- 
produktionens glansperiode var virksomheden en overgang oppe på at 
beskæftige 120 medarbejdere, men af disse måtte op mod halvdelen 
imidlertid skæres bort i den nye produktion. Effekten af dette tiltag 
dæmpedes dog i nogen grad ved, at man indgik en aftale med B&O om 
at udlåne den overflødige arbejdskraft til deres produktion af tv-appara- 
ter og båndoptagere. Sideløbende med, at der blev fundet alternativ be
skæftigelse til de tidligere produktionsmedarbejdere, blev der også fo
kuseret på at skaffe ny viden til virksomheden i form af ingeniører med 
erfaringer inden for udviklingen af kommunikationsudstyr. Det stærke 
behov for netop denne type af arbejdskraft kom til udtryk ved en - til ti
der - aggressiv rekrutteringspolitik, hvor der både blev fristet med høje 
lønninger og stor frihed i jobbet.26

Taget som helhed betød den nye produktion af maritimt kommunika
tionsudstyr, at S. P. Radio i stigende grad fik oparbejdet en massepro
duktion. Sideløbende hermed bevægede virksomheden sig fra at være 
en national aktør henimod at være global aktør, og endelig skete der et 
skifte i retning af et øget behov for videnstung arbejdskraft.
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Fortsat udvikling i I960’erne
I forlængelse af de ovennævnte tendenser skete også en betydelig udvi
delse af varesortimentet i løbet af 1960’erne. Et første skridt i denne 
retning kom i 1964, hvor virksomheden lancerede en lille og let hånd
terlig 1W sender. Sammenlignet med det konventionelle radioudstyr var 
fordelene ved disse sendere flere.

For det første krævede de ikke nogen form for radiocertifikat, hvilket 
sparede brugerne for besværet med at erhverve dette. For det andet hav
de de små sendere et lavere strømforbrug, der var mere forligeligt med 
de små 12 og 24V elnet ombord på fiskekutterne. For det tredje betød 
anlæggenes beskedne rækkevidde - cirka 20 sømil - at makkerskibe i 
partrawling kunne holde den interne kontakt ved lige, uden at alt for 
mange konkurrerende fiskere fik informationer om gode fiskepladser. 
Succesen med 1W sendere i fiskeriet var overvældende. Omkring 1960 
var der 560 sendere af denne type i brug i fiskeriet, men blot ti år sene
re - i 1970 - var antallet næsten tredoblet til i alt 1.506 sendere, hvoraf 
en betydelig del var produceret af S. P. Radio.27

I de følgende år begyndte man også at satse målrettet på større sen
deanlæg til brug i det havgående fiskeri og skibsfarten. Det første anlæg 
af denne type var som nævnt allerede blevet lanceret i 1962, men med 
en række nye anlæg skete der en væsentlig udbygning på området. I 
1964 og 1965 introduceredes anlæg med en sendestyrke på op til 100 
W, hvilket på dette tidspunkt var den maksimalt tilladte sendestyrke i 
skibsfarten. Disse anlæg udmærkede sig dels ved den store rækkevidde, 
der fulgte med den større sendestyrke, dels ved at have mange fre
kvensmuligheder. Ifølge S. P. Radio var fordelene ved de nye anlæg ind
lysende. I omtalen af et af de nye produkter hed det således, at radio
operatøren eller skipperen uden problemer kunne skifte krystallerne ud, 
så modtageren havde de frekvenser, der benyttedes til trafikken i det på
gældende område. I havfiskeriet var dette, ifølge samme oplysninger, en 
klar fordel, fordi der ofte blev skiftet arbejdsområde.28

Med de mange nye produkter på programmet blev det efterhånden 
nødvendigt at udvide produktionsfaciliteterne. I 1966 blev fabrikken så
ledes udvidet med større produktionslokaler, en større monteringshal 
samt en helt ny svejsehal. Hertil kom en fordobling af maskinværkste
dets areal og en betragtelig udvidelse af laboratoriefacililiteterne samt 
en forøgelse af lagerkapaciteten. Endelig blev der som noget nyt ind
rettet et showroom, hvor potentielle kunder kunne se det allernyeste 
materiel. Efter udvidelsen var den samlede produktionsramme cirka 
2.500 m2, hvilket var en forøgelse på omkring 100%. Sideløbende med
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disse udvidelser skete der også en vækst i arbejdsstyrken. I løbet af blot 
nogle ganske få år blev antallet af medarbejdere således øget til om
kring 150. Blandt de nyansatte var langt størstedelen montricer med ar
bejdsopgaver i produktionslokalerne, men samtidig var der fortsat fokus 
på at rekruttere medarbejdere med forskellige typer af ekspertviden. 
Succesen hermed var tilsyneladende stor og blev i de følgende år yder
ligere forbedret ved en række forandringer af rammevilkårene.29

Ændrede rammevilkår og nye teknologier
I slutningen af 1960’eme begyndte de institutionelle og organisatoriske 
rammer, der omkransede S. P. Radio, at ændre sig. Det tydeligste udtryk 
herfor var oprettelsen af to tekniske læreanstalter, det senere Aalborg 
Universitet, hvis erklærede mål det var at skabe et tæt samspil med er
hvervsvirksomheder og andre aktører i det omgivende samfund. Dette 
mål udsprang af en vision om vidensinstitutioner baseret på problem
orienteret forskning og undervisning, hvor løsningen af konkrete pro
blemer kunne foregå i samarbejde med erhvervslivet. Initiativet var 
bygget op omkring de allerede eksisterende faglige kompetencer i om
rådet, hovedsageligt de tekniske, og virkede derfor befordrende for en 
yderligere akkumulering af netop disse færdigheder.30

Fra starten var der tilknyttet en relativt stor akademisk stab til de nye 
vidensinstitutioner, der således havde alle muligheder for at udvikle sig 
til slagkraftige teknologiske forskningscentre. Trods dette potentiale var 
den direkte effekt i de første år ret begrænset. F.eks. synes det teknolo
giske »spillover« fra vidensinstitutionerne til den lokale radioindustri 
ikke at have haft nogen større betydning. Omvendt synes der ret hurtigt 
at være kommet en indirekte overførsel af know-how via nyuddannede 
ingeniører med mellemlange uddannelser.31 I takt med, at den lokale 
radioindustri fik en stadig mere kvalificeret arbejdskraft til rådighed, 
begyndte der også at dukke forskellige teknologiske nyheder op.

Hos S. P. Radio begyndte man således som noget nyt at interessere 
sig for både VHF (Very High Frequency) og SSB (Single Side Band) 
teknologi. Hvor førstnævnte var en gammelkendt teknologi, der bl.a. 
blev flittigt benyttet i hyrevognsbranchen til kommunikation imellem 
centralen og hyrevognschaufføren, var sidstnævnte en relativ ny tekno
logi. Begge udmærkede sig ved at give stor sendestyrke med en heraf 
følgende større rækkevidde samt ved at give en nogenlunde klar tale 
uden for mange forstyrrelser. Allerede i efteråret 1967 begyndte S. P. 
Radio at annoncere med, at man var leveringsdygtig i VHF sendere.
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SAILOR modtager type R 105 blev lanceret i 1972-73 og var blandt de første af S. P. 
Radios produkter med enkeltsidebånd. Her installeret i Hvide Sande kutteren »Alice 
Høy«. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Meget tyder imidlertid på, at disse første modeller endnu ikke var fuldt 
udviklede. I hvert fald blev markedsintroduktionen flyttet gentagne 
gange, og først i 1969 ser det ud til at være lykkedes at fremstille en 
brugbar model, nemlig VHF RT141/42. Denne model fremstod til gen
gæld som et gennemarbejdet og pålideligt apparatur og vakte derfor 
også interesse blandt kunderne. Hos S. P. Radio animerede succesen til 
videre udvikling, og i 1972 kunne virksomheden introducere den første 
SSB station, med typebetegnelsen T121/R105, der tillige udmærkede 
sig ved at være virksomhedens første anlæg med fuld kanalbestykning. 
Også dette anlæg vakte opsigt ved sin fremkomst, men endnu var der 
ikke tale om nogen stor salgssucces for de nye teknologier. Et gennem
brud i denne retning kom først nogle år senere - i 1976 - med intro
duktionen af et nyt VHF anlæg, RT 144, der forbedrede og billiggjorde 
den kendte teknologi.32

Knopskydninger og udvidelser
De mange nyheder inden for maritimt kommunikationsudstyr i slut
ningen af 1960’erne og starten i 1970’erne i kombination med den sti
gende mængde kvalificeret arbejdskraft i regionen skabte hurtigt gro
bund for nye initiativer. Og fra begyndelsen af 1970’erne kom en ræk-
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ke knopskydninger fra S. P. Radio, hvor teknisk kyndigt personale brød 
med virksomheden for at starte som selvstændige. Et af de første initi
ativer i denne retning var etableringen af firmaet Dancom i Skørping i 
1971. Grundlæggeren var ingeniør P. E. Sørensen, der tidligere havde 
stået for at udvikle SSB teknologi hos S. P. Radio. SSB teknologien blev 
også hovedproduktionsområde for det nye firma. Dette interessesam
menfald mente man hos S. P. Radio ikke at kunne acceptere, og allere
de samme år blev der derfor rejst søgsmål mod Dancom for uberettiget 
anvendelse af know-how eller industrispionage. Hos Dancom var man 
ikke sen til svare igen med beskyldninger om, at udviklingen af VHF 
udstyret hos S. P. Radio i virkeligheden var plagieret fra konkurrerende 
firmaer som ITT, Storno og Dymar. Efter en længere retssag faldt der 
dom i sagen i 1975, hvor Højesteret dømte ingeniør P. E. Sørensen til at 
betale en erstatning på 200.000 kr. for at have benyttet erhvervshem
meligheder fra en tidligere arbejdsplads, hvilket var den første danske 
dom for denne type forseelse.33

Selvom Dancom således ikke selvstændigt blev nogen succes, havde 
firmaet dog en væsentlig funktion som »rugekasse« for en række nye 
innovative virksomheder. I 1977 stiftedes således som en udløber af 
Dancom virksomheden Shipmate med speciale inden for maritimt kom
munikationsudstyr, og i 1980 stiftedes firmaet Dancall, der hovedsage
ligt beskæftigede sig med mobil kommunikation. En tredje udløber fra 
Dancom var firmaet Sieker Print, der blev grundlagt samme år som 
Shipmate. Imens Sieker Print indtog en tilbagetrukket position, fik 
Shipmate og Dancall i de følgende år opbygget en betydende markeds
position, og i starten af 1980’erne var virksomhederne fuldt på højde 
med S. P. Radio. Nogenlunde samtidigt med, at de første levedygtige 
knopskydninger vandt indpas på markedet, fandt også en række uaf
hængige virksomheder fodfæste i regionen. I 1976 etableredes således 
firmaet LH Agro, der producerede elektronisk udstyr til landbruget, og 
i 1978 firmaet Eltomatic.34

Sideløbende med disse nye udviklingstræk skete der en fortsat ud
bygning af aktiviteterne ved S. P. Radio. Som et resultat heraf blev pro
duktionsrammen udvidet og ombygget flere gange i løbet af 1970’erne, 
og i slutningen af årtiet måtte der investeres i helt nye produktionsloka
ler. Virksomheden beskæftigede på dette tidspunkt 320 ansatte og be
nyttede sig af cirka 130 underleverandører. Begge disse forhold virkede 
tiltrækkende for udefra kommende kompetencer og kapital. I samme 
retning virkede de ovennævnte knopskydninger fra S. P. Radio. Sam
menfattende var der således ved indgangen til 1980’erne opnået en kri-
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Shipmate var en af de knopskydninger fra S. P. Radio, der opnåede succes i starten af 
1980’erne. Udsnit af annonce, Vestkyst Fiskeren 1987.

tisk masse af virksomheder - og flere var på vej - men endnu mangle
de den fornødne interaktion og det nødvendige niveau af vidensflow til, 
at der kunne tales om en arbejdende kompetenceklynge. Dette blev der 
imidlertid ændret afgørende på i de følgende år.35

Mod en arbejdende kompetenceklynge
I løbet af 1980’erne begyndte udviklingen at gå endog meget stærkt i 
den nordjyske elektronikindustri. Årsagerne hertil var flere. Først og 
fremmest gjaldt det, at Aalborg Universitets styrke som forskningsbase 
begyndte at slå igennem, hvortil kom en mængde nye innovationer 
inden for mobilkommunikationsindustrien. Grundlæggelsen af Dancall 
synes således tidsmæssigt at falde godt sammen med introduktionen af 
de såkaldte førstegenerations terminaler (450 MHz) til det nye NMT 
system. I midten af 1980’erne, da 2. generations terminalerne (900 
MHz) blev introduceret, besluttede man hos Shipmate at følge udvik
lingen og oprettede derfor firmaet Cetelco som en underafdeling med
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ansvar for produktion af mobiltelefoner. De to firmaer, Dancall og Ce- 
telco, kom relativt hurtigt i clinch med hinanden og lå i en årrække i 
en meget intens priskonkurrence. Fremkomsten af GSM teknologien, 
der krævede en langt større innovativ indsats, end det var tilfældet med 
NMT teknologien - såvel infrastrukturelt som for selve terminaltekno
logien - bragte imidlertid en ende på den heftige konkurrence. I 1988 
dannede Dancall og Cetelco således et fælles udviklingsselskab, kaldet 
DC Development.

Målet med DC Development var at udvikle en 1. generations GSM 
terminal til brug for de to firmaer. Der var tale om en fælles prækon- 
kurrenceindsats, som tillod de respektive firmaer siden at tilføje eget 
design og tilbehør til den udviklede teknologi. Sideløbende med denne 
indsats blev Aalborg Universitets rolle som forskningsbase yderligere 
styrket, da byrådet i fællesskab med et større lokalt pengeinstitut be
sluttede at etablere en såkaldt videnspark, Nordjyllands Videnspark 
(NOVI) på universitetetsområdet. Selvom etableringen af DC Develop
ment og oprettelsen af NOVI umiddelbart var to uafhængige begiven
heder, blev de snart tæt forbundne. NOVI havde på sin side brug for et 
prestigeprojekt til at profilere sig, og DC Development havde behov for 
»neutral grund« i nærheden af Aalborg Universitet, der på dette tids
punkt havde opstartet et 5-årigt grundforskningsprogram inden for 
radiokommunikation. Umiddelbart var udsigterne til at lykkedes med 
GSM teknologien således lyse i slutningen af 1980’erne. Forsøget på et 
teknologiskifte førte imidlertid både Dancall og Cetelco ud i økonomi
ske vanskeligheder, hvilket medførte udenlandske overtagelser. De tid
lige 1990’ere blev således starten på en ny æra med udenlandsk kapital 
og tilstedeværelse i regionen, og tidspunktet markerede tillige over
gangen til den arbejdende kompetenceklynge.36

Parallelt med den megen turbulens i mobilkommunikationsindustrien 
konsoliderede S. P. Radio sin position på verdensmarkedet i 1980’erne 
og i de tidlige 1990’ere. I foråret 1992 havde S. P. Radio held til at ud
vikle en såkaldt GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 
station. Dette var et stort skub fremad for virksomheden, idet den FN- 
baserede Internationale Maritime Organisation (IMO) nogenlunde sam
tidigt havde vedtaget, at brugen af GMDSS skulle gøres obligatorisk på 
samtlige handelsskibe (skønnet 40-45.000 stk. og med 2.000 årlig ny
bygninger) inden årtusindskiftet. S. P. Radio var et af de første firmaer 
til at levere komplette GMDSS anlæg og kunne derfor fra starten - sam
men med hovedkonkurrenten, japanske JRC - sætte sig på en stor del af 
markedet. Op igennem 1980’erne havde S. P. Radio vedligeholdt sin
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teknologisk ledende position og havde samtidig skiftet fra at satse pa 
småskibe til at satse på de større kommercielle fartøjer. Et første skridt 
i denne retning kom allerede først i 1980’erne med lanceringen af de så
kaldte tandemstationer samt radiotelex. Virksomhedens gennembrud 
med disse teknologier blev godt hjulpet på vej af, at A. P. Møller no
genlunde samtidigt gik over til at bruge SAILOR udstyr på alle nybyg
ninger fra Lindøværftet. I 1982 var der således installeret anlæg på ca. 
50 skibe. Ved den senere lancering af GMDSS anlæggene viste kontak
ten til A. P. Møller sig særdeles nyttig. I slutningen af 1991 blev det før
ste GMDSS anlæg således installeret på prøve i et af rederiets fartøjer. 
Også andre samarbejdspartnere var til nytte for S. P. Radio i forbindelse 
med udviklingen af GMDSS systemet, herunder især københavnske 
Thrane & Thrane, der udviklede satellitsystemet til GMDSS udstyret. 
Indenlandske samarbejdspartnere har således haft betydning for S. P. 
Radios udvikling, men disse samarbejdspartnere synes dog ikke at have 
været baseret i det nordjyske område.37

Fra S. P. Radio A/S til EuroCom Industries
I takt med at strukturerne i den nordjyske kommunikationsindustri i 
1990’erne begyndte at ændre sig, og der i stigende grad kom uden
landsk kapital til området, ændredes også forholdene for S. P. Radio. I 
1992 blev virksomheden, der på dette tidspunkt var ejet af Simon Pe
tersens søn Ole Simon Petersen, således overtaget af den belgiskejede 
elektronikvirksomhed Skanti, der tidligere havde været en af virksom
hedens skarpeste konkurrenter. I modsætning til, hvad der var tilfældet 
for mange af de øvrige virksomheder i regionen, kom overtagelsen ikke 
som en konsekvens af økonomiske vanskeligheder, men relaterede sig i 
stedet til forhold på personplan. Med overtagelsen kom de to tidligere 
konkurrenter under samme tag, hvilket dog ikke umiddelbart fik de sto
re konsekvenser, idet man efter fusionen besluttede at fastholde begge 
produktlinjer, SAILOR og SKANTI, der begge var godt indarbejdede va
remærker. Dette betød også, at man fastholdt to parallelle distributions
kanaler, én for hver af de to produktlinjer. Til gengæld blev det beslut
tet at flytte det meste af produktionen fra den gamle Skantifabrik i Vær
løse til fabrikken i Aalborg, imens de to udviklingsafdelinger blev slået 
sammen til én enhed, som blev placeret sammen med hovedkvarteret i 
Værløse.

Samtidig med overtagelsen af S. P. Radio valgte den tidligere eneej
er af Skanti, SAIT, at sælge 50% af aktiekapitalen i det danske datter-
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selskab til den tyske koncern STN Atlas, der beskæftigede sig med salg 
af navigations- og kommunikationsudstyr til skibe. Sideløbende hermed 
skiftede det nye fællesejede danske datterselskab navn til EuroCom In
dustries (ECI). Formålet med at dele ejerskabet med STN Atlas var an
giveligt at styrke ECIs afsætningsmuligheder, idet S. P. Radio før over
tagelsen fungerede som underleverandør til STN Atlas, og denne sam
arbejdsrelation mente ledelsen ved SAIT kunne udbygges yderligere 
med udvidelsen af ejerskabet. Den grundlæggende tanke var, at når et 
rederi skal bygge et skib, foretrækkes det ofte, at købe hele pakken af 
skibselektronik hos én forhandler. For ECI ville det således være en for
del at være knyttet til store systemleverandører som STN Atlas, der 
under normale omstændigheder ikke selv kunne sammensætte en kom
plet pakke med skibselektronik.

Trods de mange strukturelle forandringer, som virksomheden under
gik i starten af 1990’erne, blev der på produktsiden fortsat satset på det 
hastigt voksende GMDSS marked. Umiddelbart blev satsningen en suc
ces, og virksomheden fik en betydende position på verdensmarkedet. 
Succesen skabte god indtjening og banede tillige vejen for en vidtgåen
de strategisk beslutning. I 1997 besluttede virksomhedsledelsen således 
at satse fuldt ud på egentligt satellitbaseret kommunikationsudstyr, som 
var væsentlig forskellig fra det radiobaserede udstyr, man tidligere hav
de produceret. Den primære motivation for at give sig ind på dette felt 
var forventninger om en kraftig vækst i dette marked. Udviklingen i de 
næstfølgende år skuffede på ingen måde disse forventninger. Markedet 
for satellitkommunikation ekspanderede voldsomt, og ved årtusindskif
tet stod ECI som verdens næststørste producent af maritimt kommuni
kationsudstyr med en betragtelig del af verdensmarkedet for satellit
kommunikationsudstyr.38

Sammenfatning
Taget som helhed demonstrerer historien om S. P. Radio og opkomsten 
af den nordjyske kompetenceklynge de mange påvirkninger, der kræ
ves, inden der kan tales om en arbejdende kompetenceklynge. I forhold 
til de fremhævede teorier om kompetenceklynger lader flere af disse sig 
bekræfte i historien. Det gælder således, at den voksende kompetence
klynge i løbet af 1960’erne og 1970’erne signalerede muligheder, der 
var med til at tiltrække det bedste udefra. Individer med ideer og rele
vante færdigheder søgte til det nordjyske. Denne migration førte til en 
styrkelse af de etablerede virksomheder og medførte tillige etableringen
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af en række underleverandører. Sideløbende hermed begyndte en række 
lokale institutioner at udvikle specialiseret træning, forskning og infra
struktur, hvilket yderligere var med til at styrke og synliggøre kompe
tenceklyngen.

Med den fortsatte ekspansion i 1980’eme og starten af 1990’erne 
blev der skabt en regional evne og viden i kompetenceklyngen, som 
vanskeligt lod sig flytte, og som medførte, at mange af de kritiske akti
viteter, forskning og udvikling blev henlagt til og udført i regionen, idet 
virksomhederne lokaliserede sig i regionen for at få del i vidensbasen. 
Kompetenceklyngen vedblev derfor med at vokse og udføre konkurren
cedygtige innovationer, og fra starten af 1990’erne lader kompetence
klyngen sig karakterisere som en arbejdende kompetenceklynge. Netop 
denne udvikling og disse effekter ses at være i overensstemmelse med 
de teoretiske udgangspunkter.

Det umiddelbart mest slående ved det beskrevne forløb ligger dog 
ikke i det ovenstående, men i det forhold, at den enkelte entreprenør til
syneladende har haft en meget afgørende rolle i udviklingen. Det gæl
der både for Simon Petersen, der var den oprindelige entreprenør, som 
for de senere initiativtagere. Entreprenørernes sans for udvikling og for 
at »finde frem til det rigtige« har gentagne gange haft en central rolle i 
den nordjyske kompetenceklynges historie. De mest markante eksemp
ler herpå er S. P. Radios skifte til maritimt kommunikationsudstyr i 
1960’erne samt Dancall og Cetelcos sats på mobiltelefoni i midten af 
1980’erne.

Entreprenørernes udslagsgivende indsats er ikke blot karakteristisk 
for den nordjyske kompetenceklynge, men ses tillige i andre kompeten
ceklynger. Dette hidtil noget oversete perspektiv er interessant. Mange 
lande, herunder Danmark, fokuserer således i dag på at udvikle kompe
tenceklynger som en del af deres aktive erhvervspolitik. Dette sker ved 
at fremme de relevante rammebetingelser såsom uddannelsesinstitutio
ner og netværk. Spørgsmålet er imidlertid, om dette lader sig gøre - kan 
man fra politisk side fremtvinge en erhvervsmæssig succes? - historien 
om S. P. Radio og redegørelsen for den nordjyske kompetenceklynges 
historiske rødder synes at pege på det modsatte.
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Københavns Fondsbørs 1908-30
Af Kasper Bach Nielsen

Frem til 1908 førte Københavns Fondsbørs en stille tilværelse langt 
fra offentlighedens søgelys. I forbindelse med bankkrisen dette år 
indledtes en langvarig og til tider heftig debat om den tiltagende ak
tiespekulation og fondsbørsvekselerernes forretningsmetoder. Der 
blev også sat spørgsmålstegn ved kursnoteringens pålidelighed, og 
da problemerne kun blev forværret under 1. Verdenskrig, forsøgte 
Rigsdagen at løse dem med den første fondsbørslov i 1919. Her blev 
vekselererne pålagt en række hårde afgifter og hæmmet i deres ud
foldelsesmuligheder af et tungt bureaukrati. Under 1920’ernes øko
nomiske kriser måtte de kæmpe op ad bakke for gradvist at forbedre 
deres forretningsvilkår. Da spekulationen samtidig var aftagende, og 
offentlighedens opmærksomhed rettet andre steder hen, lykkedes det 
dem endelig at opnå en tålelig ordning ved en lovrevision i 1930.'

Fra vekselmæglere til vekselerere 1808-1908
På Børsen i København foregik handelen med værdipapirer oprindeligt 
med vekselmæglere som mellemled. Denne omsætning gav anledning 
til tilfældige kurslister i aviserne, men fra 1808 indførte den såkaldte 
Mæglerforordning en regelmæssig, officiel notering under ledelse af 
Grosserer-Societetets Komité. Fremover skulle vekselmæglerne mødes 
hver fredag og udarbejde en kursliste på baggrund af ugens handeler. 
Ved samme lejlighed blev kravene til deres hæderlighed og forretnings
førelse skærpet. Fremtidige kandidater skulle bestå en eksamen og god
kendes af Societetet, inden de kunne få bestalling hos magistraten. De 
skulle indføre deres handeler i en autoriseret protokol og sværge en høj
tidelig ed på, at de til enhver tid ville optræde som uvildige mellem- 
mænd, der ikke drev forretning for egen regning.2

Efter statsbankerotten var omsætningen lav, og for de få tilbagevæ
rende vekselmæglere voldte kursfastsættelsen ikke de store problemer. 
Først omkring 1840 var antallet af kundeordrer blevet så stort, at der 
måtte en anden ordning til. Det blev mere nærliggende at effektuere 
ordrerne, mens noteringen stod på, og derved opstod den opråbsnote
ringsform, der med sin regelmæssige omsætning og kursnotering kan 
siges at være det første udtryk for en egentlig fondsbørs i København.
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Det foregik ved, at vekselmæglerne afgav forpligtende bud og udbud 
som kommissionærer på deres kunders vegne og forhandlede indbyr
des, til der blev afsluttet en handel. En sådan var for hvert papir fastsat 
til et bestemt antal stykker eller beløb (f.eks. typisk 4.000 kr. efter 
1912). Sådan fortsatte de forfra igen og igen indtil noteringslederen vur
derede, at der ikke var grobund for flere handeler. Sekretæren noterede 
omsætningskurserne og de eventuelt sidst afgivne bud og udbud, kaldet 
slutkurserne. Derefter gik man videre til det næste »opråb« af et papir 
på kurslisten. Alle handeler skulle afregnes kontant, når køberen senest 
dagen efter hentede papirerne hos sælgeren.

Vekselmæglernes største kunder, de selvstændigt erhvervsdrivende 
vekselerere, var ikke udelt begejstrede for den nye ordning. I 1846 kla
gede de til Societetet over, at kurslisten ikke udviste et retvisende billede, 
fordi mæglerne ikke kunne handle efter egen indskydelse. Derfor ansøg
te vekselererne om at blive optaget ved noteringen, hvor de, som papir
handlere for egen regning, kunne intervenere til gavn for kursniveauet. 
Under store udbud kunne de f.eks. støtte kursen ved at købe billigt op og 
siden afhænde papirerne, når den havde rettet sig. Derved ville en over
dreven optimisme eller pessimisme blandt publikum ikke få lejlighed til 
at forrykke kursniveauet fra papirernes indre værdi. Vekselmæglerne 
mente omvendt, at kurserne måtte sættes af personer, der ikke havde for
retningsmæssig interesse i dem, og de fornemmede, at vekselererne i lige 
så høj grad var ude på at trænge sig ind på deres område og spare kurta
gen. Derfor måtte vekselererne foreløbig lade sig nøje med at få adgang 
til noteringslokalet, hvor de kunne afgive deres købs- og salgsordrer di
rekte til vekselmæglerne, mens noteringen stod på om fredagen.

Omsætningen voksede fortsat, og på ugens øvrige dage blev lokalet 
så småt taget i brug til en uofficiel kursnotering. Antallet af vekselerere 
var ligeledes stigende, og det stod efterhånden klart, at de ville oprette 
deres egen notering, hvis de ikke blev optaget ved den bestående. Da 
vekselmæglerne samtidig begyndte at bryde Mæglerforordningen ved 
at handle for egen regning, endte det med, at parterne i 1866 blev lige
stillet som deltagere i den daglige notering. 11871 blev samarbejdet for
maliseret ved oprettelse af Vekselmæglernes og Vekselerernes For
ening, der udpegede Kursnoteringsudvalget til at varetage sine daglige 
forretninger.

Grosserer-Societetets Komité, der fortsat holdt opsyn ved den lov
pligtige, officielle notering om fredagen, blandede sig foreløbig ikke i 
den nye forenings arbejde. Tværtimod stillede den i 1874 en ny kursno
teringssal i hjørnet til højre for børsrampen til rådighed for den. Det
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skulle vise sig at blive Fondsbørsens hjemsted de næste 100 år. Fra 1888 
blev lokalet indrettet med en forhøjning i den ene ende, hvor kursnote
ringsdeltagerne sad opbænket med front mod noteringslederen, der var 
placeret på et podium i midten. Bag ham var publikum stuvet sammen 
i en tilskuerloge omkring indgangen. Efter den ordinære noterings af
slutning samledes deltagerne til »efterbørs« i den store børssal. Den var 
med tiden opstået som et nødvendigt alternativ til den tunge og konfor
me opråbsnotering, idet deltagerne her frit kunne omsætte alle slags pa
pirer i alle beløbsstørrelser ved fortløbende gulvhandel. Oprindeligt 
stod noteringsdeltagerne i en bevægelig rundkreds med publikum bag 
sig, men fra 1912 blev parterne adskilt med en rød snor.

Kursnoteringsudvalget kom først i konflikt med Komitéen, da det i 
1880 havde afvist to vekselerere, der søgte om optagelse ved noterin
gen. Komitéen opfattede det som et groft brud på næringsfriheden og 
påpegede med rette, at udvalget havde sorteret ansøgerne efter nepoti
stiske og konkurrencebegrænsende kriterier. Det forsvarede sig til gen
gæld med, at der ikke var plads til alle og enhver, der løste næringsbrev 
som vekselerer. Det ville ikke kendes ved ukyndige og uhæderlige ele
menter eller storspekulanter, der ville slippe for at betale kurtage. Ad
gangsbegrænsningen skulle sikre den gensidige tillid, der var forudsæt
ningen for en flydende omsætning. Komitéen måtte hurtigt indse, at den 
med sin passivitet reelt havde fraskrevet sig magten over Fondsbørsen. 
Kursnoteringsudvalget kunne uden videre flytte noteringen til andre lo
kaler og nøjes med at udgive en officiel kursliste om fredagen. Derfor 
endte det med, at parterne indgik et forlig, der betød, at kursnoterings
deltagerne fik fuldt selvstyre i egne anliggender, mens Komitéen stille
de sig tilfreds med en symbolsk overhøjhed over Fondsbørsen.

De vekselerere, der fremover ikke kunne blive medlemmer af Fonds
børsen, fik betegnelsen outsidere. Sammen med bankerne måtte de nø
jes med at udføre deres kunders ordrer ved at handle gennem note
ringsdeltagerne. Det foregik ved at gøre tegn til disse fra særlige, dyrt 
købte pladser i noteringssalen. Selv om de kun skulle betale halv kurta
ge, fik de på den måde et fordyrende mellemled og forsøgte så vidt mu
ligt at skaffe papirerne på anden vis.

Således fik Fondsbørsen, i overensstemmelse med tidens liberalisti
ske tankegang, lov til at regulere sig selv. Det eneste eksisterende lov
grundlag, Mæglerforordningen, var fuldstændigt skubbet til side. Der 
blev ikke udgivet officielle kurslister, men kurserne blev opslået i børs
salen og refereret i aviserne og anvendt til forskellige officielle formål 
som f.eks. skatteansættelser. Vekselmæglerne var på retur og udgjorde i
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1912 mindre end en fjerdedel af samtlige noteringsdeltagere. Det var 
kun de færreste, der ville tage en eksamen og sværge en mæglered, som 
de alligevel ikke overholdt, når man blot kunne blive vekselerer ved at 
købe et næringsbrev.

Under disse forhold blev Fondsbørsen præget af et stadigt stigende 
spekulativt element. Vekselererforretningerne udviklede sig i nogle til
fælde til rene spilleboder, hvor folk kun indbetalte et marginbeløb på 
typisk 10% af kursværdien, mens vekselereren skaffede resten ved at 
belåne papirerne i en bank. Ved stigende kurser blev indskuddet godt 
forrentet, mens et kursfald hurtigt kunne æde det op, og kunden måtte 
stille fornyet sikkerhed, hvis ikke papirerne skulle tvangsrealiseres med 
tab. Resultatet blev en sand eksplosion i aktieomsætningen efter århun
dredeskiftet. Tilskuerlogen blev indtaget af en fast klike af uforbederli
ge spillefugle, der lige så godt kunne være taget på travbanen. Fonds
børsen var for alvor ved at komme på afveje.

Baissespekulationen til debat 1908
I år 1900 konstaterede en svensk iagttager i et brev til Stockholms Fonds
børs, at de danske vekselerere på alle tænkelige måder gjorde sig skyldi
ge i tillidsbrud over for deres kunder, »men eftersom alla gör det och in
gen effektiv kontroll finnes, har det blivit det härskanda systemet«.3

I København havde man også længe snakket i krogene om et omfat
tende misbrug, men det var først efter bankkrisen i 1908, at det blev mu
ligt at diskutere den slags »ærekrænkelser« offentligt. Efter et par år 
med stigende kurser, knækkede kurven, da krisen brød ud i februar, og 
resten af året blev præget af kursfald med store tab for haussespekulan
terne. I denne situation blev der nu for første gang sat spørgsmålstegn 
ved den måde, hvorpå spekulationen i nedadgående kurser, den såkald
te baisse, fungerede.

Det viste sig, at vekselererne i al hemmelighed udlånte de deponere
de papirer til betroede kunder, der først solgte dem og senere foretog et 
dækningskøb, når kursen var faldet. Papirerne blev afleveret tilbage, 
uden at haussisten fik at vide, at de i mellemtiden var blevet brugt til en 
modgående spekulation. Han kom oven i købet til at betale renter for 
den periode, hvor lånet på papirerne havde været indfriet som følge 
af dette såkaldte blancosalg. Vekselererne forsvarede fremgangsmå
den med, at der nødvendigvis måtte være en modvægt til de kraftige 
hausse-tendenser, og at baissisternes dækningskøb snarere var med til at 
bremse nedgangen på de sorte dage. Uden en baisse ville faren for et
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børskrak være overhængende. Endvidere påpegede de, at det jo kun gik 
ud over tilfældige spekulanter, der ikke selv ejede papirerne!

Grosserer-Societetet forsøgte at glatte ud ved at foreslå, at haussis
terne kunne sikre sig mod misbrug ved at kræve en nummerfortegnelse 
udleveret, men den ordning nægtede bankerne at medvirke til. Det var 
trods alt dem, der i sidste ende havde papirerne liggende som sikkerhed 
for deres udlån til vekselererne. Debatten fik lov at fuse ud, uden at der 
blev grebet ind, og baissisterne blev for altid stemplet som kurstrykke
re og kriseskabere, der tjente deres penge på andres ulykke.4

Fondsbørsen for Højesteret 1912
Kursnoteringsdeltagerne kom igen i skudlinjen under den såkaldte Bæ- 
rentzen-sag, der fandt sin endelige afslutning ved Højesteret 1. maj 
1912. Bærentzen, der var kunde hos vekselererne Bendix & Steen, hav
de forlangt, at de skulle indkøbe en post aktier »ved noteringen«, og han 
nægtede derfor at anerkende afregningen, da nogen havde fortalt ham, 
at firmaet havde forholdt sig passivt under opråbet den pågældende dag. 
Aktierne blev tvangsrealiseret med tab for Bærentzen, og sagen trak nu 
i langdrag, fordi hans forsvarer, overretssagfører V. Byrdal, i høj grad så 
det som sin personlige mission at få afdækket vekselereres forretnings
metoder.5

Bendix & Steen forsvarede sig med, at ordren var udført ved kom
pensation. Det ville sige, at kunden havde overtaget nogle papirer, som 
andre kunder ønskede at sælge. Det lettede i høj grad vekselererens ar
bejde og blev forsvaret med, at kunderne let risikerede at få de ringeste 
kurser, hvis han både skulle optræde som køber og sælger i samme pa
pir. Problemet var, at vekselereren selv fastsatte kompensationskursen, 
og at kunderne slet ikke fik at vide, hvad der foregik. Alligevel fik Ben
dix & Steens forsvarer fastslået fremgangsmåden som kutyme ved at 
indhente et responsum fra Kursnoteringsudvalget, hvoraf det fremgik, 
at en vekselerer havde pligt til at nægte at udtale sig om sine forretnin
ger, og at hans forpligtelser over for kunden alene indskrænkede sig til 
at give afregning inden for dagens omsætningskurser.

Byrdal gik i stedet til modangreb ved at påpege, at hans klient gene
relt havde opnået de dårligste kurser. Derved insinuerede han, at firma
et uretmæssigt havde beriget sig på Bærentzens bekostning ved såkaldt 
kursskæring. Det foregik ved, at vekselereren enten kompenserede or
drerne til forskellige kurser eller afregnede til dårligere kurser, end han 
selv havde opnået på Børsen. I sådanne tilfælde var der indiskutabelt
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tale om svindel, men problemet var, at metoden ikke helt lod sig skelne 
fra vekselerernes påståede ret til ubegrænset selvindtræde.

Det var en hævdvunden kutyme inden for al kommissionshandel, at 
kommissionæren kunne udføre en ordre ved selv at overtage partiet el
ler afhænde fra sit lager til dagspris. Det havde vekselererne videreud
viklet til, at de i al hemmelighed kunne indtræde som køber eller sæl
ger, når blot der blev afregnet inden for dagens omsætningskurser. På 
den måde kunne de reelt skære på kurserne ved at selvindtræde på be
stemte steder i processen. En vekselerer kunne indtræde som køber til 
én kurs og sælge videre til en anden eller beslutte sig til at selvindtræ
de under noteringen og opnå en bedre kurs på efterbørsen, og sådan 
kunne der kombineres i det uendelige. Det svækkede desuden noterin
gens pålidelighed, fordi noteringsdeltagerne fik interesse i at få et så 
stort spænd mellem omsætningskurserne som muligt.

Alligevel anerkendte Højesteret kompensation og selvindtræde som 
lovmedholdeligt. Retten havde ikke beføjelser til at undersøge firmaets 
bøger, men valgte at frikende Bærentzen, fordi ordren ikke var udført 
som ønsket. Sagen gav anledning til heftig debat, men Kursnoterings
udvalget afviste, at der overhovedet fandt kursskæring sted, og at dets 
responsum skulle være et forsøg på at legalisere noget, der i princippet 
var svindel. Diskretionspligten kunne ikke fraviges, så i tvivlstilfælde 
var der kun omsætningskurserne at rette sig efter!

I virkeligheden vidste udvalget godt, at kursskæring for længst var 
hævdvunden kutyme blandt noteringsdeltagerne. Det var oprindeligt en 
sammenblanding af mæglerrollen og vekselerernes frie handel, der 
gjorde, at de både tjente penge på kurtage og kursdifferencer. Som situ
ationen var nu, kunne man snarere tale om en slags fleksibel kurtage. 
Banker og outsidere lod sig ikke sådan snyde og fik altid korrekt afreg
ning, men de mange mindre privatkunder, der krævede ekstraarbejde 
med belåning og deponering, måtte betale et hemmeligt vederlag. Men 
hvordan skulle udvalget forklare det over for offentligheden? Det be
sluttede at benægte alt og stoppe misbruget i smug, mens man udtænk
te en ny løsning. Således bemærkede kunderne, at der nu pludselig blev 
afregnet til bedre kurser.6

Børsreformen 1913-14
Kursnoteringsudvalgets trængsler var dog langtfra forbi. Som helhed 
blev 1912 et rædselsår for Fondsbørsen. Med en række noteringsdelta
geres personlige deltagelse florerede spekulationen som aldrig før trods
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kraftige advarsler fra banker, politikere og nationaløkonomer. Til sidst 
ramlede det hele efter Balkankrigens udbrud på »den sorte lørdag« 12. 
oktober. De fleste spekulanter blev blanket af, og de følgende år blev 
præget af faldende omsætning.

Året 1912 blev også skæmmet af en lang række krak blandt såvel no
teringsdeltagere som outsidere, og især to sager påkaldte sig stor op
mærksomhed. I det ene tilfælde havde en outsider helt undladt at ind
købe kundernes ordrer for i stedet at spekulere imod dem i smug. Hvis 
kurserne faldt, og kunden måtte tvangsrealisere, var det vekselereren 
selv, der indtjente tabet. I den anden sag havde et selskab, der formid
lede spekulation på amerikanske varebørser, slet ikke effektueret kun
dernes ordrer, men i stedet overtalt dem til dispositioner, der gjorde det 
muligt at kompensere alle ordrerne mod hinanden. Selv om sagerne 
ikke havde meget med Fondsbørsen at gøre, hæftede offentligheden sig 
ved, at Kursnoteringsudvalgets responsum snarere muliggjorde end 
udelukkede de forskellige former for misbrug, hvilket svindlerne i flere 
tilfælde fremførte til deres forsvar. Det har da også vist sig, at i hvert 
fald nogle vekselerere benyttede sig af denne såkaldte bogføringsspe
kulation og meget nødig ville ophøre dermed.7

Fra flere sider - ikke mindst dagbladene Børsen og Politiken - blev 
der nu rejst krav om en tilbagevenden til Mæglerforordningens hæder
lige principper, om nødvendigt ved lov. Man mente, at det hele var 
blevet for rodet, når de, der satte kurserne, ikke samtidig var uinteres
serede mellemmænd i forhold til publikum. Den udfordring måtte vek
selererne nødvendigvis tage op. Kursnoteringsudvalget tog kontakt til 
Komitéen, og i fællesskab udarbejdede de en børsreform i foråret 
1913.8

Reformens vigtigste punkt var spørgsmålet om vekselmæglernes 
uklare stilling. Vekselererne ville helst have alt mæglervæsen luget ud 
af Fondsbørsen, så det ikke kunne bruges i kravet om en mæglerord
ning, der jo ville tvinge dem til enten at blive mæglere eller outsidere. 
De forsvarede sig med, at publikum ville få et fordyrende mellemled, 
fordi en mægler ikke kunne formidle spekulationsforretninger. På den 
anden side kunne de næppe få Rigsdagen til at ophæve Mæglerforord
ningen under de gældende forhold. Derfor blev det aftalt, at de 
tilbageværende vekselmæglere skulle opgive deres bestallinger og løse 
næringsbrev som vekselerere. Komitéen lovede, at den ikke ville af
holde flere mæglereksamener, og magistraten afholdt sig fra at give 
flere bestallinger. Fremgangsmåden blev undskyldt med, at Fondsbør
sen nu skulle lægges ind under Grosserer-Societetet, der ikke måtte
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optage mæglere som medlemmer. Derfor skulle vekselererne tage 
grossererborgerskab og fik til gengæld lovning på to pladser i Komi
téen.

Dernæst skulle offentlighedens tillid genvindes ved en revision af de 
gældende vedtægter. Her ville Komitéen gerne have større indflydelse, 
for at den som uinteresseret part kunne sikre publikums interesser. De 
efterladte mødereferater og vedtægtsudkast viser imidlertid, at veksele
rernes repræsentanter i kraft af deres ekspertise fik formuleret vedtæg
terne på en måde, der gav anledning til færrest mulige ændringer i den 
bestående ordning. Komitéen advarede f.eks. imod et alt for stringent 
vekselerermonopol og ville gerne administrere optagelsen af nye med
lemmer. Alligevel endte det med, at afgørelsen forblev hos Kursnote
ringsudvalget, der tilmed krævede, at det kun var noteringsdeltagernes 
egne elever, der kunne komme i betragtning.

Vekselererne ville gerne have kompensation for kursskæringens op
hør, men kunne på den anden side ikke sige det åbent. De foreslog, at 
kurtagen på 1 %o kun skulle være en minimumssats, for at de internt 
kunne hæve provisionen på marginspekulation. Det endte dog med en 
fast kurtageforhøjelse til '/s% på aktier, mens vekselererne indbyrdes af
talte en særlig kontokurantafgift ligeledes på ‘/s%. Det betød, at de ved 
rundsendeisen af de kvartalsvise opgørelser (kontokuranterne) yderlige
re opkrævede '/s% af det højeste beløb, som kunden havde været skyl
dig i afvigte kvartal. Til gengæld blev det fremhævet, at kompensation 
»som hidtil« skulle foretages til samme kurs til køber og sælger! Der 
blev desuden nedsat et voldgiftudvalg til at afgøre fremtidige tvister, 
men det opfattede offentligheden mest som et dårligt forsøg på at und
drage sig domstolene.

Problemerne med selvindtræde og udlån blev også behandlet alt for 
lemfældigt. De nye regler foreskrev blot, at vekselereren »efter aftale 
med kommittenten« kunne udføre ordren ved selvindtræde eller forbe
holde sig dispositionsretten over papirerne med henblik på udlån. Det 
kunne umiddelbart forstås således, at vekselereren skulle give kunden 
klar besked, hver gang han selv indtrådte som køber eller sælger, eller 
udlånte de deponerede papirer til baissespekulanter. Alligevel fik det 
den virkning, at vekselererne i fortrykte standardformularer på konto
kuranter og andre forretningspapirer gjorde deres kunder opmærk
somme på, at selvindtræde og udlån var en mulighed, der måtte kalku
leres med! De tidligere fordækte, og muligvis også ulovlige kutymer, 
blev således legaliseret ved at blive gjort til en del af de generelle for
retningsvilkår.
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Foreløbig blev reformen dog ikke til noget. Den 18. juni 1913 krak
kede Roskilde Handels- Håndværks- og Landbrugsbank, fordi dens di
rektør havde formøblet hovedparten af indlånene ved spekulationer 
hos vekselererne Poul Phillipson og Bendix & Steen. Offentligheden 
var stærkt forarget, men firmaerne fraskrev sig ethvert medansvar og 
kunne med rette henvise til, at bankens kontrolfunktioner totalt havde 
svigtet. Tre dage senere tiltrådte den radikale regering, der til forskel 
fra Venstre-regeringen var stærkt utilfreds med den aftalte børsreform. 
Den ville godt anerkende vekselerernes »historiske ret« til at handle 
for egen regning ved noteringen, men vedtægterne måtte tilføres en 
række nye bestemmelser, der forhindrede åbenlyst misbrug. Kursnote
ringsdeltagerne måtte ikke ukritisk lade folk spekulere ud over deres 
økonomiske evner eller modtage indbetalinger, der tydeligvis stam
mede fra betroede midler. Desuden skulle de vekselerer, der kom i 
økonomisk uføre eller blev sat under tiltale, øjeblikkeligt udelukkes 
fra Fondsbørsen. I modsat fald ville regeringen fremsætte et forslag til 
en fondsbørslov.

Kursnoteringsudvalget fandt, at tilføjelserne var helt uantagelige, 
men kunne på den anden side godt se, at en fondsbørslov vedtaget under 
de gældende forhold ville blive langt værre. Komitéen erklærede, at den 
heller ikke var tilhænger af »dette moderne lovgiveri«, men havde til 
gengæld stor forståelse for Handelsministerens forslag og den kritik, 
der var blevet fremført i pressen. Derfor bad den udvalget om at stikke 
piben ind og fik til gengæld via sine forbindelser i ministeriet genfor
handlet forslagene, så de blev lempet på væsentlige punkter. Summa 
summarum kunne de nye vedtægter offentliggøres d. 21. marts 1914, 
uden at vekselererne på nævneværdig vis havde givet køb på deres 
monopol eller de omdiskuterede forretningskutymer.

Vekselerersagen
Børsreformen skulle dog vise sig at blive noget af en pyrrhussejr for 
vekselererne. Kort forinden dens offentliggørelse blev det afsløret, at en 
kreds af unge bankassistenter havde taget 'h mill. kr. ved kassen i Aal
borg Discontobank og spekuleret dem op hos bl.a. Bendix & Steen, der 
således for tredje gang gjorde sig uheldigt bemærket. I denne situation 
havde regeringen ikke andet valg end at nedsætte en kommissionsdom
stol til at kulegrave forholdene omkring bankskandalerne i Roskilde og 
Aalborg. Assessor C.D. Rump blev udpeget til forhørsleder, og han 
valgte hurtigt at inddrage kursskæringsspørgsmålet for at konstatere,
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om firmaerne på den måde havde beriget sig på bankernes bekostning. 
Siden Bærentzen-sagen var Lov om Bogføring m.m. trådt i kraft pr. 1. 
juli 1912, hvilket åbnede mulighed for at undersøge regnskabsbøger 
ved kriminel mistanke. Derved blev det hurtigt afsløret, at Bendix & 
Steen systematisk havde skåret på kurserne, selv om kommissionen dog 
havde noget svært ved at skelne det fra selvindtræde.9

Derfor blev Kursnoteringsudvalgets formand, Chr. Reimann, ind
kaldt til at aflægge forklaring. Han kunne fortælle, at det blandt vekse
lerere var almindeligt anerkendt at opnå »tilfældige fordele« ved selv
indtræde. På den anden side måtte han også indrømme, at der »i nogle 
forretninger i længere tid og i ikke ringe omfang« måske havde indsne
get sig det irregulære forhold, at der blev beregnet et hemmeligt veder
lag for belåning m.v. Formanden kunne dog berolige domstolen med, at 
det jo ikke var af så stor betydning for almindelige kunder som for spe
kulanter, der vedblivende købte og solgte! Domstolen opfattede i prin
cippet forholdet som bedragerisk, men vidste øjensynlig ikke, hvad den 
foreløbig skulle gøre. Den var først og fremmest nedsat for at berolige 
offentligheden, og sommeren over brugte den i stedet sine kræfter på at 
undersøge et handelsfirma og to outsidere, der på forskellig måde hav
de gjort sig uheldigt bemærkede i offentligheden.

Samtidig var der stigende uro at spore blandt Grosserer-Societetets 
menige medlemmer. De mente, at det ville være en katastrofe for han
delsstandens prestige, hvis den blev slået i hartkorn med vekselererne 
og blåstemplede deres forretningskutymer. Komitéen nægtede imidler
tid at diskutere børsreformen, og der var intet at stille op, da den helt su
verænt kunne handle på Societetets vegne, når først den var blevet 
valgt. Til gengæld kunne modstanderne måske spænde ben for reformen 
ved at forhindre de to fondsbørsrepræsentanters valg til Komitéen, men 
over to sindsoprivende generalforsamlinger i efteråret 1914 lykkedes 
det Societetets ledelse at splitte oppositionen og få dem indvalgt med 
den mindst mulige majoritet.

I starten af oktober udtalte Rump til pressen, at sagen kunne afsluttes 
inden årets udgang, men allerede 27. oktober tog den en uhyggelig drej
ning, da Kursnoteringsudvalgets næstformand, A.F. Lamm, blev bedt 
om at aflægge forklaring. Han erklærede ganske enkelt, at kursskæring 
havde været anvendt ved alle slags handeler af de allerfleste vekselere
re, vekselmæglere og banker så længe, nogen overhovedet kunne hu
ske! Han bekræftede dog, at kursnoteringsdeltagerne frivilligt var op
hørt med kursskæringen efter alt det ståhej, som Bærentzen-sagen hav
de vakt.
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Dette vidneudsagn satte domstolen i en noget uheldig situation. Den 
gav sig til at undersøge samtlige vekselereres bøger, og det viste sig vir
kelig, at der ikke var foretaget kursskæring siden maj 1912, men i høj 
grad forinden. Uden at hengive sig til egentlige konspirationsteorier må 
man gå ud fra, at domstolen helst ville undgå at rejse tiltale mod samt
lige vekselerere og banker i hele landet. Det kunne oven i købet føre til 
helt uoverskuelige erstatningskrav fra en gruppe af spekulanter, som 
kun de færreste havde sympati for. Men indtil videre var der ikke andet 
at stille op end at vinde lidt tid. Det viste sig til alt held, at vekselerer 
Steen havde en dyster fortid, der måtte kulegraves, og i det hele taget 
stod det efterhånden klart, at Bendix og Steen var de ofre, der måtte ka
stes ud til ulvene, hvis den bestående samfundsordning ikke skulle lide 
skade.

Således blev undersøgelsen først afsluttet den 14. august 1915, uden 
at sagen mod Poul Phillipson var afsluttet, mens Bendix og Steen og de 
to outsidere blev tiltalt for kursskæring. Ved samme lejlighed udsendte 
Justitsministeriet en resolution, hvoraf det fremgik, at tiltalen efter dets 
opfattelse burde henhøre under straffelovens mildeste bedrageripara
graffer (256 og 257), der havde en forældelsesfrist på to år. Af den 
grund var der ikke rejst tiltale mod andre vekselerere, fordi de var op
hørt med kursskæringen »efter Børsreformen for ca. to år siden«. Det 
kunne med andre ord ikke så godt indrømmes, at misbruget var ophørt 
efter Bærentzen-sagen, hvor vekselererne havde benægtet alt. I stedet 
gav man æren til den udskældte reform, der godt nok var aftalt i foråret 
1913, men først trådte endeligt i kraft den 14. oktober 1914!

Først derefter gik kommissionen i gang med at afhøre Poul Phillip
son, men hans sag viste sig hurtigt at være forældet. Farcen fortsatte, da 
Bendix og Steen den 14. november 1916 blev idømt henholdsvis seks 
og otte måneders fængsel for meddelagtighed i bedrageri over for Ros- 
kilde-banken og for kursskæring efter § 257. De skulle udrede 349.300 
kr. til bankens bo, men der blev ikke krævet erstatning for kursskæring, 
da domstolen ikke klart kunne adskille den fra selvindtræde. Da sagen 
kom for Højesteret i november 1917, lykkedes det tilmed de to vekse
lereres forsvarer at overbevise retten om, at også de var ophørt med den 
egentlige kursskæring efter maj 1912! Da man ikke længere mente at 
kunne bevise deres medskyld i bankkrakket, bevirkede dette nu blot, at 
kursskæringen blev henført til straffelovens strengeste bedrageripara
graf (251), der havde en længere forældelsesfrist, og gav dem 60 dages 
fængsel hver. Dermed var Bendix og Steen reelt gjort til syndebukke for 
en forseelse, som hele finansverdenen havde gjort sig skyldig i.
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1. Verdenskrig: Fondsbørsen lukkes
I ugerne op til krigsudbruddet 1. august 1914 blev de fleste europæiske 
fondsbørser lukket, mens man i København nøjedes med et forbud mod 
baisseforretninger og først den 3. august skred til at suspendere note
ringen »indtil videre«. Fra regeringens og Nationalbankens side blev 
der ved samme tid indført forskellige foranstaltninger for at undgå 
pengevæsenets totale sammenbrud, og værdipapirmarkedet gik fuld
stændig i stå som følge af manglende opkøb.

De næste par måneder blev der kun foretaget enkelte spredte hande
ler i den store børssal, men fra midten af november kom efterbørsen i 
gang igen, hvilket gav anledning til uofficielle kurslister i aviserne. 
Handelen var nu så regelmæssig, at vekselererne gerne ville genoptage 
noteringen, men Grosserer-Societetets Komité, der var domineret af 
hovedbankerne, var fortsat imod. Der var placeret danske værdipapirer 
i udlandet for ca. 1 mia. kr., og den lave markkurs gjorde det især for
delagtigt for tyskerne at benytte dem som betaling for krigsleverancer. 
Ikke mindst Landmandsbanken, der havde mere end halvdelen af sin 
aktiekapital placeret i Tyskland, frygtede, at en genåbning ville lette 
hjemsendelserne og trykke kursen.10

I længden kunne Komitéen dog intet stille op, da vekselererne fortsat 
ikke var bundet af den officielle notering. I slutningen af januar 1915 
organiserede de deres eget opråb inden for snoren, og 8. februar rykke
de de uden videre ind i den tomme noteringssal. Først den 15. april blev 
der indgået et forlig, hvor parterne aftalte, at denne inofficielle notering 
skulle fortsætte »indtil videre«. Baisseforbudet blev ophævet med und
tagelse for bankaktier og obligationer, og dagen efter fortsatte noterin
gen som hidtil, dog uden at der blev opslået kurssedler i børssalen.

Samtidig opstod der det problem, at omsætningen i en række mindre 
dampskibsselskaber var blevet for stor til, at de fortsat kunne nøjes med 
at være opført til den ekstraordinære notering, der kun blev afviklet om 
torsdagen. På den anden side var der ikke plads på den daglige liste, og 
derfor blev de fremover noteret ved et noget usikrere opråb på efterbør
sen. Herefter blev også aktierne i de mange nyoprettede selskaber lø
bende optaget til denne såkaldte kurskonstatering.11

Den inofficielle notering viste sig at være en komfortabel ordning for 
alle parter. Når forholdene fra tid til anden blev kritiseret, kunne Kurs
noteringsudvalget og Komitéen undskylde sig med, at noteringen jo of
ficielt set var suspenderet, og at børsreformen slet ikke havde fået lov 
til at stå sin prøve under normale forhold! Derfor blev den inofficielle 
notering opretholdt helt til 8. juli 1919.12
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Kursudviklingen 1914-20
Som følge af de ekstraordinære forhold blev perioden frem til 1920 
præget af en række kraftige kursudsving og en hidtil uset spekulation. 
Selv når der tages hensyn til de omfattende aktieemissioner, der samti
dig blev foretaget, blev kurserne på industriaktier næsten fordoblet, da 
de var på deres højeste, mens dampskibsselskaberne blev mere end fir
doblet. Til gengæld forblev bankaktier og obligationer, der ikke var de 
store spekulationsobjekter, noget nær uændrede.13

Set i et tidsmæssigt perspektiv var stigningerne også ujævnt fordelt. 
Perioden frem til oktober 1915 blev præget af pæne kursstigninger, men 
derefter indtrådte et føleligt tilbageslag til og med februar 1916. Det 
blev til gengæld efterfulgt af »den lange sommer« 1916, der siden blev 
stående som sindbilledet på de glade krigsår. Aktiekurserne mistede 
næsten forbindelsen med virkeligheden, og spekulationen florerede som 
aldrig før. Fremgangen vendte først under den politiske krise i forbin
delse med salget af De dansk-vestindiske Øer i oktober. Efter udbrud
det af den uindskrænkede ubådskrig 1. februar 1917 var noteringen igen 
suspenderet for 19 dage, og først fra september 1917 gik det igen frem
ad for fuld kraft. Udsigten til krigens afslutning førte kun til en kort, 
men dog dramatisk tilbagegang fra september 1918, inden kurserne 
igen steg under efterkrigsboomet fra januar 1919.

Den grundlæggende forudsætning for kursstigningerne var den pen- 
gerigelighed, der hurtigt gjorde sig gældende. Der var store overskud på 
betalingsbalancen, og pengene strømmede fra eksportører og skibsrede
re ind i de danske banker, mens Nationalbanken markant øgede sine ud
lån og sin pengeudstedelse. Normalt ville forholdet blive udlignet ved 
en styrkelse af den danske krone, men især Tyskland var ikke interesse
ret i at få fordyret sin import og forsøgte at styrke marken ved at udlig
ne de danske fordringer ved at betale med guld og optage lån. Af frygt 
for, at Danmark skulle blive inddraget i krigen, turde Nationalbanken 
ikke nægte denne politik eller foretage diskontoforhøjelser og lignende 
skridt til at opsuge likviditeten. I denne situation foretrak folk at inves
tere deres penge i faste, reale værdier, som jo f.eks. aktier repræsente
rer. Samtidig blev bankerne tvunget til at placere de mange indlån ved 
at udlåne dem til marginspekulation og øge deres egne fondsbehold
ninger.

Dampskibsselskabernes store stigninger bundede i de stigende fragt
rater, der først og fremmest skyldtes troppetransporter og fraværet af 
den tyske handelsflåde. Krigen igennem oversteg indtjeningen klart de 
øgede udgifter til proviant, forsikring og løn samt forsinkelser som føl-
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Der blev søsat mange nye projekter under 1. Verdenskrig, hvoraf flere viste sig ikke at 
være levedygtige. Et eksempel herpå er Baltica-værftet i København, der blev stiftet i 
1917. Formålet med værftet står på prospektets første side: »Det er utvivlsomt, at de 
eksisterende Skibsværfter hele Jorden over ikke i overskuelig aarrække vil kunne paa
tage sig de Reparationer og Nybygninger, der kræves for at erstatte den manglende 
Verdenstonnage, hvorfor oprettelsen af et Værft som [Baltica-værftet] maa anses for 
betimelig, og sikkert give et meget lønnende Resultat«. Desværre for aktieindehaver
ne gik det ikke helt som forventet. Allerede i april 1921 måtte selskabet indstille drif
ten. Underskuddet blev samme år opgjort til 1,5 mill. kr. I januar 1925 afsluttedes li
kvidationsforretningen, og selskabet ophørte derefter.
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ge af længere sejlruter og inspektionsophold i fremmede havne. Vilkå
rene var især favorable 1915-16, hvor tonnagen stadig kunne forøges 
ved nybygninger og indkøb. De sidste to krigsår blev mere ujævne som 
følge af mange torpederinger og tvangssejladser for de allierede. Den 
fragtede mængde blev halveret i både 1917 og 1918, men da konkur
rencen samtidig blev mindre, steg fragtraterne tilsvarende, og »damper
ne« var fortsat de mest søgte spekulationspapirer. Fra januar 1919 til 
sommeren 1920 var vilkårene igen favorable, fordi krigsomkostninger
ne med ét faldt bort, mens havene blev sikre, og verdenshandelen kom 
i gang igen.

Industriens glansperiode lå også i årene 1915-16. Konkurrencen blev 
begrænset af udlandets omlægning til krigsproduktion, og lønningerne 
var bundet i en femårig overenskomst fra 1911. Importen af råvarer og 
halvfabrikata blev større end før krigen, hvorfor produktionen kunne 
opretholdes for fuld styrke til stadigt stigende priser. 11917 havde virk
somhederne fortsat store råvarelagre at falde tilbage på, men i 1918 gav 
blokaden anledning til omfattende produktionsnedlægninger, der ramte 
enkelte brancher meget hårdt. På lignende måde oplevede landbruget, at 
manglen på gødning og foderstoffer begrænsede produktionsmulighe
derne.

Alt i alt fik erhvervslivet svært ved at genplacere sin indtjening i ny 
virksomhed, og disse »husvilde penge« måtte uundgåeligt finde vej til 
Fondsbørsen. Det samme skete for forbrugerne, der ikke kunne komme 
af med deres lønninger som følge af varemanglen og diverse maksimal
prisordninger. Samtidig gav de voksende fredsudsigter anledning til sto
re forventninger om leverancer til de krigsførende lande, men da der 
fortsat ikke var noget fornuftigt at investere i, blev der f.eks. alene i 
1918 udstedt aktier i en lang række uforudsigelige fremtidsprojekter for 
mere end 250 mio. kr. Efter fredsslutningen blev produktionsapparatet 
genopbygget, og lagrene blev fyldt op. Der blev satset hårdt på at ud
nytte stilstanden i det krigshærgede Europa, men det skete for lånte pen
ge til stadigt stigende priser, og da fredskrisen endelig satte ind med 
kraftig deflation i 1920, blev faldet hårdt og nådesløst.

Livet på den lukkede Fondsbørs
11915 kom Fondsbørsen hurtigt til at minde om »en åndsvageanstalt el
ler zoologisk have i pedringstiden [sic]«, som en af de efterhånden fa
ste børsreportere bemærkede. Den faste stok af professionelle speku
lanter havde fået følgeskab af en større gruppe nyrige, der brugte en del
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Forholdene på Børsen fik ofte et ord med på vejen af samtidens satirikere. Ikke mindst 
i årene under 1. Verdenskrig, som her, hvor den jævne mands sociale opstigen tages 
under »kærlig« behandling. Uddrag af tegning, som blev bragt i sin helhed i Blæk
sprutten i 1915. Tegner Axel Thiess.
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af eftermiddagen på at forøge deres i forvejen lettjente penge. De blev 
siden kendt som gullasch-baroner, men egentlig var de mindre konser
vesproducenter kun den første - og i øvrigt hurtigt forsvindende - bøl
ge af geschäftmagere, der siden kom til at give navn til dem alle. Deres 
opførsel var alt andet end vellidt, men foreløbig afviste Komitéen at be
grænse adgangen til børsbygningen, da den stadig fandt, at de nye spe
kulanter var et positivt, oplivende moment.14

Det rene kaos indtraf først under den store hausse i sommeren 1916, 
hvor Fondsbørsen for alvor blev foragtet som landets værste spillebule. 
Ifølge samtidens aviser var alle samfundslag repræsenteret ved note
ringen, hvilket bekræftes af en samtidig undersøgelse. Umiddelbart vir
ker det dog ejendommeligt, at almindelige lønmodtagere skulle have 
været i stand til at spekulere på Fondsbørsen. Som følge af de daglige 
kursudsving på op mod 100% havde vekselererne sat marginbeløbet op 
til 40-60% af kursværdien, hvilket var ensbetydende med, at der mindst 
skulle indbetales 10.000 kr. for bare en enkelt handel å 4.000 kr. påly
dende i de førende dampskibsaktier. Det viser sig, at de mindrebemid- 
lede fik råd ved at slå sig sammen og risikere den formue, de havde spa
ret op til deres alderdom. For de fleste var det noget af en overvindelse 
at kaste sig ud i »det uærlige børsspil«, men når nu inflationen tærede 
på deres formuer, og alle fortalte historier om de fantastiske summer, 
der kunne vindes, er der ikke noget at sige til, at de omsider gav efter i 
1916. De første spekulationserfaringer førte imidlertid ofte til personlig 
ruin. Da nedgangen satte ind, havde de ikke noget at stå imod med og 
måtte tvangsrealisere med store tab. Desuden opstod der en lang række 
»fattigmandsspekulationsobjekter«, dvs. nyoprettede aktieselskaber, 
der siden viste sig at være mere eller mindre værdiløse.

Når folk i så høj grad mødte personligt frem, kan det skyldes, at de 
med vekselerersagen in mente ville være helt sikre på, at ordrerne blev 
udført som ønsket. Desuden var de som »døgnspekulanter« konstant 
optagede af at indhente gevinsten, når den var der. Opråbsnoteringsfor
men var i forvejen blevet kritiseret for sin uoverskuelighed og inef
fektivitet. Vekselererne sad og råbte i munden på hinanden, og der op
stod tit skænderier om, hvem der først havde slået til på en handel. De 
fleste var utilfredse med at skulle overvære samtlige opråb, men syste
met blev netop forsvaret med sin store grad af offentlighed. Det viste sig 
nu at være en alvorlig hæmsko. Den store børssal var tæt pakket med 
mennesker, der forsøgte at komme i kontakt med vekselererne ved at 
råbe, lave fagter eller kaste papirkugler op til dem. Støjen var øredø
vende, stanken ulideligt kvalmende, og slagsmål var ikke ualmindelige.
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Hver dag havde sine rygter og sensationelle nyheder, der skulle spredes 
til en bredere kreds ved højlydt annoncering eller omdeling af løbesed
ler.15

Det blev gyldne tider for vekselererne, men de kom så sandelig også 
til at arbejde for pengene. Hver formiddag skulle de effektuere gårsda
gens handeler, tage imod ordrer fra provinsen og pleje de faste kunder. 
Noteringen, der før krigen kunne afsluttes på en time, varede nu op til 
seks timer, så papirarbejdet måtte undertiden gøres færdigt til langt ud 
på natten. I august begyndte de første at falde besvimede om, og da be
sluttede Kursnoteringsudvalget omsider at afkorte programmet og gøre 
lørdag til en fast fridag. Samtidig lovede Komitéen at styrke opsynet i 
børssalen, og offentligheden fik at vide, at ordrer, der var modtaget på 
Børsen samme dag, ikke kunne forventes at blive udført. Den kaotiske 
efterbørs blev struktureret ved en opdeling i tre dele til henholdsvis no
terede, ekstranoterede og unoterede aktier.16

Samtidig opstod der en talrig skare af outsidervekselerere - for det 
meste unge drenge, der turede byen rundt og samlede ordrer fra folk, 
der ikke selv kunne være til stede ved noteringen eller var blevet afvist 
af de noteringsberettigede. I mange tilfælde gjorde de sig skyldige i den 
gamle dødssynd med ikke at effektuere ordrerne og anvendte i stedet 
indskuddene til egne baissespekulationer. Det førte til en lang række be
talingsstandsninger, og begrebet outsider fik for alvor sin suspekte 
klang.17

Da spekulationen atter blomstrede op i efteråret 1917, var det folke
lige element så godt som borte. De fleste var blanket af, og resten hav
de fået en lektion, de ikke glemte. Under blokadens forretningsløshed 
blev børssalen i stedet samlingspunkt for gårdejere og forskellige for
retningsdrivende, der efterhånden ikke havde andre indtjeningsmulig
heder end børsspillet. Det viste sig dog hurtigt, at deres opførsel ikke 
var bedre end pøbelens, så forholdene blev først for alvor forbedret, da 
adgangen til Børsen blev begrænset under den spanske syge i efteråret 
1918.

I mellemtiden havde vekselererne fået nok af det hårde arbejde på 
Fondsbørsen og overlod tjansen til deres elever. Det vakte stor harme, 
at disse »forvoksede skoledrenge« skulle besørge noteringen af så store 
værdier. De blev ofte mistænkt for at spekulere for egen regning og 
samtidig påvirke kursniveauet ved indbyrdes proforma-forretninger, der 
siden blev annulleret. Det sidste var dog i virkeligheden et gammelt 
trick, som vekselererne fra tid til anden havde benyttet sig af, og som 
opråbsnoteringen aldrig helt blev fri for.
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I foråret 1919 blev det endvidere afsløret, at to unge kontorister hos 
vekselerer Aage Trier havde tiltusket sig for 65.000 kr. aktier og brugt 
pengene på fejlslagne spekulationer. De havde simpelthen stukket en 
aktie til side i ny og næ, og det stod nu klart for enhver, hvor sårbart sy
stemet med kontant afregning og afhentning var. Sidst, men ikke 
mindst, rettede publikum sin harme imod de mange tilrejsende sven
skere og nordmænd og landflygtige russere og polakker, der i løbet af 
1918 blev synlige på Fondsbørsen. De blev berygtet for deres hensyns
løse spekulationer og dannede ofte deres egne outsiderfirmaer for at 
spare på kurtagen.18

Den fordømte spekulation
Ordet spekulation har altid haft en negativ klang, og det var i allerhøje
ste grad tilfældet under 1. Verdenskrig. Videnskaben skelnede ganske 
vist mellem gavnlig spekulativ handel og fordærveligt børsspil. Det før
ste skulle forstås som kontant investering i anlægspapirer og senere om
lægning af disse ud fra saglige vurderinger af deres indre værdi og det 
fremtidige kursniveau. Det var den spekulation, samfundet ikke kunne 
være foruden. Børsspillet blev derimod forbundet med margin- og bais
seengagementerne, hvor der uden hensyn til papirets værdi eller sam
fundsmæssige nytte blev realiseret eller inddækket, så snart der var ind
trådt en passende kursdifference. Alligevel var der i offentligheden stor 
uenighed om, hvem der var nyttige spekulanter, og hvem der var ska
dedyr.19

Da Landmandsbanken blev undersøgt i starten af 1920’erne, kom det 
frem, at den totalt havde domineret kurserne på en række af de ledende 
papirer. Ud over dens officielle fondsforretning havde direktionen og 
dens nærmeste omgangskreds oprettet mere end 250 opkøbskonsortier 
og disponeret på vegne af en række velhavende kunder, der ikke ønske
de at spekulere åbenlyst. På samme måde blev der antageligt dannet 
konsortier i de fleste øvrige papirer med andre banker og vekselerere 
som bagmænd, men det er ikke siden blevet afdækket.

Den kommission, der undersøgte forholdene i Landmandsbanken, 
opfattede i høj grad bankens fremgangsmåde som systematisk berigelse 
på andres bekostning ved hjælp af kursmanipulation. Det fandt ofte sted 
i forbindelse med de mange aktieemissioner, som banken stod bag. Det
te synspunkt fandt genklang i offentligheden, der allerede under krigen 
havde haft mistanke om, hvad der foregik. Det var den almindelige op
fattelse, at de fine spekulanter ikke var et hak bedre end den menige
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spekulant »Hr. Sørensen«, der endte med at sidde tilbage med smerten. 
Men finansverdenen forsvarede sig med, at den blot intervenerede på 
kursniveauet til gavn for hele samfundet, hvilket den med god samvit
tighed kunne tage sig betalt for.

Diskussionen blev bl.a. taget op i efteråret 1915, hvor Rigsdagen 
vedtog en ekstraordinær stempelafgift på 2 %o på alle aktiehandeler. 
Her forlangte finansverdenens repræsentanter, at vekselerernes inter
ventionshandler blev fritaget for denne »børsskat«. Det blev klart af
vist af de øvrige politikere, der snarere anså det for at være vekselerer
nes private egenspekulation, der hverken var værre eller bedre end 
børsspillet. I længden førte debatten til fornyede krav i pressen om en 
mæglerordning, hvor noteringsdeltagerne ikke kunne spekulere for 
egen regning og altså ikke direkte kunne påvirke kurserne. Der henvi
stes bl.a. til, at en sådan ordning var gældende på de fleste udenland
ske fondsbørser.

I øvrigt mente Rigsdagens flertal, at børsskatten var en retfærdig af
gift, men det gjorde sig dog ingen illusioner om, at den i sig selv kunne 
hæmme spekulationen. I den henseende havde det nok større betydning, 
at der for at lette opkrævningen skulle udarbejdes stemplede notaer over 
samtlige handeler med angivelse af navn og adresse, der siden blev 
brugt til at opspore og indkomstbeskatte spekulationsindtægterne.

Der var i det hele taget en udbredt bekymring for, at spekulationen 
skulle fordærve samfundet. Både regeringen, Nationalbanken og diver
se intellektuelle advarede jævnligt mod det høje kursniveau og de man
ge aktieudvidelser, idet de frygtede, at landet var på vej mod en ny spe
kulationskrise. Ifølge tidens sagkundskab opstod disse med jævne mel
lemrum, og optakten var netop kendetegnet ved »overspekulation« og 
udstedelse af værdiløse aktier, hvorefter det hurtigt gik ned ad bakke, 
når boblen bristede. Samtiden vidste endnu ikke, hvad den skulle stille 
op med spekulationskriserne ud over at mane til forsigtighed og benyt
te diskontoen, men den mulighed var som tidligere nævnt udelukket af 
de storpolitiske forhold.

Finansverdenens aktører, der generelt opfattede sig selv som kyndi
gere end de intellektuelle, mente ikke, at der var det store at frygte. Ti
derne var snarere et udtryk for, at København omsider havde fået en 
storbørs, og at aktieselskabsformen nu fik den udbredelse, den fortjen
te. Hvis kurserne en overgang var for høje, skyldtes det alene, at pøbe
len kun forstod sig på haussespekulation og nu havde fået for let adgang 
til kredit. De forventede en relativt smertefri overgang til normale tider, 
hvor markedskræfterne kunne genfinde deres ligevægt.
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Christian Christensen var den ledende skikkelse hos de danske syndikalister og en af 
initiativtagerne til stormen på Børsen den 11. februar 1918. Om baggrunden for ak
tionen fortceller en deltager at: »... Børsen var jo på det tidspunkt [ 1917-1918] sam
lingsstedfor hele den klike, der tjente tykt på krigen: børshajer, skibsredere, aktie
indehavere, vekselerere osv., og vi besluttede derfor, at vi en dag efter et møde ville 
storme Børsen, jage alle børsherrerne ud derfra og hænge et skilt op på døren, 
hvorpå der stod: »Spillebulen er lukket af de arbejdsløse!«.

På selve aktionsdagen, som var fastelavnsmandag, »... trak [vi] kniplerne frem 
[og råbte]: Kan I så komme ud, alle 1 slyngler, tyveknægte og banditter! Vi slog så 
løs på børsfolkene, og snart myldrede demonstranterne ind ad døren, og så var hele 
Børsen ryddet for dens daglige gæster«. Øjenvidneskildringen er citeret fra Carl 
Heinrich Petersens bog Danske Revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder, 
der udkom i 1970. Foto fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
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Til gengæld var der større enighed om spekulationens sociale konse
kvenser. Man frygtede, at de mange nye spekulanter mistede lysten til 
ærligt arbejde og tillagde sig et overforbrug, som de senere ville få 
svært ved at komme af med. Desuden forøgede de inflationen, da de 
som regel brændte gevinsterne af på importerede luksusvarer og ansat
te tjenestefolk til højere lønninger end normalt. I sin yderste konsekvens 
var de skævheder og fallitter, som spekulationen førte med sig, til fare 
for det bestående samfund. Det syntes næsten at blive bekræftet, da syn
dikalistiske aktivister 11. februar 1918 stormede børsbygningen. Alt i 
alt var spekulation ikke noget, som ordentlige mennesker kunne begive 
sig af med, og de mange, der alligevel faldt for fristelsen, blev opfattet 
som demoraliserede, forlystelsessyge individer, der soldede samfunds
værdierne op på nyttesløs luksus.20

Derudover rettede harmen sig især imod de midler, som spekulanter
ne undertiden benyttede sig af. Det kunne f.eks. være direktører og be
styrelsesmedlemmer, der vildledte offentligheden eller udnyttede deres 
insiderviden til egen fordel. I juli 1916 vakte det således stor opmærk
somhed, at DFDS’ direktør, C.M.T. Cold, i et interview i Berlingske Ti
dende advarede imod selskabets kursniveau, der efter hans opfattelse 
burde have været det halve. Dagen efter faldt aktierne fra kurs 420 til 
360, og vreden rettede sig nu mod Cold og avisens redaktion, der blev 
mistænkt for at have solgt ud af deres aktier i tide. Senere afslørede 
Bankkommissionen, at dette ikke blot var tilfældet, men at Cold også 
havde advaret Landmandsbanken, der nåede at sælge ud af sine be
holdninger. Kommissionen var lamslået over forholdet, men den vove
de ikke at underrette offentligheden, og den kunne undskylde sig med, 
at insiderhandel ikke i sig selv var forbudt.21

Et andet stærkt kritisabelt forhold var selskabshajernes virksomhed. 
Det var spekulanter, der opkøbte aktiemajoriteten i et selskab for at 
fremtvinge et højere udbytte, realisere dele af kapitalapparatet eller sim
pelthen likvidere det helt. Regeringen forsøgte at hæmme denne trafik 
ved at forbyde salg af skibe til udlandet og kræve, at forsikringssummer 
blev båndlagt til indkøb af ny tonnage. Desuden advarede Den Danske 
Sagførerforening sine medlemmer om, at det var stridende mod god 
moral at hjælpe spekulanter med at fortrænge et selskabs bestyrelse el
ler på anden måde forstyrre dets kontinuerlige drift uden at kunne føre 
nogen som helst saglig kritik imod dets hidtidige ledelse.

Topmålet af landsskadelig virksomhed syntes at være nået, da en 
gruppe, ledet af den stærkt upopulære outsidervekselerer og storspeku
lant Karl Bauder, forsøgte at tvinge De Danske Sukkerfabrikker til at
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udstede en friaktie. Det endte med, at hovedbankerne forhindrede ak
tionen, da de 10. februar 1919 i fællesskab erklærede, at lånene på ak
tierne ville blive opsagt, hvis ikke de tilhørende stemmesedler til gene
ralforsamlingen blev deponeret i Nationalbanken. Offentligheden ånde
de lettet op, men bankerne blev også klandret for, at de selv havde ladet 
det komme så vidt ved kritikløst at låne penge ud til spekulation. På den 
anden side var vekselererne rasende over, at bankerne på denne måde 
benyttede deres økonomiske magt til at antaste kundernes dispositions
ret over papirerne.22

Samtidig var jordbunden ved at være gødet for det endelige opgør 
med de lyssky baisse-metoder (se fremgangsmåden ved baissespekula
tion side 118). Da kurserne vendte i efteråret 1916, blev Landmands
banken anklaget for at lede et organiseret baisseparti, der havde frem
kaldt nedgangen ved at blancosælge kundernes aktiedepoter. Når kursen 
således blev trykket, og kunderne blev tvunget til at realisere, kunne 
banken nøjes med at afregne med dem til dagskurs!

Det var kun de færreste, der troede på den historie, og Bankkommis
sionen kunne senere afvise den som det pure opspind. Til gengæld blev 
den samme anklage rettet mod vekselererne under nedgangen i efter
året 1918, og denne gang følte offentligheden sig sikker på, at der var 
noget om snakken. I stedet for kategorisk at afvise beskyldningerne, be
gyndte de at komme med halve undskyldninger eller at love bod og be
dring. I pressen var der derfor generelt enighed om, at muligheden for 
at blancosælge kundernes aktiedepoter nu måtte afskaffes en gang for 
alle.23

Haussisterne kunne til gengæld glæde sig over, at også baissisterne 
ind imellem kom i knibe. Det risikable ved en baissespekulation var, at 
den nødvendigvis måtte afbrydes og papirerne fremskaffes, hvis kunden 
forlangte at få dem solgt. I de mindre selskaber skete det derfor i flere 
tilfælde, at et stærkt hausseparti pludselig opkøbte samtlige aktier og 
derefter kunne diktere baissisterne de kurser, det skulle være. Det kald
te man at klemme baissen ud eller brugte den internationale betegnelse 
corner, der netop hentyder til, at nogen er trængt op i en krog, som de 
må betale løsepenge for at komme ud af. I december 1918 gik Kursno
teringsudvalget så langt som at suspendere noteringen af »Johannesons 
Flæsk« og søge forlig med haussepartiet, der viste sig at være identisk 
med storspekulanten Karl Bauder. I pressen blev indgrebet udlagt som 
et forsøg på at redde nogle vekselerere, der efter sigende skulle være 
kommet i klemme, fordi de havde baisset deres kunders aktier, men det 
kan ikke bekræftes af det overleverede materiale.24
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Alt i alt efterlod perioden 1914-20 folk med det indtryk, at spekula
tionen var gået for vidt. I den almindelige bevidsthed inkluderede be
grebet en lang række suspekte omstændigheder, der én gang for alle 
burde gøres noget ved. Da Fondsbørsen i forvejen havde et blakket ry, 
måtte det uundgåeligt få indflydelse på den første fondsbørslov, der al
lerede blev fremlagt i 1919, mens de ekstraordinære forhold stadig var 
rådende.

Fondsbørsloven 1919
Den radikale regering fortrød hurtigt, at den var gået med til børsrefor
men i 1914. Efterhånden som kommissionsdomstolens afsløringer be
gyndte at blive ubehagelige, tog regeringen mere og mere afstand fra 
det endelige resultat. På den anden side kunne den jo ikke ret godt løbe 
fra sin aftale, men erklærede i stedet, at den fremover ville have sin op
mærksomhed rettet på den måde, reformen virkede. Skulle det vise sig, 
at den ikke formåede »at dæmme op for usund spekulation og andre 
uheldige forhold«, ville regeringen tillade sig at fremsætte en fonds
børslov.25

Man må derfor gå ud fra, at den relativt hurtigt besluttede sig for at 
ordne sagen ad lovgivningsvejen. Under krigen var den imidlertid over- 
bebyrdet af de ekstraordinære foranstaltninger, og efter ø-salgskrisen 
vovede den slet ikke at fremlægge lovforslag, der kunne skabe parla
mentarisk ravage. Det var kun Aktieselskabsloven af 29. september 
1917, der ikke kunne vente på grund af den omsiggribende svindel med 
de mange nye selskaber. Fondsbørsloven måtte som de fleste af rege
ringens øvrige reformer vente til krigen var forbi. Den blev fremlagt i 
Landstinget 14. februar 1919.26

Lovforslaget var udarbejdet af kontorchef Peder Herschend i Han
delsministeriet. Dette ministerium var først blevet dannet i 1908 som en 
slags forsøg på at aflede opmærksomheden fra Alberti-skandalen. Det 
havde ikke noget sammenhængende resortområde, men fik overladt til
fældige sager fra de øvrige ministerier. Herschend afslører i sin dagbog, 
at embedsmændene havde mere end svært ved at holde sig beskæftige
de, og de levede konstant med frygten for at blive sparet væk. I 1916 fik 
ministeriet for første gang en virkelig kompetent chef i Christoffer 
Hage, og en del kunne tyde på, at Fondsbørsloven var en lille, men dog 
vigtig brik i hans kamp for at skaffe flere administrationsområder. Han 
fremlagde samtidig et forslag til en banklov, der blev vedtaget samme 
dag som Fondsbørsloven.27
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Lovforslaget var ikke blevet til ved et kommissionsarbejde, hvor vek
selererne kunne komme til orde. I stedet var der en tydelig inspiration 
fra den norske fondsmæglerlov af 1918 og et samtidigt svensk lovfor
slag, der byggede på hele to kommissioners arbejde. Det var ikke usæd
vanligt, at lovgiverne i de nordiske lande inspirerede hinanden. Allere
de i 1870’erne indledtes en række fællesnordiske juristmøder, der gav 
anledning til ensartede love på det økonomiske område. På et møde i 
1890 fremlagde J. Heckscher en afhandling »Om Spekulationsforret
ninger og deres Bedømmelse fra Retsordenens Standpunkt«, der tyde
ligvis også har været fremme under Fondsbørslovens udarbejdelse. I 
1906 blev der nedsat en Nordisk Civillovkommission, der bl.a. udar
bejdede et udkast til Lov om Kommission, Handelsagentur og Handels
rejsende, den såkaldte Kommissionslov, der blev vedtaget i Danmark i 
1917. Formålet med dette tætte nordiske samarbejde var angiveligt at 
påvirke indholdet af fremtidige fælleseuropæiske retsregler på det øko
nomiske område.28

Rigsdagens behandling af Fondsbørsloven varede frem til 29. sep
tember, og den blev vedtaget i begge ting uden den store modstand. Det 
skete til trods for, at rigsdagssamlingen 1918-19 blev den længste og 
travleste nogensinde. Oppositionen var grundigt træt af regeringens ind
blanding i erhvervslivets forhold, og når lovforslaget alligevel blev ved
taget, må det tilskrives det uudslettelige indtryk, som først den mislyk
kede børsreform, dernæst vekselerersagen og til sidst krigstidens spe
kulationskaos havde indprentet hos medlemmerne.

Flertallet blev sikret ved Venstres tilslutning. Partiet havde, sit libe
rale grundstandpunkt til trods, ikke meget til overs for alt det køben- 
havneri, som Fondsbørsen og spekulationen i dets øjne repræsenterede. 
Et af tidens brændende debatemner var mæglerspørgsmålet, og her 
havde regeringen fundet en kompromisløsning, der var som skrædder
syet til Venstre. Den foreslog, at vekselererne fortsat skulle have lov til 
at handle for egen regning, men at de ved noteringen kun måtte hand
le i kommission for andre. Til gengæld skulle Mæglerforordningen 
omsider ophæves for vekselmæglernes vedkommende. Der var med 
andre ord tale om et »halvt mæglerprincip«, da vekselererne nu for
ventedes at optræde som mæglere i det øjeblik, de mødte op ved note
ringen. Regeringen havde indset, at Fondsbørsen ikke lod sig revolu
tionere fra den ene dag til den anden. I tilfælde af en ren mæglerord
ning ville vekselererne sandsynligvis trække sig tilbage fra noteringen 
og etablere bankforretninger, uden at der var et mæglerkorps at sætte i 
stedet. Til gengæld overså regeringen, at mæglerprincippet i sin tid
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havde været svært at forene med opråbsnoteringens udvikling, (jf. side 
116)29

Det halve mæglerprincip blev godtaget af alle med undtagelse af So
cialdemokratiet. Trods sin stilling som regeringens støtteparti holdt det 
fast på mæglerstandpunktet og kunne ikke se noget galt i, at Fondsbør
sen på den måde kom af med sine største spekulanter! Partiet aner
kendte overhovedet ikke spekulationens berettigelse, men mente, at en
hver værdipapirhandel måtte være udtryk for en kontant anlægsinveste
ring. Alligevel godkendte det sammen med den øvrige Rigsdag et kon
servativt forslag om at undtage obligationerne fra den halve mægler
ordning. Det var paradoksalt nok fremsat med den begrundelse, at vek
selererne fortsat skulle have mulighed for at intervenere og købe billigt 
op til fordel for deres kunder! Det viste mere end noget andet, at det net
op var aktiespekulationen, som Rigsdagen var optaget af at regulere.

De konservative var som sædvanlig dybt splittet mellem det gamle 
Landstingshøjre og Folketingets mere socialt indstillede medlemmer. I 
Landstinget forsøgte Julius Schovelin, der var konsulent for Grosserer- 
Societetet og en stor kender af fondsbørsforhold, som den eneste at for
svare vekselererne. Af princip var han imod enhver form for lovregule
ring og argumenterede for, at børsreformen og de frie markedskræfter 
sagtens kunne løse problemerne, når de normale tilstande vendte tilba
ge. Han talte for døve øren, da holdningen nu endegyldigt havde ænd
ret sig til fordel for statslig indblanding på det økonomiske område. Det 
var kun de færreste, der troede, at tingene bare ville blive bedre af sig 
selv. Fondsbørsen havde været et problem i mere end et årti, og nu måt
te der omsider gøres noget ved det. I Folketinget var partiets ordfører 
L.V. Birck. Han var, som Schovelin bemærkede, en rigtig »vekselerer- 
fresser« og tillige en »forvirret professor« i nationaløkonomi. Han var 
noget af en provokatør og havde under krigen opnået en vis popularitet 
ved at fremture mod erhvervslivet og dets forskellige former for mis
brug. På den baggrund lykkedes det ham at få Folketinget med på 
en lang række ændringer, der skulle gøre op med spekulationens udske
jelser.30

Belært af erfaringerne lå det regeringen meget på sinde at få styr på 
noteringen, der »efterhånden« havde fået stor betydning for hele landets 
økonomiske liv. Vekselererne skulle ikke længere kunne true med at 
flytte et andet sted hen, idet der nu krævedes tilladelse for at afholde 
fondsbørs. De mere tekniske detaljer lod sig ikke så let nedfælde i en 
lov, men blev overladt til Handelsministerens afgørelse ved udarbejdel
sen af en ny fondsbørsvedtægt.
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Inspireret af Børsanordningen af 1808 skulle der påny oprettes et em
bede som børskommissær (se note 2). Han skulle være til stede på Bør
sen og føre tilsyn med vekselerernes forretningsførelse, hvortil han kun
ne kræve sig samtlige oplysninger forelagt. Disse vidtgående beføjelser 
blev på det kraftigste kritiseret af Schovelin, men godtaget af den øvri
ge Rigsdag. Samtidig blev det bestemt, at alle vekselerere fremover 
skulle indføre deres handeler i en særlig autoriseret protokol, så kom
missæren lettere kunne spore deres oprindelse. Det var en hård kamel at 
sluge for vekselererne, der hidtil havde dækket sig bag deres diskre
tionspligt. Folketinget tilføjede dog, at tilsynet også skulle gælde outsi
dere og banker. Det ville ikke risikere, at de værste spekulanter unddrog 
sig tilsynet ved at søge andre steder hen.

Adgangsbegrænsningen var til gengæld et langt mere ømtåleligt 
spørgsmål. Hvis rekrutteringen af nye medlemmer skulle spredes ud til 
en bredere kreds, måtte det primært foregå blandt outsiderne, der havde 
gjort sig alt andet end heldigt bemærkede under krigen. Ifølge lovfor
slaget skulle vekselererne ikke længere være i stand til at holde nytil- 
kommere ude, da optagelsen nu skulle afgøres i Handelsministeriet. Til 
gengæld skulle kandidaterne opfylde en række krav, der som udgangs
punkt skulle sikre deres hæderlighed, men som samtidig ville give de 
bestående medlemmer en vis konkurrencemæssig beskyttelse.

Ifølge disse bestemmelser skulle man for det første være fuldmyndig, 
det ville dengang sige 25 år, have dansk indfødsret og have haft bopæl 
i Danmark de sidste fem år. Regeringen ville tydeligvis undgå de mange 
udenlandske outsidere. Dernæst måtte man ikke være ude af rådighed 
over sit bo og skulle »ved pålidelige vidnesbyrd godtgøre at have ført 
en retskaffen vandel«. Ministeren kunne dispensere fra bopælskravet, 
da regeringen ønskede, at danskere i højere grad tog en vekselererud
dannelse i udlandet og vendte hjem med nye idéer. Deltagerne kunne få 
autoriseret deres fuldmægtige til at møde på deres vegne, hvis de op
fyldte ovenstående krav. Nu skulle det være slut med »forvoksede sko
ledrenge« ved noteringen.

For fremtiden skulle kursnoteringsdeltagerne deponere en garanti
sum på ikke mindre end 50.000 kr. som sikkerhed for deres forplig
telser. Desuden skulle de ved optagelsen underskrive en erklæring, hvor 
de - i stil med den gamle mæglered - forsikrede, at de uegennyttigt vil
le opfylde deres kunders ordrer. Sidst, men ikke mindst, krævedes der 
næringsbrev som vekselerer og mindst tre års uddannelse i en veksele
rerforretning. Til forskel fra børsreformen behøvede det altså ikke nød
vendigvis at være foregået hos en noteringsberettiget vekselerer.
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Monopolspørgsmålet måtte naturligvis få den største betydning for 
vekselerernes holdning til lovforslaget. Det viser sig, at de øjensynlig 
ikke kunne blive enige om, hvad de skulle mene. A.F. Lamm, der var en 
kendt socialdemokrat og i sin tid var den eneste, der støttede loven om 
børsskat, udtalte sig positivt om lovforslaget i et interview med Politi
ken. Blandt de øvrige synes holdningen at have været en blanding af 
modvilje, resignation og måske en vis nonchalance.

Året forinden var Kursnoteringsudvalget og Komitéen blevet uenige 
om fortolkningen af børsreformen. Vekselererne mente, at de for frem
tiden havde ret til to pladser i Komitéen, mens grossererne opfattede det 
således, at de blot kunne indstille kandidater til valg. Hermed var grund
laget for reformen bristet, og med regeringens trusler om en fondsbørs
lov in mente havde de fleste vekselerere nu opgivet at gøre modstand 
mod en lov. Desuden tjente de fortsat så meget, at de nok mente at kun
ne klare lidt regulering. Ved lovforslagets fremlæggelse i Landstinget 
kunne Hage derfor med nogen ret erklære, at hverken Kursnoteringsud
valget eller Komitéen nærede »nogen afgørende betænkelighed ved den 
foreslåede ordning eller føler sig opfordret til at beklage sig over, at sta
ten her finder anledning til at gribe ind«.31

I mellemtiden fik strammerne imidlertid overtaget. Da bankerne greb 
ind i »sukkerkrigen« 10. februar, glemte den daværende formand Chr. 
Reimann at oplæse deres erklæring inden noteringens start, og de afslut
tede handler måtte efterfølgende suspenderes under stort postyr (se side 
136f). Derfor blev han 21. marts afløst af Johan Levin, der to uger se
nere mødte frem for Landstingets udvalg i spidsen for en vekselerer
delegation. Under Reimanns ledelse havde Kursnoteringsudvalget pus
let med en officiel henvendelse, der startede med ordene »En lov for 
Københavns Børs hilses velkommen af os, og loven i den på Rigsdagen 
fremkomne form synes i det store hele god«. Nu blev der i stedet af
sendt et brev med en langt skarpere ordlyd, og over for Landstingsud
valget erklærede Levin, at vekselererne ikke ønskede nogen som helst 
forandring i Fondsbørsens forretningsgang. Hvis Rigsdagen stod fast på 
at lovgive, henstillede han til, at forslaget blev ændret på så godt som 
alle punkter.32

Det vigtigste for Levin var netop at opretholde vekselerernes mono
pol og selvstyre. Han mente, at børskommissæren var overflødig, da 
Kursnoteringsudvalgets ni medlemmer gav større garanti imod mis
brug, end en enkelt mand kunne frembyde! Det var der ikke mange, der 
troede på, efter at udvalget i sin tid bevidst havde dækket over kurs
skæringen. Levin foreslog også, at Kursnoteringsudvalget fortsat skulle
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afgøre optagelsen af nye noteringsdeltagere, og krævede, at deres ud
dannelse som hidtil skulle have fundet sted hos en noteringsberettiget 
vekselerer.

Alt dette ville Landstingets udvalg slet ikke høre tale om. Det gik 
tværtimod i den modsatte retning og tilføjede, at uddannelsen også kun
ne tages i en tilsvarende bankvirksomhed. Formålet var at åbne op for 
de mange, der under krigen havde fået arbejde i bankernes fondsafde
linger. På den anden side kunne det få den utilsigtede virkning, at ban
kerne luskede sig ind ved noteringen ved at lade deres ansatte tage vek
selererborgerskab og derefter søge optagelse. Derved ville vekselerer
monopolet endegyldigt være brudt. Det var under den gamle fondsbørs
ordning blevet forhindret med bestemmelser om, at en noteringsdelta
ger skulle have værdipapirhandel som sin hovedbeskæftigelse og ikke 
måtte være ansat i anden konkurrerende virksomhed.33

Som et plaster på såret bestemte udvalget, at vekselererne skulle have 
en vis indflydelse, idet der skulle oprettes en fondsbørsbestyrelse, som 
bl.a. skulle udtale sig om nye kandidater. Den skulle bestå af tre veksele
rere, tre grosserere og en lønnet, regeringsudpeget formand, således at 
vekselererne var repræsenteret, men netop ikke fik flertal. Senere tilføje
de Folketinget, at de daværende noteringsdeltagere automatisk kunne 
fortsætte under den nye ordning, og at der skulle udpeges et midlertidigt 
fondsbørsudvalg til at forberede lovens gennemførelse. Til gengæld blev 
der indgået en mundtlig aftale om, at børskommissæren aktivt skulle ar
bejde for at oprette konkurrerende fondsbørser andre steder i landet.

Rigsdagen var dog mest optaget af at få gjort noget ved spekula
tionsproblemerne og vekselerernes forretningsmetoder. Det blev for
stærket af bogen »Krigen og Kurserne«, der udkom, mens forhandlin
gerne endnu stod på. Den var skrevet af Børsens redaktør, Holmer 
Green, der - meget symptomatisk - havde forsvaret Fondsbørsen tilba
ge i 1906, men siden ændret holdning og var blevet en af de mest høj
røstede fortalere for en mæglerordning. Derfor var bogen en lang kritik 
af vekselererne og de kutymer, de havde udviklet i ly af deres monopol.

Spørgsmålet om kursskæring havde politikerne dog for længst lagt 
bag sig. De stillede sig tilfredse med, at Højesteret havde stemplet frem
gangsmåden som bedrageri, og at Kommissionsloven nu slog fast, at 
kommissionæren skulle godskrive kommittenten, hvad han havde op
nået ved aftale med tredjemand. Desuden havde Kursnoteringsudvalget 
med held påpeget, at den indsigt med omsætningen, som statsmagten 
havde opnået i kraft af børsskattelovens stemplede notaer, fungerede 
som et effektivt kontrol- og afskrækkelsesmiddel mod kursskæring.34
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Kommissionsloven havde også ulovliggjort de fleste skæringsmulig
heder i forbindelse med selvindtræde, der nu tilmed skulle meddeles 
kunden i hvert enkelt tilfælde. Desuden gjorde børsskatten det mindre 
fordelagtigt at selvindtræde, når der skulle betales afgift af samtlige 
transaktioner. Nu tilføjede Folketinget, at en kunde til enhver tid kunne 
afvise en handel alene med henvisning til, at selvindtræde havde fundet 
sted.

Som følge af Bærentzen-sagen skulle kompensation være udelukket, 
når kunden havde krævet effektiv omsætning ved noteringen. Desuden 
skulle den fremover afregnes til en fast mellemkurs, der blev udregnet 
på baggrund af omsætnings- eller slutkurserne. Under forhandlingerne 
om børsreformen i 1913 havde Kursnoteringsudvalget afvist en sådan 
tanke, da det frygtede, at alle kunder fremover ville kræve afregning til 
mindst denne kurs. Det var lige præcis, hvad der nu skete, idet mellem
kursen fik status som en slags inofficiel børskurs.35

Med hensyn til spekulationen blev der vedtaget en række mindre ind
greb. Folketinget vedtog, at kursnoteringsdeltagerne ikke måtte benytte 
agenter til at skaffe sig kunder eller reklamere for spekulation i cirku
lærer og lignende. Desuden vakte det netop i foråret 1919 stor forar
gelse, at spekulanterne kastede sig over differenceforretninger i aktie
kuponer. Det ville med andre ord sige, at folk væddede med hinanden 
eller deres vekselerer om udbyttets størrelse. Det gik især ud over Kjærs 
Mølle fra Aalborg, og det viste sig senere, at selskabets ledelse for 
længst havde fastslået udbyttet og tjent styrtende på at deltage i speku
lationen. Derfor havde Birck fremlagt et privat lovforslag, der skulle 
forbyde denne trafik, men det blev afvist og oversendt til forhandling
erne om fondsbørsloven. Her ville handelsminister Hage meget nødigt 
lovgive om private væddemål, der ikke havde meget med Fondsbørsen 
at gøre, men det lykkedes Birck at overtale Folketinget til at indføre for
budet som en særlig paragraf.36

Ved samme tid krakkede en outsider, fordi han havde udskudt sine 
forpligtelser ved hjælp af godsedler. Det var en slags garantiforpligtelse, 
som vekselererne afleverede i stedet for papirerne, når de ikke lige var 
ved hånden. Nu var der imidlertid gået inflation i det, hvilket ikke bare 
gjorde omsætningen usikker, men også var til baissens fordel. Derfor 
måtte Hage love, at godsedlerne efter den nye vedtægt ikke kunne være 
gyldige i mere end 48 timer.

I lighed med børsreformen skulle en vekselerer fratages anerken
delsen, hvis han tilsidesatte sine pligter eller »ved dom blev fundet skyl
dig i en i den offentlige mening vanærende handling«. Til gengæld op-
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gav Rigsdagen, trods udførlige bestemmelser derom i det svenske lov
forslag, at forbyde spekulation for ukyndige personer, der tydeligvis en
gagerede sig ud over deres økonomiske formåen. Det skyldtes vist nok, 
at man fra juridisk side fandt det betænkeligt at afkræve vekselererne en 
sådan pædagogisk forsorg for fuldmyndige borgere.

Den samme skæbne overgik et forslag fra Birck om at forbyde insi
derhandel. Da det kom til stykket, var samtiden ikke parat til et så om
fattende indgreb i folks private økonomi. Regeringen mente ligefrem, at 
det var absurd at forbyde ansatte at handle med selskabets egne aktier, 
selv om det efter børsskatteloven var teknisk muligt at kontrollere det. 
Til gengæld kunne insiderhandel i nogle tilfælde henhøre under straffe
lovens bedrageriparagraffer. Den blev først reguleret ved indførelse af 
etiske regler på Fondsbørsen i 1979 og siden lovfæstet i 1986.37

Trods forslag fra Nationalbanken om forskellige indgreb over for 
marginspekulationen var det kun Socialdemokratiet, der var indstillet 
på at lovregulere den. Den havde måske nok givet anledning til mange 
ulykker, men da det kom til stykket, fandt regeringen det ikke særlig de
mokratisk kun at forhindre de mindrebemidlede i at spekulere. I det hele 
taget indså politikerne, at de måtte koncentrere sig om at regulere 
Fondsbørsen og hverken kunne eller skulle forbyde spekulation, der var 
forudsætningen for en flydende omsætning.38

I stedet satte de deres lid til oprettelsen af en terminsbørs. Lovforslaget 
var ganske vist ikke særligt stringent på dette punkt, idet der blot skulle 
oprettes en likvidationskasse på aktieselskabsform, »såfremt der på 
Fondsbørsen noteres kurs for køb og salg af værdipapirer, som skal leve
res og afregnes til senere tid«, dvs. såkaldte termins- eller tidsforretnin
ger. Tanken var året forinden taget op af Nationalbanken, der mente, at 
samfundet på denne måde bedre kunne få føling med spekulationen. Det 
blev støttet af vekselererne, der så en fordel i, at modstående handeler 
blev udlignet imod hinanden i likvidationskassen. De ville gerne undgå 
den evindelige udveksling og optælling af papirerne, der jo både var be
sværlig og forbundet med stor risiko. På en terminsbørs var det kun ter
minens nettohandeler, der blev effektueret, således at papirerne skiftede 
hænder. Blot to dage før lovforslagets fremlæggelse skrinlagde veksele
rerne imidlertid planerne som følge af deres konflikt med hovedbanker
ne i »sukkerkrigen«. Derfor glædede de sig over, at det ifølge lovforsla
get stod dem frit for, om de ville oprette likvidationskassen eller ej. De 
kunne jo bare lade være med at notere terminskurser!

Men sådan blev sagen absolut ikke opfattet i Rigsdagen. Her var der 
enighed om, at børskommissæren passende kunne sørge for, at kassen
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blev realiseret, så spekulationen en gang for alle kunne ledes ind i sun
de, legitime baner. Den skulle ikke som hidtil være et suspekt arrange
ment mellem kunde, vekselerer og bank, men være til stede på selve 
Fondsbørsen, hvor det var lettere at kontrollere den. Fremover ville 
haussisten købe og baissisten sælge til senere levering i håb om, at kur
sen i mellemtiden ville stige eller falde. Derved ville de udskældte bais
seudlån også blive overflødiggjort. Tidsforretningerne skulle indgås ved 
fri gulvhandel og indberettes til et likvidationskontor, der stod for en lø
bende terminsnotering og udlignede handelerne efter en fastsat ultimo- 
kurs. Den gamle notering skulle fortsætte sideløbende, men det forven
tedes, at den hurtigt ville stå i skyggen af den mere effektive termins
børs.39

Det var således planen, at baisseudlånene helt skulle forbydes, når 
terminsbørsen var en realitet, men indtil da måtte der nødvendigvis fin
des en ordning. Ifølge lovforslaget måtte vekselereren ikke udlåne pa
pirerne »medmindre kommittenten i hvert enkelt tilfælde dertil giver sit 
samtykke«. Det blev umiddelbart opfattet således, at haussisten ved 
hvert enkelt udlån først skulle give sit tilsagn. Det opponerede veksele
rerne kraftigt imod, idet de henviste til faren for et børskrak, hvis bais
sen på den måde blev umuliggjort. Reglen ville jo være helt uoverkom
melig at administrere, og det var nok de færreste haussister, der frivil
ligt ville tillade en modgående spekulation! Landstinget var imidlertid 
stærkt påvirket af den aktuelle debat om baissen og ville ikke høre på 
beklagelserne. Tværtimod syntes medlemmerne, at det kun var gavn
ligt, hvis vekselererne ad den vej blev tilskyndet til at oprette termins
børsen!

Folketingets udvalg forkludrede imidlertid sagen. En ny vekselerer
delegation blev afvist med uforrettet sag, men i virkeligheden gik ud
viklingen nu i deres retning. Udvalget vedtog, uvist hvorfor, for proto
kollen er ikke særligt udførlig, at tilladelsen skulle udformes på en stan
dardblanket, der højst måtte gælde for tre måneder ad gangen, men der
efter kunne fornys.

Da Landstinget til slut skulle godkende Folketingets ændringer, vo
vede det ikke at komme med nye ændringsforslag af frygt for, at loven 
skulle falde på gulvet. På den anden side ville det godt have sikkerhed 
for, at den nye bestemmelse ikke kom til at betyde, at vekselereren ved 
papirernes erhvervelse blot afkrævede kunden en tilladelse, der gav 
ham ret til at foretage alle mulige udlån inden for de følgende tre må
neder! I så fald ville intet være forandret i forhold til børsreformen, der 
jo havde medført, at vekselererne forbeholdt sig dispositionsretten i
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trykte formularer på deres kvartalsvise kontokuranter. Men Hage måtte 
skuffe Landstinget med, at det netop var meningen. Han fandt, at kun
dens kunne finde betryggelse i, at blive gjort opmærksom på forholdet 
hver tredje måned, hvor han frivilligt kunne afgøre, om han ville for
længe tilladelsen. Baissespekulationen lod sig ikke så let regulere.40

Det midlertidige Fondsbørsudvalg
Da Handelsminister Hage skulle nedsætte Det midlertidige Fondsbørs
udvalg, løste han opgaven ved at lade Fondsbørsbestyrelsen sammen
sætte to måneder før lovens ikrafttræden pr. 1. januar 1920. Komitéen 
udpegede tre grosserere, og vekselererne valgte Levin, Lamm og E. 
Lehn-Schiøler til deres delegerede. Hage udnævnte Peder Herschend til 
bestyrelsesformand og Holmer Green til børskommissær og lod ham 
deltage i udvalgets møder. Således kom de to sidstnævnte til at repræ
sentere regeringens og offentlighedens holdning, mens vekselererne 
indædt kæmpede for deres interesser. Grossererne, der hverken havde 
interesser i klemme eller forstand på fondsbørsforhold, forholdt sig 
overordentligt passive.41

For det første skulle udvalget sammensætte det nye medlemskorps. 
De 82 noteringsdeltagere blev opfordret til at indgive ansøgning, men 
af dem var der kun 68, der ville følge med over i den regulerede fonds
børs. Dernæst indløb der 17 ansøgninger fra forskellige outsidere, der 
blev gransket nøje, og hele 10 blev afvist. Med hensyn til optagelses
kravene skulle ansøgerne indsende deres dåbsattest og i hvert enkelt til
fælde udfærdige erklæringer, der var underskrevet af to vitterligheds
vidner. Denne procedure blev fast kutyme og kom også til at gælde ved 
autorisation af fuldmægtige. Der var virkelig kommet orden i sagerne.42

Dernæst skulle der bringes orden i noteringsforholdene. Som nævnt 
fik noteringen pr. 8. juli 1919 igen betegnelsen »officiel«, men det hav
de ikke ført til de store ændringer. Udvalget måtte skaffe bedre plads
forhold og afvikle kurskonstateringen, der slet ikke levede op til de øn
skede standarder. Det måtte skrive rundt til de mange nyoptagne aktie
selskaber og bede dem om at få deres vedtægter bragt i overensstem
melse med et regelsæt, der skulle sikre størst mulig indsigt og omsætte
lighed. Det viste sig, at det ikke var alle, der var indforstået med at være 
optaget til notering, men de fik fortsat ikke mulighed for at forhindre, at 
deres aktier blev noteret!

I overensstemmelse med tidens ambitionsniveau blev der optaget for
handlinger med Komitéen om en ny storbørs i børssalen, men det end-
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te med en beskeden ordning, hvor halvdelen af kurslisten blev noteret i 
lokalet under børsrampen. Den blev allerede ophævet fra 1. december 
1920, men gav sit varige udslag i den ordinære noterings opdeling i en 
A- og en B-liste.

Udvalgets vigtigste opgave var at udarbejde den nye fondsbørsved
tægt. Den blev efter en del tovtrækkeri forhandlet på plads på et møde 
15. december, der først sluttede klokken halv to om natten. Den kom til 
at fylde 56 paragraffer opdelt i fem kapitler om henholdsvis bestyrelsen, 
medlemmerne, kurslisterne, kursnoteringen og handelernes opfyldelse. 
Det meste var forudbestemt af loven og de gældende kutymer, men det 
midlertidige udvalg kunne dog sætte sit præg på enkelte væsentlige 
punkter.

Det halve mæglerprincip gav anledning til de største problemer. 
Rigsdagen havde helt indiskutabelt opfattet sagen således, at efterbør
sen var en del af noteringen, fordi den i perioden 1912-14 havde haft et 
officielt præg under betegnelsen »efternotering«. Således omfattede no
teringen ifølge børsreformen både den ordinære, den ekstraordinære og 
efternoteringen, og denne formulering ville Green og Herschend gerne 
have bibeholdt. De måtte dog hurtigt indse, at der ikke var noget at stil
le op over for vekselerernes krav om en dereguleret efterbørs. Disse 
havde jo ikke pligt til at lade deres handeler gå over Fondsbørsen, så 
hvis efterbørsen blev medregnet, ville der i stedet opstå et frit marked 
uden for børsbygningen.

Vekselerne ønskede oven i købet fortsat at have mulighed for at hand
le for egen regning ved den ordinære notering, bl.a. fordi en række pro
minente firmaer stadig var deltagere i nogle af Landmandsbankens kon
sortier. Her måtte Green indse, at det var nemmere at løse cirklens kva
dratur end at få vekselererne til at blive mæglere i det øjeblik, de trådte 
ind i noteringssalen. Det viste sig, at de kunne omgå forbudet ved at ud
føre hinandens handeler! Derfor gik han med til et kompromis, der 
indebar, at de gerne måtte handle på vegne af konsortier, hvori de selv 
var deltagere, hvis de til gengæld sørgede for at tildele deres øvrige 
kunder de handeler, der var opnået til de bedste kurser. Derved undgik 
man også, at bankerne fik en uforholdsmæssig stor indflydelse på note
ringen, hvis alene de kunne intervenere på kursniveauet, mens den stod 

o 43pa.
Reglerne for baissen, der jo slet ikke var blevet afklaret i Rigsdagen, 

var en svær knast at få ryddet af vejen, og Green, der i sin bog havde ar
gumenteret for et totalt forbud mod udlånene, virkede ret opgivende. 
Løsningen blev, at kunden ved ordrebekræftelser og kontokuranter
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skrev under på en tre måneders udlånstilladelse for samtlige papirer. 
Den kunne kun ophæves i utide ved en salgsordre eller indfrielse af lå
net på papirerne. Til gengæld foreslog Green, at man udtænkte nogle 
foranstaltninger, der skulle forhindre, at vekselererne pressede deres 
kunder til at skrive under, og han fandt det desuden naturligt, at en num
merfortegnelse til enhver tid kunne kræves. Ingen af disse forslag blev 
til noget, men han fik i stedet indført, at haussisten skulle eftergives 2/3 
af rentebetalingen i de perioder, hvor papirerne var udlånt. Det viste sig 
at være et genialt træk, hvis fulde konsekvenser vekselererne ikke hav
de forudset. Da det kom til stykket, blev de nemlig tvunget til at lave 
opgørelser over denne tilbagebetaling, og så kunne haussisten, om ikke 
andet så efterfølgende, se, hvornår hans papirer havde været baisset! 
Selve rentebetalingen var ikke det store problem for vekselererne, for 
omkostningerne blev i stedet væltet over på baissespekulanten. Ved en 
generalforsamling 30. december 1919 nedlagde vekselererne Kursnote
ringsudvalget og erstattede det med »Repræsentantskabet for Fondsbør
sens Medlemmer« og vedtog ved samme lejlighed en baissekurtage på 
'/4% pr. påbegyndt måned (senere fordoblet til '/2%).

Under Folketingets forhandlinger havde Birck krævet et forbud mod 
baisse i Nationalbankens aktier, og det udvidede udvalget nu til alle 
bankaktier, hvor forbudet alligevel havde været gældende siden 1914. 
Det blev også indført for selskaber med en aktiekapital på højst 2 
mill.kr., og her skyldtes det ikke mindst vekselerernes eget ønske om at 
undgå cornere (se side 137).

Til gengæld modsatte de sig yderligere stramninger af reglerne for 
selvindtræde, som de vidste var en af Greens kæpheste. Han havde al
tid opfattet kurtageberegning af selvindtræde som svindel, og nu fik han 
ministeren med på at forbyde det i vedtægten.44 Det var en bitter pille at 
sluge for vekselererne, da Rigsdagen i forvejen havde gjort alt, hvad 
den kunne for at forhindre, at de skulle tjene penge på kursdifferencer
ne ved selvindtræde.

Vekselererne hev i stedet en sejr hjem, da det blev bestemt, at en no
teringsdeltager ikke måtte »stå i fast engageringsforhold til nogen per
son eller selskab, der beskæftiger sig med udførelse af kommissions
forretninger i aktier og obligationer«. Dermed blev det alligevel for
hindret, at bankerne sneg sig ind ved noteringen ved at lade en ansat 
søge optagelse eller engagere et bestående medlem. På længere sigt lod 
bankernes økonomiske magt sig selvfølgelig ikke stoppe, og bestem
melsen gav i stedet anledning til den såkaldte turnusordning, hvor ban
kerne på skift handlede gennem Fondsbørsens medlemmer.
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Sidst, men ikke mindst, skulle der strammes op på de dårlige note
ringsvaner. Børskommissæren skulle holde opsyn med både den ordi
nære notering og efterbørsen, og han havde ubetinget myndighed til at 
afgøre diverse slagsmål og skænderier. Som en ekstra sikring mod pro- 
forma-forretninger skulle der føres protokol over hvert enkelt papirs 
omsætning, og handler indgået ved noteringen kunne ikke annulleres 
uden kommissærens udtrykkelige samtykke.

For at undgå underslæb i stil med Aage Trier-sagen blev det forbudt 
at formidle spekulationer for andre vekselereres ansatte. Til gengæld 
opgav udvalget at udvide forbudet til også at gælde bankfunktionærer 
og andre, der måtte have forgrebet sig på betroede midler.

Jesper Lau Hansen har i sin bog »Fondsbørsen« påpeget, at veksele
rerne oprindelig var godt tilfredse med loven, bl.a. fordi de fik monopol 
på kursnotering, og fordi efterbørsen udtrykkeligt var undtaget.45 Som 
det fremgår af ovenstående, fik de først sikret disse goder, da vedtæg
ten blev forhandlet på plads. Det var dog så som så med monopolet, så 
længe de bestående medlemmer ikke kunne forhindre deres konkurren
ters optagelse.

På sammenbruddets rand 1920-22
»De svandt, de svandt de glade gyldne dage. Med smerten nu vi sidder 
her tilbage«, skrev vekselerer Alfred Horwitz i januar 1920. På den nye 
Fondsbørs vågnede vekselererne op til den bitre virkelighed, da freds
krisen satte ind med store omsætnings- og kursfald. Drømmen om en 
storbørs viste sig at være et luftkastel, der brast, da det ikke længere 
blev opretholdt af de ekstraordinære forhold. Fondsbørsen havde været 
hele Danmarks sparekasse, og nu blev pengene trukket ud under former, 
der kunne ligne et run. Desuden var børsskatten gradvist steget til '/2% 
pr. 1. januar 1919 og var nu en alvorlig hæmsko for omsætningen. I åre
ne 1920-21 blev kursniveauet mere end halveret, og det rettede sig kun 
lidt i løbet af 1922.46

Vekselererne, der hidtil havde levet over evne, kom pludselig i svæ
re økonomiske vanskeligheder. Det var på dette tidspunkt den gælden
de opfattelse, at en reguleret branche selv skulle betale for statens til
syn. Derfor skulle udgifterne til fondsbørsbestyrelsen og børskommis
særen bevilges på finansloven og siden udredes af medlemmerne i for
hold til deres omsætning ved noteringen. Det blev præciseret, at han
deler på efterbørsen og ved selvindtræde og kompensation skulle und
tages fra denne opgørelse. Sammen med »det halve mæglerprincip«
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førte det til en uheldig forfordeling af den ordinære notering. Det si
ger sig selv, at udgiftsbyrden måtte blive tungere end f.eks. samtlige 
bankers finansiering af banktilsynet. Oven i det hele havde Birck fået 
vedtaget en årlig afgift på 2.500 kr., som de rige vekselerere skulle be
tale for »det enestående privilegium«, det var at være noteringsberetti
get.

På samme tid var vekselerernes indtægtsmuligheder blevet væsent
ligt beskåret. Nu kunne de pludselig mærke, at de hemmelige indtægter 
på kursskæring og selvindtræde var så godt som bortfaldet. Med det nye 
kursniveau dækkede kurtagen knap nok besværet med at udføre forret
ningerne, og det blev ikke bedre af, at kunderne ofte forlangte den be
sværlige omsætning ved noteringen. Desuden blev det indskærpet, at de 
som følge af kommissionsloven ikke måtte give hinanden interne rabat
ter, uden at kunderne blev tilgodeset. I denne situation gjorde Fonds
børsmedlemmernes Repræsentantskab sig nu til fortaler for en aktie
kurtage på '/4% eller eventuelt en ny marginspekulationskurtage på l%o 
pr. måned. Det skulle også være forbudt at kræve aktier omsat ved den 
ordinære notering. Problemet var, at både denne regel og kurtagen på de 
noterede papirer fremgik af loven, der ikke kunne ændres uden Rigsda
gens samtykke.

Repræsentantskabet foretog i 1921 en undersøgelse, der viste, at vek
selerererhvervet slet ikke gav overskud i sig selv, men at medlemmerne 
kun overlevede i kraft af renterne på deres formuer. Det hele blev ikke 
bedre af, at en række firmaer måtte konstatere katastrofalt store tab på 
deres deltagelse i Landmandsbankens konsortier. Resultatet var begyn
dende fallitter og flugt fra noteringen. I august 1921 var de kun 55 med
lemmer tilbage af de 78, der startede pr. 1. januar 1920. Det var pludse
lig blevet fordelagtigt at være outsider, fordi det var relativt dereguleret 
og afgiftsfrit. I nogle tilfælde lod firmaer med to indehavere den ene ud
melde af Fondsbørsen for i stedet at lade ham deltage ved noteringen 
som fuldmægtig. I andre tilfælde overtalte de deres bankforbindelse til 
at stille garantikapitalen på 50.000 kr. til rådighed.47

Det var ikke særlig morsomt for vekselererne at drive forretning 
under disse vilkår og samtidig være vidne til, at Fondsbørsen udviklede 
sig til et administrativt babelstårn. Børskommissæren, der ifølge loven 
skulle aflønnes med 18.000 kr. årligt, flyttede ind i nye lokaler med sit 
sekretariat og antog honorarlønnet medhjælp til tilsynsopgaverne. Be
styrelsens formand, Peder Herschend, blev tilkendt et årligt honorar på 
9.000 kr., og også han havde sekretariat og medhjælp til sin rådighed. 
Det hele var tungt og besværligt og overordentligt forvirrende. I Fonds-
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børsens arkiv vidner papirmængderne om en periode, hvor statens tilsyn 
gik amok.48

Hen på efteråret 1920 foreslog vekselererne, at der blev taget positi
ve skridt til at afbøde depressionens virkninger. Julius Schovelin, der 
havde overtaget embedet som børskommissær pr. 15. juni, fordi Green 
hellere ville være bankkommissær, mente, at den bedste løsning ville 
være et indgreb over for baissen. Som led i forberedelserne krævede 
han, at medlemmerne skulle udarbejde en opgørelse over samtlige ud
lån pr. 15. oktober 1920. Vekselererne var nærmest i oprør over denne 
indiskretion og ekstra arbejdsbyrde. De havde forventet, at tilsynet blev 
indskrænket til personligt fremmøde ved kriminel mistanke. På den an
den side kunne de intet stille op over for statsmagten, og de måtte i ste
det slå sig til tåls med et løfte om, at materialet ville blive behandlet 
med størst mulig diskretion.

Baisserestriktioneme blev udstedt som et tillæg til vedtægten af 25. 
november 1920. Den nedre forbudsgrænse blev sat op til fem mill, kr., 
og der måtte ikke baisses under pari eller under kurserne pr. 15. okto
ber. Derved var baissen reelt umuliggjort. At ministeriet ikke skred til et 
direkte forbud, skyldes måske, at det ville klinge lidt hult, når baissen 
netop var blevet forsvaret med sin evne til at holde igen i krisesituatio
ner. Det kunne også give anledning til unødig panik, fordi situationen 
ville minde om verdenskrigens udbrud, hvor baissen var blevet forbudt, 
inden noteringen helt blev suspenderet.

I stedet blev restriktionerne begrundet med, at baissisterne ikke skul
le have mulighed for at trykke kurserne ned under papirernes indre vær
di som følge af »den børstekniske ufuldkommenhed«. Det sidste var en 
skjult henstilling til vekselererne om at gøre noget ved terminsbørsen. 
Under mere diskrete former var embedsmændene godt klar over det 
tvivlsomme i denne teori, men det gjaldt for alt i verden om at forhin
dre baissisterne i at tjene penge på nedgangen. Man ville nødig opleve 
en gentagelse af efteråret 1918, hvor uroen omkring baissespekulatio
nen havde nedbrudt den sidste rest af tillid til Fondsbørsen. Folk var al
lerede begyndt at undre sig over, at lovens ord om tilsagn til baissespe
kulation i hvert enkelt tilfælde slet ikke var gældende praksis.

Sideløbende hermed forsøgte Herschend at samle opbakning til mere 
reelle indgreb i form af koordinerede støtteopkøb eller en garantikurs, 
op til hvilken bankerne skulle belåne papirerne. Hovedbankerne viste 
sig dog at være hårdere ramt, end de fleste dengang kunne ane, så det 
endte med en intetsigende erklæring om, at de hver for sig ville støtte 
Fondsbørsen og lette belåningsvilkårene.49
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Loven revideres 1921-22
Alt i alt syntes der ikke at være nogen vej uden om en hurtig lovrevi
sion. Schovelin og Herschend kunne godt se det rimelige i, at veksele
rerne fik lempet deres vilkår, men advarede dem til gengæld om, at de 
fuldkommen havde svigtet Rigsdagens forventninger om en termins
børs. Som nævnt tabte vekselererne allerede interessen for den i foråret 
1919, og da det kom til stykket, var det kun nogle få store huse, der vir
kelig var tilhængere af den. Det store flertal havde slet ikke indsigt i de 
tekniske omstændigheder og ville helst ikke afbryde deres vante forret
ningsgange. Desuden ønskede de ikke flere udgifter under de rådende 
forhold. På den anden side var der ingen udvej, hvis loven skulle æn
dres, så parterne enedes om at berolige Rigsdagen med et højtideligt løf
te om at gøre noget ved sagen, så snart krisen var ovre.

Således blev lovforslaget om en revision af Fondsbørsloven fremlagt 
1. april 1921 med en ophævelse af afgiften på 2.500 kr. og en fordob
ling af aktiekurtagen til '/4%. Alle regler om baisse og kompensation 
skulle efter vekselerernes ønske også gælde outsiderne. Til gengæld 
skulle regeringen til enhver tid kunne pålægge Fondsbørsen at oprette 
en terminsbørs, og indtil da skulle kunderne informeres om alle bais
seudlån.

Handelsminister Tyge Rothe fremhævede, at den nye kurtage kun var 
en maksimalsats, som han atter kunne sænke efter krisen, men Rigsda
gen, der fortsat ikke havde den store sympati for vekselererne, kunne 
ikke indse, at de modsat alle andre skulle fortjene en »lønforhøjelse«. 
Medlemmerne kunne godt gå med til, at den urimelige »næringsskat« 
blev afskaffet, men da regeringen ville holde statskassen skadesløs ved 
at indføre en noteringsafgift på de udstedende selskaber, herunder kre
ditforeningerne, sagde de stop. Trods store finanspolitiske vanskelighe
der ville flertallet ikke være med til sådan at rette bager for smed, og 
især havde kreditforeningerne alt for bred politisk interesse til, at lov
forslaget kunne vedtages.50

Det blev først genfremsat 5. april 1922, og da var noteringsafgiften 
taget af bordet. Desuden var kurtagesatserne taget helt ud af loven, så 
de fremover kunne ændres af ministeren uden Rigsdagens samtykke. 
Unoterede og udenlandske papirer havde hele tiden været undtaget, så 
her var kurtagen allerede blevet forhøjet ved et tillæg til vedtægten i au
gust 1921, og nu måtte Handelsministeren love, at der ikke var planlagt 
flere stigninger »foreløbig«.

Han fremhævede i stedet, at lovens vigtigste formål var at afskaffe 
den usunde baisse for bestandigt, men i virkeligheden skulle det vise
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sig, at der var fundet den værst tænkelige ordning. Schovelin og Her- 
schend havde ganske vist været på en studierejse i Tyskland, hvor de 
havde fundet et terminsbørssystem, der var noget enklere og billigere 
end den oprindelige idé med en likvidationskasse på aktier. Desuden 
havde de fået vekselererne med på en foreløbig ordning, hvor disse 
internt regulerede deres udlån hver 14. dag efter en kurs, der blev fast
sat af en noteringskomité. På den måde skulle en terminsordning vokse 
frem af sig selv, og det blev derfor ikke længere fundet nødvendigt at 
kræve tvungent medlemskab. Af samme grund blev udlånsbestem
melserne nu bragt i overensstemmelse med den faktiske ordning, hvor 
kunden skrev under på en generel tilladelse af tre måneders varighed. 
Når terminsbørsen var en realitet, ville baisseudlån derimod være ude
lukket i de papirer, der var omfattet af kassen, og i de øvrige skulle der 
indhentes tilsagn i hvert enkelt tilfælde. Det hele var stærkt forvirrende, 
men de, der havde sat sig ind i sagerne, kunne jo nok se, at vekselerer
ne nu havde opnået den ordning, de ønskede, og derfor ville gøre alt for 
at modarbejde terminsbørsen.

Lovforslaget blev vedtaget med den eneste undtagelse, at kurtagen på 
noterede obligationer skulle bibeholdes i loven med den traditionelle 
sats l%o. Rigsdagen fremhævede obligationernes store betydning for 
både stat, kommuner og den almindelige husejer og lagde vægt på, at 
»de påpegede misforhold«, det vil sige spekulationen, jo kun angik ak
tierne!51

Børskommisariatet afskaffes
1922-revisionen var en lettelse i forhold til den oprindelige lov, og nog
le af de vekselerere, der var flygtet fra noteringen, begyndte så småt at 
sive tilbage. Samtidig blev baisserestriktionerne ophævet, og i januar 
1924 accepterede ministeren en forhøjelse af aktiekurtagen til '/4%.

Alligevel var tiderne langt fra gunstige. Ved samme lejlighed blev 
baissekurtagen vedtægtsreguleret med en halvering til '/4%. Senere 
samme år besluttede den nye socialdemokratiske regering at vise an
svarlighed ved omsider at revaluere kronen tilbage til den gamle guld
paritet fra før 1. Verdenskrig. Det kunne kun ske ved en kreditind
skrænkning, der medførte en selvskabt krise frem til 1927.

Men der var også andre grunde til, at aktieomsætningen aldrig vend
te tilbage til niveauet på den deregulerede fondsbørs. Børsskatten var 
ganske vist sat ned til 3%o i 1922, men sammen med den dyrere kurta
ge var omkostningsniveauet stadig for højt til de små kursudsving.

154



Københavns Fondsbørs 1908-30

Desuden var de fleste af krigstidens spekulanter blanket af under ned
gangen eller havde fundet andre forretningsområder og spilleobjekter. 
De største aktiehandlere var herefter bankerne, der for at spare den 
høje kurtage så vidt muligt forsøgte at undgå omsætningen på Fonds
børsen.

Obligationerne blev til gengæld styrket. Deres kurtage var bundet på 
l%o, og de var fritaget for børsskatten og det halve mægleprincip. 
Kursgevinster på obligationer var ikke skattepligtige, hvilket som be
kendt stadig er tilfældet. Obligationsnoteringen blev derfor en lang
trukken affære, mens aktieopråbene kun gav anledning til nogle få 
handler. I mange tilfælde blev der kun noteret slutkurser, der lige nøj
agtig skulle sikre kompensationskursen, som vekselererne brugte over 
for deres kunder. Meget symptomatisk måtte den gamle noteringsleder, 
Egil Snorrason, sættes på pension før tiden, fordi han ikke kunne væn
ne sig til det lave tempo. Aktierne blev i stedet handlet på efterbørsen, 
der i kraft af sin særstilling som frit marked fortsat var en livlig affæ
re.52

Fondsbørsen var ikke længere en aktiespekulationsbørs, og der var 
ikke det samme behov for en terminsbørs til at lede den ind i legitime 
baner. De fordækte baisseudlån fortsatte ganske vist, men når kunderne 
fik eftergivet 2/3 af renterne, var de knap så fjendtligt indstillet. Des
uden var marginspekulationen for nedadgående, og da det kun var dis
se papirer, der kunne udlånes, regulerede forholdet så at sige sig selv. 
Derfor var vekselererne stærkt irriterede over, at kommissæren med re
geringens fortsatte støtte energisk arbejdede for at få terminsbørsen 
stablet på benene. I løbet af sine ni år på posten lykkedes det Schovelin 
at foretage 16 studierejser til udenlandske børser, hvorfra han invitere
de diverse eksperter til København for at informere om de tekniske de
taljer, alt sammen på medlemmernes regning. Disse blev til gengæld 
ved med at trække sagen i langdrag og påpegede til stadighed, at den 
lave spekulationsomsætning slet ikke kunne opretholde systemet, end
sige retfærdiggøre de store omkostninger.

I det hele taget lykkedes det Schovelin at udvikle sig til den »børs
bussemand«, som han i 1919 selv havde advaret imod fra Landstingets 
talerstol. I fondsbørsbestyrelsen fik vekselererne vedtaget en række spa
reforslag, men lige så hurtigt lykkedes det børskommissæren at indføre 
nye bureaukratiske foranstaltninger. Vekselererne blev gang på gang 
stødt af hans ualmindeligt firkantede og hovne facon. Han ville under 
ingen omstændigheder finde sig i, at de blandede sig i tilsynets udgifter, 
selv om det i sidste ende var dem, der skulle udrede pengene.
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Herschend blev i 1921 udnævnt til stiftamtmand i Ribe, og den nye 
formand, departementschef Busck-Nielsen, måtte lade sig nøje med et 
honorar på 3.000 kr. I 1924 blev Schovelin tvunget til at overtage for
mandsposten uden særskilt honorar, men samme år fandt han på at an
sætte en fast stedfortræder og foretog en omfattende undersøgelse af, 
om vekselererne overholdt loven til punkt og prikke. I 1922-loven var 
der medtaget bestemmelser, der skulle lette oprettelsen af fondsbørser i 
provinsen, men trods store bestræbelser lykkedes det ikke. Stik imod 
hensigten havde fondsbørsloven tværtimod medført, at fondsbørsen i 
Århus, hvor der siden 1872 havde været afholdt månedlige auktioner 
over lokale papirer, måtte lukke.53

Det var meningen, at 1919-loven skulle revideres inden udgangen af 
1925, og det havde 1922-revisionen ikke ændret på. Selv om veksele
rerne stadig var stærkt utilfredse med omkostningsniveauet, anbefalede 
de, at revisionen blev udsat til udgangen af 1928. Dels havde de ikke 
gjort noget ved terminsbørsen, og dels frygtede de, at den socialdemo
kratiske regering skulle se sit snit til at indføre en mæglerordning. Be
kymringen viste sig dog at være overdrevet, for socialdemokraterne var 
nu for alvor kommet ud af hængekøjen, og som ansvarligt regerings
parti turde de øjensynligt ikke eksperimentere med Fondsbørsen. De 
undskyldte sig med travlhed og fremlagde udsættelsen som et lovfor
slag, der blev godkendt af en enig Rigsdag.54

Denne revision begyndte vekselererne så at forberede sig på. De fore
slog ganske enkelt, at børskommissæren blev fyret og hans beføjelser 
overdraget til bestyrelsen, der skulle fortsætte uden en regeringsudpeget 
formand! Desuden skulle den fremover suverænt afgøre optagelsen af 
nye medlemmer. De var tydeligvis irriterede over, at ministeriet i hen
hold til Rigsdagens målsætning havde optaget samtlige outsidervekse
lerere. Således var der nu ca. 60 medlemmer, omtrent svarende til an
tallet af vekselerere i København. 11919 havde der været ca. 80 delta
gere med en omsætning, der var fire gange så stor.55

Men den nye handelsminister, Steensballe, var ikke sådan at bide 
skeer med. Han ville godt gå med til at afskaffe embedet, men frem
lagde først lovforslaget 28. november 1928, da der var sikkerhed for, 
at terminsbørsen ville tage sin begyndelse 15. januar 1929. Mens 
Rigsdagens forhandlinger stod på, lykkedes det dog endnu engang 
vekselererne at få den udskudt. De kom pludselig i tanker om, at de 
ikke var forsikret mod den større risiko, der var forbundet med tids
forretningerne og eventuelle underslæb blandt likvidationskontorets 
ansatte.
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Ifølge lovforslaget skulle omkostningsniveauet lettes ved at indføre 
en noteringsafgift på aktieselskaberne. Rigsdagen lod sig imidlertid 
overbevise af Industrirådet om, at afgiften var urimelig, når selskaber
ne ikke selv var herre over, om de blev optaget til notering. Desuden op
fattede politikerne fortsat vekselererne som en rig og forkælet stand, der 
jo allerede havde fået indrømmelser i 1922 for at indføre terminsbørsen. 
Det paradoksale ved hele situationen var således, at både børskommis
sær, regering og Rigsdag med al magt forsøgte at påtvinge vekselerer
ne en terminsordning, der selvsagt krævede deres aktive deltagelse for 
at fungere.

Lovforslaget strandede i marts 1929, og nu nægtede vekselererne 
overhovedet at have noget med terminsbørsen at gøre, hvis ikke deres 
økonomiske byrder blev lettet. Derfor lignede det nærmest en katastro
fe, da det i september 1929 blev afsløret, at børskommissariatets kasse
rer, G.C. Burchard, siden 1926 havde stjålet næsten 40.000 kr. fra kom
missariatets og bestyrelsens fælles kasse. Sagen vakte stor opmærk
somhed, og den var selvfølgelig stærkt kompromitterende for den al
drende Schovelin, der slet ikke havde haft styr på sagerne. Svindleren 
havde allerede formøblet pengene, så indtil videre måtte vekselererne 
dække underskuddet.56

Alligevel blev skandalen i høj grad til deres fordel. Den 20. decem
ber 1929 lod den nye socialdemokratisk-radikale regering lovforslaget 
genfremsætte. Denne gang var sympatien så meget på vekselerernes 
side og modviljen vendt imod børskommissæren, at der klart var lagt op 
til, at det pinedød skulle vedtages. Det var også ved at være længe si
den, at nogen havde hørt skrækhistorier om spekulationen, og generelt 
var holdningen til Fondsbørsen blevet bedre. Under forhandlingerne 
nægtede Rigsdagen dog fortsat at rokke ved obligationskurtagen, men 
kunne dog gå med til et mindstebeløb på 50 øre.

Socialdemokratiet forklarede, at det havde forladt sit mæglerstand
punkt, fordi de anarkistiske tilstande, der i 1919 såede tvivl om note
ringens pålidelighed, måtte anses for at være et afsluttet kapitel. Det ac
cepterede, at vekselererne fik en rimelig fortjeneste som følge af den ri
siko, de pådrog sig som selvstændigt erhvervsdrivende. Til gengæld vil
le regeringen opretholde en effektiv kontrol ved at lade bankkommis
særen overtage tilsynet og samtidig gøre ham til formand for besty
relsen.

Det var meningen, at vekselererne fremover skulle udrede ca. 35.000 
kr. til bestyrelsens drift, men det ændrede Rigsdagen til, at de kun skul
le betale for det barberede tilsyn, der blev anslået til 12.000 kr. om året.
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Det var paradoksalt, at netop Julius Schovelin endte i et så skarpt modsætningsfor
hold til Fondsbørsen. Han havde nemlig haft en årelang tilknytning til Grosserer-So
cietetet før sin ansættelse som kgl. børskommissær i 1920. Han havde indtil sin død i 
1933 et omfattende forfatterskab, hvor hovedvægten særligt lå på erhvervshistorie. 
Foto fra Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk Atelier.
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Desuden blev der indført en tillempet noteringsafgift, og alle øvrige ud
gifter blev overflyttet til finansloven. De udstedende selskaber fik til 
gengæld to pladser i bestyrelsen, der ved samme lejlighed blev udvidet 
fra 7 til 11 medlemmer, så vekselererne kunne få de sidste to. I denne 
situation foreslog Handelsministeren pludselig, at terminsbørsen »fore
løbig« blev opgivet, for at statskassen kunne spare ca. 15.000 kr. om 
året, hvilket uden videre blev godtaget! Bekymringen over alle de for
mer for misbrug, som denne terminsbørs skulle have forhindret, syntes 
at være forduftet som dug for solen.

Schovelin, der havde rundet de halvfjerds, var helt indforstået med 
sin afgang. Skandalen havde tæret hårdt på hans helbred, og efter afta
le med formanden fik han lov til at tale fra sin plads i Landstingssalen. 
Der sad han som et sindbillede på det hensygnende børskommissariat 
og opsummerede Fondsbørsens skæbne med følgende ord:

Da man i oktober 1919 skred til at lovgive om dette emne, var det under 
indtryk af en børs med en kæmpemæssig omsætning, hvor kurserne svin
gede stærkt og hyppigt og hvor der dreves en overordentlig livlig spekula
tion (...) Det viste sig imidlertid meget hurtigt, at det indtryk, lovgivnings
magten havde været under ved vedtagelsen af denne lov, forandrede sig ra
dikalt: at forretningerne skrumpede ind, at kurssvingningerne blev små, og 
at den spekulationsånd, som man troede rådede i Fondsbørsens medlem
mers korps, ingenlunde viste sig at have nogen videre betydning. Nu står 
vi altså overfor et lovforslag, der søger at fæste forholdene efter, som de nu 
har formet sig.57

Afslutning

Nogle vil måske konkludere, at Københavns Fondsbørs i perioden 
1908-30 gik fra at være dereguleret til degenereret; fra ubegrænset fri
hed og udviklingspotentiale til komplet statskontrol og stilstand. Andre 
vil måske netop fremhæve, at den vilde og uhæmmede spekulationsbørs 
med rette blev reguleret til en sindig investeringsbørs. Hvad enten man 
er tilhænger eller modstander af regulering, må man dog som i alle li
vets forhold sande, at et valg medfører et fravalg.

På de fleste udenlandske børser foregik omsætningen gennem ed
svorne mæglere ved fortløbende gulvhandel og notering. Det øgede 
gennemsigtigheden og mindskede mulighederne for direkte svindel og 
manipulation, men gav i stedet større magt til de perifere aktører og
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øgede risikoen for, at systemet løb løbsk i et børskrak. Det var en ord
ning, der sikkert kunne være opstået i København, hvis ikke veksel
mæglerne havde forskanset sig i et lokale og udviklet opråbsnoteringen. 
Her blev handel og notering blandet sammen i en pærevælling, og det 
viste sig, at systemet kun fungerede, når aktørerne havde mulighed for 
at intervenere og blev aflastet af en fri efterbørs. I kraft af sin træghed 
var det næsten immunt over for egentlige børskrak, men til gengæld 
kunne den enkelte handel influere stærkt på kurserne, hvilket åbnede 
mulighed for løbende manipulation.

Der blev fra tid til anden gjort forsøg på at reformere Fondsbørsen 
med et terminsbørs- og clearingsystem efter tysk mønster, men man 
måtte sande, at en fondsbørs er en fortløbende mekanisme, der ikke 
uden videre kan ændre sine indgroede forretningsgange. Således har de 
fleste fondsbørser i Europa i princippet fortsat med de oprindelige sy
stemer, indtil de tekniske muligheder i 1980’erne nødvendiggjorde en 
omstilling. I København fortsatte vekselererne med at optælle, udveks
le og efterchecke de efterhånden astronomiske papirmængder, indtil 
værdipapircentralen fra 1983 lettede arbejdet. Efter 100 år i det samme 
trange hjørnelokale på Christian 4.’s gamle børs flyttede Fondsbørsen i 
1974 i eget hus på Nikolaj Plads, men det sidste opråb blev først afvik
let den 23. februar 1989.58

Fondsbørsen fik lov til at opstå uafhængigt af Mæglerforordningen, 
og alle senere krav om en tilbagevenden hertil var derfor illusoriske. I 
stedet førte kursnoteringsdeltagernes selvbestaltede monopol og den to
tale mangel på regulering og kontrol til nogle meget uheldige vaner, 
som det skulle blive svært at komme af med. Det tilbagevendende pro
blem var dilemmaet mellem aktørernes egeninteresse og hensynet til 
kunderne. Trods store bestræbelser lod det sig aldrig helt regulere, og 
endnu den dag i dag er retten til selvindtræde et af konfliktpunkterne 
mellem de mindre aktionærer og Københavns Fondsbørs. En lignende 
situation gjorde sig gældende med baisseudlånene, som offentligheden 
helst så derhen, hvor peberet gror, men som den i længden måtte lære at 
leve med. Til sidst uddøde kutymen af sig selv, og i dag er der ingen 
baissemuligheder på Københavns Fondsbørs. Omvendt var der dengang 
ikke den store vilje til at gøre noget ved insiderhandlen, der i dag fylder 
meget i offentlighedens opmærksomhed.59

Vekselerernes monopol blev først endegyldigt brudt ved fondsbørs
lovens revision i 1986. Frem til 1919 havde de et absolut monopol på 
fondsbørsdrift, for så vidt som de suverænt bestemte adgangen, mens 
bankerne pænt holdt sig på sidelinjen, og fondsbørsen i Århus ikke var
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nogen virkelig konkurrent. I Rigsdagen var der helt klart en vilje til at 
bryde monopolet, men det tilbagevendende dilemma stod mellem prin
cippet om næringsfrihed og hensynet til en rolig og pålidelig kursnote
ring. Det gjaldt for Københavns Fondsbørs som for alle andre fonds
børser til alle tider, at der måtte være vis grad af adgangsbegrænsning 
for at sikre den gensidige tillid og holde lyssky elementer ude. Dertil 
kom de praktiske problemer med den besværlige noteringsform, der i 
1919 havde nået sin smertegrænse med 82 deltagere. Løsningen blev et 
kompromis, der betød, at bankerne fortsat blev holdt udenfor, mens out
siderne fik visse muligheder for at komme indenfor med ministeriets 
hjælp. I begyndelsen var der en tendens til at optage hvem som helst, 
der ville prøve lykken, men på længere sigt fik de bestående medlem
mer begrænset konkurrencen i kraft af deres indflydelse i fondsbørsbe- 
styrelsen.60

Da det kom til stykket var der ikke den store vilje til at pille ved mar
ginspekulationen, der om nogen havde sat gang i børsspillet. Den blev 
først reguleret i 1986 ved Lov om Marginspekulation, der bl.a. kræve
de en egenfinansiering af aktiespekulation på 20%.61 I stedet døde spe
kulationen stille og roligt ud af sig selv og fik ingen videre betydning 
det næste halvt hundrede år. Børsskatten og den høje aktiekurtage hæm
mede omsætningen, der i stedet skiftede over til de stærkt favoriserede 
obligationer. Samfundsøkonomien blev underlagt statslig styring, og 
konjunkturudsvingene blev så vidt muligt rettet ud. Det hele var i fuld 
overensstemmelse med Socialdemokratiets ønske om en ufarlig inve
steringsbørs, og da dette parti kom til at dominere dansk politik de næ
ste 50 år, var der ikke lagt op til de store ændringer. Prisen blev til gen
gæld betalt i form af en forsvindende lille fondsbørsomsætning, der 
medførte en usikker kursfastsættelse, som bestemt ikke var til fordel for 
de mindre investorer. Desuden kunne spekulationen ikke træde til som 
långiver ved at sikre afsættelsen af aktieemissioner.

Med fondsbørsloven forsøgte man at komme så tæt på den heden
gangne mæglerordning som overhovedet muligt. Der skulle være et au
toriseret medlemskorps, officielle protokoller, edsaflæggelse og et til
nærmet mæglerprincip, og napoleonskrigenes børskommissærembede 
blev oven i købet genoprettet. Offentligheden havde virkelig fået sat 
skik på Fondsbørsen med det resultat, at den nu manglede den dynamik, 
som Kursnoteringsudvalgets frie og fleksible administration havde mu
liggjort. Storbørsen var død og begravet, og i stedet stillede vekselerer
ne sig tilfredse med at være nikkedukker for bankernes repræsentanter 
til en acceptabel hyre. Ingen havde øjensynlig interesse i at ændre sta-
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tus quo. Ved en betydningsløs lovrevision i 1972 fik medlemmerne lige
frem titlen fondsbørsvekselerer, der blev knyttet til personlig bestalling. 
Ved samme lejlighed fik de lovfæstet deres monopol på fondsbørsvirk
somhed, men fordelen var svær at få øje på, når så lille en del af om
sætningen gik over Fondsbørsen. Standen blev opløst i 1986, og i stedet 
blev der oprettet børsmæglerselskaber, som også bankerne kunne stå 
bag. Bankerne fik først direkte adgang til Fondsbørsen i 1993.62

Den seneste tids reformaktivitet på fondsbørsområdet skyldes angi
veligt et ønske om større omsætning og gennemsigtighed. Samtidig hæ
de nye teknologiske muligheder givet lettere adgang til værdipapirmar
kedet for bredere kredse. Således kan historien gentage sig selv med nye 
konflikter mellem publikum og spekulationsformidleme og en alminde
lig bekymring over børsspillets udskejelser. Det politiske pendul er 
svinget tilbage til mindre statslig styring og større frihed for aktørerne, 
hvilket afgjort har sine fordele. På den anden side må man også være 
parat til at tage de konsekvenser, der følger med, når folk begynder at 
handle aktier over computeren på samme måde, som de spiller lotto.
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1913.

Grosserer-Societetets Responsum af 19/8- 
1908 i Ugeskrift for Retsvæsen 1909 s. 653- 
654. De forskellige spekulationsformer angik 
så godt som altid aktier, der normalt repræsen
terer mere eller mindre gennemskuelige pro
jekter. Obligationer er beviser på (næsten) sik
re lån, som sjældent svinger særligt meget i 
kurs.

5. Bærentzen-sagen generelt: Ugeskrift for Rets
væsen 1912, s. 571-75. Green (1919) s. 252-74.

6. Kompensation, kursskæring og selvindtræde: 
Lamm ( 1928) s. 67-70 og s. 197. Green (1919) 
s. 236-239, 245-48 og 364-69. Gejl (1989) s. 
183-191. Den Nordiske Civillovkommissions 
udkast til »Lov om Kommission, Handelsagen
tur og Handelsrejsende«, Rigsdagstidende 
1916-17, Tillæg A, sp. 2952. Kursskæringen 
blev udførligt kritiseret allerede i Børsreferen
ten 16/12-1908. Se også 8/5-1912 og 15/5- 
1912. I Socialdemokraten 2in~\9\4 indrøm
mede en spekulant, at han godt var klar over, at 
der var blevet beregnet el ekstra »vederlag«.

7. Green (1919) s. 275-98. Gejl (1989) s. 195-97. 
Politiken 3/8, 7/8 og 11/8-1912. Socialdemo
kraten 1/4, 10/4, 4/8 og 7/8-1912. Børsreferen
ten 3/1, 24/1, 22/2, 17/4 og 16/10-1912. Dis
kussioner om bogføringsspekulation blandt no
teringsdeltagerne fremgår flere steder i FA:
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1876-1930, vedtægter regler og love og forslag 
til ændringer af disse. Senere afviste Kursnote- 
ringsudvaiget i forhandlingerne med Komité
en, at det overhovedet fandt sted!

8. Analysen af børsreformen bygger på: FA: 
1876-1930, vedtægter, regler og love og for
slag til ændringer af disse, FA: 219: 1899- 
1967: materialer vedr. fondsbørsvedtægter og 
love og FA: 1887-1949, div. mat. vedr. Kursno
teringsudvalget: udkast, forslag etc. Green 
(1919) s. 289-98, 310-40 og 374-90.

9. Analysen af Vekselerersagen og de to bank
krak: Højesteretstidende 1917 s. 614-35, Uge
skrift for Retsvæsen 1918 s. 46-49, Green 
(1919) s. 301-309 og 341-73. Gejl (1989) 
s. 198-203. Socialdemokraten 17/4, 18/4, 19/4, 
2/7, 8/7 og 10/10-1914, 31/5 og 15/8-1915, 
24/6 og 15/11-1916 og 22/11-1917. Politiken 
15/8-1915, 15/11-1916 og 22/11-1917. Ber- 
lingske Aften 14/8-1915. Børsreferenten 25/8 
og 15/9-1915. Rigsdagstidende 1911-12: »Lov 
om Bogføring m.m.«

10. Green ( 1919) s. 1 -30, 394-432 og 484-496. Na
tionaløkonomisk Tidsskrift 1915, s. 80-91. 
Hoffmeyer m.fl.(red, 1968) s. 19-39. Børsrefe
renten 19/8,4/11, 18/11 og 25/11-1914. Social
demokraten 11 /10 og 31 /10-1914.

11. Børsreferenten 21/4 og 14/6-1915. HA: Greens 
tale til Det midlertidige fondsbørsudvalg 
12/12-1919 og Herschend til Komitéen 4/12- 
1919.

12. Børsreferenten 27/1, 3/2, 10/2, og 21/4-1915, 
Politiken 31/3, 16/4 og 17/4-1915. FA: Socie
tetsudvalget 10/12-1915 s. 5-9. Societetsudval
get 17/10-1917 s. 5-8 og 22. Societetsudvalget 
11/3-1918 s. 2-5.

13. Den følgende analyse af de økonomiske forud
sætninger for kursændringerne hviler på: Na
tionaløkonomisk Tidsskrift 1915, s. 371-75 og 
484-87. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1916 s. 
65-68 og 269-73. Nationaløkonomisk Tidsskrift 
1917 s. 198-200. Nationaløkonomisk Tidsskrift 
1919, s. 385-87. Nationaløkonomisk Tidsskrift 
1921 s. 466-69. Cohn (1928) s. 14-15, 30-33, 
74-75, 86-88, 95-113, 164-168, 191-200, 234, 
242-244 og 305-14. Hoffmeyer (1968) s. 19-45. 
Ussing (1926) s. 127-131. Nationalbanken 
1914-15, 1916-17, 1917-18 og 1918-19. Soci
aldemokraten 21/1, 22/1. 27/11 og 6/12-1915, 
11/3, 6/4 og 4/10-1916, 2/2, 20/2 og 28/8-
1917. 13/9, 1/10 og 5/12-1918. Politiken 31/3, 
20/7 og 3/9-1915, 12/11-1916.

14. Politiken 2\H og 7/9-1915. Socialdemokraten 
29/12-1914, 24/7, 4/9 og 8/10-1915 (citat). FA: 
Societetsudvalget 10/12-1915. Cohn (1928) s. 
63.

15. Meddelelser fra Landsoverskatteraadet til 
Samtlige Skatteraad og Ligningsmyndigheder 
3/5-1918 med Tillæg om Børsspekulanterne
1916. Horwitz (1923) s. 19-57. Politiken 19/7- 
1916. Socialdemokraten 6/4, 21/4, 23/4, 4/7, 
8/7,17/8, 8/9, 23/9-1916. Børsreferenten 12/4, 
19/4, 26/4, 28/6 og 16/8-1916.

Om kritik af noteringsformen før krigen: 
Brandes ( 1887) s. 22-30. Th.Green ( 1889) s. 1 - 
24 og 34-42. Th. Green (1898) s. 102-136, 
146-180. Green (1906) s. 163-168.

16. FA: Kopibog for Kursnoteringsudvalget 1916- 
19: Til Komitéen 23/8-1916. Socialdemokraten 
10/5, 23/8, 25/8, 27/8, 29/8-1916. Børsreferen
ten 23/8, 30/8 og 6/9-1916. Horwitz (1923) s. 
44-47.

17. Politiken: 8/7, 11/7, 18/7 og 19/7-1916. Børs
referenten 5/4, 24/5 og 12/7-1916, 4/12-1918, 
4/6-1919. Socialdemokraten: 26/5, 27/5, 2/7, 
9/7 og 15/10-1916, 6/1 og 2/3-1918.

18. Om tilstandene på Fondsbørsen 1917-19: Hor
witz (1923) s.85-90. Børsreferenten 24/1-1917 
og 23/4-1919. Socialdemokraten 28/1, 28/3, 
19/4, 13/10-1917. 13/1.24/4, 26/4, 17/5,26/5, 
29/5, 2/7, 23/10, 25/10, 27/10, 20/11, 22/11- 
1918.21/1, 11/3,4/4, 13/4, 24/4-1919.

19. Om spekulation: Petersen (1872) s. 1-58. 
Heckscher (1890) s. 3-36. Th.Green (1898) 
s. 184-189.

20. Analysen af spekulationsdebatten bygger på 
følgende materiale: FA: 1887-1949: Diverse 
materiale vedr. Kursnoteringsudvalget: »En 
offentlig Udtalelse angående den paatænkte 
Børsskat«. Bankkommisionens Beretning s. 65- 
182, bilag s. 1-77 og 307-16. Nationalbanken
1915-16 og 1916-17. Meddelelser fra Lands- 
overskatteraadet til samtlige Skatteraad og 
Ligningsmyndigheder: 5/1-1917, 18/1-1918, 
3/5-1918 og 20/2-1920.

Horwitz ( 1923) s. 9-10, 21 -22, 26-28, 30-43, 
63-65, 69-70, 87-94, 126-37 og 146-47. Hor
witz var vekselerer, men stillede sig utvetydigt 
på de intellektuelles side og bemærkede bl.a., 
at »en af de i Landmandsbanken optrædende 
vekselerere forsøgte at fremstille disse spille
kliker, der har anrettet utallige ulykker og i åre
vis red Børsen som en mare som støttekonsor
tier, der blev stiftet af rent ideelle bevæggrun
de« (s. 146). Ussing ( 1926) s. 127-131. Hansen 
m.fl. (1980) s. 44-46. Cohn (1928) s. 315. 
Hage (1894) s. 656 og 666-675 (Om spekula
tionskriser)

Politiken bemærkede allerede d.7/9-1915 om 
konsortierne, at »Sjældent har filantropi haft så 
smuk en løn«. Se desuden 20/7, 21/7, 9/9 og 
14/9-1915 og Berlingske Tidende: 20/7-1916.
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Socialdemokraten interesserede sig i særlig 
grad for Landmandsbankens ledende rolle og 
spekulationens udskejelser: 1915: 21/1, 21/3, 
16/4, 25/3, 27/5, 30/5, 24/7, 13/8, 30/8, 4/11, 
27/11. 1916: 8/3, 11/3, 22/3, 21/4,10/5, 11/5, 
14/5, 17/5, 23/5, 26/5, 28/5, 29/5, 15/6, 23/6, 
6/7, 8/7, 15/7, 23/7, 11/8, 12/8 og 8/11 1917: 
24/1 og 2/6 1918: 6/1, 6/2 og 11/11.

Børsreferenten: 3/11 og 10/11-1915, 5/1, 
1/3, 12/4 og 10/5-1916, 29/5 og 12/6-1918.

Rigsdagstidende 1915-16: »Lov om særlig 
Stempelafgift ved Overdragelse af offentlige 
værdipapirer« især Tillæg A sp. 2183 (lovfor
slaget), Tillæg B sp. 3 (Folketingsudvalgets be
tænkning), Folketinget sp. 344-383, 1386-92, 
Landstinget sp. 206-07, 323 og 346-55. Fi
nansverdenens synspunkter blev især fremført 
af Julius Schovelin, der ifølge Mørch (1986) s. 
347-48 var på Landmandsbankens hemmelige 
lønningsliste og Andreas du Plessis de Riche
lieu, der var formand for bankens bestyrelse.

21. Mørch (1988) s. 211-222. I Bankkommissio
nens Beretning s. 108-09 bemærkes det dog, at 
banken solgte kraftigt ud inden Colds erklæ
ring. Debatten raserede i alle aviser dagligt fra 
d. 13/7-1916 og måneden ud.

22. Horwitz (1923) s. 67-69. Ugeskrift for Retsvæ
sen 1919 s. 674-675. Ussing (1926) s. 129. 
Cohn (1928) s. 110-113. Børsreferenten 3/7-
1918. Socialdemokraten 3/3 og 10/5-1916. Po
litiken 11/2-1919.

23. Bankkommissionens Beretning s. 65. Horwitz 
(1923) s. 71. Socialdemokraten 23/4, 5/11 og 
6/12-1916, 28/1 og 29/1-1917. 4/10, 25/10, 
4/11,7/11,20/11, 1/12, 15/12-1918 samt 13/4-
1919. Politiken 31/3-1915. Børsreferenten 
30/10-1918.

24. FA: Kopibog for Kursnoteringsudvalget 1916- 
19: 2/12 og 28/12-1918 og 8/1-1919. Udvalget 
forsvarede aktionen med, at et papir ifølge ved
tægterne måtte have offentlighedens interesse 
for at blive noteret, hvilket ikke var tilfældet, 
når aktierne var samlet på ganske få hænder! 
Børsreferenten 4/12 og 11/12-1918. 8/1-1919. 
Socialdemokraten 2/10, 8/10,11/10, 12/10 og 
23/10-1917. 30/11, 1/12, 10/12, 12/12, 16/12 
og 22/12-1918.

25. Børsreferenten 9/9-1912. Green (1919) s. 310.
26. Fabricius m.fl. (red, 1951) s. 311 og 357. Na

tionalbankdirektør Marcus Rubin frarådede en 
fondsbørslov med den begrundelse, at Rigsda
gen slet ikke havde forstand på emnet {Børsre
ferenten 1/9-1915).

27. Rigsarkivet: Privatarkiv nr. 5615, Peder Her
schend: Erindringer 1906-45 (1959). Eriksen 
(1987) s. 110-145.

28. Grundt m.fl. (1948) s. 1118-1123 og 1255- 
1261. Algott (red, 1963) s. 41-121. Heckscher 
(1890). Westring (1920) B622-626 og Bl331- 
1339. Rigsdagstidende 1915-16, Folketinget 
sp. 373. Rigsdagstidende 1916-17, Landsting
et, sp. 85-91. HA: Kgl. Generalkonsulat, 
Stockholm til Herschend 15/11-1919.

I Handelsministeriets Arkiv, Rigsarkivet: 
Ujournaliserede sager nr. 247: Fondsbørsbe
styrelsen, diverse skrivelser, mødereferater, 
regnskaber m.v., 1923-1946 findes et memo
randum af 2/11 -1918, der klart tilkendegiver, at 
formålet med en eventuel fondsbørslov skulle 
være at gøre op med vekselerernes monopol og 
forretningsmetoder, få styr på noteringen og så 
vidt muligt vende tilbage til Mæglerforord
ningens principper.

29. Analysen af Rigsdagens forhandlinger bygger 
på: Rigsdagstidende 1918-19: »Forslag til Lov 
om Afholdelse af Fondsbørs. Fremsat i Lands
tinget den 14. Februar 1919«. Folketingets Ar
kiv: Bilag til aktstykker vedr. Fondsbørs inde
holder udvalgenes protokoller og medlemmer
nes ændringsforslag.

30. Fabricius m.fl. (red, 1951) s. 284-85 og 338- 
39. Hansen m.fl. (1980) s. 21-32. Folketingets 
Arkiv: Bilag til aktstykker vedrørende Fonds
børs. Birck indleverede en lang ønskeliste, der 
blev motiveret med henvisning til de foregåen
de års episoder og som det fremgår af den 
efterfølgende analyse, blev det meste realise
ret. Han blev rodet ind i længere polemik med 
Landmandsbanken og Max Ballins Skotøjs
trust efter en kronik i Jyllandsposten 2/11- 
1916. Se også Socialdemokraten 20/10-1916: 
Professor Birck om Børsspillet og Aktiesvind
len.

31. Politiken 15/2-1919. Socialdemokraten 18/2 og 
11/3-1919. Børsreferenten 8/10-1919. Rigsarki
vet: Privatarkiv 5615, Peder Herschend: Erin
dringer 1906-45. Vekselererne tilbød Her
schend 12.000 kr oven i hans gage for at være 
bestyrelsesformand, da »de endnu levede fedt 
og godt på krigstidens store børsspekulationer«.

FA: Societetsudvalget 11/3-1918 s. 17-19. 
Citat: Rigsdagstidende 1918-19, Landstinget sp. 
1143-44. Gejl ( 1989) s. 236 og Hansen ( 1999A) 
s. 70-73 konkluderer at vekselererne var hen
holdsvis opgivende og tilfredse med loven.

32. Socialdemokraten 11/2, 13/2 og 23/2-1919. 
Børsreferenten 26/3-1919.

Folketingets Arkiv: Bilag til Aktstykker vedr. 
Fondsbørs: Protokol for Landstingets udvalg.

FA: 279: 1899-1967 Materialer vedr. Fonds
børsvedtægter og love.

HA: Til regering og Rigsdag, uden dato.
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33. I denne forbindelse bemærkes det, at bankerne 
hidtil havde fundet sig i at handle gennem vek
selererne, hvilket antageligt skyldes, at tradi
tionel bankvirksomhed ifølge en indenrigsmi- 
nisteriel resolution fra 1872 var fri næring, 
mens der udtrykkeligt krævedes vekselererbor
gerskab for at drive forretningsmæssig handel 
med værdipapirer, hvilket de dog i stor stil for
brød sig imod. Med bankloven blev denne for
skel ophævet, men det førte så vidt vides ikke 
til krav fra bankerne om optagelse. (Rigsdags
tidende 1920-21, Landstinget sp. 1507-1508).

34. FA: Kopibog for Klirsnoteringsudvalget 1916-
19: 22/5-1918. FA: Societetsudvalget 17/10-
1917. FA: Kopibog for fondsbørstilsynet 1923- 
34: 5/1-1924. Rigsdagstidende 1916-17,
Landstinget sp. 88.

35. FA: 1887-1949, Diverse materialer vedr. Kurs
noteringsudvalget: Udkast, forslag m.m.: 
»Møde 17/1-1913«. FA: Specielle Sager L-Å: 
Memorandum af 1/5-1929.

36. Folketingets Arkiv: Bilag til Aktstykker vedr. 
Fondsbørs.

FA: Kopibog for Kursnoteringsudvalget
1916-19: til Kjærs Mølles Fabrikker 19/2-1919.

FA: 220: 1919-22 Bestyrelsesbesvarelser 
m.m: Til Kursnoteringsudvalget 22/10-1919.

Rigsdagstidende 1918-19: »Forslag til Lov 
om Handel med Aktiekupons«. Hasardforord
ningen af 1753, der forbød hasardspil for alle 
andre end hoffet var stadig i kraft, men blev 
kun opretholdt overfor underklassen, og væd
demål blev almindeligvis anset for at være rets
gyldige: Ugeskrift for Retsvæsen 1920 s. 545- 
546 og 776.

Socialdemokraten: 15/2, 21/2. 25/2, 4/3, 7/3 
og 16/3-1919. Børsreferenten 12/3-1919. Det 
er værd at understrege, at outsidere og banker 
ikke var omfattet af reklamerestriktionerne.

37. Hansen (1999A)s.81.
38. Godsedler: Børs référé nten 4/6 og 18/6-1919. 

»Pædagogisk forsorg«: Heckscher (1890) s. 
38-42. Westring (1920): Bl331-1339. Insider
handel og marginspekulation: Rigsdagstidende 
1915-16, Folketinget sp. 2059-61: Brandes: 
»Ingen tænker vel på at forbyde en direktør at 
spekulere«, »ikke særlig demokratisk, at kun 
de velhavende og ikke mindre-bemidlede kan 
spekulere«. Børsreferenten: 16/10-18 Social
demokraten 14/3 og 19/3-1919. Ussing (1926) 
s. 134.

39. Terminsbørsen var fra gammel tid krævet af 
ikke mindst Th. Green (1889) s. 43-55. og So
fus Simonsen (Gejl (1989) s. 175). FA: Kopi
bog for Kommissariatet 1920-23: 28/2-1921). 
Der var allerede indgående planer om en likvi

dationskasse under forhandlingerne om børsre
formen 1912-14. (FA: 1887-1949, Diverse ma
terialer vedr. Kursnoteringsudvalget og FA: 
1876-1930, vedtægter, regler og love og for
slag til ændringer af disse). Ussing (1926) s. 
134-37. Politiken 12/2 og 15/2-1919. FA: Ko
pibog for Kursnoteringsudvalget 1916-19: Til 
Nationalbanken 7/6-1918. K. Riis-Hansen 
(red. 1918) s. 734.

40. I 1921 gjorde Schovelin Handelsministeriet 
opmærksom på. at »Som det vil erindres, var 
det ikke mindst den forargelse, der greb den of
fentlige mening overfor den utiltalende måde, 
hvorpå baisse-operationer da foretoges, som 
gjorde gennemførelsen af en børslov nødven
dig (...) Som lovforslaget var konciperet fra 
Handelsministeriets side blev der grundigt 
gjort ende på denne forargelige uskik, idet det 
fastsloges, at de for en kommitent erhvervede 
værdipapirer ikke under nogen form måtte ud
lånes, medmindre kommitenten »i hvert enkelt 
tilfælde« dertil gav sit samtykke, hvorved der 
jo sikredes ham adgang til straks at få at vide, 
når en modgående spekulation var i sigte (...) 
Reglen blev imidlertid under sagens behand
ling i Folketinget fordunklet (...) Da lovforsla
get vendte tilbage til Landstinget, var man 
fuldt opmærksom herpå og til sinde at føre be
stemmelsen tilbage til den oprindelige ordlyd, 
men da dette ville have umuliggjort lovens 
gennemførelse i samme samling, slog man sig 
til tåls med Folketingets affattelse, ganske sær
lig under den pågældende regels formentlig 
kun rent midlertidige karakter, idet man gik ud 
fra. at de nye børsmyndigheder af al kraft ville 
virke for, at §9 (terminsbørsen) snarest førtes 
ud i livet...« (FA: Kopibog for Kommisariatet 
1920-23: 28/2-1921).

41. Denne analyse af Det midlertidige Fonds
børsudvalgs arbejde bygger hovedsageligt på 
materialet fra Handelsministeriets Arkiv (jvf 
note 1). Det indeholder bl.a. en protokol over 
møderne og deltagernes noter og udkast. Se 
også: FA: 219: 1899-1967: 1918-19 materialer 
vedr. det midlertidige fondsbørsudvalg i Han
delsministeriet. Fondsbørsvedtægten af 2/1- 
1920: Ministerialtidende 1920A, s. 1. Gejl 
(1989) s. 242.

42. FA: 1919-31, Sager vedr. vekselerere, der er 
udmeldt af Fondsbørsen.

43. Green gjorde opmærksom på forholdet i 
Landstinget 25/5-1922 (Rigsdagstidende 1921- 
22, Landstinget sp. 2063). FA: Kopibog for 
Fondsbørstilsynet 1923-34: 5/1-1924.

44. Green (1919) s. 242 og 328.
45. Hansen (1999A) s. 70-73.
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46. Horwitz (1923) s. 98. Cohn (1928) s. 242-44. 
Nationaløkonomisk Tidsskrift 1921 s. 466-87.

47. Analyse af vekselerernes økonomiske proble
mer bygger på materiale fra HA og FA: 219: 
1899-1967, diverse materiale vedr. fondsbørs
vedtægter og loven. FA: 1919-31: Sager vedr. 
vekselerere, der er udmeldt af Fondsbørsen. 
FA: 227/ Depotsager 1919-52. FA: Kopibog 
for Kommisariatet 1919-20'. 18/5-1920 (Ivar 
Levy melder sig ud) og FA: Kopibog for Kom
misariatet 1920-23: 20/10-20 (Ivar Levy bliver 
autoriseret fuldmægtig for firmaet I. Levy & 
Co!) 21/8-1921: kun 55 medlemmer tilbage. 
Bankkommissionens Beretning s. 145-156.

48. Administrationen og dens omfang fremgår 
hovedsageligt af FA: Kopi bog for Kommissari
atet 1919-20: 26/1, 28/1, 6/4, 29/4, 4/5 og 
12/5-20. FA: Kopi bog for Kommissariatet 
1920-23: 30/3-1921 og 20/5-1922.

49. FA: 1899-1967: Diverse materiale vedr. fonds
børsvedtægter og loven. HA: Nogle bemærk
ninger ang. baissespekulation i fonds. HA: be
styrelsesmøde 13/10 og 7/12-1920. Rigsarki
vet: Privatarkiv 5478, Holmer Green: Her- 
schend til Green 31/1-1921. Ministerialtidende 
1920A s.430 og Ministerialtidende 1922A s. 28 
og 213. Restriktionerne blev lempet ved tillæg 
af 7/2-1922 og de blev ophævet med den nye 
vedtægt af 10/8-1922.

Greens afgang som børskommissær skyldtes 
også, at vekselererne til stadighed klagede over 
ham.

50. FA: Kopibog for Kommisariatet 1920-23: Til 
Handelsministeriet 28/2-1921:

HA: Bestyrelsesmøde 9/11-1920 og 10/2-
1921. HA: Repræsentantskabsmøde 19/2- 
1921: Vekselererne indkaldte Herschend til 
dette møde, så de, uden Schovelins indblan
ding, kunne aftale hvilke forbedringer han 
skulle forsøge at komme igennem med overfor 
ministeren. De blev bl.a. enige om, at veksele
rerne »ikke selv skulle foretage nogle skridt til 
at søge selvindtrædelses-retten tilbagegivet«. I 
et samtidigt udkast til likvidationskassen frem
går det, at den ubegrænsede ret til selvindtræde 
er en forudsætning for dens gennemførelse. 
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»King Kong Karlsen« og hans 
kolleger
- billeder af nedbrydnings- og genbrugsindustriens historie

Af Kenn Tarbensen

I Erhvervsarkivets samlinger er bygge- og anlægsbranchen repræ
senteret af arkiver fra mange større og mindre virksomheder. I arki
verne fra flere store entreprenørvirksomheder findes store billed
samlinger, der overvejende rummer fotos af byggeriernes stadier, de 
enkelte arbejdsprocesser, rejsegilderne og de færdige byggerier, som 
de præsenterede sig ved de officielle indvielser og umiddelbart der
efter. Her findes et glimrende billedmateriale til belysning af tilbli
velsen af mange mere eller mindre markante bygningsværker. Men i 
disse samlinger træffes af og til også på billeder af dét, der gik for
ud for de nye byggerier, nemlig nedbrydning af de bygninger, der 
tidligere havde ligget på byggegrundene. I løbet af det 20. århundre
de blev nedbrydning af forældede bygninger - og genbrug af bygge
materialer - til en selvstændig industrigren. P. Brandis & Søn A/S i 
Ledøje og Kingo Karlsen A/S i Silkeborg var blandt pionererne i 
branchen, der i dag omfatter omkring 30 virksomheder.

Artiklens titel er foranlediget af en af de politiske faktorer, der tit 
og ofte har haft en rolle i nedbrydningsindustriens historie. Kingo 
Karlsen forestod i 1981-82 nedrivningen af Høegh Guldbergs Gades 
Kaserne i Århus. Kasernen var besat af unge BZ’ere, der på gavlen 
stillede spørgsmålet: »HVORFOR KING KONG KARLSEN«.

På baggrund af fotos i Erhvervsarkivets samlinger, herunder flere 
nye afleveringer, gives der i denne artikel nogle brikker til en langt 
større historie om en industrigren med mangesidige facetter, der end
nu mangler at blive belyst i sin helhed.

Frygten for et nyt Christiania i Århus

To kæmpe jernkugler monteret på 70 ton tunge kraner hamrede den 16. 
december 1981 ved ni-tiden om morgenen ind i nordgavlen på Høegh 
Guldbergs Gades Kaserne i Århus. Knap to måneder senere, den 9. fe
bruar 1982 kl. 16.10, blev 35 kilo sprængstof bragt til eksplosion i en
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Med kæmpestore jemkugler lavede »King Kong Karlsen« 16. december 1981 hurtigt 
et stort hul i gavlen på Høegh Guldbergs Gades Kaserne i Århus. Boligaktivisternes 
drøm om kollegieværelser i kasernen forliste dermed. Foto: Bjarke Larsen, Århus 
Stiftstidende.

anden af de større bygninger på kasernegrunden, der på få sekunder 
blev forvandlet til murbrokker. Et halvt års frygt blandt især politikere 
for »et nyt Christiania« midt mellem Universitetsparken og Århus midt-
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by var dermed overstået. Nedbrydningen af kasernebygningerne afslut
tede et kort, men markant kapitel i den århusianske BZ-bevægelses hi
storie. Samtidig vidnede fjernelsen af de gamle bygninger om den tek
niske ekspertise, der blev anvendt af en af Danmarks største nedbryd
ningsvirksomheder, Kingo Karlsen A/S i Silkeborg, omkring 1980: Sto
re jernkugler og sprængstoffer. Når det skulle gå stærkt, og det skulle 
det i 1981-82.

Høegh Guldbergs Gades Kaserne var bygget etapevis fra 1875 og 
omfattede hurtigt en halv snes solide, røde murstensbygninger. Det var 
den store mandskabsbygning med facade ud mod gaden og en stor be
boelsesbygning på det bagvedliggende kaserneareal, der først blev fjer
net. Størstedelen af soldaterne havde forladt de efterhånden godt ned
slidte bygninger i august 1978. Frem til nedbrydningen blev flere af 
bygningerne blandt andet anvendt af Militærpolitiet, Hjemmeværnet og 
i en periode Aarhus Teater, hvis egen bygning på Bispetorvet i Århus 
var under ombygning. Da Aarhus Universitet manglede plads til fort
satte udvidelser, overtog universitetet kasernen. Det skete med godken
delse i Folketingets finansudvalg den 28. oktober 1981, hvor der også 
blev bevilget 5,3 mill, til nedrivningen. Universitetet ønskede nemlig at 
rive bygningerne ned for at gøre plads til flere af de karakteristiske gule 
bygninger fra C.F. Møllers tegnestue. Overvejelserne om kasernearea
lets fremtidige anvendelse havde været mere end ti år undervejs, og 
baggrunden for de nu relativ hurtige politiske beslutninger var, at en 
gruppe unge i Århus forinden havde sat en anden dagsorden.

To dage før ti-årsdagen for en gruppe unges besættelse af Bådmands
stræde Kaserne på Christianshavn - og dermed Fristaden Christianias 
10-års jubilæum - kunne Århus Stiftstidende under overskriften »Fryg
ter nyt Christiania midt i Århus« den 24. september 1981 berette om 
frygten for en gentagelse i Århus. Embedsmænd og politikere i Århus og 
på Slotsholmen i København erkendte, at for hver dag, de markante byg
ninger i Århus stod tomme, voksede faren for, at unge boligaktivister 
skulle besætte bygningerne. Det var dog først efter universitetets overta
gelse den 28. oktober, at århusianske unge konkretiserede planerne. År
hus Stiftstidende kunne 30. oktober afsløre, at en bygningsbesættelse »af 
store dimensioner« var på vej til at ske midt i Århus. Aftenen forinden 
havde avisen været tilstede ved et møde i den indre by, hvor en gruppe 
unge holdt planlægningsmøde. Det skete ifølge avisen »som en reaktion 
på den fortvivlede boligsituation for blandt andet unge tilflyttere«. Stifts
tidendes journalister blev imidlertid bedt om at forlade mødet, men kun
ne oplyse læserne om, at husbesættelsen blev planlagt af en gruppe på en
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halv snes mennesker, der kaldte sig »Direkte Aktion«. De unge gjorde 
gældende, at det var forkert at rive kasernen ned, så længe boligsitutatio- 
nen i Århus var vanskelig. Artiklen blev blandt andet illustreret af to pla
kater, der var ophængt i bogcafeen Regnbuen i Mejlgade. Den første 
rummede ordene »Tillykke Danmark. 26. september 1981 fylder Chri
stiania 10 år«. Den anden havde slagordene »Ta’ Høegh-Guldbergsgades 
Kaserne til de boligsøgende (...) Besæt Kasernen«.

Det blev virkelighed den 14. november, hvor en gruppe unge besatte 
kasernens hovedbygning. Bygningstilstanden ses af flere artikler i avi
sen. På initiativ af kommunisterne i Århus Byråd var der allerede den 7. 
oktober iværksat en undersøgelse om mulighederne for at indrette mid
lertidige kollegier i kasernen. Baggrunden var bl.a. en artikel i Stiftsti
dende den 4. oktober, der under overskriften »Noget smukt gammelt 
bras« havde tegnet et portræt af de gamle kasernebygninger. I artiklen 
blev det i indledningen fastslået: »De byggede solidt, de gamle. Og de 
fedtede ikke med hverken mursten eller tømmer. Ikke noget simpelt 
hastværk med lige mure, betonelementer, pindeloft og et lokumstag. 
Nej, godt med gesimser, friser og anden ornamentik. Store bjælker og 
brede planker. Det var håndværk«. Det blev også bemærket, at staten 
mildt sagt ikke havde overdrevet istandsættelsen og vedligeholdelsen. 
Om hovedbygningen hed det, at den var »absolut beboelig og med an
vendelige toiletter og badeforhold, men uisoleret«. Til boligformål vil
le bygningen ikke blive billig at varme op, udtalte et par militærfolk.

Kort efter besættelsen af hovedbygningen var stadsarkitekten færdig 
med sin vurdering af mulighederne for at indrette kollegieværelser i den 
gamle mandskabsbygning. Udtalelsen blev refereret i Århus Stiftstiden
de 16. november:

»På baggrund af den foretagne besigtigelse samt en nærmere vurde
ring af bygningens vedligeholdelsestilstand og brugsmæssige egnet
hed må det skønnes at være teknisk muligt at gennemføre en indret
ning til kollegieformål. Bygningen er dog så nedslidt og skal ændres 
indretningsmæssigt i et sådant omfang, at en ombygning vil være 
forbundet med endog særdeles store udgifter.

- Det vil være nødvendigt at foretage betydelige ændringer af eta
geplanerne. Der skal desuden indrettes nye bade-, toilet- og køkken
faciliteter, og der må påregnes en omfattende forbedring og supple
ring af afløbssystemet. De øvrige installationer er heller ikke til
strækkelige. Opvarmningssystemet består af et større antal gamle
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kakkelovne suppleret med et lille, stærkt forældet oliefyrsanlæg. 
Man må forudsætte, at der i givet fald skal installeres nyt fjernvar
meanlæg. El- og vandinstallationer må påregnes fornyet i stor ud
strækning.

- Samtlige bygningsdele er præget af alder og slid. Gulvbelæg
ninger, væg- og loftsplader skal gennemgribende istandsættes, de 
gamle, utætte vinduer moderniseres, ligesom indvendige døre må 
suppleres og forsynes med låse. Tagdækningen, der tilsyneladende 
er oprindelig, har en del utætheder, og det forudses nødvendigt i det 
mindste at udføre en delvis udskiftning. Endelig skønnes den even
tuelle anvendelse til kollegieværelser at forudsætte opsætning af 
brandtrapper ved bygningernes gavle«.

Samlet set skønnede stadsarkitekten, at det ville koste 7,4 mill. kr. at 
istandsætte mandskabsbygningen, så den kunne anvendes til kollegium 
for nogle af Århus’ mange studerende. Her over for stod altså 5,3 mill, 
kr. til nedrivningen, penge, der som nævnt var blevet bevilget af Folke
tingets finansudvalg nogle få uger forinden. Universitetets pladsbehov, 
kasernebygningernes manglende harmoni med de øvrige universitets
bygninger og - hvis det overhovedet blev diskuteret - hvem der skulle 
betale de 7,4 mill, kr., som indretningen af blot hovedbygningen tilsy
neladende ville koste, gjorde sammen med truslen om et nyt Christiania 
valget meget let. Den gamle kaserne skulle væk.

I første omgang forholdt Aarhus Universitet sig dog afventende i for
hold til besættelsen af mandskabsbygningen og ønskede ikke politiets 
indblanding. Universitetet var imidlertid i kontakt med Kingo Karlsen 
A/S. Om morgenen den 24. november mødte fire arbejdere fra Silke- 
borg-firmaet med en gravko, og de begyndte at nedbryde hovedbyg
ningen fra bagsiden. BZ’erne i bygningen fik dog overtalt arbejderne, 
der ifølge avisen »godt kunne se det uholdbare i den øjeblikkelige situa
tion«, til at indstille det påbegyndte arbejde, og de begyndte i stedet at 
nedrive en gammel kanonhal på kaserneområdet. BZ’erne udbedrede 
herefter de værste skader. Siden 14. november var antallet af unge men
nesker steget til ca. 100, der nogenlunde konstant opholdt sig i bygnin
gen, og som arbejdede meget målbevidst på at gøre bygningen mere og 
mere beboelig. Efter det første sammenstød med Kingo Karlsen A/S 
havde BZ’erne organiseret arbejdet bedre, der blev bygget barrikader - 
og gavlen blev forsynet med grafittien: »Hvorfor King Kong Karlsen« 
tilføjet et »c/o Fjern«. Den kryptiske tilføjelse lader ane, at BZ’erne 
havde tænkt sig at skrive mere, men aldrig nåede at blive færdig. Men 
fjernet blev der.
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En anden metode, der blev anvendt ved nedrivningen af Høegh Guldbergs Gades Ka
serne i Århus, var dynamit. Som det antydes af støvskyerne, var dynamitstanger an
bragt langs bygningens fundament. Sprængningen fik hurtigt den solide beboelses
bygning til at ryste og dirre, og sekunder senere var den forvandlet til en stor bunke 
murbrokker. Foto: Hans Otto. Erhvervsarkivets Billedsamling.

Universitetet havde antaget Kingo Karlsen til nedrivningen, og virk
somheden skulle betales, uanset om arbejderne udførte konkrete og re
levante nedbrydningsarbejder på kasernegrunden eller ej. Den 10. de
cember anmodede Universitetet politiet om at rydde bygningen.

Om morgenen den 16. december overraskede en 124 mand stor poli
tistyrke BZ’erne ved at trykke et par ikke særligt godt barrikaderede 
døre ind. Politiet anholdt 17 mere eller mindre sovende og påklædte ak
tivister. Herpå blev der givet grønt lys til »King Kong Karlsen« og hans 
folk. Man reddede enkelte værdifulde ting ud, blandt andet en gammel 
ovn - så var der ikke tid til mere. Ved 10-tiden hamrede jernkuglerne 
ind i nordgavlen. Ved middagstid var hele den ene ende af bygning lagt 
i ruiner, og sidst på eftermiddagen var stort set hele bygningen for
vandlet til en stor bunke murbrokker.
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Den hårdhændede nedbrydningsmetode kostede Universitetet flere 
hundrede tusinder kr. Kontrakten med Kingo Karlsen måtte genfor
handles. Det oprindelige tilbud byggede på den forudsætning, at byg
ningen kunne nedrives over en længere periode, og værdifulde bygge
materialer kunne være blevet solgt til genbrug. Alene skifertaget kunne 
have indbragt omkring 40.000 kr. Nu var det knust i småstumper.

Den store beboelsesbygning blev ikke besat, men blev beboet af nog
le militærfolk til det sidste. Natten til den 9. februar 1982 overnattede 
de fortsat i bygningen. Senere samme dag var de øjenvidner til byg
ningens endeligt. 35 kg. sprængstof, Dynamex, et mægtigt drøn, og 
bygningen faldt sammen på få sekunder. »Jeg sprængte, fordi det er hur
tigst, nemmest og billigst, når en gammel bygningen skal fjernes«, ud
talte Kingo Karlsen til B.T. Den sidste del af Høegh Guldbergs Gades 
Kaserne, der kunne frygtes besat af aktivister, var dermed jævnet med 
jorden. Frygten for et nyt Christiania i Århus var drevet over.1

»King Kong Karlsen«
Nedrivningen af Høegh Guldbergs Gades Kaserne blev som nævnt ud
ført af virksomheden Kingo Karlsen A/S fra Silkeborg. Nogle år forin
den havde briten John Guillermin lavet en ny udgave af den klassiske 
film King Kong fra 1933. Kæmpegorillaen, der spredte panik og rædsel, 
var i starten af 1980’erne dermed aktualiseret, og den store betonkugle 
inspirerede sammen med navnet på Silkeborg-firmaet BZ’erne til at an
vende øgenavnet King Kong Karlsen. Mens Kingo Karlsen A/S ikke var 
populær blandt de unge kasernebesættere, var der dog tale om en efter
hånden ganske velrenommeret virksomhed.

Jens Kingo Carlsen var startet i 1955 som nedbrydningsentreprenør. 
Som det hedder i firmaets jubilæumsskrift, skete det med »koben, ham
mer og barkede næver«. På det tidspunkt fandtes enkelte andre nedriv
ningsvirksomheder, jvf. nedenfor, men ellers var nedrivning oftest en 
bibeskæftigelse for almindelige entreprenører. Med det økonomiske 
boom fra midten af 1950’erne var der nok at tage fat på. Størstedelen af 
de entreprenørmaskiner, der var på markedet, var uegnede til nedbryd
ning, og endnu foregik meget af arbejdet med håndkraft. Meget er na
turligvis ændret siden. I 1970 købte Kingo Karlsen den første grave
maskine, og det lykkedes i starten af 1970’erne at forøge omsætningen 
markant. Kingo Karlsen A/S råder i dag over Danmarks største ned
brydningsmaskine, en 100 tons tung Hitachi-maskine, der med en lang
arm og betonsaks kan klippe bygningsdele fra hinanden i 40 meters høj-
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de. Med gravemaskiner og nedbrydningsrobotter kan Kingo Karlsen 
foretage alt fra små ændringer i eksisterende bygninger til nedbrydning 
af kraftværker - i sidste tilfælde anvendes ofte sprængning.

I 1970 omdannede Jens Kingo Carlsen virksomheden til et aktiesel
skab, og sønnen Vermund og hans hustru Ida indtrådte som medejere. 
Da Vermund var døbt Karlsen blev virksomhedens navn samtidig æn
dret til Kingo Karlsen A/S. I slutningen af 1990’erne overtog Vermunds 
søn Thomas virksomheden, der i dag består i bedste velgående og ikke 
led skade af BZ’ernes øgenavn. Formentlig er det helt i BZ’ernes ånd, 
at virksomheden i dag genbruger knap 98% af de nedbrudte byggema
terialer, jvf. nedenfor.2

Eksempler i Danmarkshistorien på genbrug af byggemateri
aler
Der er mange eksempler på genbrug af byggemateriale i Danmarks hi
storie. De mest velkendte eksempler drejer sig især om slotte og herre
gårde. Kalø Slot på Djursland var ejet af Frederik 3.s søn Ulrik Frede
rik Gyldenløve, der i 1672 solgte slottet til nedbrydning. Materialer fra 
slottet blev herefter fragtet til København, hvor de indgik i Charlotten- 
borg, der blev opført 1672-83, og som siden 1754 har huset Det Kon
gelige Danske Kunstakademi. Tilsvarende er mursten fra Gurre Slot 
vest for Helsingør blevet genanvendt til byggerier i Helsingør. Brugen 
af det kongelige jagtslot, hvor Valdemar Atterdag døde i 1375, ophørte 
i løbet af 1500-tallet. Da Gurre Slot herpå forfaldt, blev mursten fragtet 
til Helsingør, hvor de indgik i adskillige af byens skorstene. Nævnes 
kan også Skanderborg Slot. I 1561 beordrede Frederik 2., at Øm Kloster 
(fra året forinden kaldet Emborg Slot) skulle brydes ned og materialer
ne genanvendes til opførelse af Skanderborg Slot. Skanderborgs gamle 
middelalderborg blev herved erstattet af et flot renæssanceslot, der i lø
bet af 1700-tallet dog mistede kongelig bevågenhed og derfor i 1767 at
ter blev solgt til nedrivning. Året forinden var det forfaldne Nykøbing 
Slot på Falster - bygget i 1594 i renæssancestil og som bl.a. havde væ
ret enkesæde for flere dronninger samt Christian 4.s. søn »den udvalg
te prins« - tilbudt byen, der dog afslog på grund af udgifterne til vedli
geholdelse. Året efter blev slottet solgt til nedbrydning, og byggemate
rialerne blev herpå anvendt til ombygning og bygning af mange huse og 
godser på Falster.

Det er slående, at de ruiner, som har undgået at blive genbrugt, er 
dem, der ligger mest utilgængelige. Hammershus på Bornholm blev i
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perioder fra 1743 og frem til fredning i 1822 anvendt som stenbrud, 
men beliggenheden gjorde arbejdet besværligt, og ruinen er da også i 
dag ret velbevaret. Tilsvarende ses i det sydlige Tyskland, Frankrig og 
andre steder i Sydeuropa. Når der findes mange velbevarede borge her, 
skyldes det blandt andet deres strategiske placering på højtliggende og 
relativt utilgængelige steder.3

De nævnte slotte og klosteret i Øm er kun nogle få af de velkendte 
eksempler. Spredt i den historiske litteratur findes mange oplysninger 
en passant. Bygningshistoriske registranter indeholder også gode ek
sempler. Af Nationalmuseets undersøgelse af historiske huse i Helsing
ør ses for eksempel, at der ved opførelsen af Helsingørs Rådhus i 1853- 
54 blev anvendt »munkesten fra en ældre bygning«.4

De nærmere omstændigheder omkring nedbrydning og genbrug af 
bygningsmaterialer i et ældre historisk perspektiv henstår imidlertid i 
det dunkle og synes at være et forskningsområde, der fortjener op
mærksomhed.5

Langt de fleste danske byer kan fremvise endog meget store foran
dringer i bybilledet gennem alene det sidste hundrede år. Heldigvis har 
mange smukke byhuse fra 1500-1800-tallet overlevet ildebrande - og 
nedrivningsfirmaer - men kigger man på stort set en hvilken som helst 
gade i de større danske byer, så er det soleklart, at bebyggelserne typisk 
er den anden, tredje, fjerde eller måske endnu flere på samme grund
stykke. Meget er således brudt ned. Der findes ingen opgørelser, men 
samlet set må der alene det seneste halve århundrede være tale om mil
lionvis af kubikmeter nedbrudt byggemateriale. Sten, træværk, beton, 
glas ...

Fra sigøjnere til specialister
Nedrivningsfirmaet Brandis A/S i Smørum blev stiftet af Per Brandis i 
juni 1947 og regnes i branchen for at være den ældste egentlige ned
brydningsvirksomhed.6 Brandis var søn af polsk-russiske forældre og 
hans søn, Jan Brandis, der overtog virksomheden som 24-årig i starten 
af 1970’erne, karakteriserede i 1984 erhvervet som højt specialiseret. 
»Vi er for længst ude over Zigeunerstadiet, hvor nedbrydere var folk, 
som rejste fra by til by og brød huse ned, med et brækjern og en trille
bør som væsentligste redskaber«.7

Vi véd ikke meget om nedbrydning i ældre tid, men det er meget 
plausibelt, at omvandrende håndværkere og ufaglærte arbejdere har på
taget sig forskellige former for nedbrydningsarbejder. Mere indlysende
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end sigøjnere, der i et historisk-komparativt perspektiv aldrig har været 
særligt talstærke i Danmark, er dog et gæt på, at lokale arbejdsmænd og 
daglejere især påtog sig sådanne arbejder. Uddannede svende har næp
pe i stort omfang beskæftiget sig med nedbrydning. I 1700- og 1800-tal- 
let og endnu op i 1900-tallets første halvdel er nedbrydningsarbejde 
uden tvivl blevet anset for et lavstatusjob, der blev udført af en ganske 
broget flok af mennesker.8

Da Per Brandis, Jens Kingo Carlsen og andre startede deres virk
somheder omkring 1950, skete det uden nutidens mange specialiserede 
og tonstunge maskiner. Meget arbejde er foregået med håndkraft. Det 
hang uden tvivl også sammen de unge entreprenørers økonomiske for
måen i de første år. Moderne entreprenørmaskiner var fremkommet, 
men de kostede dyrt og var naturligvis ikke alle lige anvendelige til ned
brydning og andre rydningsopgaver.

En af dem, der kunne bruges, var gravkoen. Civilingeniør Kristian 
Hindhede, der især er kendt som opfinderen af betonkanonen - eller 
»Rotér-Beton-Bilen« som den oprindelig blev kaldt9 - anskaffede i

På billedet, der er dateret 12. september 1928, ses Danmarks første dampdrevne grav
ko ved rydningen af en byggetomt på Brigadevej på Amager. Mængden af arbejds
mænd til jordkørsel synes i sig selv at dementere den i samtiden udbredte frygt for, at 
»Gravko-Uhyret« eller andre maskiner skulle gøre menneskerne arbejdsløse. Foto i K. 
Hindhedes arkiv, Erhvervsarkivet.
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1928 Danmarks første dampdrevne gravemaskine. Hindhede havde 1. 
april 1926 startet sin virksomhed, i første omgang sammen med De dan
ske Betonfabrikker, men ret hurtigt blev entreprenørafdelingen udskilt 
til et selvstændig virksomhed. Denne fik navnet Grave-Compagniet, et 
navn, der forkortet til Graveo blev malet på Hindhedes maskiner. Deraf 
skabtes betegnelsen »gravko« for gravemaskiner.10 K. Hindhedes grav- 
ko’er var, som det fremgik af arbejdsbetingelser fra marts 1929, først og 
fremmest beregnet til »Regulære Jordmængder«, men »Beton, frossen 
Jord, Murværk, Vejbelægninger, Træstubbe og andre Hindringer« kun
ne dog bortskaffes efter nærmere aftale. Gravkoen kunne, som det næv
nes, foretage »Oplægning af Indskudsler, Udgravning af Kanaler, Fun
damenter, Trapper, Karnapper, Lyskasser ...«, men det forudsættes ved 
»Udgravninger efter Nedrivninger (...), at Kældrene er fyldte, saaledes 
at der kan køres over Grunden fra Gaden«. Den egentlige nedbrydning 
af en bygning skulle altså være gennemført, før gravkoen ankom. Det
te nedbrydningsarbejde er for størstedelens vedkommende foregået ma
nuelt.

I en tid med stor arbejdsløshed var entreprenørmaskinernes frem
komst i øvrigt ikke alle vegne populære. Berlingske Tidende bragte 
f.eks. en stort opsat artikel 20. april 1932 under overskriften »Den 
egentlige Aarsag til Verdenskrisen: Maskinerne gør Menneskene over
flødige«. I artiklen stod blandt andet:

»Hver enkelt af disse Maskiner er i Stand til at opgrave 250-300 Vogn
mandslæs Jord pr. 8 Timers Arbejdsdag. Til at kunne præstere noget tilsva
rende kræves der 20 a 30 Mand med Haandspader. Maskinen passes af to 
Mand, i øvrigt er en to-tre Mand behjælpelige. Det vil altsaa sige, at paa de 
Steder, hvor Gravco-Uhyret rykker frem, overflødiggør den indtil 25 
Mand«.

Udviklingen i resten af det 20. århundrede både be- og afkræfter på
standen om, at maskiner overflødiggør mennesker. Masser af arbejds
funktioner, der tidligere har været udført ved håndkraft, bliver ganske 
vist i dag udført af maskiner, men naturligvis blev mennesket ikke over
flødiggjort. Inden for entreprenørbranchen er der udviklet utallige spe
cialiserede maskiner - udviklingen af disse har i sig selv skabt masser 
af jobs - og der er selvsagt behov for arbejdsfolk til at betjene maski
nerne. I midten af 1980’erne erhvervede Kingo Karlsen eksempelvis en 
nedbrydningsrobot. Under overskriften »Robot gør grimt arbejde mor
somt« skrev Midtjyllands Avis:
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»Den ypperste anvendelse af moderne teknologi er situationen, hvor ma
skinerne ikke gør mennesker overflødige, men gør grimt arbejde til noget 
morsomt. Og det er faktisk tilfældet med en ny nedrivningsrobot, som en
treprenør Vermund Carlsen i Silkeborg netop har taget i brug.

Robotten er i stand til at krybe ind af døråbninger på 80 cm. men har der
efter en arbejdsradius på 12 meter, når den har slået sine kraftige, hydrau
liske støtteben ud til siderne.

Maskinen er i stand til at arbejde med alle former for nedbrydningsar
bejde, lige fra de dybe hug med en hydraulisk hammer til rydning af ar
bejdsstedet for murbrokker. Den kræver kun to ting. Det er elektricitet og 
en mand, der betjener fjernstyringspulten«.

»Grimt«, altså hårdt og slidsomt arbejde, er med en sådan robot således 
blevet lettere for arbejdsmændene. Jan Brandis opsummerede i 1997 
udviklingen: »Med indførelsen af de nye maskiner så troede mange, at 
de ville blive arbejdsløse. Men vi har faktisk aldrig været flere - og vi 
har aldrig haft så mange maskiner som nu«.12

At nedbrydning kan være et farefuldt arbejde ses af billedet, der forestiller to arbejds- 
mænd fra K. Hindhedes ingeniør- og entreprenørfirma i færd at hugge mursten løse. 
Billedet, som er et blandt mange, er angiveligt taget i begyndelsen af 1943 i Borger
gade i København. Foto i K. Hindhedes arkiv. Erhvervsarkivet.
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De mange nye specialmaskiner har ligesom eksempelvis anvendelsen 
af sprængstof gjort nedbrydningsbranchen til et erhverv, der i dag er 
højt specialiseret, og som kræver arbejdsfolk, der behersker ekspertise 
og akkuratesse. Nedbrydningsfolk er ikke længere hverken sigøjnere el
ler cowboys, men arbejdsfolk, der for eksempel på Entreprenørhøjsko
len i Ebeltoft gennemgår kurser, der giver »en praktisk orienteret indfø
ring i det teoretiske grundlag for nedbrydningsvirksomhed«.13

Tilbage tilfortiden - genbrug af byggematerialer
Af billeder fra 1940’erne i K. Hindhedes arkiv ses arbejdsmænd sid
dende overskrævs på en husmur i Borgergade-kvarteret i København. 
De to arbejdsmænd hugger tydeligvis møjsommeligt mursten løse. At 
husene ikke blot blev mejet ned, skyldes ikke blot fraværet af særligt 
anvendelige entreprenørmaskiner, og at dømme efter billedet mere 
hensyn til omgivelserne samt i øvrigt de økonomiske forhold for ned
rivningsopgaver på dette tidspunkt. Endnu i midten af 1900-tallet be
talte en entreprenør for at få lov til at nedbryde bygninger. Byggema
terialerne var værdifulde, og når en bygning skulle nedrives, blev der 
holdt en slags auktion. Den højstbydende vandt retten til nedbrydning
en og dermed også salg af byggematerialerne. Vendingen »solgt til 
nedbrydning«, der af og til ses i 16-1700-tallet, antyder, at salg af ret
ten til nedbrydning af materiale har været et grundvilkår gennem år
hundrede.

I takt med den teknologiske udvikling i 1950’erne og 1960’erne blev 
vilkårene for nedbrydning markant ændret. Store byggevirksomheder 
var allerede i 1800-tallets sidste halvdel begyndt at befatte sig med 
nedrivning som forarbejder i konkrete nybygningsprojekter. Nedriv
ning af de gamle bygninger på en grund blev med andre ord en del af 
en samlet entreprise. Billederne fra entreprenørfirmaet Emanuel Jensen 
og Heinrich Schumachers arkiv, der viser det forfaldne område, Præs- 
tekærshaven i Brønshøj i 1956, slutter med et fundamenteringsbillede 
til det boligbyggeri, der siden skød op på området. I efterkrigsårene op
stod imidlertid specialiserede virksomheder, der alene tog sig af ned
brydning.

Årsagerne til denne specialisering skyldtes sammenfaldende om
stændigheder mellem nyudvikling og produktivitetseffektiviseringer 
inden for byggebranchen og hastigt voksende behov for nedbrydninger.

Den skånsomme nedbrydning af byggemateriale med henblik på gen
anvendelse var ikke længere rentabel - for eksempel set i lyset af den
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Præstekærshaven ved Frederikssundvej i Brønshøj er et eksempel på et saneringsmo
dent kvarter. Området blev nedrevet af firmaet Emanuel Jensen og Heinrich Schuma
cher i 1956. Øverst på modsatte side ses et stort udsnit af området. På nærbilledet 
nedenfor ses bl.a. døre og vinduer udtaget til genbrug. Midt i billedet er et reklame
skiltfor Rockwool - men her hjalp isolering tydeligvis ikke længere! Overfor ses en 
arbejdsmand under møjsommelig udgravning afen træstub. Fotos i Em. Jensen & H. 
Schumachers arkiv, Erhvervsarkivet.

stigende anvendelse af betonelementer - og samtidig havde politisk 
vedtagne saneringer af usunde beboelsesejendomme samt udflytning af 
fabrikker fra bykerner til nye industrikvarterer skabt et stort behov for 
en specialiseret nedbrydningsbranche.14 I takt hermed udvikledes speci
fikke entreprenørmaskiner. Her må nævnes bulldozeren, der blev kon
strueret i USA i 1936 og indført i den amerikanske hær i 1942.1 efter
krigsårene vandt maskinen indpas i entreprenørbranchen, ikke bare til 
jordflytning, men også til nedbrydning. Per Brandis var en af de første
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Entreprenørmaskiner blev efterhånden taget til hjælp. Denne dozer med larvefødder 
og læsseskovl - samt en tilsyneladende ugennemsigtig forrude! - indgik tilsyneladen
de i K. Hindhedes maskinpark. Dateringen er oplyst til 1942-43, men det er tvivlsomt 
om bæltekøretøjer har været anvendt i Danmark så tidligt. Maskinfører Bent-Ole Lar
sen, der siden 1970’erne har studeret entreprenørmaskinernes historie, har rådført sig 
med gamle kolleger, og alle mener at genkende maskinen som en »International« fra 
omkring 1960. Foto i K. Hindhedes arkiv, Erhvervsarkivet.

i Danmark, der anvendte bulldozeren ved saneringer.15 Der er ikke pro
duceret bulldozere i Danmark, så der har været tale om import.161 1959 
reklamerede en dansk importør af maskiner fra den gamle og velkend
te tyske maskinproducent Demag (grundlagt 1819 og i dag verdensom
spændende maskinindustrikoncern) med bulldozere.17 Andre tyske fa
brikanter var eksempelvis Hanomag. I 1959 blev importen af bulldoze
re for første gang opgjort separat i de officielle statistikker. I 1959 blev 
der importeret i alt 45 bulldozere, heraf 27 stk. fra USA, 10 stk. fra Stor- 
britanien og 8 stk. fra Vesttyskland.18 Ved nedbrydning havde bulldoze
ren den store fordel, at den let jævnede mindre bygninger med jorden 
og desuden kunne samle brokker og bygningsmaterialer, der i forvejen 
var nedbrudt, sådan at dette let kunne bortkøres til lossepladserne.

I 1960’erne og 1970’erne blev de fleste nedbrudte bygningsmateria
ler kørt på lossepladser og andre former for fyldpladser. Det kunne være 
mergelgrave og kridtgrave, eller hvor der nu ellers var »huller«, husker
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Gravko i funktion som nedbrydningsmaskine, angiveligt i 1942-43. Foto i K. Hindhe- 
des arkiv, Erhvervsarkivet.

Jan Brandis.19 Firmaet Ejlskov Consult i Risskov, der arbejder med mil
jøundersøgelser, offentliggjorde i starten af 2004 en undersøgelse, som 
bekræfter dette. På baggrund af blandt andet digitaliserede flyfotos 
skønner geologer, at der i hele landet findes op mod 100.000 råstofgra
ve og markhuller, der er blevet fyldt op med byggeaffald, overskuds
jord, sten, gammelt dagrenovation og desværre også kemikalier og an
det miljøfarligt produktionsaffald. Grus- og mergelgrave, 1er-, kridt- og 
tørvegrave, engområder og andre naturlige lavninger blev fra 1950’erne 
og frem til 1980’erne i vid udstrækning anvendt til depoter for alskens 
former for affald, herunder også byggeaffald.20

Nedbrydningen af bygninger med sigte på genanvendelse af bygge
materialer blev således i vid udstrækning bogstaveligt talt skrottet. Bull- 
dozere mejede nu »skidtet« ned, og gravemaskiner og andre entrepre
nørmaskiner sørgede for at læsse affaldet på lastbiler, der dumpede det 
på både godkendte og ikke-godkendte steder.

Samtidig trak flere andre faktorer dog i modsat retning. I 1970’erne 
og 1980’erne voksede miljøbevægelsen frem. Den kendte organisation 
NOAH blev stiftet i 1969, og i starten af 1970’erne blev miljøbeskyt-
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Under nedbrydningen i 1940 af en betonsilo i Nordhavn i København blev arme
ringsjernet frigjort fra betonen. Som det ses, skete det ved hjælp af en trykluftsham
mer. Foto i K. Hindhedes arkiv, Erhvervsarkivet.

telse et begreb, der med Miljøbeskyttelsesloven i 1974 fik et konkret 
indhold. Velstandsbølgen, der rullede ind over landet i slutningen af 
1950’erne, fik et tilbageslag med oliekrisen i 1973. Genbrug, energi
besparelse osv. blev nye fænomener, der optog høj og lav, ung og gam
mel og gjorde op med 1960’ernes »smid-væk-kultur«. Fra 1970’erne 
blev miljøkravene til lossepladser m.v. skærpet; det blev mere besvær
ligt at finde andre egnede deponeringspladser, deponeringsafgifter blev 
indført, og der voksede et ønske frem om at begrænse udnyttelse af de 
basale råstoffe mest muligt ved genindvinding.

I takt hermed etablerede nedbrydningsvirksomhederne »butikker« i 
form af lagerhaller og lagerpladser for genbrugsmaterialer. Tidligere 
havde især landmænd aftaget anvendelige materialer, men nu meldte 
bybefolkningen sig også som købere af træplanker, gulvbrædder, vin
duer, døre, tagplader, radiatorer, VVS-artikler og meget andet. Ligesom 
der gik »sport« i afsyring af gamle møbler og afhøvling af trægulve, fik 
genbrug fra 1980’erne nærmest karakter af en folkesag. Mange ned
brydningsvirksomheder red med på bølgen og etablerede direkte salg til 
forbrugere. Per Brandis, der i 1959 havde etableret sig i Ledøje Mølle 
ved Smørum, anlagde for eksempel et »torv« med salg af genbrugsma
terialer, og Kingo Karlsen solgte ligeledes materialer fra sin plads i Fun- 
derholme. Da virksomheden i 1983 flyttede til det nedlagte teglværk på 
Herningvej i Lysbro, blev der naturligt nok etableret en stor salgshal.
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Mursten, tree brædder og forvredent jern i en pærevælling. Som det ses af billedet fra 
1979 af nedbrydningen af hjørnegrunden Vestergade/Grønnegade i Århus, blev selek
tiv nedbrydning endnu ikke anvendt. Træ synes dog pænt at blive samlet i containeren 
i forgrunden. Foto udlånt af Kingo Karlsen.

Som eksempler på genbrug kan nævnes Skanderborgs 115-årige 
gamle station med tagudhæng og perrontag, der var løftet og båret af 
jernsøjler med fornemme løvefødder og gesvejsninger. Alt blev nedre
vet, men de flotte søjler blev ikke skrottet. Kingo Karlsen meldte klart 
ud. »Nej, nok river vi ned, men vi er ikke vandaler. Søjlerne er averte
ret til salg i deres helhed, og lykkes det ikke at finde en passende an
vendelse for dem nu, opmagasineres de hos os, indtil den rigtige mu
lighed for deres tilbagekomst viser sig«.21 En mulighed viste sig i Kø
benhavn. To af de solide støbejernssøjler kom til at danne et smukt 
indgangsparti til restauranten A Hereford Beefstouw ved siden af Ti
volis hovedindgang - ligesom i øvrigt den kendte restaurants gulvplan
ker blev opskåret af bjælker, der tidligere bar taget på Horsens Damp
mølle.22
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Mindre synlig, men af meget stor betydning blev genanvendelse af 
råstoffer. Siden 1980’erne er beton, mursten og tegl blevet knust i for
skellige størrelser og solgt til vejfyld og lignende. Den omkring 30 år 
gamle virksomhed, P. Olesen & Sønner i Hovedgård, annoncerer i 2004 
eksempelvis med knust beton fra 0 til 45 mm. til 42 kr. pr. ton. Hvis man 
lige mangler ...23

Den administrende direktør for P. Brandis A/S, Jan Brandis, har i 
1997 sammenfattet denne udvikling: »Vi er vendt tilbage til fortidens fi
losofi om, at alt hvad vi river ned skal bearbejdes og genbruges. Til 
gavn for samfund og miljø«.24

Nedbrydning i nyere historisk perspektiv
De nedbrydningsarbejder, som de to virksomheder, P. Brandis & Søn 
A/S og Kingo Karlsen A/S, har forestået i det 20. århundredes sidste 
halvdel, tegner et interessant billede af opgavernes karakter.25 En af Per 
Brandis’ første opgaver var nedrivningen af Rungsted Badehotel. 
Brandis betalte 62.000 kr. for at få lov til at nedbryde badehotellet. I 
starten af 1950’erne fulgte nedrivningen af Frederiksbergs gamle råd
hus, der gav plads for Falkoner Centret. De store saneringer i Adelga- 
de-Borgergade-kvarteret i København deltog entreprenøren også i, og i 
midten af 1950’erne gennemførtes en række store opgaver i Odense. 
Københavns Flæskehal, der havde mistet sin betydning, da man fik 
Kødbyen i 1934, blev nedbrudt i 1962.1 1964 eksploderede Valby Gas
værk, og nedrivningen blev overladt Brandis. Krystalisværket på Fin- 
sensvej i København, der producerede isblokke til nedkøling, var blevet 
overflødigt som følge af køleskabenes indtog i de danske hjem. Brandis 
måtte allierere sig med militære eksperter om at bortsprænge en 40 me
ter høj skorsten. Hvor Vanløse Station ligger i dag, lå tidligere Løn
strupgården, der bestod af mange træhuse. En gruppe aktivister besatte 
området i maj 1970, og Per Brandis blev i første omgang forhindret i at 
rydde området, der i folkemunde blev kaldt »Knivstikkerlejren«. Det 
endte dog med nedrivning og afbrænding af hele barakbyen. Rydningen 
af de 32 tønder land omkring Østre Gasværk - kun tanken, der nu er te
ater, blev bevaret. Samtidig, i 1975, nedrev firmaet Husum Kirke. Der 
var ikke plads til en udvidelse. Året efter røg Hørsholm Klædefabrik for 
at give plads til kulturhuset Trommen. I 1977 nedrev Brandis Søndre 
Toldbod, hvis konstruktion ikke lod sig genanvende. Til erstatning fik 
vi A.P. Møllers hovedsæde. P. Brandis & Søn A/S fik mange flere op
gaver på havnefronten i København. Larsens Plads blev ryddet og gjor-
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de plads til Amaliehaven. Det skete i 1983. For virksomheden blev Lar
sens Plads afslutningen på den epoke, hvor materialet blot skulle knu
ses bedst muligt, så det kunne læsses på en lastvogn. I 1983 fjernede 
Brandis også Stellings Farve- og Lakfabrik i Valby, hvorved der blev 
plads til en udvidelse af Toftegårds Plads. I 1980’ernes første halvdel 
foretog Brandis saneringer og gårdrydninger i kvarteret omkring Sankt 
Hans Torv på Nørrebro. Den populære musikscene »Saltlageret« blev 
nedrevet i slutningen af 1980’erne, hvor virksomheden i øvrigt også 
blev beskæftiget på Thule Air Base, hvor den stærke blæst krævede nye 
facader og tage. Blandt arbejderne i 1990’erne kan nævnes opgravning 
af gamle bunkers på Rådhuspladsen i København og nedrivninger i Kø
benhavns havn.

Men Brandis & Søn A/S hovedsageligt har udført arbejder på Sjæl
land, har Kingo Karlsen hovedområde været Jylland og Fyn. De mange 
avisudklip i virksomhedens arkiv giver et meget detaljeret billede af 
nedbrydningsopgaver, der ikke virker overraskende i forhold til udvik
ling i erhvervsliv og samfundet i øvrigt.

På nedlagte gas-, tegl-, sav- og fjernvarmeværker er for eksempel 
nedbrudt skorstene, der ubrugt har været til stor risiko for at blæse om
kuld og anrette store skader. Overflødiggjorte siloer og vandtårne er ty
pisk blevet fjernet ved sprægning med militærisk præcision. I en lang 
række tilfælde har sprængning ikke været muligt på grund af de om
liggende bygninger. På gasværkets grund på hjørnet af Jægergårdsgade 
og Spanien i Århus måtte en 60 meter høje skorsten eksempelvis pilles 
ned med håndkraft - af folk på en lille platform, der blev hejst op af en 
kran.

Fjernelse af gamle vej- og jernbanebroer, der er blevet overflødig
gjorte efter nedlæggelse af lokale jernbanestrækninger eller har vist sig 
for lave for moderne lastvogns- og bustrafik, har også hørt til opgaver
ne. Den gamle vejbro over Vestre Ringvej i Lysbro, der blev opført i 
1954 i forbindelse med Kjellerupbanen, og som adskillige lastbiler med 
højt læs i årenes løb er stødt ind i, blev eksempelvis en mørk november
nat i 1998 hugget ned af Kingo Karisens store gravko. Andre broer er 
blevet ofret som led i nye vejanlæg, f.eks. Kallerupbroen over motor
vejen ved Hedehusene. 7. juni 1975 blev den 40 meter lange og 11,5 
meter brede bro med en betontykkelse på en halv meter bortsprængt 
med 177 kg. sprængstof for at give plads for tilslutningen af den sidste 
etape af Holbækmotorvejen mellem Hedehusene og Tåstrup.

I bykerner er der foretaget nedrivninger for at gøre plads til butiks
centre, nye kontor-, forretnings- og bankbygninger. I sommeren 1976
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Silosprængning 
hører til Kingo 
Karlsen A/S s 
specialiteter. 
Her er det Aal
borg Foderstof 
Imports gamle 
silo på Ålborg 
havn, der falder 
ved en præci
sionsspræng
ning. Fotos ud
lånt af Kingo 
Karlsen.
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måtte adskillige ældre bygninger i Viborg lade livet for at gøre plads til 
butikscentret Set. Mathias marked. En række store gadegennembrud i 
provinsbyer har også givet arbejde, ligesom nedbrydning af mere eller 
mindre nedslidte, offentlige bygninger som for eksempel det gamle 
posthus i Silkeborg og den gamle jernbanestation i Skanderborg. Indu
striens udflytning til industrikvarterer har været med til at fylde ordre
bøgerne, ligesom naturligvis fabrikker, der er blevet nedlagt, eksempel
vis Silkeborg Andelssvineslagteri, der blev startet i 1908 på en attraktiv 
grund ved Langsø og nedlagt i 1970, og som Kingo Karisens folk ned
rev i 1974. Nedbrændte bygninger som blandt andet Århus-Hallen er 
også definitivt fjernet af Silkeborg-firmaet, der med Tørrings Cigarfa
brikker i Nedergade i Odense måtte påtage sig en endnu en nedbrydning 
af en bygning, der var besat af boligaktivister.

Foruden bunkers fra besættelsesårene har blandt de mere specielle 
opgaver været nedrivning af såkaldte »rockerborge«. Skanderborg 
Kommune havde overladt den lokale klub »Spidserne« den lokale »La
degård« som klublokale, men efter en ildkamp mellem rockere mistede 
kommunen tålmodigheden, og i 1984 lod den stedet jævne med jorden. 
Tilsvarende i Randers i 1987, hvor sammenstød mellem to rivaliseren
de klubber, »Piraterne« og »The Reapers«, førte til nedrivning af Pira
ternes klubhus, en gammel fabriksbygning, som kommunen også havde 
tildelt rockerklubben som klubhus. »King Kong Karlsen« klarede disse 
sager. En helt speciel opgave var en opgave i Odder i 1981, hvor sten
huggeren Steen Krarup Jensen i protest mod kunstnernes generelle vil
kår hyrede virksomheden til at bortsprænge hans tonstunge kunstværk 
»Udsagn«.

Sprængninger er sjældent mislykkedes for Kingo Karlsen A/S. Den 
26. maj 1986 skulle Stormbroen ved Slagelse Station dog fjernes, og det 
blev en slem affære. Arbejdet skulle gennemføres om natten og være 
færdig, så det første tog kunne passere kl. 05.35 Et voldsomt regnvejr 
ledte imidlertid de 8.000 volt, der skulle have sat gang i det plastiske 
sprængstof udenom og ned i broen. Fuseren var ikke bare irriterende for 
de mange tilskuere, men naturligvis også for Vermund Kingo Karlsen. 
Det værste var ikke den økonomiske bet på omkring 100.000 kr., men 
firmaets renommé. »Det er så forfærdeligt, at hvis jeg kunne græde, så 
gjorde jeg det. Jeg har aldrig været udsat for det før«, udtalte han til 
Sjællands Tidende efter den mislykkede sprængning. En uge senere 
blev den genstridige bro udsat for en ny sprængning efterfulgt af tæsk 
med en betonkugle. Da skærebrændere efterhånden fik bugt med den 
svære jernarmering, gav broen endelig efter.
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Brancheorganisering og miljøstandarder
I april 1983 blev der inden for Entreprenørforeningen dannet en inter
essegruppe for nedbrydningsvirksomheder. Konkret var det behovet for 
bistand i forhandlinger med Det Københavnske Byfornyelses- og Sane
ringsselskab, der førte til dannelse af gruppen, der udviklede sig til en 
sektion under Entreprenørforeningen, nu Dansk Byggeri. I starten af 
1980’erne blev det vurderet, at omkring 70 virksomheder påtog sig ned
brydningsopgaver. Antallet af virksomheder med nedbrydning som do
minerende aktivitet var dog kun 14. Den nuværende sektion under 
Dansk Byggeri har 26 medlemsvirksomheder. Sektionen er medlem af 
EDA, European Demolition Association, og Jan Brandis er vicepræsi
dent i den europæiske sammenslutning.

Sektionen, hvis bestyrelse i 2004 består af Per Brandis (formand), Per 
Mortensen og Thomas Kingo Karlsen, har følgende formål:

- at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne.
- at fremme den mest hensigtsmæssige nedrivning af bygninger og an

læg.
- at medvirke til den mest hensigtsmæssige håndtering/levering af rest

produkter, affald og forurenet jord hidrørende fra nedrivningsvirk
somhed.

- at give medlemmerne indflydelse på rammerne for branchens tekni
ske og faglige udvikling.

- at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning af nedrivningspro
blemer og i denne forbindelse opstået genbrugs- og affaldsproblemer.

- at repræsentere medlemmerne over for myndigheder, styrelser og an
dre organisationer i forbindelse med specielle erhvervsspørgsmål af 
fælles interesse.

- at udarbejde en kvalitetssikringsvejledning for nedrivningsentrepri
ser.26

Som medlemmer kan optages enhver dansk virksomhed, der er medlem 
af Dansk Byggeri, »og som i væsentlig grad beskæftiger sig med ned
rivning af bygninger og anlæg«. Medlemskab af sektionen indebærer en 
forpligtelse til ikke at handle i strid med de ovennævnte formål samt at 
følge »Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning«.

Som led i Miljøstyrelsens »Handlingsplan for Affald og Genanven
delse 1993-97« blev efter omkring tre års forarbejder og forhandlinger 
mellem Miljøstyrelsen og Entreprenørforeningens Nedbrydningssek
tion i 1996 vedtaget »Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning«,
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11989 dannede Kingo Karlsen A/S sammen med flere andre entreprenørvirksomheder 
Dansk Råstof Genbrug, der anskaffede et anlæg til knusning af beton og tegl med hen 
blik på genanvendelse som vejfyld og lignende. Der var tale om et specialbygget, mo
bilt kæbeknuseranlæg med en samlet vægt på 55 tons. Nedknusningen foregår ved, at 
gravemaskinen (en Kobelco 916 på 43 tons) læsser betonbrokkerne op i fødetragten. 
Brokkerne fødes herefter ned i knuseren. Jern frasorteres med magnetbånd, og det 
nedknuste materiale føres værk fra maskinen via et transportbånd. På billedet fra 
1989 ses det nye anlæg i arbejde på Kingo Karisens knuseplads i Silkeborg. Foto ud
lånt af Kingo Karlsen.

forkortet til NMK 96.27 Ordningen, der endnu er gældende, forpligter 
medlemmerne af sektionen til »at foretage selektiv nedbrydning til 
fremme af øget genanvendelse af bygge- og anlægsaffald«. Med NMK 
96 blev der indført en norm for miljørigtig nedbrydning. Aftalens 
hovedsigte er størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse samt 
at sikre en effektuering af de gældende miljøbestemmelser på affalds
området, herunder de kommunale regulativer om sortering, anvisning 
og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Begrebet »selektiv nedbryd
ning«28 blev præciseret i §2: Inden bortfjernelse fra pladsen skal mate
riale og affald sorteres grundigt. Den selektive nedbrydning skal efter 
aftalen foregå ved

- afklædning af objekt, f.eks. fjernelse af affald til specialbehandling, 
udtagning af inventar og efterladte effekter, fjernelse af installationer 
og bygningsmaterialer m.v.
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- nedrivning af konstruktion, f.eks. nedtagning af tagkonstruktion og 
nedrivning af råhus.

- rydning af grund, f.eks. opgravning af fundamenter, fjernelse af olie
tanke, rydning af træer og buske, og oprydning og planering.

Hensigten med den selektive nedbrydning er en genanvendelse på 
mindst 80%. Ved genanvendelse forstås blandt andet anvendelse af ned
brydningsmaterialer til samme eller beslægtede formål som hidtil, ud
nyttelse af nedbrydningsmateriale for eksempel ved omsmeltning af 
jern og metal, plast mv. eller anden anvendelse af materialeegenskaber
ne til erstatning for primære råstoffer. Deponering på fyldpladser skal 
efter aftalen så vidt muligt bringes til ophør, og der må højst deponeres 
5% af nedbrydningsmængderne på kontrollerede lossepladser. Virk
somhederne er ligeledes forpligtet til, at bortskaffelsen af farlige stoffer 
som asbest samt olie og kemikalieaffald sker i henhold til alle gælden
de regler. Reglerne for kvalitetssikring, kontrol og tilsyn i NMK 96 er 
ganske omfattende og levner ikke plads til »snyd på vægten« eller an
dre omgåeiser. Enhver overtrædelse af reglerne i NMK 96 vil i øvrigt 
betyde eksklusion af Nedbrydningssektionen.

I overensstemmelse med disse krav lancerer Danmarks førende ned
brydningsvirksomheder sig i 2004 som miljøbevidste på deres hjemme
sider på Internettet. Alle nedbrydningsmaterialer, der køres fra pladser
ne, bliver sorteret og registreret, således at det kan dokumenteres, til 
hvor og hvad materialerne er bortskaffet. Kingo Karlsen A/S sætter må
lene højere end NMK 96, idet sigtet er mindst 90% genbrug eller gen
anvendelse. Det lykkes til overmål. I 2002 gennemførte Silkeborg-virk- 
somheden omkring 100 nedbrydningsprojekter. 97,8 af materialet - 
knust beton og tegl og mindre mængder byggematerialer - blev anvendt 
til direkte genbrug. De resterende 2,2% fordelte sig med 1,4% på isole
ringsmaterialer, plast, asbesttagplader mv. (deponering), 0,6% træaffald 
og andet brandbart (forbrænding), 0,1% ren jord (fyldplads) og 0,1% 
olie og kemikalier mv. (specialbehandling).29

Man er således ikke alene »vendt tilbage til fortiden«, som Per Bran
dis formulerede det i 1997, man er nået langt længere i genbrug af ma
terialer og råstoffer. Økonomisk set er der store udsving i nedbrydnings- 
og genbrugsbranchen. Erhvervsbladet offentliggjorde i september 2003 
en analyse under overskriften »Nedrivningen skraber bunden«. Som 
konsekvens af blandt andet en politisk nedprioritering af byfornyel
sesområdet kører over halvdelen af landets nedbrydningsvirksomheder 
med underskud, og længslen efter bedre tider er udbredt.30
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Mens BZ-bevægelsen stort set er uddød, og der saledes næppe kan 
ventes nye opgaver som følge af boligaktivisme, er der ikke tvivl om, at 
der fortsat er brug for højtspecialiserede nedbrydningsvirksomheder. En 
af de opgaver, der formentlig vil tiltage i styrke i de kommende år, er 
nedbrydning af boligblokke, der blev opført i 1960-70’erne, og som en
ten er plaget af byggesjusk, sociale problemer - eller begge dele. En 4- 
etages boligblok med et grundareal på ca. 1.140 m2, der var opført i 
1962 på Kongeleddet i Rødbyhavn, blev eksempelvis nedrevet i 1997. 
En tilstandsrapport om byggeriet, der er medtaget i en undersøgelse fra 
Statens Byggeforskningsinstitut, vidner om et helt igennem uholdbart 
byggeri.31 Kombineret med de sociale problemer, der desværre ofte 
præger den store almennyttige boligsektor, medfører det let forslag om 
nedrivning frem for renoveringer. Århusianske lokalpolitikere har for 
eksempel i de senere år talt om nedrivning af både Gjellerup-parken og 
Bispehaven i det vestlige Århus.

Det vil være guf for »King Kong Karlsen« og hans kolleger.

Noter
1. Foruden Henrik Vedel-Smith: »Glimt af byens 

kaserneliv«, Århus-årbog, 1983, s. 131-39, byg
ger afsnittet primært på avisudklip i Preben 
Rasmussens Samling i Erhvervsarkivet samt i 
Kingo Karisens arkiv, der fortsat opbevares 
hos virksomheden. I forbindelse med nærvæ
rende artikel er der igangsat el arbejde med at 
sikre bevaring af arkivalier fra nedbrydnings
virksomhederne.

2. Oplysningerne om Kingo Karlsen A/S stammer 
fra jubilæumsskriftet Nedbrydning gennem 40 
år 1955-95 Kingo Karlsen A/S. virksomhedens 
hjemmeside på Internettet: www.kingo.biz/ og 
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tryk af ældre avisartikler.

3. Interview med Erik Kjersgaard, Boligen, nr.8, 
1991, s. 12-13.
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1973, s. 160.

5. Et ret stort antal klostre, kirker, slotte, herre
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borg slot sydvest for Bredebro, der er beskrevet

i Knud Schmidt Nielsen: Trøjborg - borg og 
mennesker (1997).

6. P. Brandis & Søn udgav ved virksomhedens 
50 års jubilæum i 1997 et flot lille jubilæums
skrift Plads til Nyt. En udviklingshistorie om 
P. Brandis & Søn igennem 50 år (42 s.). Virk
somheden Villy C. Petersen A/S i Valby 
er dog formelt ældst. Adm. direktør Frank 
C. Petersen, der er barnebarn af stifteren Villy 
C. Petersen, oplyser at denne løste nærings
brev i 1944 som murer og dette år derfor reg
nes som etableringsår. Det er dog uklart, hvor 
nedbrydningsvirksomheden blev påbegyndt. 
Samtale med Frank C. Petersen 11/2-2004. 
Det skal også nævnes, at under nedbrydnings
virksomheder i Green 2003 fremtræder Uni- 
scrap A/S, der er anført til at være stiftet i 
1856. Den landsdækkende virksomhed, der 
især er kendt for genbrug inden for papir, glas 
osv., men også i dag foretager egentlig gen
brydning. Da der er tale om en lang række af 
fusioner, og det er uklart, hvornår nedbryd
ning påbegyndtes, er der her set bort fra den
ne.

7. Licitationen 31/12-1984.
8. Samtaler med professor, dr.phil. Jens Engberg 

1/2-2004 og adm. direktør Jan Brandis, Bran
dis A/S, 3/2-2004.
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Sabroe i Japan
Af Ib Asboe Jørgensen

Med det danske landbrugs omstilling fra kornavl til husdyrbrug i 
slutningen af det nittende århundrede opstod et marked for kølean
læg, og i 1897 stiftedes Thomas Ths. Sabroe i Aarhus. De mekaniske 
køleanlæg vandt imidlertid kun langsomt indpas på mejerierne, og 
Sabroe blev straks fra starten afhængig af at kunne eksportere. Fra 
1910 kom en betydelig eksport i stand til Japan gennem eksport
agenter, som imidlertid måtte give op i 1926 over for den stigende 
japanske protektionisme. I den situation trådte en dansk iværksætter 
Gudmand Akselbo til og stiftede sammen med Sabroe The Sabroe 
Company of Japan, Ltd. Ved Akselbos alt for tidlige død i 1931 over
tog en japaner Yasuyuki Kojima styret, og under hans ledelse over
levede virksomheden krigsperioden og udviklede sig til en førende 
fabrikant og leverandør af køleanlæg til de japanske skibsværfter. 
Kojima opnåede at virke for Sabroe gennem 50 år. På det højeste be
skæftigedes 175 personer, men den seneste periode med nedgang i 
skibsbyggeri og problemer med omstilling til nye markeder og ny le
delse efter den legendariske Kojima har medført, at der i dag be
skæftiges 40. Selskabet er i god drift og i lighed med moderselska
bet under nyt navn: York Japan. Dette er beretningen om 75 års sam
eksistens mellem et moderselskab og et datterselskab på tværs af sto
re forskelle i virksomhedskulturer og dramatiske episoder under den 
anden verdenskrig.

Straks fra sin start i 1897 var Sabroe meget aktiv på eksportmarkeder
ne. Af de første 100 kølemaskiner, produceret i perioden 1897 til 1901, 
afsattes de 60 uden for Danmark. De største aftagere var Irland, Hol
land, Tyskland og Sverige, enkelte maskiner sendtes helt til Argentina. 
Kunderne var så langt overvejende mejerierne, men der leveredes også 
maskiner til margarinefabrikker, chocoladefabrikker, bryggerier samt 
en maskine til Sabroes første kunde for et skibskøleanlæg, Det Forene
de Dampskibsselskabs S/S Frejr.

Sabroe betjente sig af salgsagenter, og på oversøiske pladser var det 
ofte europæiske firmaer, som repræsenterede en række eksportører. På 
den tid var det meget omstændeligt og tidrøvende at foretage salgsrej
ser, så man var stærkt afhængig af en god salgsagent.
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Isværk til produktion af 10 ton klar blokis dagligt leveret i 1911 til The Takaoka Sei- 
hyo Kabushiki Kaisha, Takaoka-shi, Toyama-ken af Danish Trading Co., Kobe (Det 
Danske Handelskompagni). Foto i Sabroes arkiv.

I Japan fik Sabroe forbindelse med firmaet Langberg, Voss & Co. i 
Tokyo, som i 1910 solgte de første Sabroe kølemaskiner. Det var blok- 
isværker med kompressorer af H-typen med liggende cylinder for kø
lemidlet kulsyre. Aktiviteten fortsatte under »Det Danske Handelskom
pagni« i Kobe, og ved udbruddet af den 1. Verdenskrig var der leveret 
13 anlæg. Efter krigen kom forretningerne med Japan i gang igen i 
1920 gennem det svenske firma J.A. Kjellberg & Söner, senere Kjell
berg Successors A/B Stockholm. Firmaet havde en filial i Kobe med en 
køleafdeling, som gennem de følgende 4 år udfoldede en betydelig 
aktivitet både for landanlæg og for skibsanlæg. Der kunne dog kun 
importeres kølekompressorer - på grund af Japans protektionistiske 
politik, så Kjellberg måtte påtage sig lokalfabrikation af øvrige an
lægsdele.

I 1925 gik importen helt i stå, og Kjellberg Successors Ltd. beslutte
de at nedlægge deres køleafdeling i Kobe pr. 1. august 1926. Som agen
ter for Sabroe havde de placeret omkring 70 kølemaskiner på det ja
panske marked, men den japanske protektionisme tvang dem til at fra
vælge køleaktiviteten. Lederen af køleafdelingen var danskeren inge-
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niør Gudmand Akselbo, og blandt hans medarbejdere var den 30 årige 
japaner Yasuyuki Kojima, som havde fået sin uddannelse på Kobe 
tekniske skole og erfaring fra 8 års ansættelse ved Kawasaki Dockyard 
Ltd. i Kobe.

Sabroes agent, Kjellberg, ud
arbejdede tryksager med ja
pansk tekst. Tallet 4000 refe
rerer til det antal kølemaski
ner, Sabroe på det tidspunkt 
havde produceret! Sabroes 
arkiv.
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Anlæg mecl Sabroe kølemaskine type B installeret af Kjellberg i 1925 hos Fukusho 
Koshi, Yamagata-dori, Dairen. Bemærk instruktionerne på væggen! Foto i Sabroes 
arkiv.

Datterselskabet stiftes
I forståelse med Kjellberg tog Akselbo initiativet til at føre køleafde
lingen videre som et selvstændigt firma. Han søgte at interessere Sabroe 
for at indskyde kapital og fik hjælp af Danmarks chargé d’affaires i To
kyo, Ejnar Wærum, som under et ophold i Danmark besøgte Sabroe for 
at orientere om forhold og muligheder i Japan. Det var naturligvis et 
handicap, at de lange rejsetider dengang ikke tillod at gøre observatio
ner ved selvsyn, når der skulle træffes hurtige beslutninger af vidtræk
kende betydning, og breve var normalt tre uger undervejs. Kommuni
kationen foregik pr. telegrammer i kode, hvor man forhandlede om fi
nansiering, medens øvrige forhold måtte bero på tillid til Akselbos døm
mekraft og så naturligvis et stærkt ønske hos Sabroe om at bevare kon
takten med et marked, som havde aftaget et antal maskiner svarende til 
7% af produktionen.

Under hr. Wærums besøg den 12. juli 1926 gav Sabroe tilsagn om at
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deltage i stiftelsen af The Sabroe Company of Japan, Ltd. med et ind
skud på 20.000 yen, hvilket dengang svarede til 36.500 danske kroner. 
Akselbo deltog med 15.000 yen, hvoraf de 5.000 var kontant og 10.000 
var betaling for goodwill. Akselbo fik endvidere ret til at indskyde yder
ligere 5.000 yen. Et lager af maskiner i firmaet Kjellberg overgik til det 
nye firma i konsignation til en værdi af 5.000 yen.

Akselbo gik straks i gang med stiftelsesformaliteterne, og også for 
Sabroe var der en formalitet at opfylde. Det var første gang, at Sabroe 
stod overfor at skulle stifte et datterselskab, og i henhold til Sabroes 
vedtægter krævede det en godkendelse af generalforsamlingen, som 
blev indkaldt ekstraordinært den 10. august med det ene punkt på 
dagsordenen: Ret til at tegne aktier i andet selskab. Bestyrelsen fik be
myndigelse til at tegne aktier til et beløb af 20.000 yen i det aktiesel
skab, som agtedes dannet til videreførelse af salgsforretninger i Japan af 
Sabroes kølemaskiner. I Japan holdtes et stiftende møde den 15. juli 
1926 med vedtagelse af »Articles of Association« for The Sabroe Com
pany of Japan, Ltd. Den 10. august 1926 blev der afholdt konstitueren
de generalforsamling på Kjellbergs kontor i Osaka, hvor det kunne kon
stateres, at aktiekapitalen var fuldt indbetalt. Gudmand Akselbo blev 
valgt som administrerende direktør for selskabet, og dermed var Sabro
es første datterselskab gået i gang. Selskabet fik kontor i TAIHEI buil
ding, 158, Sonezaki-cho, Kami, 3-chome, Kita-ku, Osaka.

Gudmand Akselbo
Hvem var så denne iværksætter af et dansk selskab i Japan? Gudmand 
Akselbo er født i Langå i 1885 som søn af redaktør Akselbo i Randers. 
Gudmand Akselbo blev uddannet som maskinkonstruktør på »Strøm
men« i Randers og fik ansættelse på Sabroe i Århus i 1907, og i 1909 
hos Paasch & Larsen, Petersen A/S i Horsens. Han var gift med Marie 
Sørensen fra Randers, og begge havde de evne og vilje til at opleve no
get, gerne udenlands. Familien Akselbo med to små børn rejste i 1912 
til Hildesheim, hvor Akselbo fik ansættelse på den kendte køle- og me
jerimaskinfabrik AHLBORN. I juni 1914 drog familien til Tjumen i det 
vestlige Sibirien. Tjumen er den ældste by i Sibirien, velbeliggende ved 
floder og jernbane og center for et stort område med korn- og kvægavl. 
Det dengang meget kendte danske firma »Det Sibiriske Kompagni« 
under H.P. Hjerl Hansen drev omfattende forretninger med opkøb af 
smør og leverancer af industrivarer. I Tjumen oprettedes en maskinfa
brik til fremstilling af udstyr til mejeribruget, beholdere, kølere, span
de, junger etc., og Akselbo var udset til at lede denne aktivitet. Til trods
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På The Tokyo Peace Exhibition i 1922 udstillede Sabroe og Kjellberg kølemaskiner af 
typerne B TV og P 14. Foto i Sabroes arkiv.

for store vanskeligheder under Verdenskrigen fungerede fabrikken i 
Tjumen helt frem til 1919, hvor revolution og uroligheder til sidst tvang 
udlændingene bort. Da det ikke var muligt at rejse gennem Rusland, 
måtte evakueringen ske mod øst, og Akselbo sendte sin kone og to børn 
med den transsibiriske jernbane til Vladivostok. Forholdene tillod ikke 
ham selv eller det mandlige personale på fabrikken at rejse med, og Ak
selbo organiserede derfor transport på hesteryg for sig selv og nogle øst
rigske teknikere. Det lykkedes at gennemføre rejsen, takket være de me
get udholdende og hårdføre sibiriske heste. Familien blev genforenet i 
Vladivostok, men dermed var trængslerne ikke slut, for de havde ingen 
penge og derfor vanskeligheder med at blive taget ombord på et skib, 
som kunne bringe dem videre. Efter mange forsøg, også med danske 
skibe, kom de ombord på en italiensk damper, som imidlertid under rej
sen brød i brand og måtte slæbes ind til japansk havn.

Hvorvidt denne ufrivillige visit i Japan fik betydning for Akselbos se
nere beslutning om at slå sig ned i Japan, står ikke helt klart, for efter 
disse dramatiske oplevelser måtte familien tilbage til Danmark for at
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Gudmund Akselbo mens 
han var bosat i Tjumen, Si
birien fra 1914 til 1919.
Akselbo tog i 1926 initiati
vet til stiftelsen af The Sa
broe Company of Japan, 
Ltd. hvis leder han var 
indtil sin død den 20. no
vember 1931. Foto i Sa
broes arkiv.

falde til ro. Der er dog næppe tvivl om, at Akselbo har været om sig med 
sin gode tekniske erfaring i køleanlæg og internationale tilpasningsev
ne som solid ballast, og dertil en østrigsk orden, det røde kors med 
krigsdekoration, som anerkendelse for hans indsats for østrigske krigs
fanger i Sibirien og ledelse af evakueringen under urolighederne i Rus
land i juni 1919. Akselbo er givetvis kommet i forbindelse med Sabroe, 
som han kendte fra tidligere, og for Sabroe var markedet i Japan af stor 
interesse. Det næste, vi ved med sikkerhed, er, at Akselbo allerede i 
1920 atter befandt sig i Japan, nu ansat som leder af køleafdelingen hos 
Sabroes agent, det svenske firma Kjellberg A/B. Med Akselbos forhi
storie er det ikke forbavsende, at netop han tog initiativet til dannelsen 
af et nyt firma, da Kjellberg måtte opgive at videreføre sin køleafdeling.

Kjellbergs køleafdeling havde været mest aktiv i perioden 1921 til 
1924, hvor der importeredes omkring 70 kompressorer fra Sabroe i
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Danmark. Det var især maskiner af typen »Kolibri«, små kulsyremaski
ner egnede til kølerum i større husholdninger, af typen »Baby« eller 
»B«, som var en lidt større kulsyremaskine, og endelig af typen »P« 
som var en stor horizontal kulsyremaskine. Størsteparten installeredes i 
landanlæg, bl.a. i hoteller og banker, hvor der allerede dengang an
vendtes kølemaskiner til luftkonditionering, men der blev også leveret 
anlæg til skibe med kompressorer af typerne »MT« og »B«.

Starten kritisk
Akselbo havde derfor skaffet sig en betydelig erfaring med salg af kø
leanlæg i Japan, og han havde sikret sig en god japansk medarbejder i 
Y. Kojima. Desværre løb det nye selskab hurtigt ind i vanskeligheder på 
grund af ugunstige konjunkturer med bankfallitter. Regnskabet viste ni 
måneder efter selskabets start et tab på 13.000 yen, og det blev nødven
digt med omgående kapitaltilførsel. Det var imidlertid vanskeligt for 
Sabroes ledelse at vurdere Sabroe Japans situation, og derfor var man 
yderst forsigtig med at yde kredit eller give lån.

Sabroe Japan havde en bestyrelse på tre medlemmer. Det var direk
tør Akselbo, formanden for Sabroes bestyrelse, grosserer Baune, og Sa
broes direktør C. Gottlieb. Til at overvåge aktiviteten i japanselskabet 
havde de danske bestyrelsesmedlemmer efter råd fra chargé d’affaires 
Ejnar Wærum udpeget en forretningsmand, den danske konsul Aage 
Hellborn Hansen i Tokyo. Dette havde Sabroe betinget sig i kontrakten 
med direktør Akselbo, og konsul Hansen blev udstyret med de nødven
dige fuldmagter til at kunne optræde på de danske bestyrelsesmedlem
mers vegne. Udover at føre tilsyn med driften var det pålagt konsul 
Hansen at være opmærksom på eventuelle forhold, som kunne føre til, 
at Sabroe mistede kontrollen med det nye selskab.

Som tegn på sin egen tiltro på firmaets muligheder tilbød direktør 
Akselbo at gå ned på halv gage, indtil den kritiske situation var over
stået. Konsul Hansen rapporterede, at selskabet kunne fortsætte til ok
tober 1927 uden at komme i konflikt med aktieselskabslovens bestem
melser om solvens. Følgende telegram afsendt til Akselbo den 2. juli 
1927 afspejler ret præcist Sabroes holdning og muligheder over for det 
nydannede selskab:

Tiltræder Deres Forslag forudsættende Aabningen ønskede Kredit 
betragtes som Laan og kun benyttes til Gennemførelse Nyordrer Stop 
Ønsker likvidere Oktober saafremt Udgifterne da ikke dækkes af Nyordrer
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Stiftelsesdokumentet for The Sabroe Company of Japan. Sabroes arkiv.

Det drejede sig om en sikkerhedsstillelse over for en japansk bank for 
et overtræk på Yen 10.000, ikke nogen formidabel sum, men også i 
Århus var pengene små på den tid. Dertil kom, at maskinerne blev 
sendt af sted på konsignationsbasis, og der kunne gå lang tid, før de 
blev indklareret og solgt. Dette problem var almindeligt forekommen
de, og den tidligere agent, Kjellberg, lå inde med store lagre, som det 
nye Sabroe Japan ikke havde råd til at overtage selv med stort afslag i 
pris.
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I denne kritiske periode for The Sabroe Company of Japan overve
jede gesandtskabet i Tokyo en indstilling om at udnævne Akselbo til 
konsul i Osaka, som dengang var Japans største by. I forvejen havde 
Danmark konsuler i byerne Kobe og Yokohama, men, medens disse

TAIHEI Building, 158, Sonezaki-cho, Kami, 3-chome, Kita-ku, Osaka. 1 den øverste 
etage havde The Sabroe Company of Japan, Ltd. sit hovedkontor fra 1926 til 1964. Byg
ningen er siden nedrevet for at give plads til en mere moderne. Foto i Sabroes arkiv.
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Gudmand Akselbo besøger Danmark i september 1930. Kanonfotografens billede fra 
Clemensbro i Århus viser fra venstre: Gudmand Akselbo og kontorcheferne hos Sa
broe, Knud Sørensen og Volmer Mikkelsen. Foto i Sabroes arkiv.

havde gode forbindelser i de betydende japanske kredse, kunne Aksel
bo supplere med sin gode kontakt til forretningslivet i Japan samtidig 
med, at han var fuldt fortrolig med danske erhvervskredses behov for 
oplysninger og præcise besvarelser på deres forespørgsler. Sagt med 
andre ord: man kunne bruge en robust og dynamisk forretnings
mand som Akselbo til jobbet, og udnævnelsen forelå den 16. februar 
1928.

Der er næppe tvivl om, at Akselbo, hvis styrke måske ikke lå i at ud
folde sig på de bonede gulve, havde opnået udenrigstjenestens støtte og 
tillid i kraft af sine evner som igangsætter og dynamisk forretnings
mand. Ejnar Wærum i Udenrigsministeriet, som assisterede i forhand
lingerne under selskabets stiftelse i 1926, havde fortsat forbindelse med 
Sabroe og Akselbo, og han følte sig overbevist om, at Sabroe Japan 
havde en fremtid med Akselbo ved roret. Selv gode projekter har ofte 
vanskeligheder i pionerårene, fordi der råder knaphed på kapital. I den
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henseende udgjorde The Sabroe Company of Japan ingen undtagelse, 
og moderselskabet gjorde det måske ikke lettere ved at iagttage stor for
sigtighed ved ydelse af kreditter.

Den kritiske situation varede ved til ind i 1929, hvor der kom gang i 
salget, og Sabroe i Danmark fik betydelige ordrer på kompressorer. Det 
var især opretstående kulsyremaskiner af typerne NN til landkøleanlæg 
og MM til marinekøleanlæg, der blev leveret og i et antal på omkring 
15 enheder årligt. I april 1930 kunne Akselbo meddele Sabroe, at ga
rantien på 10.000 yen kunne tilbagekaldes, og i september aflagde Ak
selbo besøg i Danmark. Sabroes bestyrelse udtalte sin påskønnelse af 
Akselbos arbejde i Japan, men den blev igen stillet over for et økono
misk problem i datterselskabet. Verdensdepressionen kunne også spores 
i Japan. Markedet var i udvikling, men konkurrencen stor, og for at støt
te Sabroe Japan enedes man om at levere kølemaskiner til priser, som 
kun dækkede materiale og arbejdsløn samt generalomkostninger og 
vente med at få en fortjeneste, når selskabet kunne deklarere et over
skud.

Køleanlæg med Sabroe S 20 kompressor til ammoniak leveret i 1932. Yasuyuki Koji
ma (til venstre) og ingeniør Hibi, The Shiratori Ice and Refrigeration Plant of The Ho
rikawa Tochi K.K., Nagoya. Kojima efterfulgte Akselbo som leder af selskabet samme 
år. Foto i Sabroes arkiv.
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Akselbo rejste tilbage til Japan og fortsatte sin indsats for The Sabroe 
Company of Japan. Den dynamiske erhvervsmand med det eventyrlige 
levnedsløb døde imidlertid pludseligt den 20. november 1931, 46 år 
gammel. Han blev ramt af en akut blindtarmsbetændelse aftenen før sin 
datters bryllup med en hollandsk plantagemand. Da operationen gen
nemførtes uden komplikationer, blev brylluppet afholdt som planlagt, 
men nogle dage senere, mens han endnu lå på hospitalet, fik Akselbo en 
hjerneblødning, som gjorde ende på hans liv inden for få minutter. Det 
var naturligvis en alvorlig situation for alle i Akselbos familie og i Sa
broes japanske datterselskab. Hvad firmaet angår, var man nok ovre den 
første vanskelige pionerperiode, men man havde ikke nået at konsoli
dere sig, så en rystelse som Akselbos bratte bortgang gjorde det tvivl
somt, om The Sabroe Company of Japan havde en fremtid.

Forhandlinger om selskabets fortsættelse
Sabroe i Danmark var ikke i stand til at påtage sig videreførelsen af Sa
broe Japan på egen hånd, men der var andre, som var interesserede. 
Mellem dem var direktør Lennart Brusewitz fra Stockholm, som tidli
gere havde været leder af Kjellberg i Japan og nød et godt ry blandt ja
panere for sin aktivitet gennem mange år på det japanske marked. Med
lem af bestyrelsen for Sabroe Japan Konsul Aage Hellborn Hansen var 
også interesseret sammen med en af de ansatte sælgere. Mest interes
sant for Sabroe var en henvendelse fra Gebrüder Volkhart i Winterthur.

Under en forhandling, som foregik hos Sabroe i februar 1932, fore
slog man fra Sabroes side en likvidering af Sabroe Japan mod, at Volk
hart påtog sig agenturet for Sabroe i egen regning, og prisen skulle være 
indløsning af aktierne til pari. Det viste sig hurtigt, at Volkhart ikke var 
reelt interesseret, og den 29. marts kom så en fjerde henvendelse. Den 
kom fra Akselbos medarbejder gennem mange år, både fra tiden hos 
Kjellberg og fra stiftelsen af Sabroe Japan, Yasuyuki Kojima. Kojima 
tilbød at overtage fru Marie Akselbos aktier til pari mod, at Sabroe vil
le fortsætte japanselskabets aktivitet uforandret og med Kojima som di
rektør og Aage Hellborn Hansen som de danske aktionærers lokale til
lidsmand.

Dette tilbud blev accepteret den 13. april, idet dog Sabroe benyttede 
lejligheden til at forlange en ændring af selskabets vedtægter, således at 
Kojima som minoritetsaktionær ikke kunne modsætte sig selskabets li
kvidation, såfremt der skulle opstå en situation, hvor Sabroe fandt op
hør af virksomheden mest hensigtsmæssig.
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Datterselskabets flotte brevpapir og Gudmand Akselbos signatur. Sabroes arkiv.

Alle formaliteter i forbindelse med overtagelse af aktier, ændring af 
statutter og udnævnelse af direktør Y. Kojima var gennemført den 8. 
juni 1932. Fru Marie Akselbo vendte hjem til Danmark, hvor hendes 
søn Peder studerede til jurist. Hendes datter Inge boede på Sumatra, 
hvor hendes hollandske mand var plantagebestyrer. De blev taget til 
fange af japanerne under krigen, og Inge var mellem de kvinder, der af 
japanerne blev drevet fra sted til sted i Malaysia, sådan som vi så det i 
filmen »a town called Alice«. Hun overlevede, men ikke uden mén, og 
vendte senere hjem til Holland. Så meget om igangsætteren Gudmand 
Akselbo og hans familie.

Yasuyuki Kojima er født i Kobe i 1896 og var altså 36 år, da han blev 
direktør og medejer af Sabroe Japan. Han havde fået en uddannelse på 
Kobe Tekniske Skole og var derefter ansat i 6 år ved Kawasaki Doc
kyard Ltd. i Kobe. Derfra kom han i 1921 til Kjellbergs Successors Ltd.
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i Osaka, hvor han arbejdede sammen med Akselbo og fulgte med ham 
ved stiftelsen af Sabroe Japan. Kojimas kendskab til værftsbranchen 
skulle komme selskabet til stor nytte.

Udbytte for første gang
Der herskede en økonomisk krise i Japan, som i den øvrige verden i 
1930 og 1931, og Japan blev tvunget til at devaluere. Denne økonomi
ske indsprøjtning til det japanske hjemmemarked forstod Kojima at ud
nytte til gavn for Sabroe Japan. En negativ saldo på tabs- & vindings
kontoen for regnskabsåret 1931/32 blev indhentet i det følgende år, og 
der kunne for første gang deklareres et udbytte i regnskabsåret 1933/34. 
Ved opskrivning af aktiver foretoges i 1935 en udvidelse af aktiekapita
len med 65.000 yen til ialt 100.000 yen, hvoraf moderselskabet besad 
aktier for 57.200 yen.

Sabroe i Danmark havde i sin tid startet sin produktion af kølemaski
ner, baseret på kølemidlet kulsyre, som man holdt fast på, selvom andre 
kølemidler også var aktuelle, især ammoniak. Nølende begyndte Sabroe 
at interessere sig for ammoniak i 1924 og konstruerede en kompressor, 
som dog ikke fik lang levetid. I stedet udbyggede man konstruktionen 
af kulsyremaskiner med en version for ammoniak. En opretstående og 
dobbeltvirkende kulsyrekompressor type NN fik påbygget cylinder for 
ammoniak og kaldtes TT.

Denne politik for udvikling fandt man ikke helt tilfredsstillende i det 
japanske datterselskab. Man gjorde opmærksom på, at det var vanske
ligt at konkurrere på køleanlæg til landjorden, hvor konkurrenterne til
bød kølemaskiner for ammoniak. Derfor koncentrerede man sig om at 
sælge skibsanlæg, hvor kulsyre var det absolut foretrukne. Med ordrer 
på to MT-17 til NYK (Nippon Yusen Kaisha) cargo liner »NIKO 
MARU« i 1928 og senere i 1930 til samme rederis kombinerede passa
ger- og godsskibe »Heian Maru« & »Hyokawa Maru« to MM-6 havde 
Sabroe Japan vundet anerkendelse som leverandører af skibskøleanlæg 
i Japan, og man kunne endda opnå ordrer på specialbyggede letvægts 
kompressorer til destroyere i den japanske flåde.

Den japanske industri interesserede sig også for kølemaskiner. Vort 
selskab mødte konkurrence fra Kobe Steel Works Co. Ltd. og Mitsu
bishi Kobe Shipbuilding Industries, som kunne tilbyde kulsyrekom
pressorer med multiple-effect baseret på licenser fra engelske firmaer 
som Seager og Pulsomater. Med disse systemer forøgedes køleanlæg
gets effekt, når et skib befandt sig i varme farvande. Senere i 1936 traf 
Sabroe en lignende aftale med Seager.
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I 1932, efter at Kojima var trådt til som direktør, leveredes et 15 tons 
isværk med 3.000 kubikmeter lager til Shiratori Ice Production Co. Ltd. 
i Nagoya. Dette anlæg var forsynet med en ammoniak kompressor S-20, 
som var en ny produktion i Sabroe Danmark.

Licensfabrikation indledes
Til den japanske flåde og i et vist omfang til japanske værfter, hvor der 
byggedes skibe under subsidieordninger, blev der stillet krav om ja
pansk fremstillet udstyr. Allerede i 1931, da Akselbo forhandlede med 
den japanske marine om leverancen af de seks specielle letvægts kom
pressorer, blev det betydet, at fremtidige ordrer ville være betinget af lo
kal produktion. Da vekselkurs, toldtarif, fragtomkostninger og trans
porttiden også var et stort handicap for vort datterselskab i konkurren
cen med vore japanske kolleger, tilbød Sabroe derfor i september 1933 
en licensaftale for kulsyremaskiner til skibsanlæg. Datterselskabet fik 
nu ret til at lade maskinerne fremstille hos underleverandører, da de 
ikke selv rådede over produktionsudstyr, og i marts 1934 traf man afta
le med K.K. Osaka Kikai Kosaku-sho, Osaka om eneret som underle
verandør til datterselskabet af maskiner efter Sabroes tegninger.

Datterselskabets aftale med Sabroe gjaldt kun for leverancer i Japan 
og Manchuriet. Sabroe anlagde det synspunkt, at det gjaldt om at kon
solidere sig i markedet, hvorfor man kunne renoncere på kravet om 
mest mulig produktion i moderselskabet. Der var ikke tale om noget en
gangsbeløb for licensretten, men omkostningerne ved at fremstille lys
tryk af tegninger med engelsk tekst blev debiteret. Licensafgiften var 
5% af moderselskabets listepriser på kompressorerne med fradrag for 
importerede dele.

Den første licensafregning er dateret 17. august 1935 for en leveran
ce af en 2 x MM-4 kompressor, der havde fundet sted i april 1934 til Ka
wasaki Dockyard. Listeprisen var 145 £, og der var importeret dele for 
49 £. Licensafgiften udgjorde 5% af differencen eller 4 £ - 16 sh - 8 p. 
Det blev ikke til de store penge, men til den første maskine leverede vi 
dog et pænt antal dele. Det ændrede sig hurtigt til, at der praktisk taget 
ikke blev importeret dele, men maskinerne kunne produceres 100% i 
Japan.

Meget hurtigt udvidedes samarbejdet til også at omfatte kompresso
rer for ammoniak. Sabroe Japan havde allerede i 1932 leveret et anlæg 
med en S-20 kompressor importeret fra Danmark, og med den erfaring 
som grundlag påtog man sig leverancen af et stort anlæg til kunstsilke
fabrikken Showa Rayon Kaisha. Det drejede sig om fire store maskiner
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De første regnskaber fra 1935 over datterselskabets licensafgifter. Sabroes arkiv.
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af typerne S-24 og S-20, som skulle fremstilles i Japan. Tegningerne 
blev afsendt i august 1934, og ifølge licensafregningen er maskinerne 
fremstillet og leveret i december samme år. Fra Danmark blev kun le
veret dele svarende til 5% af værdien af maskinerne. En helt utrolig 
præstation, taget i betragtning at modeller til støbte dele skulle frem
stilles, før man overhovedet kunne starte bearbejdning. Derimod var 
tempoet mere moderat, når det gjaldt licensafregningen. Den er dateret 
i august 1935!

Moderselskabet søgte i starten af samarbejdet at pålægge dattersel
skabet anvendelsen af Sabroes løbenumre på de i Japan fremstillede 
kompressorer. Den idé holdt ikke længe. De fire S-maskiner blev hos os 
optaget med numrene 9314, 15 16 og 17, medens datterselskabet starte
de sin egen nummerrække, hvor de fik numrene 6, 7, 8 og 9. Et par spe
cielle kulsyremaskiner til den japanske marine blev også tildelt numre i 
Århus, men derefter opgav man tanken om et centralt nummersystem.

Lokal kontaktmand
Det var fortsat omstændeligt for moderselskabet at følge datterselska
bets aktivitet. Kun enkelte medarbejdere talte engelsk og ingen af de le
dende. Formelt repræsenterede den danske konsul i Yokohama Aage 
Hellborn Hansen de danske bestyrelsesmedlemmer ved hjælp af en ud
strakt fuldmagt, og som revisor havde moderselskabet udpeget charte
red accountants Messrs. F. W. Mackie & Co., Kobe.

Konsul Hellborn Hansen havde spillet en fremtrædende rolle ved re
organiseringen af datterselskabet i 1932, da Kojima overtog Akselbos 
aktier og posten som direktør, men der opstod allerede året efter uover
ensstemmelser mellem konsulen og datterselskabets bogholder om dis
positioner i de aflagte regnskaber. Da man også i moderselskabet følte 
sig usikker med tilsynsvirksomheden, endte det med, at konsul Hansen, 
som havde egen virksomhed i Yokohama, opgav sit hverv, og Sabroe 
tog forbindelse med direktør Lennart Brusewitz. Brusewitz havde i sin 
tid været direktør for Kjellbergs japanske aktiviteter og havde fra sit fir
ma i Stockholm nære forbindelser med det japanske marked.

Brusewitz var altså en aktiv forretningsmand med intimt kendskab til 
japanske forhold og et vist kendskab til Sabroes datterselskab i Japan. 
Han påtog sig for Sabroe og enkelte andre virksomheder i samme situa
tion som Sabroe at tage ophold i Japan i længere tid med det formål at 
føre et effektivt tilsyn med deres japanske interesser. Sabroe må have følt 
et virkeligt behov for at kulegrave forholdene i datterselskabet, for det 
lyder i instruksen til Brusewitz den 13. november 1934 blandt andet:
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Gennemgang af Nihonsabroes Forretninger med Henblik paa at komme til
bunds i Forholdene, baade indadtil og udadtil, navnlig hvorvidt Nihonsa- 
broe har opfyldt sine Forpligtelser overfor os og de Kontrakter, vi har med 
Firmaet og Direktør Kojima.

Har Direktør Kojima i tilstrækkelig Grad udnyttet de Chancer, som den 
øjeblikkelige Højkonjunktur i Japan byder?

Er det hidtil benyttede Revisionsfirma tilforladeligt, eller vil det være 
ønskeligt at gøre Forandring?

Da vi sætter stor Pris paa Direktør Kojima, beder vi Dem fare med Lem
pe ved Deres Gennemgang af de forskellige Sager, saaledes at det gode 
Forhold ikke forrykkes.

I dag vil man undre sig over dette omstændelige arrangement for at 
skaffe sig indseende i sit eget datterselskab, men det er en god illustra
tion af, hvor vanskeligt det dengang var at overkomme afstande, både 
med rejser, breve, telefon og telegrammer. Det eneste, vi nikker gen
kendende til i dag, er den barriere, som sprog og kulturforskelle stadig 
er for de fleste.

Brusewitz gik i gang med sin opgave og sendte i løbet af foråret 1935 
rapporter hjem til Sabroe. Samtidig havde medlem af Sabroes besty
relse, direktør Axel Kier, aflagt datterselskabet et besøg, og han havde 
kunnet konstatere, at Brusewitz var meget velanskrevet i Japan, talte ja
pansk og havde gode forbindelser til det japanske handelsministerium. 
Selvom det endnu var for tidligt at drage konklusioner af observatio
nerne, der var gjort af formanden og Brusewitz, var man enige om at 
fortsætte engagementet med Brusewitz.

Direktør Axel Kiers besøg i Japan var det første, hvor et medlem af 
Sabroes ledelse havde lejlighed til at tage datterselskabet i nærmere øje
syn. Datterselskabet havde derimod flere gange haft besøg af Sabroes 
navnkundige montør og værkfører Peter Jensen, som havde assisteret 
datterselskabet ved leverancer af større anlæg til skibe. Faktisk var Pe
ter Jensen første gang i Japan i 1923, medens Kjellberg var vor agent, 
og her traf han Kojima, som meget nysgerrigt fulgte hans arbejde, og 
det var sikkert ved lejligheder som denne, at Kojima lagde grunden til 
sin kompetence inden for de større køleanlæg. Peter Jensen, Kojima og 
Akselbo oplevede sammen det store jordskælv, som ramte Tokyo og 
Yokohama i 1923. Mellem Peter Jensen og Kojima opstod et nært ven
skab, som holdt til Peter Jensen døde i 1965.

I november måned kom Brusewitz til Danmark for at aflægge rap
port, en rapport som kan sammenfattes i følgende væsentlige punkter:
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Datterselskabets personale var meget Sabroe-enthusiastiske og direktør 
Kojima var en dygtig sælger af anlæg af god kvalitet. Der var ingen tvivl 
om, at Kojimas havde stor interesse i at bevare et godt forhold til moder
selskabet, og at han ønskede mere teknisk assistance. Det skortede imid
lertid på administrative evner. Der blev fejlkalkuleret, og leveringstider 
blev ikke altid overholdt. Selskabet var kun et kontor, al fabrikation var 
koncentreret hos underleverandøren O.K.K., som man ikke havde gjort an
svarlig for forsinkelser, der havde medført dagbøder.

Det var Brusewitz forslag, at datterselskabet gjorde sig fri af forholdet 
til maskinfabrikken O.K.K., at Kojima skulle koncentrere sig om salget, 
og at der skulle findes en mand, ikke nødvendigvis japaner, med admi
nistrative evner, som kunne overtage ansvaret som administrerende di
rektør. For at moderselskabet kunne fastholde grebet anbefaledes en fi
nanspolitik, som sikrede mod opbygning af for store reserver i datter
selskabet. Brusewitz fandt dog, at under de øjeblikkelige konjunkturer 
var en licensafgift på 5% bremsende for selskabets salg, og Sabroe fulg
te et forslag om en midlertidig nedsættelse til 4%, en nedsættelse, der 
virkelig var midlertidig, eftersom den blev ophævet igen i begyndelsen 
af 1938.

De radikale ændringer i datterselskabets forhold, der her var lagt op 
til, blev imidlertid ikke realiseret. Brusewitz, som skulle være en væ
sentlig del af drivkraften, døde uventet et halvt år efter, og han kunne 
ikke umiddelbart erstattes. Efter konsultation med den danske gesandt i 
Tokyo, L. Tillitse, bad vi konsul R. W. Pearce i Kobe om at påtage sig 
hvervet. Efter at Pearce havde sat sig ind i opgaven, foreslog han en ud
videt inspektion og revision, og den blev straks sat i gang. Hos Sabroe 
var i 1937 Axel Gruhn tiltrådt som ny administrerende direktør, og han 
lagde stor vægt på, at Pearce også skulle fungere som »advicer« for di
rektør Kojima. Både Pearce og Gruhn anerkendte Kojimas gode evner, 
og at det skyldtes hans indsats, når datterselskabet nu var et lønsomt 
foretagende. Alligevel ønskede Sabroes bestyrelse at pålægge Kojima 
pligten til at rådføre sig med Pearce i dennes egenskab af tillidsmand for 
de danske ejere.

Verdenskrigen bryder ud
Det lykkes at opfylde disse hensigter, men kun ved en intens korre
spondance i en trekant mellem Sabroes direktion, Kojima og konsul Pe
arce. Der var ikke tale om modvilje fra Kojimas side, men der var en
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verden til forskel i forretningsmæssig og regnskabsmæssig opfattelse, 
som var vanskelig at harmonisere på grund af sprogbarrieren. Vedtæg
terne, som stammede fra selskabets stiftelse, blev revideret, så de pas
sede bedre for et selskab, der er etableret og i drift. Forretningerne ud
viklede sig tilfredsstillende, måske endda for godt, så nye problemer 
meldte sig. Både i Danmark og i Japan mærkede man uroen på marke
det og vanskeligheder med forsyning af materialer. Krigen var brudt ud 
i Europa, og i Japan tog man sine forholdsregler. Datterselskabet måtte 
forhøje lønningerne drastisk for at holde på personalet, som ellers kun
ne blive tiltrukket af krigsindustriens virksomheder.

Til trods for krigstilstanden i Europa og tyskernes besættelse af Dan
mark modtog vi regelmæssigt rapporter og regnskabsoplysninger fra 
datterselskabet. Vi var afskåret fra at levere maskiner, men dattersel
skabet kunne i det omfang, der kunne fremskaffes materialer, lade ma
skiner fremstille i henhold til vor licensaftale.

Imidlertid følte datterselskabet sig diskrimineret af kundekredsen, 
som så med uvilje på virksomheder ejet af udenlandsk kapital, og der 
blev vedtaget love for begrænsning af udlændinges virksomhed i Japan. 
Datterselskabets relativt lille aktiekapital blev også anset som en hin
dring for at kunne engagere sig i større opgaver.

Konsul R. W. Pearce og Lackie Mackie, som var englændere, måtte i 
sommeren 1941 frasige sig hvervene som henholdsvis tillidsmand og 
revisor. Ved gesandtskabets mellemkomst fik vi forbindelse med en ja
pansk advokat, Fumio Takashima, der kunne optræde som stedfortræder 
for konsul Pearce, og han påtog sig videre at optræde som formel inde
haver af en aktiepost, således at datterselskabet kunne fremtræde som 
japansk kontrolleret. Forholdet blev omhyggeligt sikret med fornødne 
dokumenter, og aktieposten deponeredes i gesandtskabet. Som revisor 
valgtes Mr. Okamoto fra Mitsui.

Forinden var moderselskabet blevet stillet over for valget mellem ek
spansion af virksomheden ved optagelse af japansk kapital med tab af 
majoritet eller muligheden for stagnation ved at fastholde de oprindeli
ge aktionærforhold. Sabroes bestyrelse valgte det sidste, altså at holde 
fast ved det oprindelige grundlag for selskabets stiftelse, hvor Sabroe 
havde betinget sig majoriteten. Det var naturligvis muligt, at aktiekapi
talen under indtryk af den stigende inflation blev for lille til at drive for
retning i sædvanligt omfang, men det spørgsmål måtte så løses efter
hånden. Da det kneb med at overføre udbytte og honorarer, kunne mo
derselskabet konvertere disse tilgodehavender til aktiekapital om nød
vendigt.
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Japan træder ind i krigen
I december 1941 kom så det japanske angreb på Pearl Harbour, og det 
måtte berøre både datterselskabet og moderselskabet. Den 21. maj 1942 
modtog moderselskabet følgende telegram fra Kojima:

Pressure of Wartime control forced me buy Karauchi Iron Works at my risk 
and fund to protect Sabroes standing as maker consequently being neces
sary to assume directorate concurrently stop as circumstance permits no de
lay send your approval by wire - Kojima

og samtidig fra det danske gesandtskab i Tokyo via udenrigsministeri
et:

For Sabroe quote since last month radical control system introduced under 
which industrial firm without factory treated as mere broker has no stand
ing lacking capacities receiving orders and materials consequently Sabroe 
Japan facing cessation of business or necessity obtain factory but in view 
your repeated strong disinclination against purchasing factory with Compa
nys increased capital or amalgamation with factory company Kojima has 
purchased bulky shares of certain iron works about 270000 yen with his 
private fund. Kojima assures this plan only for Sabroes benefit securing its 
future business activities and that his energy will be concentrated on 
Sabroes business. Kojima ready recommend Takashima as auditor iron 
works for protection Aarhus interest against Kojimas double capacities Ko
jima also ready consider your reasonable counter propositions under 
changed situation such as purchase of shares in factory company. 
Takashima and I recognize absolute necessity obtain factory under Sabroes 
direct influence and strongly recommend approval this transaction and his 
assuming directorship factory company. Moreover my opinion approval 
opportune due general political trend. Detailed letter follows but urgent 
telegram approval earnestly requested.

Som situationen blev beskrevet var der ikke noget valg, og man accep
terede dispositionen, forudsat at den omtalte aktiepost repræsenterede 
majoriteten, at midlerne blev taget over datterselskabet, og at Takashi
ma blev Sabroes tillidsmand.

Kommunikationen blev mere og mere vanskelig. Gesandtskabet 
havde forgæves forsøgt at sende breve via Lourenço Marques, og nu 
forsøgte man via Ankara. Takashima kom igennem med telegram, hvor 
han redegjorde for regnskabet pr. 30. september 1942, og hvor han 
meddelte, at overtagelsen af Kurauchi Iron Works nødvendiggjorde en
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forhøjelse af aktiekapitalen i to tempi, hver med 47.500 yen, hvilket 
kunne gøres for moderselskabets vedkommende ved at konvertere til
godehavender for bonus og udbytte. På grund af de sparsomme oplys
ninger gav man foreløbig accept for en udvidelse med 47.500 yen. Da 
man kom i tidnød, valgte man i marts 1943 at foreslå datterselskabet at 
optage et lån hos Kojima for at få afsluttet købet af aktierne i Kurauchi 
Iron Works, men nogen tid senere fik vi meddelelse om, at Kojima 
havde erhvervet aktierne for egen regning. Hele transaktionen havde til 
formål at sikre datterselskabets overlevelse, og selv om der ikke var 
fuld sikkerhed for, at formålet var nået, kunne Gesandt Tillitse og vor 
tillidsmand Takashima sige god for ordningen og for Kojima som per
son.

Forbindelsen formelt og reelt afbrudt
Datterselskabet fungerede, og i november fik man telegrafisk underret
ning om regnskabsresultatet pr. 30 september 1943. Det udviste over
skud, hvilket selskabet i øvrigt havde gjort uafbrudt, siden der første 
gang kunne deklareres udbytte i 1934. Men omtrent samtidig fik man 
fra gesandtskabet i Tokyo et telegram med et nyt forslag af afgørende 
betydning for selskabets skæbne:

Til Sabroe Aarhus fra Kojima og Takashima Deres Genvalg som Direktør 
hvortil Deres telegrafiske Akcept nu foreligger fandt Sted paa ordinær 
Maade paa Generalforsamling stop Imidlertid for under nuværende Krigs
tid kunne fortsætte Forretning ser vi os nødsaget foreslaa Indskrænkning 
af udenlandsk Indflydelse i Japan Sabroe ved Resignation af de danske 
Direktører saaledes at Takashima alene repræsenterer Aarhus Interesser i 
Direktionen bestaaende af tre Personer stop Kojima tilsiger Dem Kom
pensation for Tab af Indtægt under passende regnskabsteknisk Form samt 
efter Fredens Restitution Genvalg Dem begge som Direktører stop Anser 
det for endvidere nødvendigt forøge Kapital til saadant minimum som ef
ter nuværende Forretningspraksis anses nødvendigt for at undgaa tvungen 
Amalgamering og for tillige gøre extraordinære Udbytteskat nogenlunde 
taalelig stop Foreslaar Kapitalen forhøjet til 195 Tusind Yen ved Anbrin
gelse af forhaandenværende Dividende og Balance forstrakt af Kojima 
men under absolut Bevarelse af Deres oprindelige Majoritet dog under 
Forudsætning af at De tilbagebetaler Laanene gennem fremtidige Divi
dender og anviser Dividender af ikke frikøbte Aktier som Renter stop Af 
ovennævnte Grund foreslaas nominel Overførsel til Japaneser af Deres 
nye Aktier ved Registrering af disse i Takashimas Navn stop De bedes 
telegrafisk fremsætte Deres Mening stop Paa Grund af stigende Vanske-
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lighed ved at udnytte Kurauchi Fabrik til Fremstilling af Frysemaskiner og 
Fabrikens ulønnende Virksomhed selv for Pumpe Fabrikation har Kojima 
og Japan Sabroe fornylig uden Tab solgt alle Aktierne hvilket sket uden 
Deres forudgaaende Sanktion under Pres af seneste Regeringsforanstalt
ninger udførlig Rapport indsendt 29. Oktober Citat slutter med: i Betragt
ning af at de sidste Maaneders politiske og militære Begivenheder i Euro
pa har gjort stærkt Indtryk i Japan og paavirket Indstillingen overfor Ud
lændinge i ugunstig Retning samt nyeste Regeringsakter der truer med at 
borteliminere alle mindre Forretningsvirksomheder mener Gesandtskabet 
burde tilraade Sabroe tiltræde ovenstaaende Forslag fra Kojima og Takas
hima.

med tilføjelse:

Deres fremtidige Indkomster Bonus fastsættes i Overensstemmelse med 
sidste Aars Praksis men henstiller ansætte Honorarerne til 100 Yen maa- 
nedlig til dem hver og forøge Takashimas Honorar med 100 Yen maaned- 
lig for betydelig Forøgelse af hans Arbejde og Ansvar som Deres Repræ
sentant

Det var »take it or leave it«, og moderselskabets svar kunne derfor af
fattes med få ord:

Minister Tillitse Danish Legation Tokyo Your telegram ministry foreign af
fairs we accept proposal as provisional arrangement stop we expect being 
informed as hitherto of Companys management - Sabroe & Co.

Der gik et år, før vi igen hørte fra datterselskabet. I november 1944 
modtog vi telegram om regnskabsresultatet pr. 30. september, hvoraf 
man kunne se, at aktiekapitalen var forhøjet til 195.000 yen, og at der 
var overskud, som tillod anvisning af udbytte. Derefter var vi på Sabroe 
uden nyt om vort datterselskab indtil foråret 1947.

Inflation efter krigen
I moderselskabets regnskab for 1945 blev datterselskabets værdi ned
skrevet til kr. 1,00. Nytår 1947 rejste vor gesandt Lars Tillitse tilbage til 
Japan, og vi håbede snart at få en rapport fra gesandtskabet og fra vor 
tillidsmand Takashima. Det var dog først sidst på året, at vi kunne dan
ne os et billede af situationen i datterselskabet. Der var tilsyneladende
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stor aktivitet, og regnskabet pr. 30. september 1947 viste et betydeligt 
overskud. Man var imidlertid ikke i stand til at vurdere den reelle vær
di af dette overskud, idet der rasede en inflation i Japan, som kunne 
sammenlignes med inflationen i Tyskland efter 1. Verdenskrig. Detail
pristallet steg til det tredobbelte mellem juni og november 1947. Mo
derselskabet ændrede ikke på den regnskabsmæssige vurdering af dat
terselskabet. Den japanske regering udfoldede store bestræbelser på at 
holde inflationen i ave og udskrev store skatter og opfordrede til øget 
opsparing. Der indførtes restriktioner i forretningslivet, og vor tillids
mand Takashima måtte overlade sit hverv til sin assistent Toshisaburo 
Yamaguchi, fordi der indførtes en regel, som begrænsede deltagelse i 
bestyrelsesposter.

Fra Kojimas beretninger ved vi, at datterselskabets to lagerbygninger 
nedbrændte under et amerikansk luftangreb i marts 1945, nogle få må
neder førend krigen også var slut for Japan med kapitulationen den 15. 
august 1945. Ved den lejlighed mistede datterselskabet nogle af sine

Fabrikken i NOZATO med kontorer for den tekniske stab i 1964. Skiltet med de ja
panske skrifttegn angiver selskabets navn: The Sabroe Company of Japan. Foto i Sa
broes arkiv.
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medarbejdere. Derimod forblev kontoret uskadt efter tre luftangreb. 
Datterselskabet fik kun delvis erstatning for tabene, og det, man fik, 
blev blokeret over en periode. Uheldigvis skete det samme for værfter
ne, som derved fik svært ved at overholde deres betalinger, blandt an
det til vort datterselskab. Datterselskabet kom i en yderst alvorlig øko
nomisk situation, fordi inflationen udhulede værdien af de indefrosne 
tilgodehavender.

Dette forhold måtte man naturligvis også tage højde for ved afslut
ning af kontrakter på nye leverancer, og vi advarede herfra stærkt Ko
jima mod farerne for at miste sit dækningsbidrag ved udskudte beta
linger. Af råbalancerne i begyndelsen af 1948 kunne vi se, at selska
bets generalomkostninger steg til det dobbelte inden for et halvt år. 
Datterselskabet kunne glæde sig over ret hurtigt at få leverancer til tid
ligere kunder inden for hvalfangerrederierne. Rederiet TAIYO GYO- 
GYO bestilte i 1946 anlæg til moderskibe og transportbåde for fryse
last. Det blev nødvendigt at øge aktiekapitalen fra 195.000 yen til 
500.000 yen.

Det oprindelige forhold bibeholdes. Moderselskabets andel dækkes 
af tilgodehavender i form af honorarer og licensafgifter samt af en fa
brikationsret til vore skælismaskiner, som vi solgte for 120.000 yen og 
en løbende licens på 5%.

Samarbejdet med maskinfabrikken O.K.K. om fremstilling af vore 
kompressorer blev under krigen nødlidende, fordi der måtte gives præ
ference til militære leverancer. Da krigen var forbi, blev der i stedet 
truffet aftale med maskinfabrikken NAKAGAWA i Osaka, og i 1949 
blev der købt en 460 kvadratmeter stor grund i Nozato, hvor der byg
gedes et værksted til afprøvning og reparation af kompressorer.

Datterselskabet havde den 10. august 1951 bestået i 25 år, men det 
synes at være gået ubemærket hen. Aktiviteten var ellers betydelig, hvil
ket en ordrebeholdning på 130 kompressorer, hovedsageligt af FWA ty
pen, vidner om.

Ved Nozato værkstedet lå en nabogrund med bygninger og et areal 
på 2900 kvadratmeter, som tilhørte staten. Den var staten villig til at af
give til datterselskabet i 1952 til en favorabel pris, men desværre fulgte 
der et stort antal boligløse familier med. De var svære at få ud, og byg
ningerne lå hen i ruiner, da datterselskabet tog fat på en genopbygning, 
som blev ret kostbar. I 1955 fik man lejlighed til at købe fra statens be
holdninger 30 værktøjsmaskiner, som man flyttede til Nozato fabrik
ken. Nu havde datterselskabet egen produktionsvirksomhed, og af
hængigheden af underleverandører blev reduceret.
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Besøg af moderselskabets direktør
Der var tydeligt en stærkt stigende aktivitet i datterselskabet. Problemer 
om aktiekapitalens størrelse (den var i 1953 foreslået forøget med 3 
mill, til 4,5 mill, yen), med myndighedernes godkendelse af licensafta
ler, med overførsel af udbytte og licensafgifter (moderselskabets tilgo
dehavende ca. 14 mill, yen) samt Kojimas gageforhold antog efterhån
den sådanne dimensioner, at det ikke længere var muligt at skaffe sig et 
fornuftigt beslutningsgrundlag per korrespondance. Direktør Gruhn 
planlagde derfor en rejse til Japan i foråret 1955. Besøget måtte imid
lertid udskydes, for nabolandet Kina krævede vor fulde opmærksom
hed. Her var opstået store muligheder for forretning i kølvandet på op
hævelsen af handelsembargoen, og direktør Gruhn kom til Japan via 
Kina i december - med store kontrakter i lommen.

Det var første gang at et medlem af Sabroes direktion aflagde datter
selskabet et besøg, og Gruhn afså den fornødne tid til at gennemføre en 
omhyggelig analyse af selskabet.

Hovedkontor og tekniske afdelinger havde til huse i Osaka City i en 
7-etages bygning (Taihei building), hvor datterselskabet havde hele den 
øverste etage. Der var arbejdsplads for 33 kontorfunktionærer, heraf 
19 i indkøb, 17 tekniske funktionærer og 9 salgsfolk. Et afdelingskon
tor i Tokyo beskæftigede 4 og et kontor i Kobe 1 person. På fabrikken i 
Nozato beskæftigedes et teknisk personale på 49 personer, hvoraf en 
stor del tog sig af kontrol med både egenproduktion og indkøbte varer, 
og 15 var montører. I fabrikken arbejdede 60 timelønnede, ialt 175 per
soner.

Den årlige omsætning lå omkring 400 millioner yen og bruttofortje
nesten omkring 30%. På det tidspunkt regnedes 1 yen til 2,0 øre og 400 
millioner yen svarede til 8 millioner danske kroner. Omsætningen be
stod væsentligst af anlæg til skibe, og en del ordrer bestod af rene ind
køb som for eksempel isolationsarbejder. Fabrikken lå i et industrikvar
ter i bydelen Nozato uden for byens centrum. Alle bygninger var af træ, 
hvilket er det almindelige i Japan. Hovedværkstederne bestod af ma
skinværksted, monteringsværksted, prøverum, stort lagerrum, lagerbyg
ning for indkøbsvarer og reservedele i 2 etager, halvtagsbygning til 
prøvning af spiraler og en stor bygning til materialer og ekspedition. 
Hele arealet på 3.400 kvadratmeter var fuldt bebygget.

Direktør Gruhn, som hos Sabroe havde stået for igangsætning 
og virkeliggørelse af SMC produktionsprogrammet og derfor hav
de baggrund for at bedømme en maskinfabrik, skriver i sin rap
port:
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Direktør Axel Gruhn fra moderselskabet besøger Sabroe Company of Japan i decem
ber 1955. Fra venstre Kojima, Gruhn og tre fra staben i Nozato fabrikken. Foto i Sa
broes arkiv.
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Af arbejdsmaskiner fandtes:
drejebænke 6 gamle + 3 nye og installerede
slibemaskine 1
fræsemaskine 2
horizontalboreværk 1 + 1 nyindkøbt, ikke installeret
shapingmaskine 1
boremaskine 3, hvoraf den ene radial-boremaskine

+ 1 nyindkøbt ikke endnu installeret
mindre finboreværk med 2 spindler
1 Naxos rundslibemaskine, nyindkøbt, endnu ikke installeret
2 rørbukkemaskiner
Alle maskiner var af gammel type, og de fleste købt af regeringen fra overskudslagre fra krigens tid. 

Maskinerne var alle istandsatte og brugbare.
Prøverummet var usædvanlig godt udstyret for en fabrik af den størrelse. Alle kompressorer afprøves 

omhyggeligt og renses med usædvanlig omhu.
Der beskæftiges ca. 60 arbejdere, og arbejdslønnen ligger på ca. halvdelen af vor regnet efter 2 øre pr. 

yen.
Der er et overtal af funktionærer, men dette skyldes en meget omhyggelig kontrol af alt, både det man 

selv laver og det, der købes og laves ude.
Alle kondensatorer og større fordamperslanger købes udefra. Mindre fordampere udføres i værkstedet. 
Jeg henledte Kojimas opmærksomhed på, at hele arealet er udnyttet, og at man derfor måske måtte 

tænke på fremtiden. På den anden side af gaden ligger et areal lidt større end vort nuværende. Ejeren for
langer 4-5 millioner Yen for det og kontant betaling. Gjorde Kojima opmærksom på, at det nok ikke var 
klogt at vente for længe med at købe.

Efter hvad vi hidtil har vidst om vort japanske selskabs produktionsapparat, må jeg sige, at det var en 
stor overraskelse at konstatere, at der faktisk findes så megen realitet bag virksomheden Sabroe Japan - 
både hvad angår selve det materielle anlæg og også med hensyn til personalet; de var alle ivrige og ar
bejdede med liv og lyst.

I regnskabet står ejendommen opført til 2,3 millioner Yen og maskinparken til 6,6 millioner Yen. 
Disse to aktiver er efter mit skøn i dag det dobbelte værd.

På fabrikken produceredes kompressorer af Sabroes SA type 13 til 24 
og Sabroes FWA - Frigore typer. Datterselskabet holdt sig ikke strengt 
til tegningerne fra Danmark, men modificerede dem efter kundernes be
hov og efter de tekniske muligheder. Da man ikke kunne få støbegods i 
kvaliteter som i Danmark, anvendtes løse foringer, og modeller med på- 
byggede cylindre støbtes sammen parvis for at spare på maskinens byg
gelængde. Derimod overholdt man målene på de løse dele som stemp
ler og lejer for at undgå forvirring med reservedelene.

FWA - Frigore fremstilledes både med påboltede cylindre og senere 
som monoblok. En særlig version med tre cylindre leveredes som to
trinsmaskine. Den populære FWA 201 Frigore 100 fremstilledes i en se
rie på 100 enheder!

Ny licensaftale forhandles
På det tidspunkt havde vi i Danmark bragt de første SMC kompressorer 
på markedet, og Gruhn redegjorde for denne maskinkonstruktions gode 
egenskaber. Kojima kunne godt se ideen, men gjorde opmærksom på,
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hvor svært det ville blive for en japansk sælger pludselig at skulle de
klassere sit gamle produkt til fordel for et produkt, man hidtil havde be
kæmpet, når de mødte det i konkurrencen. Det var dog ikke et problem 
her og nu, for efter at have åbenbaret herlighederne lukkede Gruhn af 
for yderligere snak. Første skulle man enes om en fornuftig licensafta
le!

Licensaftale og transferering af dividende, bonus og royalty var nem
lig et meget væsentligt punkt på dagsordenen under Gruhns besøg. Hid
til havde Sabroe accepteret at lade væsentlige tilgodehavender blive stå
ende i datterselskabet enten i form af fordringer eller konverteret til ak
tiekapital, når der var behov for det. Alene i licens og bonus havde Sa
broe 18 millioner yen til gode, og dertil kom ikke hævede udbytter. Ko
jima måtte nødtvungent indrømme, at tilgodehavenderne burde forren
tes og gik med til for fremtiden at forrente tilgodehavender med 6%. 
Kojima og vor tillidsmand Takashima hævdede, at det var næsten umu
ligt at få myndighedernes tilladelse til remitteringer og til indgåelse af 
nye forpligtende licensaftaler. For at sætte lidt liv i diskussionen og 
måske befordre konstruktive ideer, der kunne løse problemerne, med
delte Gruhn, at alternativet kunne være, at Sabroe opgav eller afhænde
de datterselskabet, hvis ikke der blev fundet udveje for en rimelig ho
norering af investeringer og ydelser. Der kunne derfor heller ikke drøf
tes en udvidelse af aktiekapitalen.

For at finde et realistisk grundlag for en fornyet forhandling med 
myndighederne konsulterede Gruhn Burmeister & Wains repræsentant 
i Japan, Ingeniør Nyholm i Kobe. Han havde sammen med minister 
Tillitse ført forhandlingerne med de japanske myndigheder vedrørende 
anerkendelse af B & W’s licensaftaler med tre japanske skibsværfter. 
Det viste sig, at der var så mange fællestræk i B & W’s og Sabroes 
krav til en licensaftale, at Gruhn kunne opbygge et forslag, som Koji
ma kunne acceptere og gå videre med i forhandlinger med myndighe
der. Det var et skridt på vejen, som stadig var lang. En aftale gælden
de for ti år blev først godkendt i august 1958, men den har siden vist 
sin duelighed ved at blive forlænget to gange, hver for en ti års perio
de.

Kojima var 60 år, og han havde i tankerne, at hans svigersøn, Kohei, 
universitets-uddannet ingeniør på 32 år, som også bar navnet Kojima, 
skulle videreuddanne sig til at kunne blive hans efterfølger. Det aftaltes, 
at han først og fremmest skulle forbedre sine engelskkundskaber og 
derefter opholde sig i Århus i et halvt års tid for at lære Sabroe at ken
de.
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Kojima på besøg i Danmark
I 1956 aflagde Kojima for første gang besøg i Danmark, og han var led
saget af sin svigersøn. Kojimas ry var løbet i forvejen godt hjulpet af 
den omtale, Gruhns observationer havde givet anledning til. Besøget 
faldt sammen med The International Fishery Trade Fair i København, 
som havde Kojimas store interesse. Kojima havde samtaler med B & W 
og med direktør Westenholz hos Nordisk Ventilator i Næstved om mu
ligt samarbejde om salg og produktion af Hi-Pres luftkonditione
ringsanlæg til skibe. Derfra gik rejsen videre til Danfoss i Nordborg. 
Med Sabroes tekniske direktør Aage Korsgaard besøgtes Esbjerg, som

Direktør Y. Kojima besøger Sabroe i maj / 956 sammen med sin svigersøn Kohei Ko
jima og managing director i Hitachi Shipyard Kuwa Bara med to medarbejdere. I ba
geste række fra venstre: Y. Kojima, A. Gruhn, A. Korsgaard og V. Mikkelsen. I forres
te række fra venstre: Kohei Kojima og derefter Kuwa Bara flankeret af to Hitachi- 
medarbejdere. Foto af Ib Rahbek-Clausen i Sabroes arkiv.
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dengang var »det geometriske sted« for store køleanlæg i Danmark: is
værkerne, fiskefryserierne med tunnelfrysere og pladefrysere, skælis 
anlæg og ikke mindst landbrugets nye store kølehus Agricold, Dan
marks største køleanlæg.

Hos Sabroe så Kojima på den nye produktion af SMC kompressorer 
og var klar over, at de var afløserne også for hans produktionsprogram 
af ældre typer kompressorer som FWA / Frigore og SA. Men han fik 
ingen tegninger med hjem. Først måtte han se at få godkendt en li
censaftale, som tillod remittering af udbytte og royalty. Gruhn og Koji
ma færdigdrøftede affattelsen af en aftale, som nu skulle forelægges de 
japanske myndigheder. Da et godt resultat i nogen grad ville afhænge af 
den energi, hvormed sagen blev fulgt op i Japan, og da der naturligt be
stod en vis interessemodsætning, var moderselskabet indstillet på at 
skulle følge datterselskabets bestræbelser nøje. I 1957 nåede man så 
vidt, at moderselskabets kontakt i Japan, advokat Fumio Takashima, 
kunne udstyres med fuldmagt til at underskrive en aftale med de japan
ske ministerier for finans og international handel og industri.

Moderselskabets akkumulerede tilgodehavende voksede støt år for år 
(se tabel 1):

Tabel 1. Moderselskabets tilgodehavende 1952-1959
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Licens 2.8 4.0 5.3 6.7 9.4 11.3 15.6
Udbytte 0.8 1.6 3.0 4.6 6.3 11.7 16.0
Honorar 0.4 0.9 2.1 3.6 5.1 6.6 7.9
Renter - - - - - - 4.9

I alt 4.0 6.5 10.4 14.9 20.8 29.6 43.7

Aktiekapital 1.5 5.0 15.0

Tallene er anført i millioner yen.

I 1957 tog Kojima skridt til at sikre selskabets ekspansion og købte 
en grund på 5.800 kvadratmeter i Kanzaki, Amagasaki. Grunden blev 
erhvervet til en fordelagtig pris, og foruden at have sikret sig areal til 
mulig udvidelse af produktionen var det en god investering i et land, 
hvor der var en rivende udvikling i erhvervsliv og dermed i grundpriser. 
Altså en slags inflationssikring. Der blev straks bygget to lagerbyg
ninger og et kontor. Den længe planlagte udvidelse af aktiekapitalen 
blev gennemført i 1957 med 3,5 mill, yen, hvoraf moderselskabets an-
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del var 2,0 mill, yen, som blev tilvejebragt ved konvertering af tilgode
havende. Det indre kursværdi blev ved den lejlighed anslået til 800.

På et væsentligt punkt svigtede planlægningen imidlertid: Svigersøn
nen Kohei forlod sin kone og sin stilling i firmaet.

Personskifte og licensaftale
I både moderselskabets og datterselskabets bestyrelser afløste Direktør 
Axel Kier den hidtidige formand, landsretssagfører Carl Holst-Knud- 
sen, som var afgået ved døden i 1956. Forhandlingerne med de japan
ske myndigheder om licenskontrakten gik ualmindelig trægt. Endnu i 
sommeren 1958 forhandledes om detaljer, både mindre betydningsful
de og mere principielle.

Direktør Gruhn skulle imidlertid ikke opleve, at licensaftalen, som 
han havde kæmpet så energisk og effektivt for gennem adskillige år, en
delig blev godkendt af de japanske myndigheder i august 1958, og at de 
første licensafgifter kunne overføres i november samme år. Direktør 
Gruhn døde uventet den 28. juli 1958.1 datterselskabets bestyrelse ind
trådte moderselskabets formand landsretssagfører Knud Kier og ny di
rektør i Sabroe, Hans Jørgen Kier, i stedet for Axel Kier og Axel Gruhn.

Efter en periode med stærkt stigende aktivitet i den japanske værfts
industri, som var datterselskabets altovervejende store aftager, indtraf i 
1958 en stagnation med annullering af ordrer og fald i priser også på 
materialer, hvilket måske nok var en fordel ved nye indkøb, men som 
også medførte afskrivning på lagre. Alligevel blev resultatet tilfredsstil
lende, omstændighederne taget i betragtning.

Datterselskabet havde succes med at installere ammoniak recirkula
tionssystemer ombord i frysebåden »Nojima Maru« til rederiet Nihon 
Suisan & Co., Ltd., og det var en god reference til nye ordrer. Til en 
gammel kunde inden for hvalfan ger-rederierne, Taiyo Gyogyo & Co., 
Ltd. leveredes recirkulationssystemet til reolfryserne, og der opnåedes 
en betydelig afkortning af frysetiderne. Erfaringerne blev overført med 
held til frysetrawlernes pladefryserinstailationer, og datterselskabet no
terede med stolthed, at konkurrenterne nu også havde taget systemet i 
anvendelse!

Moderselskabets tilgodehavender
En udvidelse af aktiekapitalen til 15 mill, yen blev vedtaget, og moder
selskabet indgik på at stille resterende tilgodehavender til rådighed for 
datterselskabet som lån, i stedet for som hidtil at holde dem på spærret
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konto i bank. Udbytter kunne fortsat ikke overvises. Moderselskabets 
samlede tilgodehavende ultimo 1959 svarede til ca. 833.000 d.kr., men 
datterselskabets revisor rejste tvivl om, hvorvidt datterselskabet lovligt 
har kunnet godskrive moderselskabet beløbet i sin helhed. Det blev 
nødvendigt med en drøftelse ved besøg i Japan snarest (se tabel 2).

Tabel 2. Datterselskabets kapital pr. 30. september 1958

Aktiekapital 5.0
Lovmæssig reserve 4.7
Frivillig reserve 24.7
Garanti reserve 10.3
Forsknings reserve 9.0
Pensionsreserve 15.2
Overførselsreserve 9.3

Beløb i millioner yen.

Kojima, som nu var 63 år, ønskede assistance. Nedgangen i leveran
cerne til skibe gjorde det aktuelt at sætte ind på markedet for landkøle
anlæg. Ordreindgangen faldt fra 885 mill, yen i 1956/57 til 443 mill, 
yen året efter og yderligere til 402 mill, yen 1958/59.

Moderselskabets tekniske direktør, Aage Korsgaard, aflagde besøg i 
Japan i 1960. Det hedder fra bestyrelsesmødet i moderselskabet den 22. 
juni 1960:

Angående Japan kan efter direktør Korsgaards rejse derud iøvrigt oplyses, 
at det er vort indtryk, at Sabroe Japan, arbejder særdeles godt, og at man 
foruden skibskøleanlæg også fremstiller landkøleanlæg i et vist omfang. 
Firmaet har planlagt og er gået i gang med en ombygning af fabriken, idet 
man har revet et par mindre værksteder ned og skal bygge en større, sam
let værkstedshal, ovenpå hvilken der indrettes tegnestue og kontorer.

Det er vort indtryk, at Sabroe Japan råder over mange dygtige medar
bejdere, således at der ikke skulle være nogen grund til at nære bekymring 
for firmaets beståen ud i fremtiden.

Med hensyn til overførselsmulighederne for fortjeneste og dividende sy
nes der i øjeblikket at være en tendens til en vis liberalisering. Således har 
vi som nævnt nu fået et beløb svarende til udbyttet på vore gamle aktier fra 
før krigen overført fra non resident account, og efter hvad vor revisor be
retter, skulle der være gode muligheder for overførsel af yderligere beløb, 
som står på vor konto; ialt står der ca. 14 mill, yen, og revisoren mener, at 
vi efterhånden kan få tilladelse til overførsel af hele dette beløb.
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Det er vort indtryk, at vi i tiden fremover vil kunne få megen glæde af 
vort firma i Japan. I nogle tilfælde vil der måske blive mulighed for eksport 
fra Japan til lande, hvortil vi vanskeligt kan eksportere her fra Danmark.

I september 1960 aflagde datterselskabets revisor, Fumio Takashima, 
besøg i Danmark, og med ham drøftedes igen mulighederne for over
førsel af licensafgifter og tantiemer, ialt 26,1 mill. yen. Takashima an
befalede at søge om tilladelse til overførsel til en »non resident ac
count« i første omgang og afvente mulighederne for en videre overfør
sel til en »free yen account«, hvorfra der kunne bevilges betalingstilla
delse i takt med størrelsen af valutabeholdningerne i Japan. I forvejen 
stod 14,7 mill, yen på en non resident account, men de ville være van
skelige at overføre, fordi de var opstået som dividende på aktier stam
mende fra før krigen. Under et besøg kort tid forinden af ambassadør T. 
Busck-Nielsen havde vi anmodet om ambassadens støtte til forhand
lingerne med de japanske myndigheder om overførselsmuligheder. I 
maj 1961 besøgte Mr. Karauchi, næstkommanderende i datterselskabets 
konstruktionsafdeling, Danmark, hvor han foruden at se produktionen 
hos Sabroe også deltog i Nordisk Ventilators Hi-Pres konference. Dat
terselskabet interesserede sig stærkt for fremstilling af luftkonditione
ringsanlæg til skibe og søgte derfor et produktionssamarbejde med Hi- 
Pres.

Nogle nøgletal giver en ide om datterselskabets situation (se tabel 
3):

Tabel 3. Omsætning og overskud 1954-65
54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65

Omsæt
ning 384 522 993 684 678 759 1.067 1.345 571 1.110 1.251
Over
skud 29 31 81 52 93 42 60 68 - 1 - 12 -25

Beløbene er anført i mill. yen.

Fornyelse
Licensaftalen begyndte at fungere fra sidste kvartal 1958. Dermed var 
en væsentlig hindring for at overlade datterselskabet tegningerne til de 
nye kompressorer af type SMC ryddet af vejen. Meget hurtigt kom pro-
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duktionen i gang af alle tre typer af SMC kompressorer og dattersel
skabet leverede i 1962 de første 3 kompressorer type SMC 6-100 til de
res trofaste kunde rederiet N.Y.K. Det drejede sig om fuldautomatiske 
freon-12 anlæg til frugt- og fryselast. Datterselskabet fik succes med 
dette anlæg, og det førte til adskillige yderligere bestillinger til rederi
ets flåde.

Den løbende licensafgift kom til at betyde en virkelig indtægt for mo
derselskabet, og det gjaldt også dividendeoverførslerne, da de noget se
nere kom i gang (se tabel 4):

Tabel 4. Licensindtægt og dividende 1958-1968
1958 59 60 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68

Licensindtægt 8 48 63 60 62 124 127 175 178 179
Dividende 0 0 0 0 0 13 753 522 560

Beløbene er anført i 1.000 d. kr.

Datterselskabet var fortsat stærkt afhængig af konjunkturerne for 
skibsfarten, og dertil kom en recession i Japan, efter at man havde for
slugt sig på en forceret opbygning og modernisering i industrien. Arene 
1960 til 1965 blev vanskelige med kamp om ordrer, nedgang i ordrebe
holdning, dårlige dækningsbidrag og høje finansieringsomkostninger. 
For at styrke kreditværdigheden udvidedes aktiekapitalen med 10 mill, 
yen i 1961 og yderligere 10 mill, yen i 1962. Den japanske regering 
ydede statsstøtte til værfterne, hvilket gav en stigende aktivitet i fiske
riflåden og i den nationale skibsfart, men konkurrencen om leverancer
ne var fortsat hård. I 1961 lykkedes det at opnå ordre på de første SMC 
180 kompressorer til et skib bygget til en indonesisk reder. Midt i tres
serne havde værfterne kontraheret mange specialskibe og supertankere, 
og i 1965 lykkedes det at opnå ordrer for første gang på ialt mere end 2 
milliarder yen.

Datterselskabet var opmærksom på det ønskelige i at gøre sig mere 
uafhængig af den svingende aktivitet i værftsindustrien, men det gik 
meget langsomt med at få fodfæste på markedet for landkøleanlæg. I 
1962 deltog Kojima på vegne af datterselskabet i etableringen af et nyt 
selskab Kanematsu-Mikroværk for produktion af maskiner til chokola
deindustrien, som også er aftager af køleanlæg. Kojimas søn, Toshio 
Kojima, opholdt sig i tre måneder i Danmark for at sætte sig ind i for-
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Afprøvning på fabrikken i Nozato af et af otte anlæg til daglig indfrysning af 100 ton 
fisk inden endelig installation ombord i russiske moderskibe for fisketrawlere. Foto i 
Sabroes arkiv.

holdene hos os, og i februar 1963 besøgte H. J. Kier Japan for at sætte 
sig ind i datterselskabets forhold.

Ved Japans indtræden i O.E.C.D. i 1964 ventede man en liberalise
ring af vare- og kapitalbevægelser til og fra Japan. Liberaliseringen om
fattede dog næppe de tilgodehavender, vi havde oparbejdet gennem åre
ne. Inden årets udgang blev der givet tilladelse til overførsler etapevis 
over en periode af tilgodehavender optjent siden 1959.

Nyt kontor og udstationering af dansker
I løbet af 1964 realiseredes et længe næret ønske om at knytte en nær
mere forbindelse med datterselskabet ved at udstationere en medarbej
der fra Danmark. Ingeniør N. Outzen Petersen tog permanent ophold 
ved datterselskabet i Japan, hvor han skulle formidle og koordinere de 
tekniske og økonomiske forbindelser mellem moderselskab og datter
selskab. Forinden Outzen Petersens ankomst flyttede datterselskabets 
kontorer til ny adresse. Det hidtidige lejemål i Taihei Budding blev op- 
sagt, og man flyttede det tekniske personale ud til Nozato, hvor man 
byggede en ekstra etage på fabriken. Salgs- og regnskabsafdelinger for-
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Takahashi Building. I 1964 flyttede administration og salgsafdeling fra Taihei Buil
ding til den nærliggende Takahashi Building, medens de tekniske afdelinger flyttede 
ud i nyindrettede lokaler i fabrikken i Nozatofem kilometer fra Osakas centrum. Foto 
i Sabroes arkiv.
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blev i Osaka city, idet man lejede sig ind i Takahashi Building, som lå i 
nærheden af det tidligere kontor. Det blev overvejet at deltage i Dan- 
foss’s etablering i Japan, men det blev opgivet. Det var en stor hjælp, at 
vi havde Outzen Petersen som observatør i forhandlinger af denne ka
rakter.

Datterselskabet var inde i en periode med stærkt svingende or
dreindgang, dårlige dækningsbidrag på de ordrer, man fik i stærk kon
kurrence, og underskud på regnskabet. Ved moderselskabet havde der 
dannet sig det indtryk, at organisationen i datterselskabet ikke var gea
ret til at klare modgang og inflation. Den udsendte medarbejders opga
ve var at formidle oplysninger om datterselskabets forhold hurtigt og 
præcist hjem til Danmark. Indholdet af hans rapporter var af en sådan 
karakter, at direktør H. J. Kier i februar 1965 tog til Japan for ved selv
syn at overtyde sig om problemerne og diskutere mulige forholdsreg
ler.

Det var H. J. Kiers opfattelse, at datterselskabets aktivitet var sund, 
men at de administrative systemer skulle strammes meget kraftigt op. 
Mellem the president, mr. Y. Kojima, og de fire sektorer: salg, kon
struktion, produktion og bogholderi blev indskudt et controlling center 
med vidtgående opgaver og beføjelser. Til chef for controlling centret 
udpegedes N. Outzen Petersen. For det ledende personale udarbejdedes 
stillingsbeskrivelser.

For Kojima, som havde ledet datterselskabet loyalt og med stor dyg
tighed i over 30 år, såvel som for personalet, der efter japansk tradition 
hidtil kun havde taget mod ordrer fra en person, nemlig the president, 
var indførelsen af de nye organisationsprincipper lidt af en revolution. 
Meget afhang derfor af Outzen Petersens evne til at formidle de nye 
budskaber internt i organisationen, og det synes at være lykkedes. Det 
tager naturligvis tid at gennemføre større ændringer, og da der i regn
skabsåret 1964/65 ventedes et underskud for tredje år i træk, udsendtes 
sekretær Kai Toft for at støtte datterselskabet med regnskabstekniske og 
finansielle problemer.

40 års jubilæum
Datterselskabet fejrede i 1966 sin beståen i 40 år med udgivelse af et lil
le festskrift på japansk. Direktør Korsgaard fra moderselskabet deltog i 
festlighederne og i Sabroe Nyt nr. 60 fra juni 1967 findes et referat. Mo
derselskabets bestyrelse lykønskede Kojima personligt med følgende 
udtalelse:
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The Board of Directors take this opportunity of thanking you for the very 
valuable and splendid work you have done for The Sabroe Company of Ja
pan during the 40 Years which have passed since the start of the Company. 

Especially we wish to convey to you our thanks for the excellent man
ner in which you have secured the existence of our Company throughout 
the many years during which relations between our two countries were dis
continued.

For sin indsats til udvikling og fremskridt for japansk industri og skibs
bygning tildeltes Kojima den japanske Orden RANJU HOSHO (blue), 
og efter indstilling fra udenrigsminister Per Hækkerup overrakte am
bassadør T. Busck-Nielsen ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsorde
nen til Kojima i anerkendelse af hans tjenester for det danske konsulat 
og for hans indsats for danske exportinteresser gennem 40 år. Selvom 
datterselskabet var inde i en periode med dårlig indtjening, kunne mo
derselskabet glæde sig over, at næsten alle indefrosne tilgodehavender 
nu var frigivet og remitteret.

Allerede i regnskabsåret 1965/66 var situationen vendt til det bedre. 
Omsætningen blev rekord med over 2 milliarder yen, og overskuddet 
før skat på 293 millioner yen. Moderselskabets andel i udbytte blev ca. 
700.000 d. kr. og andelen i overførsel og reserver ca. 500.000 d. kr. Ikke 
helt ringe i betragtning af, at datterselskabets samlede aktiekapital på 35 
millioner yen svarer til d. kr. 700.000, men man skulle dog ikke glem
me at datterselskabet rådede over endog meget betydelige reserver, af 
størrelsesordenen otte gange aktiekapitalen. løvrigt forhøjedes året efter 
aktiekapitalen med 10 mill, yen til 45 mill. yen.

Direktør Yasuyuki Kojima retter en tak til Sabroe Japans kundekreds i anledning af 
datterselskabets 40 års jubilæum den 10. august 1966. Foto i Sabroes arkiv.
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Efter indstilling fra udenrigsminister Per Hækkerup overrakte ambassadør T. Busck- 
Nielsen ridderkorset af første grad af Dannebrogsordenen til Yasuyuki Kojima i aner
kendelse af hans tjenester for det danske konsulat og for hans indsats for danske ek
sportinteresser gennem 40 år. Sabroes arkiv.

Som et eksempel på den vitalitet, hvormed datterselskabet påtog sig 
nye opgaver, kan omtales forløbet af fremstillingen af den første benja- 
minpladefryser efter moderselskabets tegninger. Medio januar 1967 an
modes om tegninger af Sabroes benjaminpladefryser med indbygget kø
lemaskineri. Primo februar fremsendes komplet sæt tegninger, som dat
terselskabet må ændre, så de svarer til japanske komponenter. Primo 
april kan datterselskabet udstille en færdig pladefryser af egen fremstil
ling med salgsbrochure, altså et nyt produkt realiseret på otte uger! Vi 
kunne komplimentere Kojima for præstationen, da han besøgte os i maj 
måned.
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Licensaftalen fra 1958 udløb i 1968, og der blev forhandlet ny aftale 
for den næste ti års periode. Den hidtidige licens på 5,6% af modersel
skabets listepriser måtte reduceres til 4,8% og af datterselskabets ex- 
factory priser, hvilket var det højst tilladelige for kontrakter af den ka
rakter. Aftalen kom til at gælde også for de nye kompressorer type 
CMO. Direktør Kier havde besøgt datterselskabet i foråret 1968 som 
forberedelse til forhandlingerne om forlængelse af licensaftalen og igen 
i november for at deltage i regnskabsafslutning og generalforsamling.

Nyt navn: Nippon Sabroe
Datterselskabet havde pr. den 10. august 1968 taget navneforandring fra 
The Sabroe Company of Japan, Ltd. til Nippon Sabroe Co., Ltd. Der 
herskede endnu en højkonjunktur i værftsindustrien, og overskuddet 
blev på 207 mill, yen udaf en omsætning på 1,6 milliarder yen. Datter
selskabets store afhængighed af skibsfarten fremgår af ovenstående 
oversigt over omsætningens fordeling på typer af leverancer (se tabel 
5):

Tabel 5. Leverancetyper
Anlægstype Leverance Antal Omsætning %
Køle Lastanlæg 8 291 18

Proviantanlæg 84 224 14
Fryselastanlæg 49 450 28

Lu ftko n d i ti o n e r i ng Japan high pressure 8 61 -
Japan low pressure 41 164 14
Hi-Pres 31 355 22

Øvrige Anlæg til land 7 63 4

Omsætningen anført i mill. yen.

Det var ikke lykkedes datterselskabet at opdyrke et væsentligt mar
ked for landkøleanlæg. Derimod udgjorde luftkonditionering i skibe en 
vigtig del af omsætningen. Der bestod en formaliseret aftale af 11. maj 
1967 med Nordisk Ventilator om levering af Hi-Pres anlæg. Da kon
kurrencen var meget hård, især om leverancer til skibe for nationale re
derier, udviklede datterselskabet egne typer anlæg og i forståelse med 
Nordisk Ventilator foreløbig uden forpligtelse til at betale royalty.

Bestyrelsen i Nippon Sabroe udgjordes af:
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Y. Kojima, President
N. Outzen Petersen, managing director
Toshio Kojima, sales manager
K. Kanaya, manager of production
K. Kier
A. Korsgaard
H. J. Kier

I 1968 indgik Sabroe samarbejdsaftale med Atlas, hvilket dog ikke be
rørte datterselskabet synderligt, eftersom hovedmarkedet var skibs
køleanlæg, som var Sabroes ansvarsområde i samarbejdet. I den perio
de var aktiviteten stor ved moderselskabet, og det var vanskeligt at føl
ge med i produktionen af SMC kompressorer. Moderselskabet købte 
derfor 100 SMC kompressorer af 100-typen i 1969 hos datterselskabet. 
Kvaliteten var i orden og moderselskabets kunder var tilfredse, selvom 
det nok af små detaljer kunne ses, at det var maskiner, der stammede fra 
Japan. Reservedele var standard, uanset hvor kompressoren var frem
stillet. Det var dog en engangsforretning, fordi importen ikke kunne ske 
til lønsomme priser.

Det var imidlertid tydeligt, at situationen i datterselskabet ikke var 
helt stabil. Fra midt i tresserne havde rådet en højkonjunktur i 
værftsindustrien, som nok havde resulteret i mange ordrer og i de før
ste år også et rimeligt overskud. Men efterhånden udhuledes 
dækningsbidrag af den accelererende inflation, og der opstod mangel 
på kvalificeret personale og forsinkelser i materialeleverancer til pro
duktionen.

Forberedelse af generationsskifte
Det største problem var imidlertid at forberede og gennemføre et gene
rationsskifte. Kojima nærmede sig de 75 år, han havde været med fra 
datterselskabets start i 1926, og han havde været den centralt styrende 
leder siden 1933 både inden for salg og teknik. Kojimas ledelsesform 
udviklede ikke typer, som kunne egne sig som mulige efterfølgere. Der
til kom, at moderselskabet havde givet ham temmelig frie hænder til at 
disponere, fordi afstanden til Japan var stor, både i kilometer og i kul
tur. For at ændre på denne tingenes tilstand krævedes en stor diploma
tisk evne.

Omkring 1970 var overskuddet svundet betænkeligt ind. Omsæt
ningen var fortsat betydelig, omkring 2 milliarder yen, og der beskæfti-
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gedes 175 personer, det samme som da Gruhn i 1955 besøgte dattersel
skabet. I april 1970 fratrådte direktør H. J. Kier, og direktør Aage Kors- 
gaard overtog kommunikationen med Kojima. Moderselskabets 75 års 
jubilæum i 1972 bød på en lejlighed til at invitere Kojima til Danmark 
og forberede i god tid en drøftelse med bestyrelsen om datterselskabets 
fremtid. Til forberedelserne hørte at aftale størrelsen på Kojimas fra
trædelsesgodtgørelse, som efter japansk skik skulle beregnes på grund
lag af seneste månedsløn ganget op med antal år i anciennitet og yder
ligere med en faktor, hvorom der kunne forhandles. Der var tale om et 
stort beløb, som lagde beslag på en væsentlig del af den hensættelse, der 
var foretaget gennem årene til formål af den karakter. Det var derfor 
vigtigt, at en aftale blev truffet, så et spørgsmål om privatøkonomi ikke 
skulle forstyrre drøftelserne om datterselskabets fremtid og en afløser 
for Kojima, der nu var 76 år gammel.

Medlemmer af Sabroes bestyrelse, Aage Lommer, Poul Jensen, Bør
ge Nissen og direktør Korsgaard, mødtes med Kojima dagen før Sabro-

Ved moderselskabets 75 
års jubilæum overrakte 

Yasuyuki Kojima Nippon 
Sabroes gave, en japansk 

lanterne til Sabroes direk
tør Aage Korsgaard. Lan

ternen står i dag ved 
hovedbygningens persona

leindgang. Foto af Jørn 
Timm i Sabroes arkiv.
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es 75 års jubilæum den 1. september 1972. Kojima var blevet bedt om 
at redegøre for datterselskabets organisation, produktionsprogram og 
produktudvikling, omkostningsstrukturer og konkurrencesituation, 
markedsføring og allervigtigst, hans forslag til en efterfølger.

Datterselskabets farlige konkurrenter var koncernerne Mitsubishi, 
Ishikawajima Heavy Industries og Daikin, som har egne køleaktiviteter. 
En mindre konkurrent var Mayekawa, selvom dette firma var ti gange 
større end Nippon Sabroe. Tilbage i 1926 blev der importeret ameri
kanske kølemaskiner, som blev kopieret af japanske firmaer. Af europ
æiske fabrikater fandtes Hall og Linde, men de gik ud, og Nippon Sa
broe var det eneste med relationer til Europa. Det er iøvrigt karakteris
tisk for markedet i Japan, at der findes mange fabrikanter og et utal af 
kølefirmaer.

Nippon Sabroe havde fra starten specialiseret sig på marinemarkedet, 
hvor Sabroes kulsyre kompressorer var mest velegnede. I de senere år 
havde datterselskabet mødt stor konkurrence fra firmaet Nisshin Kogyo, 
som tog mange ordrer til fiskeriflåden, og som nød præference hos 
myndighederne. Gamle kunder som værfterne Mitsubishi og Mitsui hav
de nu egne køleaktiviteter, og med de store tonnager blev ordrer på an
læg til proviant og luftkonditionering færre. Kundekredsen svandt ind. 
Den vigende fortjeneste de senere år skyldtes de galoperende omkost
ninger, men da det var betingelser, som også konkurrenterne var under
kastet, kunne det ikke forklare, hvorfor det gik datterselskabet ringere.

Til revisionsrapportens påpegning af nødvendigheden af rationalise
ring havde Kojima en overvejende negativ indstilling, og det gjaldt også 
til et forslag om at fabrikere mindre lokalt og i stedet importere fra mo
derselskabet. Derimod fandt Kojima, at nye ideer til bedre køletekniske 
anlæg kunne hjælpe datterselskabet, men det forudsatte mere kvalifice
ret personale, som han ikke havde mulighed for at skaffe. I den hense
ende fandt han ikke, at vor udsendte ingeniør Outzen Petersen kunne bi
drage. Det var en pessimistisk Kojima, vi havde på besøg, og vi fik ikke 
særlig præcise svar på vore spørgsmål. Vi bad derfor Kojima tage sagen 
op, når han kom hjem, og sende os resultatet af sine overvejelser.

Næste punkt på dagsordenen var moderselskabets 75 års jubilæum 
den næste dag. Ved den lejlighed modtog vi som gave fra Nippon Sa
broe den japanske lanterne i granit, som blev opstillet til venstre for 
hovedindgangen. Ved samme lejlighed indviedes springvandsbassinet, 
som var en gave fra alle medarbejdere i moderselskabet og dattersel
skaberne. Lanternen har siden holdt flyttedag og står i dag ved den ind
gang, som passeres daglig af alle medarbejdere.
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Efter sin hjemkomst og nærmere overvejelse af situationen skulle 
Kojima meddele moderselskabet sine svar på de stillede spørgsmål. Det 
kneb især med hensyn til at foreslå en efterfølger og med hensyn til at 
give Outzen Petersen plads i organisationen. Hans virke kunne nærmest 
betegnes som et arbejdende bestyrelsesmedlem, der tog sig af lidt af 
hvert. Outzen Petersen, som nærede stor respekt for Kojimas store ind
sats for Nippon Sabroe gennem mange år, måtte indrømme, at Kojima 
nu ikke gik til opgaverne med energi, og at Kojimas kontrakt sikrede 
ham en meget betydelig indkomst, som det måske var svært at give slip 
på. Det bekymrede moderselskabets bestyrelse, at vi havde en kontakt
mand, som ikke fik lov at virke, og det blev vedtaget, at formanden, di
rektør Lommer, og direktør Aage Korsgaard skulle besøge datterselska
bet for at få gang i drøftelserne om selskabets fremtid.

Nordisk Ventilator
Til de problemer, som trængte sig på, var en afklaring af forholdet til 
Nordisk Ventilator, som ikke var tilfreds med sin markedsandel på det 
japanske marked. Datterselskabet repræsenterede Hi-Pres i Japan, men 
det var kun muligt at sælge Hi-Pres systemerne i Japan til skibe under 
bygning for udenlandske redere, som på forhånd specificerede Hi-Pres 
eller lignende international kvalitetsstandard. Til alle andre nybygnin
ger leveredes anlæg af japansk oprindelse, fordi de var billigere og re
derne var tilfredse med anlæg af lavtrykstypen. Datterselskabet konkur
rerede derfor ofte med Hi-Pres om leverancerne, og denne situation 
fandt direktør Westenholz efterhånden utålelig.

Der blev forhandlet forskellige muligheder for samarbejde, for ek
sempel at Nordisk Ventilator købte sig ind i Nippon Sabroe, eller at Nip
pon Sabroe deltog i et nyt datterselskab Nippon Hi-Pres. Moderselska
bet, som også havde et hensyn at tage til sit forhold til Nordisk Ventila
tor, ønskede helst, at datterselskabet fortsatte sin aktivitet som hidtil, det 
vil sige sælge Hi-Pres, når det var muligt, og ellers anlæg, som datter
selskabet selv fremstillede. Nordisk Ventilator havde i en årrække ladet 
datterselskabet fremstille anlæg uden at kræve royalty, fordi de erkend
te, at markedet ikke kunne bære en sådan afgift. Hvis Nordisk Ventila
tor ønskede at forblive i markedet, måtte det ske enten i samarbejde med 
Nippon Sabroe eller ved, at Nordisk Ventilator oprettede eget dattersel
skab. Nippon Sabroe på sin side kunne ikke undvære markedet for luft
konditioneringsanlæg til skibe, som udgjorde omkring 30% af omsæt
ningen, og hvoraf mindre end 10% hidrørte fra Hi-Pres anlæg. Desuden
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måtte Nippon Sabroe sikre afsætningen af sin produktion af kompres
sorer, der på det tidspunkt udgjorde over 400 enheder årligt.

Dette fik Lommer og Korsgaard bekræftet ved besøget hos dattersel
skabet. De måtte også konstatere, at modellen, hvorefter Nordisk Ven
tilator skulle overtage aktier i Nippon Sabroe, var praktisk uigennem
førlig, både fordi Kojimas aktier lå fordelt på en række familiemedlem
mer, og Sabroe ønskede ikke at afgive majoriteten, og fordi aktiernes in
dre værdi svarede til en kurs mellem 2500 og 3000, da datterselskabets 
grundstykker havde opnået en meget stor værdi. Kojima var indstillet 
på at fortsætte som leder af datterselskabet endnu i 3 år, til han og sel
skabet i 1976 begge kunne fejre 50 år jubilæum. Til den tid stod man 
frit med hensyn til, hvem man ville vælge som efterfølger, men lige nu 
havde man ikke en klar aftale om Outzen Petersens rolle i selskabet.

I efteråret 1973 fremsatte direktør Westenholz sit forslag til et Nip
pon Novenco, men betingelserne for at deltage var af en sådan karakter, 
at hverken datterselskab eller moderselskab fandt, at de kunne gå ind på 
dem. Ved at sige nej stod vi i den situation at stå ene med de luftkondi
tioneringsanlæg, datterselskabet selv havde konstrueret, og vi løb risi
koen for at miste personale. Vi anså det ikke for sandsynligt, at Outzen 
Petersen skulle vælge at gå med over i et nyoprettet Nippon Novenco.

Ny bestyrelse i moderselskabet
I foråret 1974 fik moderselskabet en ny bestyrelse med Jørgen Ditlev 
Lauritzen og Axel Drejet som henholdsvis formand og næstformand. 
De kendte kun lidt til forhistorien og var derfor noget forundrede over, 
at Sabroe var havnet i en så fastlåst situation i et datterselskab, hvor man 
dog ejede majoriteten. Det besluttedes, at Drejet skulle rejse til Japan 
for at sætte sig ind i problemerne.

Besøget fandt sted i november, og Drejet kunne konstatere, at der lå 
betydelige værdier gemt i datterselskabet, men at driftsresultatet var 
meget dårligt, fordi afsætningsmulighederne svigtede, og omkostnin
gerne var steget uforudsigeligt stærkt. Man lå inde med ordrer, hvor 
man havde indledt genforhandling af priserne i et forsøg på at reducere 
tab. Det netop afsluttede regnskabsår udviste et underskud, og man 
frygtede, at det også blev tilfældet i det følgende år.

Det største problem var at finde afløseren for Kojima. Spørgsmålet 
var meget påtrængende. Det var tydeligt, at Kojima var ved at miste 
grebet, både om kundekredsen og om styringen af virksomheden. Koji
ma ønskede fortsat at blive til 1976, men han var indstillet på, at aflø-
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seren gerne måtte findes allerede nu, så de kunne arbejde sammen i den 
sidste periode. Der var ingen tvivl om, at afløseren skulle være en japa
ner, og Kojima ville gerne deltage i bestræbelserne for at finde egnede 
emner, som kunne forelægges bestyrelsen. Firmaet Price Waterhouse 
anmodedes om bistand med at finde emner.

Under besøget fik Drejet stor støtte af Outzen Petersen, som havde 
opholdt sig i Japan i 10 år og i hele den tid været tilknyttet dattersel
skabet. Da kun få medarbejdere ved datterselskabet talte engelsk, måt
te Outzen Petersen være mellemmand i alle samtaler med medarbejde
re. Det stod ganske klart for Drejet, at kommunikationen med dattersel
skabet var omstændelig, at en trang til at ville selv og så naturligvis kul
turforskellen gjorde det yderligere besværligt, men han mente dog, at 
moderselskabet havde undladt at prioritere kommunikation og styring 
højt nok i de senere år. Han foreslog derfor, at moderselskabets skibsaf
deling udpegede en medarbejder, der kunne stå for kontakten med dat
terselskabet, og at der etableredes et rapporteringssystem, som kunne 
holde de danske bestyrelsesmedlemmer orienterede. Der blev sat 
spørgsmålstegn ved det lønsomme i at fortsætte produktionen af kom
pressorer i datterselskabet. En stor del af komponenterne fremstilledes 
hos underleverandører, og produktion, trykprøvning og samling i dat
terselskabets fabrik forekom ikke tidssvarende.

Kojimas efterfølger tiltræder
Der gik imidlertid en rum tid, inden man fandt mulige emner som efter
følger for Kojima. Under et besøg i Japan i januar 1975 kunne Drejet 
konstatere, at man endnu ikke havde kvalificerede kandidater, så efter
søgningen fortsattes. Da der helt tydeligt forestod en radikal ændring i 
datterselskabets organisation og styring, helst i retning af systemer og 
procedurer, som anvendtes i moderselskabet, var det måske et spørgs
mål, om man alligevel ikke skulle foretrække en udlænding frem for en 
japaner, og ændringer kunne næppe sættes i værk før september 1976, 
hvor Kojima fratrådte. Faktisk forhandlede man med et emne blandt de 
11 ansøgere, som havde reageret på Price Waterhouses annoncering, 
men man gik ikke videre.

Den første april 1976 afløstes moderselskabets direktør Aage Kors
gaard af Nils Skibsted Hansen. Ingeniør Houmøller fra skibsafdelingen 
besøgte Nippon Sabroe for at koordinere tekniske og økonomiske kal
kulationer. Drejet havde igen aflagt besøg i Japan, denne gang for at tale 
med et seriøst emne som afløser for Kojima. Det drejede sig om Yorio 
Ikuo, som var 59 år og ansat som teknisk direktør i Hitachi. Under det
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Den 10. august 1976 kunne Nippon Sabroe og direktør Yasuyuki Kojima fejre 50 års 
jubilæum. Kojimas afløser blev Yorio Ikuo, 59 år og tidligere teknisk direktør i Hita
chi. Her ses fra venstre Nils Skibsted Hansen, Yasuyuki Kojima, Ib Asboe Jørgensen 
og Yorio Ikuo fotograferet på jubilæumsdagen. Foto i Sabroes arkiv.

samme besøg blev N. Outzen Petersen afskediget, og det blev betydet 
direktør Kojima, at hans tid var forbi. Ikuo blev inviteret til Danmark, 
hvor han traf bestyrelsen for moderselskabet og de danske medlemmer 
af datterselskabets bestyrelse. Mødet resulterede i, at Ikuo blev tilbudt 
ansættelse, og han tiltrådte i løbet af sommeren.

Nippon Hi-Pres stiftes
De ændringer, der forestod, krævede en forstærket og kvalificeret ind
sats fra vor kontaktmand på områderne organisation og økonomi. Hvor
vidt den nu afskedigede Outzen Petersen havde kunnet løse denne op
gave står hen i det uvisse, for samtidig med Ikuos tiltræden gjorde di
rektør Westenholz fra Nordisk Ventilator alvor af sin hensigt og etable
rede et Nippon Hi-Pres, hvortil han engagerede Outzen Petersen og 8 
andre medarbejdere fra Nippon Sabroe. Direktør Kojima afslog en in
vitation til deltagelse i det nye selskab. Vort datterselskab besluttede at
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fortsætte sin aktivitet på området luftkonditionering i skibe og forven
tede at kunne byde Nippon Hi-Pres konkurrence.

Den 10. august 1976 kunne datterselskabet og Kojima fejre 50 års ju
bilæet. Det blev kun beskedent markeret, men fra moderselskabet var 
direktør Skibsted og Ib Asboe Jørgensen kommet til stede for at gratu
lere. Besøget havde det yderligere formål at samle oplysninger til en 
analyse af datterselskabets produktion af kompressorer og dermed for
bundne omkostninger. Det viste sig overordentlig vanskeligt at trænge 
ind i regnskabs- og kontosystemer, og det blev pålagt Ikuo i samarbej
de med revisor at gennemføre en omlægning. Regnskabsåret skulle 
fremtidig følge kalenderåret i lighed med koncernens øvrige selskaber. 
Der blev kun gjort små fremskridt, og det var åbenbart, at Ikuo ikke 
kunne operere frit, før Kojima definitivt var trådt tilbage. Det skete ved 
årsskiftet. Samtidig afkøbte moderselskabet 25% af Kojimas aktier, så-

/ 1977 afhændedes bygninger og grunde i Osaka, og alle aktiviteter flyttede ind i ny
erhvervede fabriksbygninger i Takatsuki, 20 km. fra Osaka, centralt beliggende ved 
hovedfærdselsårer og tæt op ad banelinjen for Shinkansen. Foto i Sabroes arkiv.
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ledes at moderselskabet nu rådede over 68% af kapitalen. Dette skete 
med det formål at stå friere ved fremtidige dispositioner og mulige ved
tægtsændringer. Price Waterhouse udførte en beregning af værdien af 
datterselskabets aktier, og de blev overdraget til kurs 1483.

Nippon Sabroe samles i Takatsuki
Ikuo havde nu overtaget den fulde ledelse, og blandt de væsentlige op
gaver var at planlægge en samling af selskabets aktiviteter på ét sted, 
det vil sige flytte administration sammen med fabrik. I øjeblikket be
fandt administrationen sig i Osaka City, fabrikken i bydelen Nozato, i 
gamle uhensigtsmæssige bygninger, og på et tredie sted uden for Osa
ka rådede man over et lager på en stor grund, hvor man eventuelt kun
ne bygge nyt. Derudover var det vigtigt at få sat nye aktiviteter i gang, 
så man blev mindre afhængig af værftsindustrien. Der bestod mulig
heder med agenturer for Atlas slagteri- og frysetørrringsanlæg, hvis 
medarbejderne blev sat ind i den nødvendige teknologi og afsætnings
teknik. Til at lede denne indsats ansattes Mr. Kameyama som salgs
direktør. Han havde stor erfaring på området fra en tidligere beskæf
tigelse hos Wolhardt Brothers, til hvem Atlas havde gode forbindel
ser.

I datterselskabets bestyrelse var Aage Korsgaard og Outzen Petersen 
afløst af Skibsted og Ikuo. Kojima bevarede sin tilknytning til Nippon 
Sabroe som formand for bestyrelsen. I løbet af 1977 forhandlede man 
sig frem til en samtidig afhændelse af grundene i Nozato og Amagasa
ki og overtagelsen af en grund med en nyere fabrik og administrations
bygning i Takatsuki, cirka 20 kilometer fra Osaka, hvor alle dattersel
skabets aktiviteter kunne samles. Købet og omkostningerne ved flyt
ning kunne finansieres ved salget af de to ejendomme i Osaka. Etage
arealet i den nye fabrik var på 5.400 kvadratmeter, hvilket var noget 
mere, end man hidtil havde rådet over, og dertil var de nyere bygninger 
mere rationelt indrettet.

Den 1. december 1977 kunne man tage den nye fabrik i brug. Flytte- 
projektet blev gennemført fuldstændig efter planen og finansieret gen
nem salget af de gamle ejendomme. Kapitalvindingsskat på salg af 
grunde kunne helt elimineres ved at geninvestere i anden virksomhed. 
Den nye fabrik gav gode muligheder for rationalisering, og der var 
plads til at optage nye produktioner, men især forventede man et stærkt 
forbedret samarbejde internt ved, at alle nu var samlet på et sted. Der 
var brug for en moralsk oprustning blandt medarbejderne i den vanske-
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lige situation, selskabet befandt sig i som følge af depressionen i den ja
panske skibsbygningsindustri. Medarbejderstaben, som i mere end 20 år 
havde talt omkring 175 personer, var under reduktion og talte nu 157.

Samtidig med udflytningen gennemførtes en organisationsændring 
med opdeling af firmaet i divisioner, og der etableredes en koordinering 
med den øvrige koncern i den internationale markedsføring over for 
kundegrupper i det fjernøstlige og nordamerikanske område. Dattersel
skabet kunne dyrke de japanske handelshuse, som stod for en væsentlig 
del af den japanske eksport. Et samarbejde med Atlas repræsentant for 
ismaskiner, Nichimo, kom i stand.

Nedtrapning af kompressorproduktion.
På lidt længere sigt måtte man se i øjnene, at produktionen af kom
pressorer skulle afløses af andre produktioner. Der fremstilledes 370 
kompressorer i 1977, men det var helt åbenbart, at produktion af de 
mindre typer ikke var lønsom. Derfor indstillede man sig på, i lighed 
med moderselskabet, at importere de små kompressorer til proviantan
læg fra Bock i Tyskland. Der beskæftigedes 17 mand ved produktion 
af de større typer kompressorer. Mange dele til kompressorerne frem
stilledes hos underleverandører, og datterselskabet bearbejdede stati
verne og foretog samling og afprøvning af de færdige kompressorer. 
Moderselskabet anså produktionen for ulønsom og så den helst ned
lagt omgående, men det forudsatte, at man kunne anvise alternativ be
skæftigelse for de 17 mand. En sådan alternativ beskæftigelse kunne 
være aggregater til skruekompressorer, pladefrysere, lufttørrere, mari- 
nekondensatorer eller andre af koncernens produkter. Datterselskabet 
var imidlertid ikke rigtig motiveret for en sådan radikal ændring, for
di man anså kompressorproduktionen for en væsentlig del af sin iden
titet som leverandør af køleanlæg, og dens mulige bortfald ville bety
de et stort tab af prestige. Det gik derfor umådelig trægt med at ana
lysere produktionsomkostninger for komponenterne i kompressorerne 
i vort forsøg på at formå datterselskabet til at importere disse fra mo
derselskabet i stedet for at lade dem fremstille lokalt hos underleve
randører.

Efter at have gennemført en række interne rokeringer i sit personale, 
var Ikuo nu klar til effektivt at styre datterselskabet. Man var i Danmark 
klar over, at han skulle støttes ved hyppige besøg, og man overvejede 
udstationering af en kvalificeret dansker. Nødvendigheden heraf blev 
tydelig, fordi personale fra den nødlidende marineaktivitet forsøgtes sat 
ind på salg og levering af køleanlæg til stationære formål. Da man ikke
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kunne henvise til en tradition og erfaring på dette område, var man nød
saget til at tage ordrer udelukkende på priser, som gav et utilfredsstil
lende dækningsbidrag.

Til at varetage hvervet som koordinator tiltrådte Frederik Badino i 
sommeren 1979. Badino fik titel af vice-president og placeredes i en li
niefunktion med vide beføjelser, således at han kunne få indblik i dat
terselskabets aktiviteter og tage del i direktionsbeslutninger. Man var 
fra moderselskabets side klar over de vanskeligheder, Badino stod over 
for både sprogligt og kulturmæssigt. For at vinde de japanske medar
bejderes respekt og tillid var det afgørende at demonstrere stor faglig 
evne og veludviklet tilpasningsevne.

Badino ankom på et tidspunkt, hvor datterselskabets økonomiske si
tuation havde udviklet sig yderligere kritisk. Værftsindustriens nedtur 
medførte svigtende ordreindgang, ordreannulleringer, faldende dæk
ningsgrader, og aktiviteten på det stationære område kom næsten ikke 
ud af stedet. Man kunne forudse inden længe, at den bogførte egenka
pital ville blive negativ, og at kreditværdigheden kunne sættes overstyr, 
uanset at datterselskabet stadig rådede over betydelige skjulte værdier i 
grunde. En kulegravning måtte omgående sættes i værk. Direktør Skib
sted gik resolut til opgaven. Han kunne til sin store skuffelse konstate
re, at Ikuo ikke blot havde fejlet, men at han også havde forsøgt at slø
re situationen over for omverdenen, specielt banken. Kun en dybtgåen
de sanering kunne nu redde datterselskabet, og efter en uges analyser og 
forhandlinger blev følgende saneringsplan vedtaget:

• Fratrædelse med omgående virkning af Ikuo og Fukuda
• Udnævnelse af Badino til President, og Kojima junior til Managing 

Director Public Relations
• Ny enkel organisationsplan, der omgående træder i kraft
• Kraftig reduktion af landafdelingens aktiviteter
• Nedlæggelse af kompressorproduktion hos Nippon Sabroe
• Nedskæring af personale, forhandling med fagforening indledes nu
• Salg af grund i Shimuzu og af parkeringsplads ved fabrikken i Ta- 

katsuki.
• Dette forventes at kunne finansiere den samlede fratrædelsesløn, der 

skal betales i forbindelse med personalereduktionen, i alt 150-200 
mill, yen

• Rømning og udlejning af lagerbygning i fabriken
• Revision af 1979 budget: Netto fakturering 3.075 mill, yen, under

skud før skat 198 mill, yen
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• Skitsebudget for 1980: Netto fakturering 2.700 mill, yen, bruttofor
tjeneste 600 mill, yen plus lejeindtægt 20 mill. yen. Balance før skat. 
Reduktion af lønudgift med 150-200 mill, yen, forsigtigt vurderet.

• Møder med hovedbanker for opnåelse af kortfristet lån på 200 mill, 
yen til betaling af fratrædelsesløn, indtil grundarealer solgt.

Saneringen medførte en reduktion af personalet fra 157 til 109. Samti
dig blev datterselskabets meget bureaukratiske bogholderisystemer om
lagt til et stærkt simplificeret kontosystem, ligesom det interne kommu
nikationssystem blev moderniseret som et led i den administrative ra
tionalisering. Til støtte for Badino udsendtes moderselskabets økono
michef Lars Busk og overingeniør Holger Kristensen. Holger Kristen
sen deltog specielt i de ømtålelige forhandlinger om fratrædelse af per
sonale og derudover i en vurdering af datterselskabets lagre, hvoraf en 
meget stor del måtte skrottes, fordi kompressorproduktionen definitivt 
skulle ophøre. Samtidig drog datterselskabet nytte af Holger Kristen
sens ekspertise til skoling af personalet inden for beregning, kalkulation 
og udførelse af stationære køleanlæg.

Holger Kristensens beretning

I årene 1979 og 1980 aflagde jeg tre besøg af tre ugers varighed hos Nip
pon Sabroe i Osaka. I slutningen af året 1978 var der hos Nippon Sabroe 
etableret en separat afdeling, hvis opgave det var aktivt at sikre en omsæt
ning af stationære køleanlæg til fødevarekøling samt til industrielle formål. 
Afsætningen skulle finde sted i Japan og Sydkorea. Det tekniske persona
le til denne opgave blev rekrutteret fra marineafdelingen, som på dette tids
punkt have vanskeligt ved at sikre en tilstrækkelig ordreindgang til firma
et. Den japanske værftsindustri var i 1978 en del trængt af de koreanske 
værfter, som falbød skibe på verdensmarkedet til lave priser.

I det konkurrencemæssigt vanskelige japanske marked for stationære 
køleanlæg var det en meget krævende opgave for personalet i den nystar
tede afdeling at få igangsat et salg til en kundekreds, hvor Mayekawa, Dai
kin, Mitsubishi, Hitachi m. fl. næsten totalt dominerede salget af industri
elle køleanlæg til det japanske marked. Det var derfor forståeligt, at man i 
den nye afdeling forsøgte sig på markedet i Sydkorea. Mandskabet mang
lede imidlertid eksporterfaring, og tilbudene indeholdt uden tvivl util
strækkelige dækningsbidrag til uforudsete udgifter.

Om de japanske konkurrenter kan det endvidere fremføres, at flere af de 
foran nævnte firmaer allerede i 1978 var leveringsdygtige i små skrue-
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kompressorer i et- og totrinsudgaver. Disse firmaer havde i en årrække 
målbevidst satset på at blive leverandører af industrielle køleanlæg, således 
at deres medarbejderstab havde stor ekspertise i sådanne leverancer.

Hos Nippon Sabroe havde man i stort set hele firmaets historie udeluk
kende satset på leverancer til værftsindustrien, og der var således ingen i 
medarbejderstaben, som havde et grundlæggende kendskab til opbygning 
af stationære køleanlæg. Min opgave under besøget i Japan i foråret 1979 
var derfor klart formuleret til at omfatte overførsel af erfaringer og viden 
om industrielle køleanlæg fra moderselskabet i Aarhus til Nippon Sabroe i 
Osaka.

Mit forudgående kendskab til datterselskabet i Japan såvel som kend
skab til japansk kultur og til landets historie var ret begrænset, og der var 
inden afrejsen for kort tid til at udbedre de mange huller i min viden om 
disse vigtige forhold. Den begrænsede forberedelsestid blev derfor anvendt 
til at udarbejde en række forelæsninger om køleanlæg til fødevareindustri
en samt til industrielle formål. Hos Sabroe i Aarhus har der i industriafde
lingen altid bestået en tradition for, at større køleanlæg blev leveret med 
ammoniak (R 717) som kølemiddel. Det kan vel med rette fremføres, at Sa
broe på verdensplan er blandt de kølefirmaer, som har størst erfaring i le
verancer af ammoniakkøleanlæg. På forberedelsesstadiet blev jeg imidler
tid hurtigt klar over, at ammoniak ikke er velset som kølemiddel i Japan, 
idet de japanske kølebestemmelser placerer ammoniak i gruppen af kemi
ske stoffer, hvor der er stor risiko for eksplosion, hvis der opstår lækager. 
De japanske kølebestemmelser indeholder f. eks. et krav om, at der ved alle 
køleanlæg med ammoniak som kølemiddel skal være døgnvagt af kvalifi
ceret personale. Disse meget restriktive bestemmelser bevirker, at der i Ja
pan næsten ikke findes ammoniakkøleanlæg. Forberedelserne til overførsel 
af erfaringer til den nye industriafdeling i Japan skulle derfor udelukkende 
omfatte køleanlæg med CFC-kølemidler.

Hos Nippon Sabroe var min ankomst vel forberedt, idet mr. Koba under 
hele mit ophold var stillet til rådighed som tolk. En god tolk er en klar for
udsætning for, at et besøg af undervisningsmæssig karakter overhovedet 
kan gennemføres i Japan. Mr. Koba havde lært det engelske sprog på en af 
de amerikanske militærbaser, som blev etableret efter den anden verdens
krig. Det var mit indtryk, at mr. Koba mestrede den vanskelige kunst no
genlunde korrekt at oversætte de indlæg, som jeg holdt for de opmærk
somme tilhørere. Især må det siges at være en præstation, at mr. Koba også 
formåede at være oversætter af den diskussion, som fulgte efter mine ind
læg. Uden mr. Koba havde mit besøg uden tvivl udviklet sig til en fiasko, 
idet sprogproblemerne er næsten uovervindelige. En undervisningsform 
med en halv times indlæg med en efterfølgende intensiv diskussion viste 
sig at være vellykket, og det kunne til alt held konstateres, at formler og 
formelbetegnelser er ensartede i den vestlige verden og i Japan.
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Der blev gennemført to forelæsninger pr. dag, og tiden imellem forelæs
ningerne benyttedes til at foretage grundige studier af produktionslokaler
ne, hvor især aggregatopbygningerne havde min interesse, idet disse viste 
sig at være kvalitetsmæssigt på et højt plan, men set med mine industriøj
ne at være udført ganske komplicerede og med et utal af stopventiler. De 
mange stopventiler er nok et resultat af krav som værfter eller redere har 
stillet til mulig afspærring af de enkelte elementer i et køleanlæg.

De japanske traditioner samt de sproglige vanskeligheder bevirkede sik
kert, at det var meget vanskeligt at overbevise mine japanske kolleger om, 
at der uden kvalitetsmæssige forringelser kunne skæres drastisk ned på an
tallet af stopventiler og opnå yderligere besparelser ved færre antal svejs
ninger og eliminering af tryktab. Japanerne nikkede venligt, når jeg påpe
gede disse forhold, men jeg føler mig temmelig sikker på, at der stadig er 
for mange stopventiler i deres anlæg.

Da der fortsat ikke var nogen bedring at spore i Datterselskabets økono
miske situation, besøgte jeg igen Japan i oktober samme år, denne gang 
med den alvorlige opgave at medvirke til gennemførelsen af en kraftig re
duktion af medarbejderstaben og af lagrene, hvor meget var ukurant. I Ja
pan, hvor der har været tradition for livslang ansættelse, er det en meget 
kompliceret og ubehagelig opgave at skulle foretage en reduktion af den 
størrelsesorden, som der blev tale om her, nemlig fra 157 til 109 medar
bejdere. Det kunne ikke gøres uden assistance fra en meget kompetent per
son med grundigt kendskab til de lokale arbejdsmarkedsforhold. Den as
sistance fik vi fra advokat Noritaka Moriuchi i Tokyo, som med stort en
gagement førte de nødvendige forhandlinger med fagforeninger og myn
digheder. Moriuchi talte perfekt engelsk, og det var en stor hjælp for Ba- 
dino og mig i det alvorlige arbejde under absolut diskretion at redigere li
sten over medarbejdere, der skulle fratræde.

En ulig lettere opgave var det at gennemføre en sanering af Nippon Sa
broes lagre. Der var gennem årene ophobet mange komponenter, som nu 
var aldeles ukurante, og der var taget beslutning om ophør af produktion af 
kompressorer.

Såvidt Holger Kristensens beretning. Han havde lejlighed til ved et op
følgningsbesøg året efter at konstatere, at størstedelen af de fratrådte 
medarbejdere havde fundet anden beskæftigelse.

Sanering uundgåelig
Det var naturligvis vemodigt for datterselskabet at skulle standse pro
duktionen af kompressorer. Den var begyndt i 1931 med enkeltstyk fa
brikation af kulsyrekompressorer af MM og NN typerne og ammoniak-
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I perioden fra 1959 til 1979 produceredes mere end 5.000 SMC kølemaskiner af ty
perne 65, 100 og 180. Foto i Sabroes arkiv.

kompressorer af S-typen til egne køleanlæg. Omkring 100 kompresso
rer blev leveret, indtil forbindelsen med datterselskabet blev afbrudt ved 
Japans indtræden i verdenskrigen. Efter krigen tog datterselskabet pro
duktion af FWA kompressorer op, og der produceredes godt 1.000 styk, 
hvorefter der kom gang i produktion af SMC kompressorer med etable
ringen af en ny licensaftale i 1958.1 perioden fra 1959 til 1979 produ
ceredes 5.169 SMC kompressorer fordelt på typerne:

SMC65 3.014
SMC 100 1.989
SMC 180 156 

ialt 5.169 kompressorer eller i gennemsnit cirka 300 årligt. En ganske 
god præstation af datterselskabet, men i 1979 var det uigenkaldeligt 
forbi.

Moderselskabet drev flere datterselskaber. Foruden Nippon Sabroe, 
drejede det sig om Sabroe Kältetechnik i Tyskland, Sabroe Kylindustri 
i Sverige, Sabroe-Atlas do Brasil i Brasilien og jernstøberiet Dania i 
Danmark. Alle datterselskaber havde med mellemrum skabt problemer
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for moderselskabet, som måtte ofre megen opmærksomhed på styringen 
af den vidt forgrenede virksomhed. Ved moderselskabets generalfor
samling i marts 1980 konstaterede formanden Jørgen Ditlev Lauritzen 
dog, at moderselskabet havde en stor interesse i sine datterselskabers 
fortsatte trivsel, og at man med en målrettet og dynamisk indsats både i 
moderselskab og i datterselskab kunne vende en tabsgivende drift i et 
datterselskab til et aktiv for Sabroe.

Allerede inden året var omme, fik datterselskabet brug for al den 
sympati, der kunne mobiliseres. Det måtte erkendes, at datterselskabet 
ikke magtede at etablere sig som leverandør af stationære køleanlæg, så 
denne aktivitet burde indstilles, men den store katastrofe indtraf på ma- 
rinesiden ved Miyoshi værftets helt uventede konkurs, som efterlod dat
terselskabet med et tab på 118 mill, yen og et akut likviditetsproblem, 
som kunne medføre datterselskabets standsning af betalingerne.

Eneste øjeblikkelige udvej var en garanti fra datterselskabets ejere for 
et lån, og den blev stillet af moderselskabet alene, idet Kojima ikke 
længere følte sig forpligtet til at engagere sig. Datterselskabet havde fle
re af sine arrangementer for finansiering etableret gennem sin hoved
bank Sanwa-banken og var derfor bundet til at forhandle om yderligere 
finansieringsordninger med Sanwa, som krævede indseende med dat
terselskabets administration for at videreføre kreditarrangementerne og 
tilførsel af 35 mill, yen (1 mill, d.kr.) ny kapital. Da Kojima ikke ville 
deltage i kapitalindbetalingen, der skete til pari, rådede moderselskabet 
herefter over 82% af den samlede nye aktiekapital på 80 mill. yen. Det 
ønskede Kojima heller ikke året efter i 1982, da vi på revisors anbefa
ling tilførte yderligere 30 mill, yen, så kapitalen kom op på 110 mill, 
yen og dermed moderselskabets andel på 86%.

Da datterselskabet kun havde ringe held med landkøleanlæggene, 
søgte man at skaffe sig aktiviteter inden for marineområdet, hvor man i 
forvejen var accepterede og havde en stærk position. Der forhandledes 
med Ginge Brand, Aalborg Boiler om kedelservice, med Dæmpa om 
produktionssamarbejde, og man genoptog sonderingerne med Nordisk 
Ventilator, hvis datterselskab Nippon Hi-Pres skrantede. Inden for egne 
aktiviteter udbyggede datterselskabet sin serviceaktivitet på skibskøle
anlæg.

Forhandlingerne med Nippon Hi-Pres og Dæmpa gik i stå, fordi der 
ikke kunne opstilles modeller for et samarbejde, der var rimeligt fordel
agtigt for begge parter. Da Dæmpa ønskede at forbedre sin situation på 
det japanske marked under alle omstændigheder, enedes man om et 
mindre ambitiøst projekt, hvor lokalproduktion blev opgivet. Der blev
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Montage af kølemaskine fra YORK i Danmark i YORK Japans værksted 2001. Foto i 
Sabroes arkiv.

efter mange forhandlinger truffet en aftale mellem Dæmpa og Nippon 
Sabroe om markedsføringen af Dæmpa produkter i Japan, og til det 
formål etableredes Dæmpa-Sabroe Ltd. med adresse og fælles admini
stration ved datterselskabet. Efter forhandlinger med det tyske firma 
Grünzweig & Hartmann i Hamburg etableredes en produktionslicens 
med salgsrettigheder til Con-air systemer for containerbåde sammen 
med det japanske firma Nishio-Iwai.

Badino rapporterede i 1982 stadig om store vanskeligheder for den 
japanske skibsbygningsindustri, som mistede kontraheringer, dels fordi 
omgivende lande bød den konkurrence og dels fordi yen kursen var sti
gende. Det smittede af på datterselskabet, som ikke kunne opfylde sine 
budgetter, også fordi man mistede ordrer til hovedkonkurrenten Maye- 
kawa. For moderselskabet, som følte sig forpligtet, såfremt der opstod 
et akut behov for hjælp, var det beroligende at vide, at selvom driften af 
datterselskabet i denne lange nedgangsperiode i værftsbranchen var 
problematisk, så var der betydelige skjulte værdier i datterselskabets

255



Ib Asboe Jørgensen

ejendomsbesiddelser. Den kunne på det tidspunkt opgøres til 40 mill, 
d.kr. før eventuel kapitalvindingsskat. Dette beløb kunne endda forven
tes at blive endnu større, hvis planerne om at udlægge en grund til be
boelsesområde blev virkeliggjort.

Der blev igen forhandlet om et snævert samarbejde med Nippon Hi- 
Pres, og datterselskabet udførte en omhyggelig analyse af muligheder
ne. Nippon Sabroe havde en omsætning, der var tre gange større end 
Nippon Hi-Pres og med et bedre dækningsbidrag. Samtidig var man 
overbevist om, at Nippon Sabroes produkter var velegnede og efter
spurgte, og at de var på højde med deres japanske konkurrenter Nishin 
og Namirei. Nippon Sabroe ønskede også at bevare sin frihed til at ek
sportere til det fjernøstlige område. Konklusionen blev, at der ikke be
stod en interesse i et formaliseret samarbejde.

Lederskifte i moderselskab og datterselskab 
Moderselskabets tidligere indkøbschef J. Vincens Sørensen opholdt sig 
i Yokohama, hvor han var deltager i et japansk managementkursus af 18 
måneders varighed. Han ville være en mulig afløser for F. Badino inden 
for et par år.

Situationen i datterselskabet var stadig ikke stabil. I løbet af 1983 
konstateredes meget lave dækningsgrader på tre reefer-anlæg. Årsagen 
kunne både være svagheder i projektering, udførelse og kalkulationssy
stemer, hvilket blev nærmere undersøgt af økonomichef Lars Busk. I 
forholdet til Dæmpa løb man ind i vanskeligheder, som skyldtes for
skelle i opfattelsen af selve grundlaget for samarbejdet.

I sommeren 1983 udnævnes moderselskabets direktør Nils Skibsted 
til koncerndirektør for Atlas, som var den formelle ejer af Sabroe, og 
Skibsted delte sin tid mellem de to virksomheder. Der arbejdedes med 
organisationsstrukturer i Sabroe, og Frederik Badino, som den 1. no
vember var blevet afløst af Vincens Sørensen i Sabroe Japan, tiltrådte 
fra samme dato i moderselskabet. Badino skulle føre forsædet i leder
gruppen hos Sabroe og i øvrigt lede en ny funktion, SIO (Sabroe Inter
national Operations), hvis opgave det var at overvåge datterselskaber 
og forstærke den internationale markedsføringsindsats. Badinos karrie
re ved moderselskabet blev imidlertid ikke af lang varighed. I maj 
1984 fratrådte han. Umiddelbart forinden blev Skibsted aflastet for den 
daglige ledelse af Sabroe, idet Ole Brøkner fra 1. marts 1984 udnævn
tes til direktør for Sabroe, medens Skibsted indtrådte i Sabroes besty
relse.
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Den internationale markedsføringsstrategi drøftedes med Vincens 
Sørensen under besøg i Japan af Brøkner, Skibsted og Jan Søderman, 
moderselskabets leder af skibsafdelingen. Det blev konklusionen, at en 
udvidelse med moderselskabets støtte af Nippon Sabroes markedsom
råde til effektivt at omfatte Fjernøsten ville kollidere med Nippon Hi- 
Pres interesser. Man havde ikke noget imod at invitere til et samarbejde 
med Nordisk Ventilator, men var sikker på at få et nej. Tilbage var kun 
at føle sig overbevist om, at Nippon Sabroe havde kræfterne til at løse 
opgaven, at udvikle, producere og markedsføre luftkonditioneringsan
læg internationalt på det fjernøstlige marked.

Allerede i november 1984 fratrådte J. Vincens Sørensen imidlertid. 
Vincens var kommet i et modsætningsforhold til sit personale, som ikke 
kunne acceptere hans ledelsesstil. Heldigvis kunne F. Badino atter træ
de til. Badino nød stor respekt for sin ledelse i perioden 1979 til 1983, 
hvor den store nedskæring i personalet blev gennemført. Årets resultat 
blev reduceret på grund af store garantiomkostninger, og budgettet for 
det følgende år viste sig at være for optimistisk. Man ville øge indsat
sen for industrianlæg og overvejede udstationering af en ingeniør fra 
Danmark. For at skabe ny aktivitet blev en overtagelse af Atlas aktivi
teter foreslået.

Marine skønnes fortsat vigtigste forretningsområde
Situationen drøftedes igen i moderselskabet i juni 1985. Der forvente
des et underskud på 4,5 mill. d. kr., måske større. Uanset de mange for
søg på at tilføre nye produktioner til erstatning for den vigende omsæt
ning i marineafdelingen måtte man konstatere, at marineområdet var 
datterselskabets vigtigste aktivitet. For at fastholde sin konkurrenceev
ne på marinemarkedet havde datterselskabet i samarbejde med moder
selskabet produktudviklet og værdianalyseret sine units til proviant og 
til luftkonditionering og tilpasset dem de markeder, der kræver udstyr 
som leveret fra vestlige fabrikanter. Leverancer til Korea blev koor
dineret med moderselskabets udstationerede leder i Dan Marine Indu
stries, Ebbe P. Frederiksen.

Endnu engang drøftede man forholdet til ventilationsbranchen, Nor
disk Ventilator, Svenska Fläkt og Semco, med hvem vi ikke kunne 
undgå at komme i direkte konkurrence. Da ventilationsselskaberne 
ikke kunne tilbyde nogen præference til os som leverandør af kølean
læg, ønskede datterselskabet ikke at afgive noget af sin markedsandel 
på luftkonditioneringsanlæg. Dertil kom, at det havde vist sig meget
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vanskeligt at anvise alternativ produktion, som datterselskabet kunne 
tage op.

Nippon Sabroes markedsandel på industrisiden var meget ringe, 
blandt andet på grund af manglende markedsføring, begrænset anlægs- 
know-how og salgsmateriale. En tanke om en Japan-Korea aktivitet ba
seret på salg af komponenter fremstillet eller samlet i Japan måtte opgi
ves, dels på grund af gensidig national mistillid og dels på grund af mo
derselskabets skepsis over for risiko og engagement. Sabroes lokale 
rådgiver, advokat Moriuchi, foreslog at danne et helt nyt selskab for at 
håndtere dette marked og bemande det med personale kvalificeret på 
netop dette område. Før der kunne tages en beslutning om et sådant in
itiativ, måtte en markedsundersøgelse iværksættes. Et led i overvejelser
ne var at danne tre selskaber: Nippon Sabroe Marine, og endnu engang 
opfordre Nordisk Ventilator til at deltage, Nippon Sabroe Industri, hvor 
man primært ville betjene sektorer for slagteri og energi, og et ejen
domsselskab, som skulle administrere den værdifulde faste ejendom i 
Nippon Sabroe.

Udviklingen begyndte imidlertid at gå hurtigt. Der var stor køber
interesse for den værdifulde grund, og når den var afhændet, skulle man 
blot koncentrere sig om Nippon Sabroe Marine og et eventuelt Nippon 
Sabroe Industri. For at lette mulige forhandlinger med Nordisk Ventila
tor var det bedst, om grundsalget var realiseret, men man følte sig ikke 
overtydet om, at Nordisk Ventilator var reelt interesseret, fordi deres 
krav ikke stod i rimeligt forhold til økonomisk engagement. Man var på 
udkig efter flere samarbejdspartnere både i marine og industri. Til støt
te for Frederik Badino i denne periode udsendtes direktionssekretær 
Henrik W. Bendix i tre måneder omkring årsskiftet 1985/86.

Et joint venture med Nippon Hi-Pres ville skabe problemer med 
indskrænkninger af personale i begge firmaer og medføre omkost
ninger til kompensationer. Man skulle igen se sig om efter en ny lo
kalitet for virksomheden, når grunden blev solgt. Det var derfor nød
vendigt at orientere personalet om projektet og opnå forståelse for dets 
hensigtsmæssighed. Dette blev meget kompetent gennemført af F. 
Badino, som havde forståelse for at gøre tingene på japansk. Alligevel 
kunne det ikke undgås, at den danske måde med afsøgning af alterna
tive handlingsplaner blev opfattet af personalet som en vis rådvildhed. 
Atter et eksempel på, at øst er øst og vest er vest. Hele restrukture
ringen skulle finansieres ud af provenuet fra grundsalg og mulige part
neres indskud.
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Udsalg af fast ejendom
Men et påtrængende problem var et forventet underskud i 1986 på 7,7 
mill. d. kr. Marinemarkedet var fortsat svagt, og datterselskabet kunne 
ikke følge med konkurrenterne om de dårlige ordrer til meget lave 
dækningsbidrag og mistede dermed markedsandel. Likviditetssituatio
nen blev dårligere, og man kunne frygte, at bankerne ville sige stop. 
Man måtte se i øjnene, at en likvidation kunne blive udgangen, men hel
ler ikke det ville være uden problemer, fordi et ophør af virksomheden 
kunne udløse store skattebetalinger. Drejet og Brøkner tog til Japan for 
at drøfte situationen med Badino, advokat Moriuchi og Price Water
house.

Resultatet af overvejelserne blev, at man anbefalede en nedtrapning 
af datterselskabets marineaktiviteter over en 2-års periode, at man sat
sede mere på service- og industrisalg, at man solgte ejendommen nu, 
mens grundpriserne var høje, og at man søgte et samarbejde med det ja
panske firma USHIO, eventuelt et salg af datterselskabet til USHIO. En 
forudsætning for, at industrisalget kunne øges, ville være en tilpasning 
af priserne på importerede kompressorer, og i den forbindelse kunne 
import fra Sabroe i Brasilien til den rådende gunstige kurs på brasilian
ske cruseiros blive aktuel.

Man skred straks til handling. Ejendommen blev solgt for et beløb af 
størrelsesordenen 70 mill, kr., og der opstilledes en handlingsplan for 
nedtrapning af organisationen, hvilket blandt andet indebar en reduk
tion af personalet til 54 medarbejdere eller næsten en halvering. Der 
blev indledt forhandling med japanske handelshuse, og man gik i gang 
med at fremstille dokumentation og salgsmateriale på japansk. Samta
ler om samarbejde med USHIO gik i gang. Bjarne Carlsen fra rederiet 
Lauritzens Tokyo kontor var en mulig støtte for industrisalget.

Datterselskabet gik ud af 1986 med et tab i størrelsesordenen 20 
mill. d. kr. For at sikre relationerne til det japanske samfund og måske 
især til visse værfter indsattes Kojimas søn Toshio Kojima som presi
dent, men den daglige ledelse blev lagt i hænderne på Yosuke Kato, 
som kom fra marineafdelingen. Bjarne Carlsen indtrådte i bestyrelsen 
som formand og den danske bestyrelses repræsentant. F. Badino fra
trådte, og personalet reduceredes til 30 medarbejdere omfattende ser
vicefolk, montører, reservedelsekspedition, sælgere af land-komponen
ter og -units samt en marinestab på 4 mand til afvikling af en forven
tet Con-air ordre. Det var nødvendigt at finde et nyt sted til virksom
heden og helst et sted, der passede til virksomhedens omfang, både for
di man var forpligtet til at fraflytte senest primo 1988, og fordi det vil-
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le være en tilkendegivelse af, at man havde til hensigt at forblive i mar
kedet.

Moderselskabet stod heller ikke selv uden problemer. Der var et stort 
underskud på driften i 1986, og provenuet for ejendomssalget i Japan 
kunne regnskabsføres og dermed hjælpe på det samlede resultat i Sa
broe koncernen. I marts 1987 afløstes Ole Brøkner af Kjeld Ranum, 
som dermed arvede problemet om datterselskabets fortsatte skæbne. 
Det var Ranums opfattelse, at Nippon Sabroe havde mistet grebet om 
marinemarkedet ved Y. Kojimas fratræden, og at det var nødvendigt, at 
datterselskabet blev installeret et nyt sted for ikke at sætte tilliden i kun
dekredsen helt overstyr. En beslutning herom udsattes til senere. Dat
terselskabet var lige nu uden daglig leder, fordi T. Kojima var fratrådt 
og nu indtog hvervet som formand i bestyrelsen. Et muligt samarbejde 
med Nissin undersøgtes.

Nippon Hi-Pres og Nippon Sabroe i fusion
Efter at ejendommene var afhændede, kunne man overveje at afkøbe fa
milien Kojima deres aktieposter, og det skete pr. 1. januar 1988. Der
med stod moderselskabet helt frit til at disponere med datterselskabet. 
Imidlertid gik forhandlingerne med Nissin i stå, og i stedet meldte Nip
pon Novenco sig igen. Denne gang var ønsket om at etablere et samar
bejde alvorligt ment.

Bjarne Carlsen engagerede sig stærkt i en analyse af begge selskabers 
forhold. Der kunne helt åbenbart opnås besparelser, rationaliseringer og 
en synergieffekt ved at gå sammen. Nippon Sabroe havde et godt kapi
talgrundlag, en god økonomistyring og nød stor good-will efter mere 
end 60 år i markedet. Novenco Nippon kunne tilføre kompetent ledelse. 
I september 1988 besluttedes en fusion, som gennemførtes ved at No
venco i Danmark overtog halvdelen af aktiekapitalen i Nippon Sabroe 
pr. 1. januar 1989, og samtidig skiftede selskabet navn til SABROE HI- 
PRES.

Direktør (President) for det nye selskab blev Hiromoto Kobayashi, en 
gammel bekendt af Nippon Sabroe. Kobayashi forlod i 1976 Nippon 
Sabroe for at blive direktør for det nystiftede Novenco Hi-Pres. Hans 
force var salg, og han havde mange kontakter til den japanske 
værftsindustri. Den 13. oktober 1988, det vil sige inden fusionen blev 
officielt bekendtgjort, havde Nippon Sabroe taget sine nye bygninger til 
hovedkontor, samleværksted og lager i brug på en 6.600 kvm. stor 
grund i Kobe Hi-tech Park i Kobes vestlige bydel Seishin. Ved fusionen
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Korrespondent ved skrivemaskinen, hvor de japanske skrifttegn ligger løse i bakker og 
opsøges et ad gangen. Foto 1976 i Sabroes arkiv.

tilførtes det nye selskab det hidtidige Novenco kontor i Manden buil
ding i Osakas centrum, og i forvejen rådede man fra gammel tid over 
Nippon Sabroes kontor i Garo building i Tokyos centrum.

Det havde været ønskeligt, om kontoret i Osaka kunne flyttes ud til 
hovedkontoret i Kobe. Afstanden er kun få kilometer, men trafikken er 
så intens, at personalet ville få deres transporttid forlænget med flere ti
mer dagligt. For ikke at miste erfarent personale, satte selskabet en flyt
ning, som kunne have givet en rationaliseringsgevinst, i bero.

Desværre viste det sig ret hurtigt at det nye selskab ikke kunne op
fylde sine budgetter. Der udtryktes frygt for underskud i Sabroe Hi-Pres 
i 1989. Con-air salget svigtede. Kontakten med Nissin opretholdtes, 
men det gik trægt.

I september 1989 blev der givet udtryk for en vis skuffelse. Man hav
de forestillet sig problemerne løst nu, hvor man havde fået en ny part
ner, en ny direktør og nye forretningsområder. Startordrebeholdningen 
var for lille til, at man kunne undgå underskud i driftsåret. Con-air agen
turet bragte ingen hjælp, da rederierne foretrak andre løsninger. Der 
nedsattes en »task force« med Ingo Hansen fra Sabroe og Bo Makwarth 
fra Hi-Pres til at gennemgå grundlaget for datterselskabets aktivitet.
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For at undgå afsmittende virkning fra problemer i datterselskabet 
enedes man om at lade formandskabet for datterselskabet gå på skift 
mellem moderselskabernes direktører. Per 1. januar 1990 trådte direktør 
Kjeld Ranum ind som formand, medens Bjarne Carlsen fortsatte som 
medlem af bestyrelsen.

Trods stor aktivitet på de japanske værfter havde datterselskabet 
svært ved at opnå ordrer og fik dem kun med ugunstige dækningsbi
drag. Datterselskabet producerede for dyrt og havde vanskeligheder 
med at udvikle anlægstyper egnede til det lavprismarked, som Japan 
havde udviklet sig til. Kobayashi var tilbøjelig til at prioritere aktivite
ten over for værfterne højere end de stationære industrianlæg, hvor der 
var større muligheder for at opnå lønsomme ordrer. Dertil kom, at Ko
bayashi personligt måtte påtage sig ansvaret for en meget alvorlig fejl
kalkulation på en leverance til nybygning nr. 1182, et krydstogtskib ved 
Mitsubishi Kobe Yard. Medarbejderne følte sig usikre, og i forvejen 
kunne man ikke sige sig fri for problemer med integration af de to med
arbejdergrupper i fusionen.

Nippon Sabroe Co. genopstår
Man måtte konstatere, at forudsætningerne for fusionen var bristede, og 
der opstod tvivl om, hvorvidt det burde være konstateret langt tidligere. 
Da naturligvis ingen af parterne havde noget ønske om at binde hinan
den på et muligt tvivlsomt grundlag, enedes man om at lade fusionen gå 
tilbage. Sabroe tilbagekøbte Nordisk Ventilators andel af aktierne i Sa
broe Hi-Pres, og datterselskabet arbejdede fra den 1. januar 1991 igen 
under sit gamle navn Nippon Sabroe Co. Ltd. Samtidig fratrådte direk
tør Kobayashi, og som ny direktør valgtes Nippon Sabroes meget loya
le og mangeårige medarbejder i økonomistyringen, Setsuro Yamaguchi.

Aktiviteten i datterselskabet koncentreredes nu om salg og service til 
både skibsanlæg og til stationære anlæg. Yamaguchi var den nøje over
våger af omkostninger og dækningsbidrag samtidig med, at det lå ham 
meget på sinde at genoplive den gamle »company spirit« hos persona
let. Ved udgangen af 1992 beskæftigedes 37 medarbejdere.

Men salget svigtede og med stigende omkostninger på markedet for 
industrielle landkøleanlæg og med den øgede konkurrence på salg af 
luftkonditioneringsanlæg til japanske værfter blev resultaterne util
fredsstillende.

I 1995 indledtes samarbejde med det store japanske handelshus Ma
rubeni om levering af store ismaskiner af VD typen til udendørs ski-
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Beholderfabrikken i Kanzaki, Amagasaki, opført på den grund, der blev købt i 1957 
(se s. 228). Foto i Sabroes arkiv.

baner. Ved at lave sne af skælis kunne sæsonen på skibanerne forlænges 
med to måneder i forhold til baner, som baserede sig på konventionelle 
snekanoner.

Dette spændende marked svandt dog ind med den økonomiske krise 
i 1997, men forinden var der leveret 22 af de store ismaskiner fremstil
let på fabrikken i Holme.

Ved Sabroes erhvervelse af STAL Refrigeration AB i 1997 fik man 
med i købet en mindre afdeling i Japan, STAL/Nissin/Fläkt, et joint 
venture selskab, som især koncentrerede sig om leverancer af STAL 
skruekompressorer til en af de største kæder af mejerier i Japan, Mor- 
inaga Dairy, samt reefer anlæg til Shikoku Dockyard.

I februar året efter gik S. Yamaguchi på pension, og Mr. Kunio Ka- 
wada tiltrådte som administrerende direktør. Kawada havde været Gen
eral Manager i BOC Edwards Calumatic.

Kawada flyttede Nippon Sabroes hovedkontor fra Kobe til Tokyo, 
hvor de fik adresse i den fashionable Imperial Tower Office Building. 
Det oprindelige mindre salgskontor i Tokyo blev lukket. Imidlertid fort
satte svækkelsen af regnskabsresultaterne i årene frem mod årtusind
skiftet, og i august 1999 fratrådte Kawada, og han afløstes af en skotte 
Mike G. Henderson, som hidtil havde ledet Sabroe Marine Controls af-
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deling i Japan. Mike Henderson havde erfaringer fra 15 år i britiske re
derier og derefter adskillige år som project manager i Japan under byg
ning af containerskibe.

Nippon Sabroe skifter navn til YORK Japan
Mike Henderson, som måske ikke i samme grad som sine forgængere 
følte sig stærkt bundet af selskabets fortid, igangsatte en større om
strukturering af Nippon Sabroe. Den gennemførtes samtidig med, at fir
manavnet ændredes til YORK Japan i marts 2000 efter YORK Interna
tionals erhvervelse af Sabroe i Danmark året forinden. Det var Hender
sons opfattelse, at Nippon Sabroe for langsomt tilpassede sig de ændre
de økonomiske forhold i Japan, og at man ikke i tilstrækkelig grad hav
de udnyttet de ressourcer, som tilhørsforholdet til moderselskabet gav 
adgang til.

Det store og kostbare kontor i Tokyo blev lukket, men man opretholdt 
et mindre kontor nær Ueno stationen. Osaka kontoret, der gennem alle 
årene havde fungeret godt, men nu var udtjent, blev lukket, og persona
let flyttede med til fabrikken i Kobe Hi-Tech Park, hvor al aktivitet, ad
ministration, salg og produktion således kom under samme tag.

Året efter var det 75 år siden stiftelsen af det oprindelige Sabroe 
Company of Japan, men i betragtning af de seneste års turbulens blev 
det blot noteret og ikke specielt fejret.

Sideløbende med, at omkostningerne blev bragt under kontrol, kon
centrerede man kræfterne om de dele af YORKs produktionsprogram, 
som egnede sig for det japanske marked. Det gjaldt om at genvinde kun
dernes tillid efter de mange radikale forandringer, og Mike Henderson 
kunne glæde sig over, at personalet, som nu er på 38 personer, gik til op
gaven med stor energi og ildhu.

Hovedområderne, som hver repræsenterer omkring en tredjedel af 
omsætningen, er

anlæg til skibe, 
stationære anlæg 
reservedele og vedligehold

Det er lykkedes at vinde markedsandele og at overbevise kunderne om, 
at YORK Japan er inde i en god udvikling. Den økonomiske situation i 
Japan her i året 2001 er anstrengt, og forandringer er uundgåelige. 
YORK Japan er opmærksom på det og stiler efter igen at bringe selska
bet frem til en stærk position i kølebranchen.
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Afsluttende betragtning
Dette er beretningen om et spændende initiativ taget i 1926 af en dan
sker Gudmand Akselbo og videreført med stor succes af en japaner, 
Yasuyuki Kojima, som styrede virksomheden gennem næsten 50 år, og 
som med stor dygtighed fastholdt det danske tilhørsforhold også under 
den anden verdenskrig. Sabroes tidlige produkter havde ført til et stærkt 
og måske ensidigt engagement inden for den japanske værftsindustri. 
Derfor blev den seneste periode i datterselskabets historie præget af, at 
der ikke fandtes en naturlig afløser for den stærke direktør Kojima, og 
af at selskabet kun langsomt som konsekvens af det vigende marked for 
skibskøleanlæg formåede at omstille sig og at trænge ind på det meget 
konkurrence prægede marked for landkøleanlæg. Når dertil lægges en 
udvikling fra gamle japanske traditioner med stærk firmaloyalitet og 
livslang ansættelse til en barsk virkelighed med indskrænkninger, om
stillinger, konkurrence og sidst nu med nye ejere og nyt firma navn, 
YORK Japan, er det måske forståeligt at der ikke var grundlag for at 
gøre noget særligt ud af et 75 års jubilæum.

Men alligevel. Der er gode tegn på, at selskabet under navnet YORK 
Japan er på vej frem med Mike Henderson, som udtrykker sin tro på sel
skabets fremtid således:

YORK Japan cannot sit back and rely on improvements carried out 
over the last two years. The business climate in Japan is changing 
and will continue to change at an ever increasing pace.
We must position the company so that it is leading, not following!
YORK Japan must be the refrigeration company of choice 
for the Japanese market.

Bilag 1. Direktører (Presidents) i Nippon Sabroe Co., Ltd.
Tiltrædelsesdato Navn

10. august 1926
20. november 1931

8. juni 1932
1. december 1976

16. oktober 1979
25. oktober 1983
19. november 1984
12. december 1986 
31. marts 1988

1. januar 1989
1. marts 1991

Gudmand Akselbo (død 20. november 1931)
Aage Hellborn Hansen
Yasuyuki Kojima
Yorio Ikuo
Frederik Badino
J. Vincens Sørensen
Frederik Badino
Toshio Kojima
Bjarne Carlsen
Hiromoto Kobayashi
Setsuro Yamaguchi
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1. februar 1998
31. august 1999

Kunio Kawada
Mike Henderson

Bilag 2. Gudmand Akselbo.
I Sabroes jubilæumsbog af 1997 er på side 21 anført, at Gudmand Akselbo er uddannet inge
niør fra Hildesheim. Det har vist sig ikke at være rigtigt. På grundlag af oplysninger fundet i 
Rigsarkivet sammenholdt med Gudmand Akselbos egen beretning til medlemsblad for 28. Ba
taillons Soldaterforening kan det fastslås, at Gudmand Akselbo er uddannet som konstruktør i 
firma »Strømmen« i Randers:

Konstruktør 1905
Militærtjeneste 1905 til 1907
Sabroe i Aarhus 1907 til 1909
Paasch & Larsen, Petersen i Horsens 1909 til 1912
Ahlborn i Hildesheim 1912 til 1914
Tjumen i Vestsibirien 1914 til 1919
Danmark 1919 til 1920
Kjellberg i Japan 1920 til 1926
The Sabroe Company of Japan, Ltd. 1926 til 1931

Kilder og litteratur

Samtaler med og oplysninger fra:
Gudmand Akselbo’s sønnedatter, Helle Akselbo, 

Huseby, Helsinge.
Gudmand Akselbo’s nevø, Kay Akselbo, Trørød, 

Vedbæk.
N. Outzen Petersen, Osaka, Japan
Nippon Sabroe (besøg juni 1994)
Montør Peter Jensens datter, Fru Ginsborg

Utrykt materiale
Sabroes arkiv, Århus
Bestyrelsesprotokoller
Protokoller med løbenumre for producerede køle

maskiner
Regnskabsberetninger (fra 1964 med omtale af dat

terselskaber)
Kojimas notater til 40 års jubilæet [?]
Diverse breve og kontrakter 1926-1960[?J
Holger Kristensens besøgsrapporter[?J
Korrespondance mellem direktør Skibsted og advo

kat 1976-80[?J
Nippon Sabroes arkiv, Japan

Bestyrelsesprotokol

Bjarne Carlsens arkiv, deponeret i Sabroes historis
ke arkiv

Henrik Bendix’s notater i udkast til historie.

Ib Asboe Jørgensens arkiv
Referat fra besøg på Rigsarkivet

Trykt materiale
H. P. Hjerl Hansen: Danske Pionerer i Sibirien. 

1949.
Medlemsblad for 28. Bataillons Soldaterforening. 

1922-24.
Sabroe Nyt nr. 60, 1967
Isbjørnen nr. 1, 1965, 1, 2 & 4, 1966. 1, 3 & 4,

1969,4, 1972, 2 & 3, 1976,4, 1977,4, 1978,4, 
1981, 3, 1982. 1, 3 & 4, 1983. 1 & 4. 1986, 4, 
1987, 4, 1988.

Aarhuus Stiftstidende 21. november 1931.
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Afleveringer
1. januar -31. december 2003

En samlet fortegnelse over Erhvervsarkivets samling af arkiver til og med 
1999 findes publiceret i værket Erhvervsarkivets Arkivoversigter, bind 1-4. 
Oplysningerne er også inddateret i databasen Danpa og kan søges her på 
internetadressen: www.danpa.dk

Afleveringerne i 2000, 2001 og 2002 findes publiceret i Erhvervshisto
risk Årbog 2001, 2002 og 2003.

Afleveringerne androg i 2003 med 102 sager i alt 5.194 enheder. Der er 
modtaget følgende arkiver - opstillet efter hovedbrancher inden for 
virksomheder og organisationer som i Erhvervsarkivets Arkivoversigter 
Bd. 1-4:

Landbrug, jagt, skovbrug, fiskeri
Malmmos-Fly, landbrugspilot, Horne, Fåborg. 1 film »En dag med en 
landbrugspilot« 1954.

Råstofudvinding
Nordisk Mineselskab A/S, bly- og zinkminevirksomhed, København. 10 
bind og 554 pakker 1950-1998. Vedtægter, årsberetninger, årsregnska
ber, revision, mødereferater, korrespondance, rapporter, regnskabsmate
riale, aktieprotokoller, driftsregnskaber, personale og prospekting.

Nærings- og nydelsesmiddelindustri
Bryggeriet Thor, bryggeri, Randers (fortsat aflevering). 33 bind og 14 
pakker 1875-2002. Aktieprotokoller, bestyrelsesprotokollerfor speciel
le sager, årsregnskaber og statusopgørelser, råbalancer, salgsbøger, pro
duktions- og lagerbøger, pris- og emballagebøger, forhandlerkontrakter 
og depotaftaler, lokalaftaler vedr. løn- og arbejdsforhold, journalsager 
og fotos.

Århus Possementfabrik v/K. Gloggengiesser, possementfabrik, År
hus. 1 lærekontrakt 1932.
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Bryggeriet »Thor« i Randers blev oprettet afen svensk eventyrer, Johan Peter Lindahl, 
der var kommet til byen i 1850.11854/55 rejste han til Amerika, og 12. juli 1856 over
tog Christian Emil Synnestvedt bryggeriet. Det er denne dato, der blev regnet for den 
egentlige etablering af »Thor«. I 2003 blev bryggeriet lukket og produktionen flyttet 
til bryggeriet »Ceres« i Århus. I 1956 fejrede bryggeriet 100 års jubilæum, og i den 
anledning blev bryggerhestene udstyret med stråhatte, der var forsynet med en jubi
læumsmærkat. Bryggeriet »Thors« arkiv, Erhvervsarkivet.

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri
Randers Rebslaaeri A/S, tovværksfabrik, Randers (fortsat aflevering). 
61 bind og 16 pakker 1840-1991. Generalforsamlingsprotokol, besty
relsesprotokol, revisionsprotokol, aktiebreve, forhandlingsprotokol for 
samarbejdsudvalget, statusbog, driftsregnskaber og statusopgørelser, 
råbalancer, hovedbøger, journaler, kassebøger, kassekladder, salgsre
gistre, lagerbøger, kopibog, materiale vedr. patentsager, udklip og 
fotos.

A/S Weston Tæppefabrik, tæppefabrik, Hørning. 3 pakker 1982-1992. 
Referater fra samarbejdsudvalgsmøder, løn- og arbejdsforhold og pro
duktionsforhold.
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Papir- og grafisk industri
A/S Emil Byskous Eftf, bogbinderi, Århus. 46 bind og 9 pakker 1923- 
1988. Revisionsprotokol, årsregnskaber, hovedbøger, kassebøger, kas
sekladder, købsjournaler, salgsjournaler, lønningsbøger og fotos.

Jyllands-Posten, dagblad, Århus (fortsat aflevering). 3 pakker per
sonudklip diverse år.

Kemisk industri m.m.
A/S Albert Nielsen, kemisk fabrik, Århus (fortsat aflevering). 1 pakke 
1973-1992. Overenskomst, korrespondance og udklip vedr. dir. Hans 
Rasmussen.

Sten-, 1er- og glasindustri
De forenede Glasværker, glasværk, Odense (fortsat aflevering). 1 gæ
stebog 1979-1983.

Jern- og metalværker og -støberier
Det Danske Stålvalseværk A/S, stålværk, Frederiksværk (fortsat afleve
ring). 62 bind 1940-1999. Generalforsamlingsprotokoller, bestyrelses
protokoller, revisionsprotokoller, statusbøger, årsberetninger og -regn
skaber.

Jern- og metalindustri
Julius Bertram-Larsen, tårnurfabrikant, København (fortsat aflevering). 
1 brevkopibog 1916-1921.

Burmeister & Wain, skibsværft og motorfabrik, København (fortsat 
aflevering). 1 bind og 4 pakker 1955-1990. Forhandlingsprotokol for 
samarbejdsudvalget, licensaftaler og -korrespondance.

Dronningborg Maskinfabrik, maskinfabrik, Randers (fortsat afleve
ring). 38 bind og 18 pakker 1909-1986. Udklip, fotos, interne instruk
tioner, reservedelslister, modtagne breve (kundebedømmelser af land
brugsmaskiner), jubilæumsmateriale, kataloger og prislister.

Kaj Gudmundsen & Sønner, brandslukningsmaterielfremstilling, Fre
deriksberg. 3 pakker 1927-1981. Regnskabsbog, Arbejds- og fabrikstil
synets tilsynsbøger, arbejdsbøger, korrespondance, byggesager, patent
sager, kundekartotek, brochurer, udklip og fotos.
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Dronningborg Maskinfabrik blev grundlagt i 1894 af N. Kr. Nielsen, en af de mest 
markante personligheder i mekaniseringen af dansk landbrug. I 1913 konstruerede 
han det første enkeltrensende tærskeværk, der blev et forbillede i branchen; senere 
producerede virksomheden også kværne, der som tærskeværket blev solgt under nav
net Dania. I 1955 havde virksomheden produceret 60.000 tærskeværker. I 1958 pro
ducerede man den første selvkørende mejetærsker, og i 1964 forlod mejetærsker nr. 
10.000 samlebåndet. På billedet ser man en række godsvogne, der er ved at blive las
tet med Dania tærskeværker i 1939. Foto i Dronningborg Maskinfabriks arkiv, Er
hvervsarkivet.

Walker Danmark A/S, produktion af udstødningssystemer, Middel
fart. 74 bind og 24 pakker 1958-2002. Generalforsamlings- og bestyrel
sesmødereferater, personale og løn- og arbejdsforhold, intern korre
spondance, produktionsmanualer og produktbeskrivelser, tegninger, 
div. materiale vedr. produktion, udklip, firmablade, kataloger og rekla
memateriale.
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Bygge- og anlægsvirksomhed
Søren Andersen Gabriel, malermester, Hornslet. 1 pakke 1908-1962. 
Regnskabsbøger, bankbøger og fotos.

K. Hindhedes Eftf. A/S, entreprenørvirksomhed, Solrød. 3 bind og 6 
pakker 1926-1991. Årsregnskaber, aktiebog, kassejournal, arbejds- og 
regnskabsbøger, udklip og fotos.

Engroshandel
Commodore Data A/S, data- og tekstbehandlingsmaskiner en gros, År
hus (fortsat aflevering). 2 bind incasso- og konkurssager 1989-1994.

A/S Korn- og Foderstof Kompagniet, korn- og foderstofhandel en 
gros, Århus (fortsat aflevering). 16 bind og 38 pakker 1918-2001. Års
regnskaber, generalforsamlingssager, bestyrelsessager, regnskaber m.v. 
vedr. udenlandske selskaber, udklip og fotos. Desuden forhandlingspro
tokol, korrespondance og regnskabsmateriale fra Rederiet af 10/11- 
1964.

Andelsselskabet Århus Exportslagteri, kreatur- og kødhandel, Århus. 
1 forhandlingsprotokol 1915-1956.

Århus Westindiske Handels Selskab, handelsselskab, Århus. 1 aktie
brev med påtegning vedr. selskabets ophør 1783,1786.

Detailhandel
Julius C. R. Bahnson, købmand, Viborg. 1 pakke korrespondance 1841- 
1842.

P. Christoffersen, købmand, Varde. 1 kontrabog 1895-1899.
Holme Brugsforening, brugsforening, Århus. 21 bind 1914-1964. 

Forhandlingsprotokoller, statusbog, hovedbøger, memorial, kassebøger, 
købs- og salgsbøger og dividendebøger.

Nis C. A. Pedersen, detailhandler, Århus. 1 kassebog 1911-1914.
Christian Schaltz, kolonial, manufaktur og isenkræmmer, Møldrup, 

Bjerregrav. 25 bind og 9 pakker 1918-1939. Hovedbøger, kassebog, kas
sekladder, lager- og andre statusopgørelser, kontrabøger og fakturaer.

Magasin du Nord, varehus, stormagasin, København. 1 pakke 1881- 
1968. Jubilæumsmateriale 1943 og 1968 og familiefotos af familien 
Vett.

Lind & Andreasen ApS, kunst- og antikvitetshandel, Århus. 14 bind 
og 49 pakker 1986-2000. Regnskaber og bilag, korrespondance, contai
nerlister og fotos.
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Otto B. Wroblewski, boghandler og bogforlag, København (fortsat af
levering). 113 bind og 6 pakker 1858-1979. Materiale vedr. jubilæer og 
fødselsdage, kasseopgørelser, ejendomssager og eksemplarer af forla
gets bogudgivelser.

Transportvirksomhed m.v.
Det Forenede Dampskibs Selskab, rederivirksomhed, København (fort
sat aflevering). 2 pakker med film og lydbånd 1988-1996.

Århus Havnevæsen, havnevirksomhed, Århus (fortsat aflevering). 2 
bind og 301 pakker 1962-1974. Journalsager, basishavnsundersøgelse 
og materiale vedr. revision af havne- og brotakstsystemet 1. april 1971.

A/S De Danske Kølehuse »Cold Stores«, køle- og frysehus virksom
hed, Kolding (fortsat aflevering). 14 bind og 3 pakker 1939-1964. Kor
respondance og jubilæumsmateriale, scrapbøger og fotos.

Finansieringsvirksomhed
Bogense Sparekasse, sparekasse, Bogense. 334 bind div. år. Hovedbø
ger og diverse bøger.

Forsikringsvirksomhed
Købstædernes aim. Brandforsikring, bygningsforsikringsselskab, Kø
benhavn (fortsat aflevering). 1 pakke sager vedr. forsikring af Kronborg 
og bygningerne i Reykjavik 1875-1950.

»Aarhuus Westindiske Handels Selskab« blev oprettet i 1782 i Århus, og med flere ski- ► 
be sendte selskabet varer til Vestindien i den korte tid, selskabet eksisterede. Blandt de 
driftige stiftere var tobaksfabrikanterne Kaarsberg og Thygesen. De havde besluttet, 
som så mange andre i Danmark, at udnytte de store chancer, der var i Vestindien ef
ter 1777, hvor al handel mellem øerne og Danmark skulle foregå via København for 
at hindre, at sukkerhandelen gik udenom moderlandet. Men de var for sent på færde. 
Den nordamerikanske frihedskrig sluttede omtrent samtidig med selskabets dannelse, 
og så var de store chancer for gevinst borte. 1786 blev selskabet ophævet. Aktiebrev i 
Aarhuus Westindiske Handels Selskabs arkiv, Erhvervsarkivet.
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Ejendomsadministration og -handel samt forretningsservice/ 
liberale erhverv

N. J. Gorrissen, advokatfirma, København (fortsat aflevering). 3 pakker 
vedr. Augustinusfonden 1942-1998.

Template ApS., softwarefremstilling, Århus. 1 pakke vedtægter og 
mødereferater 1998-2001.

DanRail Consult A/S, rådgivningsvirksomhed, Glostrup. 53 bind og 
14 pakker 1991-2002. Forhandlingsprotokoller, revisionsprotokol, ge
neralforsamlings- og bestyrelsesmødereferater, aktiebog, årsregnska
ber, kontrakter og overenskomster, selvangivelser og korrespondan
ce.

Poul Andersen, arkitekt, Århus (fortsat aflevering). 10 bind og 1 pak
ke 1980-1997. Regnskaber og regnskabsbilag.

TIC Danmark, informations- og rådgivningsvirksomhed, Århus. 60 
pakker 1980-2002. Vedtægter, organisationsplan, årsberetninger, møde
referater, medarbejderoversigter, jubilæumsmateriale, brochurer, pres
seomtaler, udklip og fotos.

Offentlig virksomhed
Århus kommune, Borgmesterens afdeling, Økonomisk afdeling (fortsat 
aflevering). 1 pakke journalsager 1990-1992. Kommuneinformation. 6 
bind og 8 pakker 1893-2001. Sager vedr. Kommuneinformations udstil
linger, korrespondance og fotos.

Århus kommune, Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens kontor 
(fortsat aflevering). 3 pakker 1920-2002 diverse materiale vedr. Århus 
Kommunes Malerforretning. Stadsingeniørens kontor (fortsat afleve
ring). 36 pakker og 641 kort 1888-1983. Tegninger, korrespondance, 
kontrakter, overdækning af Århus Å og højdekurvekort. Vejkontoret. 1 
pakke vejplaner, vandledningsplaner, matrikelkort, bygningstegninger 
og bebyggelsesplaner 1816-1976.

Århus kommune, Magistratens 4. afdeling, Århus Skolevæsen (fortsat 
aflevering). 2 pakker 2001-2002. Afgangsbeviser fra diverse skoler og 
kort over offentlige skoler i Århus Kommune.

Århus kommune, Magistratens 5. afdeling, Århus Kommunale Vær
ker (fortsat aflevering). 345 pakker journalsager 1980-1989.
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Undervisnings- sundheds- og social virksomhed
Den rejsende Højskole på Sejrens Vej, højskole, Ulfborg-Vemb. 30 pak
ker 1984-1997. Vedtægter, div. regnskaber og regnskabsmateriale, sager 
vedr. elever, korrespondance, undervisningsplaner, ansættelsespapirer, 
lærerprotokoller og diverse materiale.

Ladelund Landbrugsskole, landbrugsskole, Vejen (fortsat aflevering). 
1 bind timeplaner for landmænd, mejerister og kontrolassistenter 1917- 
1943.

Institut for Center-Planlægning, forsknings- og planlægningsinstitu
tion, Gentofte. 10 bind og 97 pakker 1959-1980. Rapporter mv.

Lydteknisk Laboratorium, forsknings- og rådgivningsinstitution, 
Lyngby-Tårbæk. 582 pakker 1941-1992. Joumalager, henlagte LL-sa- 
ger, korrespondance, foredrag, manuskripter, bestyrelsesmødereferater, 
regnskabsbilag, sagsjournaler og brevjournaler.

Børnehaven »Mette«, børnehave, Ålborg. 2 pakker pædagogisk idé- 
og materialesamling u.å.

Reparationer og anden servicevirksomhed
Axel Rohde, frisør, Århus. 1 pakke svendebrev, borgerskabsbrev m.v. 
1901-1928.

Erhvervs- og fagorganisationer o.l.
Dansk Arbejdsgiverforening, arbejdsgiverorganisation, København 
(fortsat aflevering). 2 pakker 1898-1995. Medlemslister, vedtægter, mø
deindkaldelser og -referater, korrespondance og arbejdsmateriale vedr. 
DAs jubilæumsskrift 1996.

LO-Århus Amt Fællesorganisationernes Samvirke, fagorganisation, 
Århus amt. 1 pakke mødereferater og korrespondance 1988-1992.

Foreningen af Jyske Landboforeninger, landbrugsorganisation, Århus 
(fortsat aflevering). 1 pakke korrespondance 1897-1903.

Det Jyske Haveselskab, forening, Århus. 1 pakke mødereferater, 
regnskaber og korrespondance 1898-1915.

Landsforeningen Den Unge Gartner, Århus afdelingen, forening, År
hus (fortsat aflevering). 1 bind og 1 pakke 1941-1990. Scrapbog og di
verse materiale.

Industrirådet, hovedorganisation for industri, København (fortsat af
levering). 2 pakker 1926-1947. Regnskabsoversigter og lønforhold.
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Bryggeri- og Mineralvandsarbejdernes Fagforening, fagforening, 
Århus (fortsat aflevering). 128 bind og 50 pakker 1920-2002. General
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kulærer, regnskaber, overenskomster, priskuranter, voldgiftskendelser, 
legatsager og diverse.

Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Jylland og Fyn, 
brancheforening. 22 bind og 7 pakker 1902-1986. Medlemsprotokol, 
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Medlemsbog og kassebog.

Danmarks Turistråd, turistorganisation, København (fortsat afleve
ring). 4 pakker film diverse år.

Danmarks Turistråd, turistorganisation, København (fortsat afleve
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Venskabsforbundet Danmark-Kina, Århus lokalafdeling, forening, År
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Theory - Method - Technique in Business History

By Jørgen Fink

This article takes as its point of departure that historical research, like 
all other research, comprises work on three levels, a theoretical one, a 
methodological one and a technical one. Theory means assumptions 
about general contexts. Theory can be expressed at many different 
levels of abstraction, and can be made to include the concrete working 
hypotheses, which the historian wishes to examine.

Method means the practical operationalization of a set of problems. 
It is the concrete way in which the historian structures his investigation. 
Technique means the concrete procedure which is used once the 
working hypothesis has been formulated, and the investigation been 
organized concretely. Technique includes disciplines such as historical 
criticism, statistics, discourse analysis etc.

The present article focuses on the theoretical level and takes the 
shape of a clarification of the author’s personal point of view. Within 
the field of scientific theory, there are two main subjects, on which a 
researcher must clarify his mind: Ontology and epistemology. The 
present article argues the primary ontological point of view that there 
exists a reality independent of observer and observation, and that this 
reality comprises a coherent whole and takes the form of a process, 
characterized by increasing diversification. Reality may be described 
in countless ways. Three important ones are singled out: A physical 
one, a biological one and a social one. The central factor of change in 
the social aspect of reality is human action, including the considera
tions behind it.

Epistemologically, the proffered view maintains that science is a 
cumulative, intersubjective process, which endeavours to present falsi
fiable but unfalsified descriptions of sections of the reality. The 
process of scientific research must observe rules of explicit and valid 
argumentation, documentation of basis and procedure, and must
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present its results in a coherent and consistent form. The criterion of 
scientific correctness is correspondence with reality. It is an ideal, 
which it is frequently impossible to attain, and therefore one often has 
to make do with a consensus criterion. The role of language in human 
cognition has attracted increasing attention and for very good reasons. 
In several ways, language constitutes a potential source of error for 
human cognition, and in any case it establishes barriers for the cogni
tion, which may be reached. This, however, has prompted researchers 
from social constructivist schools to maintain that language creates re
ality. The present article rejects this view, and points out that although 
language and linguistically formulated cognition may to a certain 
extent influence future development, language does not create reality, 
and that the cognition of a later age cannot change the past retroac
tively.

The article goes on to examine business history as a field of research. 
Taking the category of action as its point of departure - this being the 
central factor of change in the social aspect of reality, to which business 
history belongs - an analytical framework is established. It is intended 
that this framework should be shared by historians and economists, both 
groups working with the development of business life, but from very 
different angles. The analytical framework divides the actions relevant 
for business history into three categories for potential action: The 
autonomous, the negotiated and the politically governed. The actions 
relevant for business history are further categorized in relation to vari
ous action prerequisites. They are divided into six categories: Actor, 
relation, institution, branch of business, transaction and result. The 
actions may further be described at different levels of aggregation: 
Individual, company, industry, sector and society levels.

The analytical framework is in principle suitable for use both on the 
side of supply and on the side of demand, and comprises the market as 
an independent field of action, situated between supply and demand. 
The analytical framework does not in itself contain a time dimension, 
but it should of course be combined with a time dimension in order to 
be operational.
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Business History Research in Germany

By Wilfried Feldenkirchen

Business history is a recognized historical discipline in Germany, and it 
enjoys a considerable interest, which, however, is not reflected in a 
strong position at the German universities.

As a discipline, business history was developed in the United States, 
where Fritz Redlich became a prominent figure because he, as a Ger
man emigrant in the 1930’s, could combine elements from the German 
business historical tradition with the American tradition. In Germany it
self, a number of promising beginnings were nipped in the bud after the 
change of regime in 1933. Immediately after 1945, business history had 
great difficulties in gaining a foothold in Germany. It appeared to some 
degree as an apologetic discipline, and that influenced the assessment, 
also of the more serious contributions. In the GDR business history, in 
the form of enterprise history, soon became a central discipline, but it 
was subjected to the ideological demand of the regime.

The task of transforming business history into an academically 
acceptable discipline was initiated, when Wilhelm Treue and Hans Pohl 
commenced their work in the 1950’s. Treue founded the journal »Tra
dition« in 1956, but it was not until 20 years later that the two re
searchers founded the Business History Association (Gesellschaft für 
Unternehmensgeschichte). The association was criticized for being too 
close to the companies, and an opposing association was formed, The 
Working Group for Critical Business and Industrial History (Arbeits
kreis für Kritische Unternehmens- und Industriegeschichte). For many 
years, relations between the two associations were tense, but they have 
now reached a better understanding.

There has been an increasing interest among young historians in in
vestigating business historical subjects, but Professor Feldenkirchen’s 
chair remains the only one in Germany, where a faculty has officially 
acknowledged business history as a discipline.

Business history is characterized by the lack of a universally accepted 
method. In Germany, a methodological debate has developed, in which 
Toni Pierenkemper has pleaded for a theory-governed analysis on an eco
nomic basis, whereas Manfred Pohl has argued for widening the scope of 
business history, including political, cultural and biographical aspects.
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All serious business historical research must however be based on the 
sources, which are found in the numerous company archives. General
ly, these have been made more readily accessible to research. However, 
the development of theory creates a need for new types of source mate
rial. Chandler’s theory of »industrial manager-led companies as struc
turally adaptable organizations with learning capability« and the focus 
of the transaction cost theory on information costs require a reorienta
tion of the acquisition policy of archives. It is no longer enough to think 
in terms of the categories of technological history.

In conclusion one may examine the needs of the companies them
selves for a company archive, and this question is handled in widely 
varying ways. It has been suggested that the company archives be de
veloped into computer-based information centres, but the closure of a 
traditional company archive such as the Gutehoffnungshiitte Archive, or 
the removal of the Mannesmann Archive to a remote location do not 
point in this direction. Business history is used by the companies for a 
variety of purposes: Advertising, creation of corporate identity, etc.

Business history should not be pursued as a narrow, economic disci
pline, but should endeavour to combine scientific research with broad 
public appeal. In spite of the uncertainty of the method of business 
history and its utilization for the companies’ own purposes, the massive 
pressure for access to documentation in connection with the settlement 
of the Nazi past of the companies has legitimised that business history 
needs a sharper profile among the historical disciplines.

Networks of Peak Industrial Federations in the 1950s

By Neil Rollings and Mathias Kipping

There is currently an active debate in political science on the role of 
business in European integration. This emerged over the role of busi
ness in re-starting European integration in the 1980s, in particular the 
1986 Single European Act. Since then the issue has lain at the heart of 
the intergovernmentalist/supranationalist debate on European integra
tion. This literature has focused on business lobbying of the European 
Commission. A large part of this literature has highlighted the more 
active and successful intervention of largely informal and focused net
works of leading European industrialists, namely the European Round
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Table (ERT), in the policymaking process, in comparison of more for
mal and broad-based associations, such as the Union of Industrial and 
Employers Confederations (UNICE).

This article tries to provide a historical dimension to this debate. It 
shows that UNICE, which was formally established in 1958, originated 
from earlier, more informal networks of European industrial leaders, 
some of them going back to the interwar period. Based on sources from 
a range of archives (including the UK Public Record Office, the records 
of the FBI, the French national archives and the US national archives), 
the paper examines two institutions: the Council of European Industri
al Federations (CEIF) and the Council of the Directors of European In
dustrial Federations (CDEIF). Together, these bodies played a central 
role in the development of a common business position in Europe and 
in putting that view across to governments and, to a lesser extent, pub
lic opinion, in the formative stages of European integration. These net
works crystallized shortly after the Second World War, initially to deal 
with a particular issue, in this case the US efforts to open European mar
kets. Subsequently, they became increasingly more extensive and for
malized, which in turn prompted the need for alternative mechanisms, 
such as the ERT, at a new juncture of the European integration process. 
In general therefore, we argue that the institutional forms of interest rep
resentation are in constant evolution, in response to changes in their en
vironment.

The CDEIF was an annual meeting of the directorgenerals of na
tional federations, which first began in the 1920s and recommenced af
ter the war in 1946. Their informality was illustrated by the attendance 
of their wives for the weekend to take part in the social programme. 
Their value was often commented upon by the participants because of 
the opportunity afforded for informal discussion of broad long-term is
sues and for thrashing out issues, for example the export incentives. Co
operation among European business leader became somewhat more for
malized with the formation of the CEIF in 1949, largely on French ini
tiative, with an office in Paris. It was originally intended as a focus for 
the national federations of OEEC countries but its functions developed 
over time. First, it issued resolutions on behalf of its membership on 
aspects of European integration. Secondly, it was responsible for the 
European end of the International Conference of Manufacturers in 1951 
(and the 1954 return conference), which brought US and European in
dustrialists together as part of US attempts at Americanisation. Thirdly, 
it established a series of Round Tables on particular issues, had com-
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mittees of experts, for example on taxation, which met on an ad hoc ba
sis, and had a long standing Integration Committee. Even after the 
establishment of UNICE, the CEIF continued to operate in this field, 
embarking on a major series of studies of the impact of various EEC 
policy initiatives in the late 1960s. Fourthly, it offered a key opportuni
ty for negotiation between industrial federations on a multilateral basis. 
These negotiations took a variety of forms: In the 1950s the CEIF was 
the forum for agreement on a standstill on the introduction of further ex
port incentives, with national federations then putting pressure on their 
respective governments to maintain this position; and, later in that 
decade, the British Federation of British Industries (FBI) tried, but 
failed, to achieve a common position in the CEIF in favour of a free 
trade area. Thus the CEIF was viewed as a valuable network for the ex
change of information and the creation of common positions by Euro
pean industrial federations. At least in its early stages, it had many 
similarities with the ERT, which itself seems to become increasingly 
formalized as its membership and range of activities increase.

S.P. Radio Ltd., Aalborg - The Historical Roots of a Danish 
Competence Cluster

By Morten Karnøe Søndergaard

Market leading or particularly innovative firms, which stimulate the 
growth of other firms, are a widespread phenomenon measured by an 
international yardstick. There are, however, only very Danish firms, 
which may be said to have had such a role as starters. One such example 
is the North Jutland radio communication firm S.P. Radio A/S (Ltd.), 
which, via efficient and innovative work within maritime communica
tion equipment, created the basis for a cluster of North Jutland indus
tries with special competences within communication equipment. The 
historical roots of this development are numerous and intimately inter
connected.

S.P. Radio was established in 1942 by Simon Petersen, an engineer, 
who had for some time earned his living as a retailer of wireless sets, 
but now sought to strike out a new line for himself as a radio manufac
turer. During the early years, production was particularly focused on
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general consumer electronics sues as AM- and FM wireless sets and 
television sets. Towards the end of the 1950s, however, the firm’s focus 
shifted, and henceforth it concentrated instead on maritime communi
cation equipment, especially for small craft. Success was almost instan
taneous, and in the following years the firm’s products - marketed un
der the brand name SAILOR - became a fixture both in fishing trawlers 
and pleasure yachts. This stimulated further development, and in the 
course of the 1960s the firm thus launched a number of new products. 
Concurrently with this development a gradual change occurred in the 
conditions of the framework, within which the firm operated. The re
gion saw the emergence of a number of technical colleges, whose de
clared goal it was to establish an intimate co-operation with industry 
and other actors in the surrounding community. These institutions 
meant a boost in several ways. For the local radio industry one of the 
advantages was the facilitated access to qualified labour. This was 
mirrored also in the development of the following years, where still 
more technological innovations were marketed by S.P. Radio, at the 
same time as competing firms began to make their mark. A number of 
offshoots from S.P. Radio in the late 1970s thus helped to further 
increase the competences of the region. On this background, the region 
made its mark throughout the 1980s as a primary area for the develop
ment of cellular telephone technology in Denmark. The 1990s wit
nessed a continuation of this development, only now it was the produc
tion of satellite communication equipment, particularly GMDSS equip
ment, that was in focus. S.P. Radio - which by now had been taken over 
by foreign capital and changed its name to EuroCom Industries - was 
thus among the world’s largest suppliers of satellite communication 
equipment, only surpassed by the Japanese JRC concern.

Viewed against the current theories about competence clusters, prima
rily formulated by Michael Porter and Michael Enright, the story of S.P. 
Radio and the North Jutland competence cluster displays many similari
ties. Throughout the 1960s and 1970s, the growing competence cluster 
signalled possibilities, which helped to attract the best from without. In
dividuals with ideas and relevant skills flocked to the North Jutland 
region. In the following decades this development was strengthened, and 
the competence cluster fostered a regional ability and knowledge which 
it was difficult to move elsewhere and which meant that many of the 
critical activities, research and development, were located to and carried 
out in the region, because firms located themselves in the region in order 
to profit from the pool of knowledge. It is these very traits which corre-
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spond with the theoretical foundations. What strikes one immediately is 
not so much this, however, but the fact that the individual entrepreneur 
seems to have played an immensely crucial part in the development.

The decisive role played by the entrepreneur is not merely character
istic of the North Jutland competence cluster, but is observable in other 
competence clusters as well. This hitherto somewhat neglected per
spective is of interest. Many countries, Denmark among them, today fo
cus on developing competence clusters as part of their active industrial 
policy. This is done by encouraging the relevant framework conditions, 
such as e.g. educational institutions. It is, however, a question whether 
the political system can force such a commercial success. The story of 
S.P. Radio and the historical roots of the North Jutland competence 
cluster would seem to indicate the opposite.

The Copenhagen Stock Exchange in the Years 1908-1930

By Kasper Bach Nielsen

The article tries to explain how and why The Copenhagen Stock Ex
change in the period 1908-30 developed from a deregulated indepen
dent and thriving stock exchange to a declining stagnant institution sub
ject to government control. It is, however, also the story of how the pub
lic reformed an unreliable self-assertive monopoly that ignored wide
spread fraud and unrestrained speculation.

The Stock Exchange was originally in the hands of stockbrokers 
who, on behalf of the public, acted as middlemen between the cus
tomers and were not allowed to do business on their own account. It 
was, however, gradually taken over by a group of professional stock 
dealers who maintained a strict monopoly, which allowed them to re
fuse any competitor without giving any reason.

The dealers took over the brokers’ role as middlemen, but trading on 
their own account they were far from impartial and often suspect to 
fraud. Meanwhile, the official quotation was based on a fragile system, 
easily manipulated to their own advantage.

In the beginning of the 20h Century the dealers profited from a thriv
ing bull speculation on credit. At the same time, however, they con
ducted the covert practice of lending the deposited stocks (the stocks
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which were deposited as security) to bearers, who sold them and re
turned them when the prices had fallen.

The Social-Liberal government, which ruled the country 1913-20, 
was on the edge of introducing a Stock Exchange Bill but decided to 
continue the liberalistic tradition and leave the dealers to self-regula
tion. In 1914 they issued their own Stock Exchange Reform, but it was 
widely criticized and generally considered useless.

During World War I the inflation led to considerable fluctuations in 
prices and a booming speculation. The public was critical of the 
methods, which the speculators used to achieve their goals, and the 
authorities where concerned about the social consequences of the 
speculation. Those who profited might never want to work hard again, 
and those who lost were frequently reduced to poverty. Conditions at 
the Stock Exchange were chaotic, and the quotation was considered to 
be highly unreliable. Nevertheless, the liberalistic business community 
argued that there was no need for any regulation and that the problems 
would be solved as soon the peace returned.

In 1915, Parliament imposed a tax on the stock trade, which as a side 
effect made it possible to control all transactions. In 1917 it passed a 
Commission Act that should prevent any stock commissioner from 
profiting on the behalf of his customers. Finally, in 1919, the govern
ment introduced a severe Stock Exchange Bill, which was further 
tightened by Parliament. The dealers were subordinated to a harsh 
bureaucracy and subjected to a series of heavy duties. The politicians 
realized that they could not abolish speculation itself, and in stead they 
introduced the idea of an organised market for futures in order to make 
it more regular and sound.

The 1920s were marked by recurrent economic crises and failing 
trade, and the Stock Exchange Act soon appeared to be overwhelming
ly restrictive. The Stock Exchange was on the edge of dissolution, but 
the dealers still had a bad reputation, and Parliament generally refused 
to relieve their business conditions. The politicians even tried to impose 
the futures market although it was completely unnecessary, since the 
speculation had faded out.

Nevertheless, the dealers gradually managed to alter the regulations 
to their own advantage. They had lost their independence but they still 
maintained a limited monopoly and had an immense influence on the 
new Stock Exchange Board. Finally, in 1930, Parliament realised that 
the Stock Exchange Act had been passed under conditions very differ-
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ent to those now prevailing, and changed the act considerably. The deal
ers now had a tolerable business environment and the public was 
satisfied with the situation, but the Stock Exchange never regained its 
previous vitality and potential. Trade was declining, and the Stock Ex
change never regained the important role in the economic development 
that it had had in its heyday. On the other hand, the problems with fraud 
and speculation had disappeared, and the Stock Exchange was only re
formed again in 1986.

»King Kong Karlsen« and his Colleagues - Pictures from 
the History of the Demolition and Recycling Industry

By Kenn Tarbensen

One of the leading Danish firms within the demolition and recycling in
dustry, Kingo Karlsen A/S (Ltd.) in Silkeborg, was commissioned to de
molish the Barracks of Høegh Guldbergsgade in Aarhus in 1981-82. 
The barracks had been occupied by young squatters, who on one of the 
gables asked the question, »WHY KING KONG KARLSEN?«. A few 
years previously, John Guillermin, the British director, had produced a 
new version of the classic movie King Kong from 1933. The giant go
rilla, which spread panic and terror, had thus been topicalized by the 
early 1980s, and the great iron ball, which smashed the gable, together 
with the name of the demolition firm, inspired the squatters to use the 
nickname ‘King Kong Karlsen’.

The present article was inspired by some photos, found in 2003 
among some records that were deposited with the Business Archives. 
One of them depicts two labourers, sitting astride the wall of a house in 
the Borgergade-area of Copenhagen in 1943. The men appear to be 
engaged in the laborious task of chopping the bricks loose. The reason 
for the house not simply being levelled was that the bricks were 
intended for recycling. Among the preserved records from several large 
building firms there are frequently large collections of photos, particu
larly of new construction, but occasionally there are also photos of what 
preceded the new development, i.e. demolition of the buildings previ
ously found on the site. During the 20th Century, demolition of obsolete 
buildings - and the recycling of building materials - became an inde-
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pendent industry. Such firms as P. Brandis & Son A/S (established 
1947) on Zealand, and Kingo Karlsen A/S (established 1955) in Jutland 
were among the pioneers in this industry, which today numbers about 
30 firms. The article provides some puzzle pieces for the far larger sto
ry of an industry with numerous facets, which still needs to be eluci
dated in its entirety.

The point of departure is the demolition of the barracks in Aarhus in 
1981-82. The first large building fell victim to iron balls suspended 
from cranes - the next one to dynamite. The buildings were situated in 
close proximity to Aarhus University, which suffered from a shortage of 
space and wanted the buildings removed. The occupation by the squat
ters hastened the political decision to demolish the buildings quickly. 
This resulted in the loss of many valuable and recyclable building 
materials.

In the long historical perspective, Denmark has always had a solid 
reputation for recycling building materials. Castles, manors, churches 
and monasteries are among the well-documented examples. The for
mula »sold for demolition« is often found in 15th Century and later 
sources. Unfortunately, we do not know much about demolition work 
in earlier ages. It has been suggested that it was gypsies who carried 
out the work, but more likely it was itinerant journeymen, together 
with local workmen and day-labourerers, who took the demolition 
work upon themselves. During the 18th and 19th Centuries, and even 
in the first half of the 20th Century, demolition work was doubtlessly 
regarded as low-status work, carried out by quite a motley crowd of 
people.

The appearence of special contractors’ plant in the middle of the 
20th Century, just as the introduction of explosives, has turned the 
demolition industry into a profession, which today is highly special
ized and which demands employees in command of expertise and ac
curacy. Today, for example, at the Danish Contractors’ College, demo
lition workers are taught courses which provide »a practically oriented 
introduction into the theoretical foundation of the demolition indus
try«.

The article provides a number of examples of demolition jobs. Chim
neys of disused dairies, gas- and brickworks, sawmills and district heat
ing plants as well as redundant silos and water towers have typically 
been removed by blowing them up with military precision. Old road and 
railway bridges, which have become too low for modern lorry and bus 
traffic, have also been among the assignments. In the towns, many old
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buildings have been removed to make room for ambitious road bypas
ses or for new large shopping centres, office, shop or bank buildings. 
The removal of industry to new industrial estates has also helped fill the 
order books.

In the 1960s and 1970s, the careful dismantling, with a view to recyc
ling the building materials, was no longer economically viable. This 
was due inter alia to the increasing use of concrete elements. Most of 
the demolished building materials were taken to rubbish dumps and 
other kind of refuse depots. At the same time, however, other factors 
worked in the opposite direction. The 1970s and 1980s witnessed the 
growth of the environmental movement, and gradually the rubbish 
dumps were subjected to ever more stringent environmental demands. 
At the time of the oil crisis in 1973, the wave of affluence suffered a set
back. Recycling, energy saving etc. were new phenomena which cap
tured the imagination of a large section of the population and settled 
with the »throw-away-culture« of the 1960s.

Concurrently, the demolition firms established »shops« in the form 
of warehouses and storage yards for recycled materials. Here, wooden 
planks, floorboards, windows, doors, roof plates, radiators, plumbing 
supplies and numerous other items were sold. Just as it became a fad 
to acid-wash old furniture and plane off wooden floors, from the 
1980s onwards recycling acquired the character of a national cause. 
Less visible, but of immense importance, was the recycling of raw 
materials. Since the 1980s, concrete, bricks and roof tiles have been 
crushed to granulate of varying sizes and sold as filling for roads etc.

In 1983, the industry began to organize itself. Today, the peak orga
nization Dansk Byggeri (Danish Construction) has a demolition section 
with 26 member firms. This section is a member of the EDA, European 
Demolition Association. The most important result so far of the work of 
this section is the passage in 1996 of »the Environmental Control 
Scheme of the Demolition Industry« (Nedbrydningsbranchens Miljø
kontrolordning, abbreviated NMK 96). This scheme obliges the mem
bers of the section »to undertake selective demolition in order to further 
enhanced recycling of building and construction waste«. The target is 
that at least 80 per cent of the materials should be recycled. Many firms 
have reached this target. In 2002, Kingo Karlsen A/S carried out about 
100 demolition projects, and succeeded in recycling 97.8 per cent of the 
materials.
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Sabroe in Japan

By Ib Asboe Jørgensen

With the readjustment of Danish agriculture from grain production to 
animal husbandry towards the end of the 19th Century a market for re
frigeration plants was created, and the year 1897 saw the foundation of 
Thomas Ths. Sabroe Ltd. in Aarhus. The introduction of mechanical re
frigeration plants into Danish dairies was a tardy process, however, and 
from the outset Sabroe became dependant on the possibility of export 
sales.

From 1910, a considerable export to Japan was established through 
export agents; however, they had to give up in 1926 in the face of in
creasing Japanese protectionism. In this situation Gudmand Akselbo, a 
Danish entrepreneur, stepped in, and in cooperation with Sabroe he 
founded The Sabroe Company of Japan Ltd. in Osaka. Akselbo had ar
rived in Japan in 1920 after having managed for some years a Danish 
factory for the production of dairy machinery in Tjumen in Western 
Siberia. The unrest during the Russian revolution in 1919 forced him to 
a dramatic evacuation of family and staff towards Vladivostok in the 
East, whence they arrived in Japan by ship. Akselbo knew Sabroe from 
his years as apprentice, and he accepted an offer of employment from 
Sabroe’s trade agent in Japan, the Swedish firm of Kjellberg Successors 
Ltd. in Kobe. There, he made the acquaintance of Yasuyuki Kojima, a 
Japanese who had received a technical education and with experience 
from the Japanese shipbuilding industry.

In perfect understanding with his chief, and with the recommendation 
of Ejnar Wærum, the Danish chargé d’affaires in Tokyo, Akselbo in 
1926 took the initiative to establish The Sabroe Company of Japan Ltd., 
the first subsidiary of the parent company and one of the first foreign 
companies in Japan. Akselbo enlisted the cooperation of Yasiyuki Koji
ma, who became a pillar of support during the pioneering years. Tragi
cally, Akselbo died in 1931 at the early age of 46, and the subsidiary 
company only survived by Kojima stepping into Akselbo’s place as well 
as purchasing his considerable block of shares.

With great energy Kojima started to develop the business, particular
ly with the shipbuilding industry, because refrigeration plants based on 
carbon dioxide as a cooling medium was a Sabroe speciality. A local
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production, based on license and subcontractors was established, par
ticularly because of political demands that equipment for the subsidized 
shipbuilding industry should be manufactured locally. For the mother 
company, Akselbo’s death meant that the contact with and control of the 
activities of the subsidiary could only be maintained by appointing a lo
cal representative. At that time, it was not only language and company 
culture that created a vast distance, but correspondence and travel also 
took a long time.

During the Second World War, the mother company lost virtually all 
contact with its subsidiary. In 1941, the posts as local representative and 
accountant had to be transferred to Japanese citizens, and shortly after
wards the Danish members of the board of the subsidiary company had 
to retire in favour of Japanese. The mother company had no real contact 
with Sabroe Japan until 1947. Loyally and flexibly Kojima had secured 
the interests of the mother company during the war, so that when peace 
returned, Sabroe and Kojima were once again sole proprietors of the 
subsidiary. The first few years were marked by violent inflation in 
Japan, but the activity was great, and land, buildings and production 
equipment, which the state wanted to dispose of after the end of the war, 
were acquired. When the managing director of the mother company 
visited the subsidiary for the first time in 1955, he found a company 
with 175 employees, which manufactured Sabroe refrigeration plants in 
considerable numbers and in good quality. He also found, however, that 
the payments owing to the mother company for license fees and divi
dends grew and grew, because it was impossible to obtain permission 
for the transfer of currency. A much-needed modernization of the pro
duction programme with new constructions was therefore suspended un
til 1958, when transfer of capital became possible once more. The sub
sidiary had created a leading position within the Japanese shipbuilding 
industry for itself, and this was further secured when after 1962 it was 
again possible to supply refrigeration plants of the latest Sabroe designs.

At the 40th anniversary of Sabroe Japan in 1966, Yasuyuki Kojima 
was awarded the Order of Dannebrog, first class, in recognition of his 
services for the Danish consulate and for 40 years’ efforts on behalf of 
Danish export interests. Kojima was 70, and the need for the advent of 
another generation became pressing, but the legendary Kojima did not 
leave many possibilities for the rearing of an heir. At the same time it 
had to be realized that the company (after 1968 under the name Nippon 
Sabroe) was vulnerable because of its previous concentration on deli
veries to the Japanese shipyards, which now faced a stiff competition
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from the growing shipbuilding industries of other countries; and it was 
an uphill battle to penetrate the markets for stationary refrigeration 
plants. A joint venture with the Danish ventilation manufacturer 
Nordisk Ventilator to produce air conditioning plants for ships was not 
sufficient to rectify the situation. For a short time, Sabroe was in direct 
competition with Nordisk Ventilator, for whom it was a dilemma that 
their export could not compete with locally manufactured plants.

The situation was kept fluid until 1976, when Kojima finally retired 
after 50 years in the service of the subsidiary. He was replaced by Yorio 
Ikuo, and the winding up of the production of refrigeration plants was 
initiated. The large and valuable land holdings of the company were 
sold and were able to finance both the considerable dismissal compen
sations for the staff that was laid off and the installation of the compa
ny in less costly premises 20 kilometres outside Osaka. The production 
under license which had started back in 1931 and got into its stride after 
the war with the most recent designs reached a figure of almost 6,500, 
and it was with sadness that manufacture of the product which more 
than anything else had contributed towards the identity of the company 
was discontinued.

However, the market still developed too slowly. In several stages the 
staff had been reduced to the present level of about 50. Management 
changed again, and once more it became necessary to sell real property 
whilst prices were favourable and look for premises, which were more 
in accordance with the level of activity. In 1988, the company acquired 
the buildings, which house it today. They are situated in Kobe Hi-tech 
Park in Seishin, the western part of Kobe. By the latest adjustment of 
the organization in 2000, the new management headed by Mike Hen
derson, a Scotsman, has concentrated all activity in this location. The 
activity is based on a considerable import of components from the 
mother company and comprises marine and stationary plants as well as 
spare parts service and maintenance.

With the purchase of the mother company of Sabroe by the American 
firm of YORK International, the subsidiary changed its name from Nip
pon Sabroe to YORK Japan in March 2000.

This is the story of an exciting initiative taken in 1926 by the Dane 
Gudmand Akselbo and carried on with great success by the Japanese 
Yasuyuki Kojima, who guided the company through almost 50 years 
and who with great ability maintained its Danish affiliation also during 
the Second World War. The early products of Sabroe had led to a strong 
and perhaps one-sided engagement in the Japanese shipbuilding indu-
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stry. For this reason, the later period in the history of the subsidiary was 
characterized by the fact that there was no natural successor to the mas
terful director Kojima, and that the company, in consequence of the re
ceding market for marine refrigeration plants, only slowly managed to 
readjust itself and penetrate into the very competitive market for sta
tionary refrigeration plants. When one adds the development from the 
Japanese tradition of a strong company loyalty and lifelong employ
ment to a rough world of contraction, change, competition and lately of 
new owners and a new company name, YORK Japan, it is perhaps un
derstandable that there was no basis for the celebration in 2001 of the 
75th anniversary of the foundation of the subsidiary. It is, however, en
couraging that the company remains viable under the YORK name, and 
it is indisputable that a considerable contribution has been made to the 
development of refrigeration technology in Japan during the long span 
of years.
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