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FORORD
DE DANSKE TEKSTILERHVERV er tilrettelagt som en faglig, biografisk
opslagsbog for de erhvervsdrivende i tekstilbranchen. Værket udkommer i 3 bind,
hvoraf det første bringer det faglige stof, medens de 2 sidste indeholder de bio
grafiske oplysninger.
For den tekstilmand, der er interesseret i sit fag, er det ikke vanskeligt at skaffe
sig oplysninger af strengt faglig art. Om emner af produktionsmæssig og teknisk
art og om varekundskab foreligger i forvejen en righoldig litteratur, og læsere
interesseret heri henvises til disse. Der findes i værket en litteraturfortegnelse over
de vigtigste bøger.
Derimod har det været redaktionens mål at give et helhedsbillede af baggrun
den for tekstilerhvervene, både handel, håndværk og industri. Til grund for det
daglige arbejde i butik og på fabrik ligger en rig teknisk og økonomisk udvik
ling, både historisk og kulturelt, og de første artikler i det faglige bind søger at
belyse denne udvikling ud fra den betragtning, at det ikke er nok at kende sit
fags tekniske problemer til bunds. Man må også have kendskab til dets »sjæleliv«.
Derefter følger en beskrivelse af de enkelte erhvervs nuværende stilling og deres
problemer, og i tilknytning hertil en række artikler af praktisk art omhand
lende emner af juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssig art. Til slut en række
kortfattede artikler om branchens organisationer og om institutioner af interesse
for den.
Her er behandlet et erhverv, der dækker et af menneskets ældste og største
behov, og der er en uhyre stofmængde til rådighed. For at værket ikke skulle
sprænge alle rammer, har en begrænsning været nødvendig, hvilket redaktionen
blot ønsker at anføre.
Værkets to andre bind indeholder udelukkende en biografisk registrering af
erhvervsdrivende inden for de forskellige tekstilerhverv samt enkeltpersoner i
ansvarlig gerning med kulturel eller økonomisk tilknytning til disse erhverv.
Dette materiale er redigeret af FORLAGET LIBER A/S i samråd med de lo
kale organisationer og institutioner. Angående retningslinierne for redaktionen
af det biografiske materiale henvises til forordet i 2. bind.
Redaktionen og udgiverne retter en særlig tak til alle myndigheder, institu
tioner og enkeltpersoner, som gennem beredvillig hjælp har muliggjort forsøget
på at skabe en pålidelig og nyttig faglig, biografisk håndbog for den danske
tekstilbranche.
Udgiverne

HISTORIE

Det gamle farveri ................................................................... 11
Landsbyvæveren....................................................................... 27
Skrædderen .............................................................................. 35
Handelen med manufaktur, en historisk oversigt........... 49
Småstrejf om klædedragten i Danmark.............................. 69
Den danske tekstilindustris udviklingsforløb 1730-1960 . 111
Da maskiner afløste hosepindene ..................................... 151

DET GAMLE FARVERI
Af arkivbestyrer D. Yde-Andersen.

Det håndværksmæssige farveri i Danmark føres sædvanligvis tilbage til Frederik
den Andens første regeringsår, da statholderen i København, Mogens Gylden
stjerne, får befaling til at forhandle med forstandige borgere om, hvorledes man
bedst får en udlært farver til staden, enten fra Lübeck eller fra Hamburg. Sam
tidig gives der statholderen befaling til at købe en nærmere betegnet gård i Søn
dergade, hvori farveriet skal indrettes. — Søndergade fik senere navneforandring
til Farvergade, og den omtalte gård lå der, hvor nu Vartov ligger, og det var på
Frederik den Andens tid lige ud til den åbne strand.
I januar 1560 blev der skrevet kontrakt med en farver ved navn Mathias Sit
tern fra Lübeck, og kort efter må han være kommet til København, idet nabo
gården til den før omtalte gård i Søndergade købtes i februar 1560 til bolig for
larveren. Sitterns virke som farver i København blev imidlertid kun kort. I 1564
skriver kongen til sin statholder i Slesvig og Holsten og beder denne om at frem
skaffe en ny farver, da Mathias Sittem er død. Kongens henvendelse må have
givet det ønskede resultat, for i 1565 bestilles store mængder farvestoffer fra en
købmand i Amsterdam. Nogen stordrift af længere varighed blev det imidlertid
ikke. I 1589 køber den siden så kendte astronom Tyge Brahe de to farvergårde,
der da betegnes som meget forfaldne, og forpligter sig til at vedligeholde farve
riet i den ene. Da han senere forlod Danmark, stod de to gårde længe tomme.
Antagelig har man haft vanskeligt ved at finde købere, der turde påtage sig
f arveriforpligtelsen.
Under Christian den Fjerde gjorde farveriet i Danmark god fremgang. I 1620
omtales et farverihus ved Kalvehavens dæmning, d. v. s. på GI. Kongevej ud
for Skt. Jørgens sø. Og i 1622 omtales et lille hus, hvori der bor en farver, i for
bindelse med en gård på Købmagergade nær Trinitatis kirke. Samtidig synes der
at være kommet liv i farvergården i Farvergade, idet man her farvede dels for
det af kongen oprettede Klædekompagni, dels for kongens tugthus i Farvergade
og — efter 1606 — for det nyoprettede børne- og tugthus, der lå mellem Hellig
åndshuset og Gråbrødretorv. Det sidste var dels en opdragelsesanstalt for van
artede børn, dels en straffeanstalt for løsgængere og letfærdige kvinder. Begge
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Blåfarveriet i den gamle farvergård i Ebeltoft. Fot. Carrebye.

parter beskæftigedes fortrinsvis ved spinding og vævning, så her var rigeligt ar
bejde for en farver.
Også i forbindelse med det af Christian den Fjerde oprettede Silkekompagni
kendes farvere. Det virkede i silkeboderne i Silkegade. I regnskaberne fra 162023 anføres ikke mindre end 11 farvere, heraf 4 silkefarvere, 2 boratfarvere, 3
bommesifarvere, 1 klædefarver og 1 garnfarver. Silkekompagniet blev imidlertid
ikke nogen succes. I 1627 stod silkebodeme tomme; men en del af de farvere,
der havde haft deres virksomhed i forbindelse med kompagniet, synes at have
fortsat deres arbejde i København.
Under Frederik den Tredie og under hans søn, Christian den Femte, nævnes
stadig flere farvere i København. Hovedparten synes at have virket i Farvergade
eller i kvarteret deromkring. I 1689 er farverne blevet så mange, at de nævnes
i stadens brandforordning, hvori det pålægges dem i lighed med bagere, brænde
vinsbrændere, pottemagere og sæbesydere at udvise den største forsigtighed med
deres ildsteder. I 1693 klages der over, at farverne hænger deres farvede tøj til
tørre på gader og stræder, således at de kørendes og ridendes heste bliver skræmt.
Magistraten sendte derfor to betjente ud, som skulle pålægge farverne, at de
ikke måtte hænge deres farvetøj ud på gaderne, og — hvis de af omstændig
hederne blev tvunget til det — da kun at udhænge det fra den øverste etage og
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ikke mere end 3 alen ud fra den ejendom, de bebor. Farverne svarede, at de
naturligvis ville efterkomme påbudet, men at det ville blive vanskeligt for dem,
da de ingen gårdsplads rådede over.
I 1705 lod kongen oprette en klædehalle i København, hvori klæde og uldne
stoffer skulle synes. Det skete efter hollandsk forbillede. Hallen blev bestyret af
en mester, der assisteredes af to vragere, der skulle være klædemagere, en prøve
mester, der skulle være farver, og en overskærer. På farvningens område skulle
prøvemesteren efterse, om der var farveskjolder eller kalkpletter eller rustpletter
på tøjet. Hver farver skulle slå sit stempel eller tegn på det tøj, han havde farvet,
og prøvemesteren skulle slå et stempel med gg på alt gods, der var udmærket
farvet, men kun g på gods, der netop kunne godkendes. Enhver farver, der ville
farve sort, blåt eller karmoisinrødt, skulle iøvrigt lade sig eksaminere i hallen.
Regeringen mente, at den med denne prøvehalle havde gjort noget væsentligt for
at fremme farveriet, men desværre fik hallen i første omgang ikke så stor betyd
ning, da pesten i 1711 synes at have udryddet eller fordrevet så godt som alle
byens farvere.
I 1739 blev der udstedt en ny Halleforordning. Ifølge denne skulle en farver
straffes, hvis et klæde blev plettet i farvningen, eller hvis det ikke var gennemfarvet. Hertil kom, at farveren skulle være pligtig til uden betaling at farve det
mislykkede om, hvis det var muligt herigennem at oprette den skete skade. Skulle
et stykke klæde farves med mere end een farve, skulle det i enden ombindes
således, at det efter farvningen var muligt at efterkontrollere hver enkelt farve.
Bedrog en fanær, f. eks. ved at anvende ringere farver end aftalt, skulle han
straffes med bøde de to første gange, det skete. Tredie gang skulle det være ham
forbudt at farve i et halvt år. Halleordningen ophævedes først i 1834.
I 1719 anlagde Frederik den Fjerde et kongeligt Uldenmanufaktur, der skulle
fremstille klæde til soldaternes uniformer. I 1721 blev krigsråd Gregorius Wulff
ansat som kasserer ved dette manufaktur. Han var en overordentlig virksom
mand, og da man mente, at landet kunne spare penge, hvis de til klædefarvning
nødvendige planter dyrkedes herhjemme, dannede han et interessentselskab, be
stående af urtegårdsmændene Christopher og Andreas Berens, samt farvemester
Georg Gøbel fra den kongelige Uldenmanufaktur. Dette selskab fik i 1723 over
ladt en grund uden for Vesterport til plantning og avling af de til farvning tjen
lige urter og gevækster af alle sorter.
I 1728 fik selskabet overladt en større grund langs Skt. Jørgens sø, og i denne
plantage, som den kaldtes, dyrkedes der især krapplanter og karteboller. For at
sikre plantagens drift, forhøjedes i 1735 tolden på udenlandsk krap og kartebol
ler ganske betydeligt. Naturligvis beklagede byens farvere sig over den heraf føl
gende fordyrelse af deres råmaterialer, og da plantagen havde skiftet ejere, og
de ny ejere i 1751 søgte om en større beskyttelsestold, protesterede ikke alene syv
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af byens farvere, men også farvemestrene ved de kongelige manufakturer, idet
de henledte regeringens opmærksomhed på, at plantagen forlangte samme pris
for sit Breslauerrødt, som hollænderne forlangte for bedste krap, hvilket var al
deles urimeligt.
De syv klagende farvere udgjorde naturligvis ikke alle byens farvere, men dog
en væsentlig del af dem; for farverfaget var lille, både hvad antallet af mestre
og svende angik. I 1778 beskæftigede byens ni største farverier ialt kun 35 mand,
i 1786 havde de otte største 37 medarbejdere, men derefter falder antallet af be
skæftigede. I 1832 beskæftigede hovedstadens 22 farvere kun 52 medarbejdere.
De to største farverier var da Goldschmidts i Sølvgade og K. Linds i Sankt
Gjertrudsstræde, der hver beskæftigede 4 svende og 1 arbejdsmand. J. G. Ler
che, der foruden at være farver også var kattuntrykker, havde samme år 4
svende, 2 drenge og 6 arbejdsmænd i sit brød.

Kattuntryk og tøjtryk i det hele taget var en med farveriet nær beslægtet
håndtering, som mange farverier efterhånden tog op. Men medens farveri var
fri næring i København, hvortil der ikke krævedes andet end borgerskab, kræ
vedes der kongelig tilladelse (privilegium) for at drive kattuntrykkeri her. I køb
stæderne krævedes der kongelig tilladelse både til at drive farveri og til at drive
kattuntrykkeri, og uden for hovedstaden og købstæderne måtte der normalt
hverken drives farveri eller kattuntrykkeri, idet disse to håndteringer betragtedes
som udprægede byerhverv.
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Kattun var et lærredsvævet, tæt bomuldsstof, der importeredes fra Indien. Det
benævnes til tider også indienne. Den først kendte ansøgning om at drive kattuntrykkeri herhjemme fremsendes i 1686 fra en Peter Pauche, hvis kattuntrykkeri
vides at have været i gang i 1688. I begyndelsen af 1700-tallet udstedes flere
bevillinger til folk, der ønskede at drive kattuntrykkeri, men der synes kun at
have været tale om mindre, håndværksdrevne virksomheder. Det var først, da
bogholder Frederik Holmsted fra Det asiatiske Kompagni i 1716 fik eneret for
Sjælland på at trykke kattuner, at der blev tale om virkelig stordrift. Råmateria
let, det hvide kattun, hjembragte kompagniets skibe fra Indien, og var kompag
niet lejlighedsvis ikke leveringsdygtigt, havde Holmsted tilladelse til toldfrit at
hjemtage utrykt kattun fra udlandet, ligesom han havde tilladelse til at impor
tere de til trykningen nødvendige farvestoffer toldfrit. For yderligere at hjælpe
den Holmstedske virksomhed forhøjedes tolden på trykte kattuner i 1719 fra 4til 20 skilling pr. alen, hvilket i realiteten var ensbetydende med et importforbud.
Det Holmstedske kattuntrykkeri blomstrede op. I 1749 beskæftigede det 1 trykke
mester, 1 formskærer, 1 blåfarver, 2 »skildrersker« med 6-8 piger, 5 svende, 5
strygere, 1 »glaetzer«, 2 »gallere« og 10-12 arbejdsmænd, ialt 38 personer.
Holmsteds guldæg holdt til 1754. Dette år bestilte det store handelshus Rein
hard Iselin & kompagni et stort parti Trankebarkattun trykt hos Holmsted.
Denne ville gerne have ordren, men søgte at betinge sig, at Iselins kattun efter
trykningen skulle udføres af landet og ikke sælges herhjemme, idet han angav,
at nævnte Trankebarkattun efter hans mening var »udi siethed og udygtighed
uden lige«. Iselin beklagede sig til regeringen over, at Holmsted efter Iselins op
fattelse misbrugte sit privilegium. Kommercekollegiet tog sagen op og fratog
Holmsted hans eneret, idet man dog udbetalte ham en erstatning på 12.000
rigsdaler, skønt hans eneretsprivilegium fra 1716 kun gjaldt »indtil vi ander
ledes tilsigendes vorder«.
Året efter anlagdes ikke mindre end tre kattuntrykkerier i eller ved Køben
havn. Det ene anlagdes af Lukas Frederik Jenner, der havde været undermester
hos Holmsted. Det andet af Johannes Schauffelberger, der også havde været
ansat hos Holmsted, og som fik bevilling såvel til kattuntrykning som til silke
farvning. Det tredie anlagdes af Iselin & kompagni, indtil videre på Kristiansholm ved Klampenborg. I 1763 beskæftigede dette 72 personer. I 1766 købte
Iselin det holmstedske trykkeri på Østerbro og flyttede sin egen virksomhed her
til. Ud over de tre københavnske trykkerier blev der i 1755 givet bevilling til
Lazarus Levi til at drive kattuntrykkeri i Næstved og til farver Ebbesen i Ros
kilde til at udvide sit farveri der med et kattuntrykkeri. I 1754 havde Ulrik
Augustinesen Helt fået tilladelse til at anlægge et farveri med trykkeri for kattun,
uldne og linnede tøjer i Ribe. Endvidere fik major Peter West i 1756 tilladelse
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til at trykke sirts og kattun på Tybjerggård mellem Ringsted og Næstved, me
dens Bendix Hamburg samme år fik tilladelse til at oprette et farveri og tryk
keri for tøjer af bomuld, uld og hør i Svendborg, og Villiam Mathias Neergaard
fik tilladelse til at oprette et kattuntrykkeri i København.
Regeringen gik med al magt ind for kattuntrykkerieme. I 1755 udstedtes der
forbud mod import af trykte, udenlandske kattuner. I 1760 tillodes det alle og
enhver at sælge her i landet trykte kattuner, både i alen og stykvis. Iselin &
kompagni havde klaget over det københavnske Kræmmerkompagni, der havde
eneret på handelen med kattun, og straks blev hele kattunhandelen givet fri.
Endelig udvidede det kongelige Generalmagasin sin kredit i 1778 til også at om
fatte kattuntrykkerier. Indtil da havde Generalmagasinet kun beskæftiget sig
med uldne stoffer og silkestoffer.
Kattuntrykkerieme hører sammen med den mest blomstrende periode i dansk
handel. Velstanden steg og steg, indtil omslaget kom med afslutningen af den
amerikanske frihedskrig i 1783. Dette omslag mærkedes også for kattuntrykkerierne. To af de sidst anlagte måtte opgive, og hos de øvrige faldt omsætningen,
og den nedadgående linie fortsattes, lige til den franske revolution brød ud. Så
fik den danske handel atter en chance, og med den blomstrede kattuntrykkerierne atter op. I 1798 var der alene i hovedstaden 16 kattuntrykkerier, der til
sammen beskæftigede 7 mestre, 101 svende, 67 drenge, 168 strygere, 23 for
skærere, 51 skildrere, 91 blegere og 90 andre arbejdere, og som trykte 40.268
stykker kattun til en værdi af 322.144 rigsdaler.
Fremgangen for kattuntrykkerieme fortsatte lige til Englænderkrigene, og
der eksporteredes trykte kattuner både til Sverige og Norge. Selv under Englæn
derkrigene må det have været en tålelig god forretning at trykke kattun, for der
udstedtes i disse år ikke mindre end 7 privilegier til at drive kattuntrykkeri. I
1815 forfærdigedes 14.065 stykker trykt kattun i København. I 1820 er tallet
oppe på 20.438 stykker, men fra da af daler det. I 1829 fremstilles kun 6.265
stykker trykt kattun i København, men nu er der kommet en ny vare frem, som
man ikke kendte i 1815, nemlig ensfarvet kattun. Af dette stof stemples i 1829
ialt 5.548 stykker i den københavnske halle. I 1838 kommer en ny toldlov, der
ikke yder så kraftig toldbeskyttelse til kattuntrykkerieme som den tidligere. Fra
da af falder såvel kattuntrykkeriemes antal som deres produktion stærkt.
I det foregående er der skrevet om farverierne i hovedstaden, men også fra
købstæderne har man oplysninger om farvere langt tilbage i tiden. Så tidlig som
i 1657 fik Johan Kruse bevilling til at virke som farver i Riberhus len og by. I
provinsen skulle der som tidligere nævnt bevilling til for at blive farver, i Køben
havn behøvede man blot at løse borgerskab. Johan Kruses bevilling lød endda
på eneret til denne bestilling i 10 år, men allerede i 1660 fik Volquart Laffrentz
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en tilsvarende eneret for 20 år, omend kun for selve Ribe. Johan Kruse må da
enten være død eller have forladt byen. Men helt sikker kan man ikke være; for
kongens befuldmægtigede, der gav farverbevillingerne, havde en mærkelig evne
til at se bort fra egne eneretsbevillinger. I 1670 fik Peter Jessen bevilling som
farver i Århus. I 1673 fik han eneretsbevilling som farver i hele Århus stift, her
under Randers by, da Hans kongelige Majestæt formente, at der ikke kunne
ernæres mere end een farver i dette område. Ikke desto mindre får Mikkel Mik
kelsen i 1676 tilladelse til at nedsætte sig som farver i Randers, medens Hans
Jensen i 1687 får tilladelse til at virke i Århus, hvor der i 1704 kommer endnu
en tredie farver til. Behovet for farvere må i de forløbne 30 år være vokset så
stærkt, at myndighederne har fundet det mest i overensstemmelse med befolk
ningens tarv at se bort fra den tidligere givne eneretsbevilling.
Der findes imidlertid også eksempler på, at samme farver har kunnet samle
flere bevillinger under sig. I 1671 fik Bertel Hansen Tandrup bevilling i Slagelse,
samme år desuden i Næstved, 1687 i Holbæk og 1688 i Sorø. Hans søn, Anders
Bertelsen Tandrup, bliver i 1696 farver i Ringsted, men da faderen dør i Sla
gelse i 1710, flytter denne søn til Slagelse og får privilegiet her og i Sorø, hvortil
føjes Antvorskov amt og i 1716 tillige Korsør og Skelskør. 1758 får en ny Anders
Tandrup med syv søskende farverbevilling i denne by. En anden søn, Hans Ber
telsen Tandrup, bliver i 1702 farver i Holbæk, hvor dennes efterkommer virker
århundredet ud. En tredie søn, Jens Bertelsen Tandrup, får 1710 bevilling i
Ringsted efter broderen Anders, og samtidig lægges Sorø ind under dette far
veri. Endelig får en fjerde søn, Christen Bertelsen Tandrup, i 1711 bevillingen
i Næstved, hvor hans efterkommere virker århundredet ud.
Farverbevillingerne var ikke arvelige, men skønnede myndighederne, at en
enke magtede at fortsætte virksomheden, evt. gennem giftermål med en yngre
svend, eller var der en søn, der snart kunne følge i faderens fodspor, blev bevil
lingen givet til enken og siden til dennes ny mand eller til sønnen. Da Jens Ber
telsen Tandrup dør som farver i Ringsted, hvor han i 1710 havde efterfulgt sin
broder Anders, får hans enke, Susanne Marie Lauridsdatter, enebevillingen efter
ham den 7/3 1718. Hun gifter sig med Henrik Andersen Stub, der overtager
eneretsbevillingen den 25/11 1718. Susanne Marie Lauridsdatter dør, og Henrik
Andersen Stub gifter sig anden gang med Maren Pedersdatter, der får myndig
hedernes løfte om bevillingen efter sin mand. Imidlertid dør hun først, hvorefter
Stub gifter sig for tredie gang. Hans tredie hustru, Mariane Brun, får i 1743
tilsagn om at få bevillingen efter sin mand. Da han dør, gifter hun sig med
Lukas Drachardt, der i 1752 overtager eneretsbevillingen efter hende. 1757
overgår eneretsbevillingen til Abraham Isaksen, der ikke synes at være beslægtet
eller besvogret med sin forgænger. I Nakskov fik en farver, Jens Tollesen, be2
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villing i 1732, og endnu i begyndelsen af dette århundrede virkede hans slægt
der i byen, men hertil må dog føjes, at bevillingssystemet ophævedes i 1861.
Bevillinger brugtes ikke alene til at forsørge enker og børn med. De kunne
også bruges til at dække gammel gæld med. I 1725 fik Henrik Pihl bevilling som
farver i Helsingør. Her erhvervede han sig en så stor gæld, at det var umuligt
for ham at tilbagebetale den. Han fik da kongelig tilladelse til at sætte sin far
vergård til auktion sammen med sit privilegium, idet han samtidig opnåede pri
vilegium til at begynde på ny som farver i Maribo. Her gik det ham ikke bedre,
og i 1748 fik hans hovedkreditor tilladelse til at sælge ikke alene hans farveri,
men også hans privilegium.
Lidt anderledes gik det i Ålborg, hvor farver Christen Jacobsen Kjærskov
skyldte Johan Bering, der var provst i Romdrup og Klarup, ikke mindre end
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2.082 rigsdaler. Provsten fik farveren dømt ved samtlige retter, helt op til høje
steret, men farveren betalte ikke en øre, og så fik provsten ret til at stille farve
rens privilegium til offentlig auktion. Det blev udbudt på tre auktioner, men der
blev ikke budt på det, og til slut overtog provsten selv farveri og privilegium
med forpligtelse til at holde en dygtig farver i farveriet.
Det var ikke alle farvere, det gik så slet. I 1677 var der i alle tilfælde tre
farvere, som syntes forholdsvis velstående. Det var Peter Jessen i Århus, hvis
eneretsområde som før nævnt blev delt et par gange, og det var Corin Silman i
Viborg og Hans Hansen Wulff i Varde. Regeringen tilbød disse tre store farvere
eneret på at presse klæde i Århus, Viborg og Ribe stifter mod at de stillede en
eller to fuldt udrustede ryttere til hæren. Corin Silman fik endda ikke alene
eneretten for Viborg stift, men også for nabostiftet Ålborg. Men allerede det
følgende år måtte regeringen tilbagekalde eneretsbevillingen og give afkald på
rytterne; for de øvrige farvere i de fire stifter havde protesteret. Farvning og
presning havde altid hørt sammen. Med datidens primitive forbindelser kunne
det også blive bekosteligt for befolkningen, hvis de skulle sende deres klæde helt
til stiftsbyen til presning.
Men befolkningen var iøvrigt vant til at sende tøjet langt for at få det be
handlet hos en farver. I 1725 søgte Henrik Pihl, der som tidligere nævnt havde
virket i Helsingør og Maribo, bevilling til at nedsætte sig som farver i Ebeltoft.
Her var glæden stor ved udsigten til at få en rigtig farver til byen, for hidtil
havde man måttet klare sig med at bruge en kone i byen, der farvede lidt i ny
og næ, eller også havde man måttet sende varerne til Randers, Århus, Flensborg
eller Lübeck, og her var man ofte blevet snydt og bedraget. Henrik Pihl kom
ikke til Ebeltoft; først i 1729 fik en farver, Michael Bondo, bevilling til at ned
sætte sig i den lille stad, men hverken han eller hans efterfølgere kunne klare
sig her. Byen var for lille til at kunne brødføde en farver.
Købstadsboerne kunne således visse steder have langt til farvere, landboerne
havde det så at sige altid, for regeringen holdt strengt på, at farveri var en køb
stadsnæring. Den måtte ikke drives på landet. Derfor fik farverne afslag, hver
gang de søgte bevilling om at anlægge et farveri på landet, uanset hvor lang
afstanden var til nærmeste købstad. Først i 1742 gøres en undtagelse, idet Louise
Brockdorff, der var gift med general Henrik Scholten, og som ejede Estrupgård
i Malt sogn, fik tilladelse til at oprette et farveri på Holsted mølle til brug for
godsets tjenere og bønder, som havde 30 km til nærmeste købstadsfarveri. Om
dette farveri kom i gang vides ikke. I 1769 blev der givet bevilling til et farveri
på Samsø, hvor der som bekendt ingen købstæder var, og i 1770 får farver Hans
Andersen fra Varde tilladelse til at anlægge et farveri i Sønder Omme sogn,
idet befolkningen her havde mere end 35 km til nærmeste købstad. Men det var
og blev undtagelser. Endnu i 1821 hævdede regeringen, at farverierne hørte til
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i købstæderne, idet de udgjorde en af de bedre og mere indbringende nærings
veje, samt at de trak landboere til købstaden og dermed forøgede anden om
sætning og næring her.
Tiderne begyndte ellers at skifte efter Englænderkrigene. Fra 1815 gaves der
ikke mere eneretsbevillinger til farvere. Farver Søren Asmussen i Kalundborg
får endda i 1818 bevilget en årlig understøttelse på 150 rigsdaler mod at opgive
den eneretsbevilling, han havde fået i 1787. Også i Stege søgte man at afkøbe
farveren hans eneret. Den var oprindelig givet til det kongelige tugt- og manu
fakturhus i staden, men var i 1783 blevet overført på byens farvergård. Nu eje
des den af farver Niels Starup, og han krævede intet mindre end 6.000 rigs
daler i erstatning samt eneretten bevaret, så længe han og hans søn levede. Det
fandt regeringen for dyrt, og derfor fik farveren i Stege sin eneret bekræftet
endnu så sent som i 1839, da Christian den Ottende blev kronet.
Men det var ikke alene eneretsbevillingerne, der forsvandt. Farversvende fik
nu bevilling til at nedsætte sig som farvere i en by, uanset hvor mange farvere
der allerede var i byen. Tidligere havde regeringen normalt kun givet bevillin
gen, hvis byens magistrat og øvrige farvere havde skønnet, at der var næring
for endnu en farver. Nu gaves bevillingerne, selv om byens farvere protesterede.
I 1829 får farversvend Thornberg bevilling i Odense, selv om byens fire ældste
farvere protesterer og oplyser, at der allerede findes ialt ni farvere i byen. I 1831
får Peder Poulsen bevilling i Svendborg, hvor der allerede er fem farvere. I 1841
protesterer tre farvere i Fåborg mod, at der gives bevilling til en fjerde. Også
på anden måde mærkedes de ny tider. Endnu i 1829 blev der nægtet en farver
ret til at etablere udsalg med de varer, han selv havde farvet; thi ved farvnin
gen havde han kun tilsat noget ydre, ikke frembragt en ny vare. I 1835 har
man derimod intet at indvende mod, at en farver handler med garn, han selv
har farvet. Han stilles nu lige med en fabrikant.
Endelig kom i 1857 loven om næringsfrihed. Herefter kunne enhver nedsætte
sig som farver, hvor han ville, blot han løste borgerskab, hvis det var i en køb
stad, og næringsbrev, hvis det var på landet. Med den ny næringslov faldt også
den sidste eneretsbevilling. Farver Starup i Stege fik udbetalt 10.000 rigsdaler
for at opgive sin eneret som farver på Møn.
På det tidspunkt, da farvernæringen blev givet fri, altså for godt 100 år siden,
stod farveriet rent håndværksmæssigt på et højdepunkt. På den tid anvendte
farverne endnu ægte farver, d. v. s. naturens egne farvestoffer, i modsætning til
de syntetisk fremstillede tjærefarvestoffer, der blev almindelige få årtier senere,
og for at opnå gode resultater med de ægte farver måtte farveren ikke alene
være godt opøvet i den manuelle side af sit håndværk, men også være i besid
delse af en sikker viden om farvernes indvirken på de forskellige stoffer og
garner.
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Datidens farvere havde både rutine og viden. Det opnåede de dels gennem
mesterlæren og svendevandringeme, dels gennem arbejdet med de uhyre mæng
der tøj, der gik gennem deres hænder. For på den tid var der rigeligt med ar
bejde for alle landets farverier. De fleste landboere holdt endnu får, og mange
dyrkede tillige et lille stykke jord med hør, således at de var selvforsynende med
råmaterialerne til gang- og sengeklæder. Ulden og hørren blev forarbejdet til
tråd i hjemmet, og mange steder vævede man også som husflid, andre steder
overlod man dette krævende arbejde til en landsbyvæver. Men hvor end stoffet
blev vævet, så skulle enten garnet eller det færdige stof til farveren for at blive
farvet, dekateret og presset.
Det var dette arbejde — bondearbejdet som det kaldtes — der udgjorde det
økonomiske grundlag for de mange store farvergårde, der dengang lå rundt om
i provinsbyerne. Da landbefolkningen i århundredets sidste fjerdedel begyndte
at anvende fabriksvævet og fabriksfarvet klæde, forsvandt de gamle farvergårde
en efter en. Det økonomiske grundlag for deres eksistens ophørte sammen med
brugen af det hjemmevævede vadmel og det hjemmespundne uldgarn. Vil man
i dag søge at danne sig et billede af arbejdet og hele livet i en farvergård, må
man søge oplysninger i museer, biblioteker og arkiver; for nutidens fabriks
farverier og kemiske garderobefarverier og renserier har kun ringe lighed med
fortidens farvergårde. Så fuldstændigt har faget ændret sig gennem de sidste tre
menneskealdre.
Den gamle farvergård indeholdt ikke alene farveriet med kedler, presser,
dampkedler, skyllepladser og tørrerum, men også farverens egen bolig og kamre
til svende og drenge. Således var det også inden for de fleste andre håndværk
for 100 år siden. Værkstedet var i mesters hus, og svende og drenge fik kost og
logi hos mester. Var farveriet af de mindre, fungerede mesters dagligstue tillige
som butik og modtagelse. Her kom kunderne ind med de varer, der skulle far
ves, og var det gode kunder, blev de trakteret med kaffe eller brændevin. Mange
af kunderne var jo landboere, der kom langvejs fra, og som satte pris på en for
friskning. Her aftaltes så farve, pris og leveringsdato, og derefter blev de ufarvede varer lagt ud i hvidboden, indtil de skulle farves.
Bag butikken og hvidboden lå kulørfarveriet eller farveriet, som det ofte blot
kaldtes. Her fandtes indmurede gruekedler i flere størrelser. I store farverier
med et rumindhold fra 2.000 liter ned til 50 liter, og her farvedes alle farver
undtagen den blå indigo. Kedlerne var for 100 år siden næsten alle af kobber;
kun enkelte små kedler var af messing, og disse brugtes først og fremmest til
farvning af silketøj ; men tidligere havde farverne foretrukket tinkedler eller for
tinnede kobberkedler til visse farvestoffer. Her krævedes forsigtighed med op
varmningen, at ikke tinnet skulle smelte.
De forskellige størrelser kedler anvendtes alt efter hvor meget gods, man
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havde, der skulle farves. Som regel foretrak farverne store mængder gods, frem
for at bruge en mindre kedel, hvorfor de havde ord for at udskyde farvningen af
de mindre gængse farver, til en stor mængde var til stede. Så længe farverne
havde eneretsprivilegium, havde de let ved at udskyde. Kunderne havde ganske
enkelt ikke andre steder at gå hen med deres tøj. Rygtet sagde, at en ventetid
på op til eet år ikke skulle have været et ukendt begreb i farvermonopolets tid.
I kulørfarveriet fandtes foruden gruekedler også trækar af alle størrelser, træ
nagler og -bomme, hvorpå farverne kunne vride det våde gods, og endelig
fandtes her eller i et tilstødende rum kradsemaskine og overskæremaskine.
Kradsemaskinen brugtes til at kradse luven op på klæde med. Til kradsningen
anvendtes karteborrer, frugtstanden af tidslen Dipsacus fullonum, der er forsynet
med kraftige, stive pigge. Denne tidsel kan vokse i Danmark; men karteborreme
importeredes sædvanligvis fra Frankrig og Spanien i kæmpemæssige træfade,
der rummede op til 100.000 karteborrer. Overskæremaskinen var forsynet med
en valse med en spiralformet kniv, der klippede luven på klædet noget nær efter
samme princip, som en græsslåmaskine klipper en græsplæne.
Såvel kradsemaskine som overskæremaskine kom først frem i 1800-tallet. Ind
til da var kradsning og overskæring blevet udført i hånden, og sådan udførtes
det endnu helt op til 1800-tallets midte på mange mindre farverier. Til krads
ningen anvendtes da en slags håndbørster, besat med karteborrer, og til over
skæringen en stålsaks, der var så stor og tung, at kun en kraftig, øvet mand

Gammel håndkradsemaskine i
Ørebro museum. Efter Carl Sah
lin: Ett skånskt färgeri.

22

kunne manøvrere den. Mere end en lille meter vadmel kunne selv en øvet mand
ikke overskære i timen med håndsaks.
Efter kulørfarveriet fulgte blåkammeret eller blåeriet. Her farvedes ulden
blå med indigo i meget store, nedad tilspidsende gruekedler, der af farverne be
nævnedes kyper. For 100 år siden var kyperne som oftest af støbej ern, men
tidligere skal de have været af bly. Kypen opvarmedes enten fra en dybere
liggende fyrgrav eller ved nedsænkning af en fyrgryde i kypen. Indigofarvnin
gen var ikke alene farvernes vigtigste arbejde, men samtidig det mest krævende.
»Kypen var farvernes strengeste husbond«, sagde man. Kypen blev blandet,
»sat« kaldtes det i farversproget, med flere farvestoffer og kemikalier. Den måtte
hverken være for sød eller for skarp. Den skulle holde en bestemt temperatur,
og den skulle bringes til gæring. Hver farver havde sin måde at sætte kypen på;
men det almindelige var, at den sattes med indigo, der er et udtræk af planten
indigofera tinctoria, med vaid, der er et præparat af planten isatis tinctoria, som
indeholder en meget lille del af farvestoffet indigo, men som anvendes som gæ
rende bestanddel i varmekypen, med krap, der består af roden af planten rubia
tinctoria, der farver kraprødt og udgør en nuancerende og gærende bestanddel
i varmekypen, samt med klid, potaske og læsket kalk. De to sidstnævnte bestand
dele regulerede gæringen i varmekypen.
Godset, der skulle farves, skulle holdes under vandets overflade i varmekypen.
Det måtte ikke komme i luften under farvningen. Når godset blev trukket op,
var det gult; men under påvirkning af luftens ilt blev det først grønt, derefter
holdbart blåt. Jo længere godset havde været i kypen, des dybere blåt blev det.
Kypen var farverens øjesten. I mindre farverier var det mester selv, der pas
sede den, ellers den mest betroede svend, og han fandt sig ikke i, at andre blan
dede sig i hans arbejde. Nogle steder var blåeriet aflåset om natten; for man
havde jo hørt om ondsindede svende, der efter at være blevet opsagt af farveren
havde ødelagt varmekypen, før de var draget af. Og ikke alene repræsenterede
kypens indhold en stor værdi i penge, men det tog tid at sætte en ny, og det var
vanskeligt. Der var farvere, der aldrig satte en ny kype, men som stadig fort
satte med at sætte friske materialer til den gamle. Der skal også have været en
farver, der tog en klog kone til hjælp, når han satte ny kype. Og endelig var
der en farver, der hængte sig, da han gennem længere tid stadig havde uheld
med sin kype.
Det var ikke alene for den ukyndige tilskuer, at det, der skete i farveriet, tog
sig mystisk ud. Det var det også for farveren selv, lige til kemien fik løst de
mange gåder. Men da svigtede farveren de gamle naturfarver til fordel for de
lettere håndterlige anilinfarver.
Efter farveriet fulgte pressekammeret, hvor tøjet blev presset mellem varme
jernplader i en mægtig skruepresse. Her i dette rum, der altid var tørt, opbeva-
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redes som regel også de fleste af farveriets farvestoffer og øvrige kemikalier. På
loftet over fyrgraven til kedlerne fandtes gerne et tørrerum, hvortil varmen fra
fyrene steg op gennem huller i gulvet. Heroppe fandtes også gerne dekaterkassen,
en dampkasse hvori tøj blev dampet, således at folder og rynker gik ud. Dam
pen kom som regel fra en af gruekedleme i kulørfarveriet.
Endelig fandtes der også i de fleste farverier en trykkestue, hvori kattun og
andre stoffer fik påtrykt mønster. Trykningen skete med træklodser, hvori møn
steret enten var skåret ud i træsnit eller dannet af metalstifter og metalstykker.
Kattun havde altid indigoblå bund. Mønsteret blev påtrykt med en blanding af
spanskgrønt, pibeler og gummi arabicum, der hindrede indigoen i at bide på
under farvningen. Mønsteret kom derfor til at stå ufarvet på blå bund. Tilsat
tes der visse kemikalier til trykblandingen, kunne mønsteret siden farves med
en anden farve, hvorved man kunne få flerfarvede kattuntryk.
Trykklodserne blev udført af professionelle formstikkere, ofte omvandrende
håndværkere, der drog fra farveri til farveri og bragte nyheder inden for kattuntrykkeriet med sig.
En meget stor del af det gods, som farverierne fik ind fra bønderne, bestod
for 100 år siden af vadmel, der endnu på den tid udgjorde en væsentlig bestand
del af landbefolkningens dragt, ja som nogle steder endog anvendtes til sengetøj.
Fik toskaftet vadmel det, der kaldtes fuld tilberedning hos farveren, endte det
som et glinsende, mørkeblåt klæde af den type, som anvendtes til mændenes
stadstøj. Mindre behandlet og farvet rødt, grønt eller brunt anvendtes toskaftet
eller kipervævet vadmel til kvindeklæder. Og blev det kun udvasket og derefter
kradset på den ene side, blev det til multum, som anvendtes til underbeklæd
ning.

Skulle vadmelet anvendes til stadstøj, blev det som første behandling farvet
halvblåt i varmekypen, derpå skyllet i lervand og siden i rent vand. Som anden
så luven kom frem. Så blev vadmelet tørret og derpå overskåret første gang, d.v.s.
banket med tunge træstødere, først i varmt sæbevand eller ditto gammel urin,
derefter i koldt lervand. Fra væven kom vadmelet i reglen i en bredde af 7
kvarter (ca. 110 cm). Skulle det bruges til mændenes stadstøj, fik det gerne det,
man kaldte 3/4 stamp. Så svandt bredden ind til 4V2 kvarter (ca. 70 cm), og
det var den bredde, som skrædderne ønskede. Helstamp, der fik bredden til at
svinde ind til det halve (ca. 55 cm), fik kun det vadmel, der skulle anvendes til
kørekapper og til dynevår.

Fra stampemøllen bragtes vadmelet vådt hjem til trediebehandling. Her blev
det kradset første gang med to hold mellemsvage karteborrer på kradsemaskinen,
så luven kom frem. Så blev vadmelet tørret og derpå overskåret første gang, d.v.s.
luven blev klippet. Derefter blev vadmelet gjort vådt og kradset anden gang.
Denne gang med kraftige karteborrer. Efter anden kradsning kom vadmelet for
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anden gang i varmekypen, hvor det nu blev gennemfarvet med indigo og derpå
valset i lervand og skyllet i rent vand.
Efter gennemfarvningen og medens vadmelet endnu var vådt, blev det kradset
tredie gang, denne gang med svage karteborrer. Derefter tørret, hvorpå luven
blev strøget med en håndbørste, overskåret for tredie gang og endelig børstet
til i kradsemaskinen.
Derefter blev vadmelet varmepresset i skruepressen. Den hårde presning gav
lidt mærker i vadmelet, hvorfor det blev viklet stramt om en bom og dampet
i dekaterkassen. Ved dampningen frigjordes noget af farvestoffet. Det fjernedes
ved skylning i lervand og derefter i rent vand. Medens vadmelet endnu var
pjaskvådt, blev det børstet i kradsemaskinen og efterbørstet for hånden og der
efter tørret på ramme i fri luft.
Til slut blev det endelig presset i varmepressen for svag varme. Efter denne
behandling skulle klædet have en luv, der helt dækkede trådene, være gennemfarvet og smittefrit samt have et spejlblankt udseende. Og prisen for hele denne
behandling var for 100 år siden 2 mark og 8 skilling pr. alen vadmel.
Men vadmelets dage var da talt. I anden halvdel af forrige århundrede er
stattedes det varme og slidstærke, men tunge vadmel af det lettere og billigere
hvergarn med trend af bomuld og islæt af uld. Så længe hvergamet blev vævet
i landsbyen, måtte det hos farveren for at farves, hvis det da ikke blev vævet
af farvet garn. Men det var ikke nogen god forretning at farve hvergarn; for
ulden tog kun mod farven i den varme kype, medens bomulden krævede kold
kype. Det gav to farvninger af samme stykke; men farveren kunne kun tage
betaling for een farvning.
Snart forsvandt vævningen imidlertid helt fra landet. Først holdt bondekvin
derne op med at væve, og derefter blev landsbyvæveren udkonkurreret af de
store mekaniske væverier. Så var der kun det hjemmespundne uldgarn tilbage
at farve for farveren, blåt til mandsstrømper og sort til kvindestrømper, og så
naturligvis garderobefarvning og rensning.

Inden beretningen om det gamle farveri afsluttes, skal det fremhæves, at de
gamle farvere ikke betragtede sig selv som håndværkere, men som kunstnere.
Som følge heraf lå farverne i evig strid med de andre håndværksudøvere om,
hvem der var de fornemste. Således betragtede farveren sig selv som stående
langt over maleren. En trådmaler måtte gå forud for en træmaler, mente han.
Maleren henviste derimod til, at han kunne gøre sort til hvidt. Det kunne far
veren ikke. Hertil svarede farveren, at det heller aldrig havde været anset for
hæderligt at gøre sort til hvidt. Sådan kunne de blive ved. De eneste håndvær
kere, som farverne betragtede som deres ligemænd, var garverne. Der var da
også flere lighedspunkter i de to fags arbejde, og hertil kom, at mestrene inden
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for netop disse to fag altid var blandt de mest velhavende håndværkere i byerne.
Krage søger mage, sagde man.
For at vise sin profession farvede farveren altid sine hænder med indigo, før
han gik ud på søndagene. Først rensede han hele hånden i syre for alle farve
rester. Derefter dyppede han den i varmekypen, ikke helt, men således at under
siden op til knoerne farvedes blå, medens resten af hånden forblev hvid og ufarvet. Således prydet gik den ægte farver ud, parat til at vedgå sit fag for hele
verden.

Farver Johan Wilhelm Grundtvigs skydeskive fra 1813 i Det kgl. Skydeselskab. Indskriften lyder:
Når donten først er passet, så glad man hæver glasset.

LANDSBYVÆVEREN
EN BERETNING

skrevet af Mikal Mikkelsen med indledning af museumsinspektør Ole Højrup.
Den følgende skildring af en landsbyvævers virke i slutningen af 1800årene er
skrevet af forhenværende murer Mikal Mikkelsen, Herlev. Den er udarbejdet i
1944 til Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser1) ved mellemkomst af kom
munesekretær P. Hasselsteen, Herlev, som havde bemærket, at den gamle murer
havde interessante træk at fortælle.
Beretteren er født 1874 i Hvirring sogn vest for Horsens, hvor faderen, Jens
Mikkelsen, var en af de mange håndværksuddannede vævere, der boede på lan
det og forsynede et sogn eller to med vævninger i snæver kontakt med kunderne.
Den mandlige håndværksuddannede væver var især at finde i de dele af landet,
hvor høravlen spillede en større rolle, det vil sige på øerne og i det østlige Jyl
land. Ofte var det dog den finere vævning, som han tog sig af, idet der overalt
fandtes husmandskoner og ugifte kvinder, som havde indtægt af at væve på
bestilling. På Fyn og i Jylland var der ofte væve i bondegårdene, således at går
den kunne være selvforsynende med dynestof, lærred og vadmel. Også på Born
holm var der hyppigt væv i en gård, endog i gårde, hvor beboerne ikke selv
vævede. I vinterens løb kom der en vævepige på besøg, og hun boede da på
gården, medens arbejdet stod på. I første halvdel af 1800år ene var der visse
egne, hvor man fra gårdene solgte vævet stof i købstæderne, men det var for
længst ophørt i den tid, der omtales i skildringen.

Min fader, der var en dygtig væver — endda langt over mange af hans sam
tidige, var født 1842 i Ikast, Hammerum herred. Hvor han havde lært væveriet,
ved jeg ikke, men han havde arbejdet hos flere dygtige vævermestre, indtil han
i 1868 blev gift med min moder, der var enke og havde en ejendom på 3 tønder
land på Rask Mark. Min fader havde, mens jeg kan huske, 2 å 3 og en enkelt
gang 4 væve igang. Han havde så enten en svend eller en lærling, og min mor
vævede også.
Arbejdet begyndte om vinteren ved 8-tiden om morgenen og varede ved til
!) Beretningen har NEU nr. 3068.
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kl. 10—11 om aftenen og sommetider længere, dersom der var travlt. Om som
meren, når det var lyst, fra kl. 5—6 til 8—9 om aftenen.
Svendene havde akkord, og lærlingen fik også løn i forhold til, hvor mange
alen der vævedes om dagen, og hvilke stoffer han vævede.
Når konerne, der skulde have vævet, kom med garnet2), der skulde væves,
blev de altid opvartet med kaffe og æbleskiver og skulde så blive og passe på
nøglerne, mens min far »trændede« garnet op i en kæde3). Når de så var fær
dige, blev de opvartet med spise. Det bestod af smørrebrød og spejlæg og som
metider med varm ribbensfteg og medisterpølse, det kaldtes for »snævergilde«4),
hvilket var det mest almindelige udtryk, andre kaldte det for »trangeld«.
Opvartningen, som min moder gav, beroede for en del på, hvor meget ved2) Garnet af uld og hør var hjemmetilvirket. Hvis det var dårligt spundet, blev det kon
stateret under trendingen.
3) »Trend« er det vestdanske navn til de langsgående tråde i stoffet. Øst for Storebælt var
den folkelige benævnelse »rendegarn« og på Bornholm »varp«, medens »kæde« er væverens fag
udtryk.
4) »Snæver« betyder snak, sludder.

Drejeligt trendbord fra Skive
egnen. Ofte brugtes dog mere
primitive redskaber. Billedet er
som det følgende optaget kort
efter 1910 af Niels Sørensen, Lem
pr. Skive. (Fot. Dansk Folke
mindesamling).
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Johanne Hærup »i Væven« (væver). Fra garnbommen til højre går rendegarnet gennem søller og
kam omkring brystbommen ned til tøjbommen. Med fødderne trædes skamlerne, der hæver og
sænker søllerne med rendegarnet, hvorved skellet dannes, som skytten med islætten slås igennem.
På væven hænger forskellige redskaber. Til venstre et løb til garnnøgler. (Fot. Dansk Folke
mindesamling).

kommende havde givet i »skønn«5), det vil sige i fødevarer. Der skulde helst brin
ges så meget med, som den, der vævede tøjet, kunde spise i den tid, han vævede
det. Det bestod som regel i en stor hjemmebagt rugbrød, en stor sigtebrød, en
røget fårelår, en stykke flæsk, en pose meel på 8—10—12 pund. Var det særlig
flot, så var der en pund smør og en snes æg med, men det var kim de særlig
velhavende, og når det var særlig store stykker, der skulde væves, som for eksem
pel dyner. Jeg husker en gårdmandskone, der engang kom med garn til 8 dyner
og en hel del puder; men dær kom manden også kørendes for hende, dær var et
læs fødevarer. Det skete tit, at manden eller også sønnen i gården eller en karl
kom kørendes med gamet og »skønnet«, og så fik han at vide, hvornår min far
havde tid til at trende, så kom konen. Vi havde på den måde altid fødevarer i
5) »Skøn« brugtes også som betegnelse for de madvarer, der blev givet som påskønnelse for
spindearbejde, eller til tjenestefolk for vel udført arbejde, når de rejste, eller til høstfolk, når
høsten var ovre. Gaven af madvarer til væveren kaldtes på Sjælland »vævemåde«, i Sydjylland
»mude« og i et område i det sydvestlige Jylland »trendekande«. Nogle steder betragtedes det
som betaling for selve arbejdet med at trende.
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huset, så vi manglede aldrig tilmad til brødet, og da det var ret velstillede folk,
min far vævede for, kom der som regel en god »skønn« med, når garnet kom,
og den ene vilde jo ikke stikke op for den anden, men kunde de pudse hinanden
og komme en dag før til væveren end nabokonen, så var det jo en rigtig puds
at spille, og min far sagde altid: »I får det færdigt efterhånds som det kommer
ind«, men han havde tit 20 store poser garn hængende, der skulde væves, så
der kunde godt gå et par måneder, inden det kom på væven.
Om vinteren blev der gerne vævet vadmel — det skulde helst være frostvejr,
når vadmelet skulde væves, så holdt garnet bedst — samt ulden kjoletøj og
dyner. Det var ikke rart at væve dyner om sommeren, når det var varmt, for
det var strengt arbejde, så det måtte gerne være koldt i den tid. Om somme
ren gik det så løs med lærred og hvergamstøj og drejlstøj, duge og håndklæder.
Når tøjet var færdigt, så skulde den, der havde vævet det, hen med det, så skulde
han til »vævergilde«. Svendene og lærlingene, far havde, skulde den dag, de

Væver fra Tjæreby. Skytten er
rede til at blive slået gennem
skellet. (Fot. Instituttet for Dia
lektforskning).

30

skulde til vævergilde, ingen aftensmad have, for de blev jo gerne godt beværtede,
hvor de kom. Der var mange, der vilde vide, hvad dag de kom, for at de kunde
have noget rigtigt godt at opvarte med. Det var tit, at mor var bedt med, og jeg
kan huske, at da jeg blev 5 år og var den mindste, så blev jeg altid bedt med,
særlig hvor der var børn. Traktementet var gerne på de gode steder ribbenssteg
og medisterpølse med sovs og kartofler, og hvem der vilde fik snaps til.

Mim far drak aldrig spiritus, men derfor kunde svendene jo godt tage en
snaps. Når så det var sat til livs, så skulde tøjet eller lærredet, hvad det nu var,
måles, og så blev regnskabet gjort op. Så blev der snakket et par timer eller
måske spillet kort. Så skulde vi have pandekager eller æbleskiver og kaffe og,
hvem der vilde have det, en kaffepuns, så det var ingen nytte til at spise, før
man gik til vævergilde. Prisen for arbejdet var i alenvis. Jeg husker, at vadmel
kostede fra 12 til 16 øre alen, eftersom gamet var groft til. Lærred kostede fra
14 til 18 øre — også efter finhed. Hvergarn fra 30 til 40 øre, dyner og puder fra
45 til 60 øre alen; men så kom det jo an på, hvor stor en »skønn«, der var givet.
Når garnet kom, så »skønnede« min far da, om det muligvis kunde gøres 1 eller
2 øre billigere pr. alen. Jeg tænker, det er derfra at navnet »skønn« stammer.
Når jeg var med til vævergilde, vankede der gerne en skilling til mig også, sær
ligt dersom der havde været for lidt gam, for så måtte jeg afsted hjem til ved
kommende og hente det manglende, og det skulde jeg så have en skilling for.
Det kunde ske, at jeg fik en hel krone, så gik man så strunk hjem. Min far væ
vede for en stor herregårdsfrue på Rask, og hun fik meget vævet, sommetider
500 å 600 alen lærred til folkelagener. Hun gav ingen skønn, men måtte jo så
betale en højere pris. Dær skulde der altid gaaes til vævergilde til middag, så
fik de middagsmad, ellers fik de ikke noget. Det var altid i herskabskøkkenet, der
blev serveret; men der serveredes en god middag af samme gryde som herskabet
fik. Et særligt godt sted at komme var hos en lille gårdmand i Boring skov. Han
havde i mange år været kusk på Rask og havde tilnavnet »Kusk«. Det skulde
helst være en søndag, og det var så bestemt forud. Min far fik tørv fra ham, og
far vævede til ham, og i 22 år betalte de ikke hverandre penge, men hver gang
at der blev leveret vævning, blev regnskabet gjort op, og så blev det skrevet med
kridt på bjælken i Kusks dagligstue, om det var min far, der havde penge til
gode eller omvendt. Den regnskabsordning kom de godt ud af, og de morede
dem vist over den indbyrdes. Der skulde altid spilles kort hos Kusk. Der blev
spillet »fårehoved«. To og to var makkere. Det spilledes med 36 kort. Klør
dame var højeste trumf. Damerne og knægtene var faste trumfer. Det var stik
kene det drejede sig om. Den, der fik flest stik, havde vundet. 5 stik gav en
streg, men 7 stik gav 2 streger, og fik et makkerpar alle 9 stik, gav det 4 streger,
og var der een, som kunde sige »Tju«, gav det 6 streger, som blev skrevet med
kridt og så sådan ud:
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Stammen (tæller ikke med)
een streg
2 streger

3 streger får en snøle, der skal forestille et vædderhom.

M

Den afsluttede figur.

Når de havde nået 3 streger og fået en snøle6) på, havde det et horn. Den
13de streg, som går på tværs, var kniven, som fåret blev stukket med. Når den
blev skrevet, skulde den tabende part bræge. Det blev de jo tørre i halsen af, så
der måtte en dram og en tår øl til.
°) »Snøle« betyder krølle.

Der kunne være trængsel i væ
verens stue. Det hændte at den
udspændte trend blev brugt til
natteleje for de mindste børn.
Fra væverens hus i Hover, Øst
jylland. Fot. Instituttet for Dia
lektforskning).
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Foruden almindelig landsby væver var min far også en dygtig drejlsvæver, og
der kom folk langtvejs fra og vilde have ham til at væve duge og andre fine
ting. Jeg kan huske, jeg var nok en 5-6 år dengang, at grevinde Rantzau på
Rosenvold oppe ved Vejle Fjord kom med noget meget fin hørgarn og vilde have
ham til at væve en dug til 24 personer, men den skulde væves sådan, at anret
ningen var indvævet i dugen. Tallerkener langs med udkanten og stegefade og
andre ting langs midten. Min far var meget betænkelig ved det, men hun lovede
at betale godt, dersom det lykkedes for ham, og det lykkedes. Men det tog over
eet år at få den færdig. Min far stillede en væv op til det samme ude i et
brændehus, hvor der var et stort vindue, og så arbejdede han på den ved lejlig
hed. Der var sommetider længe imellem, men så kunde han springe ud af sen
gen ved 2-3 tiden om natten, nu havde han ideen, hvordan han skulde bære sig
ad. Så gik det løs et par dage, indtil en ny vanskelighed kom i vejen, så kunde
han godt gå i seng midt om dagen og spekulere. Men endeligt oprandt dagen
den var færdig, og min far skulde til Rosenvold med dugen. Det var en hel høj
tidelighed. Jeg kan endnu se min far med hans lange støvler, der var blankt
pudsede og med lakerede kraver, iført hans allerfineste sorte tøj og med høj cy
linderhat på hovedet begive sig på den 4 mil lange vej til Rosenvold, og der var
spænding hjemme, til vi så ham igjen. Vi ventede ham ikke før næste dags
aften, han vilde så se at få natlogi et eller andet sted, men det havde nu ingen
nød for ham, for han blev taget imod som en standsperson af både greven og
grevinden og sov om natten i en af grevens fineste gæsteværelser, og dagen efter
da han vilde gå hjem, kunde han ikke få lov at gå, men grevens kusk fik ordre
til at køre ham hjem. Min far sagde også, man skulde tro, man var en hel greve,
og der var også stor opstandelse, da denne fine køretøj holdt for døren med far
bag i vognen. Og det bedste af det hele var, at grevinden havde givet far 400
kr. for hans arbejde, en efter den tid mægtig sum, så hun må jo have været til
freds med resultatet. Jeg husker endnu, at far købte en sort ko for nogle af pen
gene. Vi havde kuns en ko og en kalv i forvejen; men kunde nok føde een til.
Dette var lidt om et håndværk, som nu er uddød som håndværk.

SKRÆDDEREN
Af mag. art. Hanne Frøsig.
Skrædderen har i folkemunde været genstand for mange vittigheder: der skulle
ti »skrædderhwep« til et smedeslag, og skræddersved var dyr, kostede ti rigsdaler
pundet. Men skrædder og skrædder er to ting, og Holberg har næppe været ene
om »at ville lade det komme an på sin skrædder og parykmager, hvordan hans
klæder skulle skæres, og hans hår skulle kruses«. Kvinderne har nok selv kunnet
sy undertøj: skjorter, særke og underskørter, ind imellem også en kjole eller et
par bukser, når snittet ikke behøvede at være indviklet. Det er derimod blevet
overladt til den professionelle at sy tøj, der skulle have et mere krævende tilsnit.
Skrædderi har fra gammel tid været mandsarbejde, bortset fra lejlighedsvis
beskæftigelse af kvinder ved syningen. Egentligt kvindearbejde er det først blevet,
efter at sypiger begyndte at dukke op omkring 1840. Forarbejdningen af såvel
mands- som kvindeklæder har derfor hørt under skrædderens virkeområde, men
kun tilskæringen og syningen af selve klædningsstykkerne, idet tilvirkningen af
besætning, påsyningen deraf og udførelsen af broderi har været possementmagernes, perlestikkemes og modehandlernes særlige fagområder.
Skrædderne har undertiden syet militærunifomer, også i nyere tid, men i løbet
af de sidste par hundrede år er dette arbejde dog fortrinsvis blevet et selvstændigt
fag, og de særlige problemer, der knytter sig til uniformsskrædderiet vil derfor
ikke blive nærmere uddybet i denne sammenhæng.
Her skal fortælles om teknik og arbejdsmåde i håndskrædderiets tid, som folk
i almindelighed har stiftet bekendtskab dermed, især i de sidste par hundrede år,
den tid, hvori skrædderhåndværket har gennemgået udviklingen til det, vi i dag
forstår ved skrædderkunst. De mange tekniske finesser og nye redskaber, blandt
andet symaskinen, der er kommet til siden midten af forrige århundrede, vil dog
blot blive omtalt kortfattet, idet betydningen af disse er omtalt andetsteds i bogen.
Håndværket er blevet udøvet dels af købstadskræddere, der oftest har været
tilsluttet skrædderlavene, dels af landsbyskræddere, der i reglen ikke har haft no
gen faglig støtte bag sig. Men at dømme efter både skrædderes og kunders erin
dringer fra forrige århundrede synes teknik og faglig dygtighed stort set at have
været ens for skrædderne, uanset hvor de boede, når der ses bort fra hofskræd
dere og andre særligt fornemme skræddere i hovedstaden.
De klædningsstykker, som det har været skrædderens opgave at forarbejde,
3*
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har været: benklæder, kjol’er og veste til mændene, kvindekjoler, skørter, trøjer,
buller og snørliv til kvinderne, foruden kapper og frakker til overtøj. Udseendet
af disse klædningsstykker har skiftet gennem tiderne med nye moders krav, og
nogle modevekslinger skal omtales som eksempler på modenyheders afhængighed
af de tekniske muligheder, skrædderen råder over.
Tilskæring, syning og presning.

Først skal skrædderen tage mål af kunden. Denne proces beskrives af fransk
manden Garsault i hans lærebog om skrædderkunsten, der blev udgivet i Paris
1759, og samme princip har været anvendt af danske landsbyskræddere endnu
gennem en stor del af forrige århundrede. Målebåndet er en papirstrimmel, i
hvilken man klipper et hak i den ene ende til at betegne nulpunktet, eller man
kan bruge en snor, som i stedet for et hak forsynes med en knude. Ud ad målet
afsætter man derefter de ønskede længder, idet man går frem i en bestemt række
følge, så de små mål kommer først, derefter gradvis de større; hver gang klippes
et hak eller slås en knude, og alle mål beregnes fra målebåndets endepunkt. Der
ved får skrædderen en række faste mål at holde sig til. Men ikke nok med det:
skrædderen må under måltagningen omhyggeligt mærke sig kundens legems
bygning: skulderformen, brystets hvælvning, ryggens holdning og så videre, for
at kunne tage hensyn til individuelle forhold ved tilskæringen. Efter måltagnin
gen udarbejdes et snitmønster, og med dette lagt over stoffet klipper man klæd
ningsstykket til.
Ved gamle dragter lader visse af de tekniske hjælpemidler sig ofte kun vanske
ligt konstatere, blandt andet fordi stofstykkeme er syet sammen, men også fordi
tøjet i mange tilfælde vil lide ved en grundig undersøgelse. Men der kan dog
nævnes eksempler på, at skræddere trods det mangelfulde værktøj, som har stået
til deres rådighed, undertiden har behersket en ret højt udviklet tilskæringstek
nik. På bevarede kjortler og trøjer fra 1200-årene og senere kan man således
følge en række interessante løsninger på problemet ved tilskæringen af ærme
gabet, vel et af de mest afgørende punkter for pasformen i et klædningsstykke,
som skal slutte til kroppen; allerede på de tidligste dragtstykker, hvorpå et til
dannet ærmegab findes, er der antydning af pæreformen med nedre krumning
foran bunden, således som det stadig bruges.
I løbet af 1600-årene synes der at være sket nye opdagelser med hensyn til
tilskæringens muligheder, først og fremmest udnyttelsen af det vævede stofs ela
sticitet, når der skæres på skrå over trådretningen. Som et eksempel herpå kan
nævnes den skræddermæssige finesse at skære to stofkanter ulige lange for ved
syningen at holde dem til, så de kan mødes i en søm; den er benyttet i sidesøm
men på benklæderne til kong Frederik den fjerdes bryllupsdragt, syet omkring
1695 og måske et af de tidligst bevarede eksempler herpå.
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Men talrige bemærkninger tyder på, at det i høj grad har beroet på et til
fælde, om tøjet er kommet til at passe, eller om skrædderen »har ladet katten
løbe med målet«. Selvom det sidste var tilfældet, har kunden dog været nødt til
at beholde klædningsstykket, da han selv havde leveret tøjet, og i de fleste til
fælde har han så måttet trøste sig med, at det i hvert fald var stærkt, hvilket
man har lagt nok så megen vægt på.
Ankerne mod skræddere har haft deres grundlag i en oftest særdeles mangel
fuld uddannelse. Af bedre vidende skrædderes lærebøger i fagets teknik fra for
rige århundrede får man således indtryk af en fejl, der almindeligvis er blevet
begået ved tilskæringen: på må og få har skrædderne hver især kæmpet sig frem
til et grundmønster, vel at mærke uden at have fået egentlig oplæring, og når
de nærmest ved et tilfælde har opnået at levere en kunde et velsiddende klæd
ningsstykke, er dette siden blevet lagt til grund, også til andre kunder. Hvor
upålideligt et sådant grundmønster end har været, er det dog blevet vogtet som
en forretningshemmelighed, thi det havde kostet bitre og dyre erfaringer: mester
har selv skåret klæderne til efter det, og svende og lærlinge har i reglen kun fået
syningen betroet. En skrædder har endog i sine erindringer fortalt, at han i sin
læretid omkring 1900 kun har fået lært at sy benklæder; jakken til sit svendetøj
har han fået en svend på værkstedet til at klippe og sy.
Også andet end manglende pasform har kunnet give anledning til kritik over
for skrædderen: det afhænger nemlig af ham, om stoffet bliver rigtigt beregnet
og udnyttet, og ikke alle har været mestre i dette stykke. Så har det kunnet gå,
som da Marie skulle have en ny kjole: »dengang (omkring 1840) var det moden,
at ærmerne skulle være så store oppe ved skulderen, der skulle blive så meget tøj
til overs, at karlen kunne få en vest, det hørte til hans løn, men skrædderen tog
så meget til ærmerne, at der blev for lidt til en vest til karlen, men nok til Jens,
og så kunne han blive rigtig pæn (til sin konfirmation)«.
Det var vanskeligt nok for skrædderen at beregne, hvor meget tøj der skulle
bruges. Stoffet fik han udleveret af kunden, ofte klæde eller hvergarn af højst
varierende bredde, hvilket bevirkede, at skrædderen måtte anbringe snitmønstrets
enkelte dele forskelligt, alt efter det forhåndenværende stofs bredde, og var af
skåret fra at gå frem efter et fast skema. Først i begyndelsen af 1800-årene er
man her i landet begyndt at anstille teoretiske beregninger over forholdet mel
lem stoffets længde og bredde, og endnu nogen tid har skullet forløbe, før be
regningsmåden er blevet almindeligt anvendt blandt skræddere.
Udskæringen af de enkelte mønsterdele er blevet foretaget med en håndsmedet
saks, måske slap i krydset og ikke altid synderlig skarp, men dog undertiden med
velformede greb, et til tommelen og et til de tre midterste fingre, medens lille
fingeren støttede udvendig på grebets ring. — Ogå en anden sakseform har
været kendt i tidligere tid : en bøjle, hvis to ender er udformet til ægge, som kan
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Skrædderens uundværlige værk
tøj: en håndsmedet saks (25 cm
lang), et massivt pressejern med
fastsmedet jembøjle til hånd
greb, samt en syring af messing
blik. — Tilhører >Den gamle
By«. H. F. fot.

klippe, når man trykker dem mod hinanden. I kæmpeformat er den blevet
brugt af overskæreren, der tillige kunne være skrædder eller farver, til at skære
luven af klæde efter opkradsningen, og i noget mindre størrelse har den været
benyttet til at klippe får med; men siden middelalderen er den ellers gradvis
blevet fortrængt til fordel for den togrenede saks, der har ladet sig håndtere ved
langt mindre håndkraft. Som skrædderværktøj har saksen fået en særlig gen
nemtænkt form, og den velformede saks har været skræddersvendens ledsager
på valsen såvel som symbol for skrædderens håndværk på lavenes skilte og ejen
dele.
Når stofstykkerne er skåret til, kan skrædderen tage fat på syningen; hvis han
har haft hjælpere, er også de blevet sat igang: her har læredrengen og svenden
været med fra første stund, samt undertiden mesters kone og halvstore børn.
Enhver kunne tage del, når blot synålen faldt dem godt i hånden.
Mændene sad på et bord nærmest vinduet, hvor lyset faldt klart ind, med
benene overkors i »skrædderstilling«. På store værksteder hørte det sig til at have
både tilskærerbord og sybord. Men oftest havde skrædderen værksted ved bor
det i sin daglige stue, eller han rejste omkring til bønderne, og her var pladsen
mere trang. Hvis kvinder var med ved syningen, tog de plads på vinduesbænken
bag bordet. I mørkningen tændte man det store »skrædderlys«, bondekonens
stolthed, der var blevet støbt med særlig omhu til denne lejlighed.
Medens skrædderen nu lod nålen glide gennem stoffet, er mangt og meget
blevet fortalt. Landsbyskrædderen var sognets avis, han kunne berette nyt for
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de voksne og eventyr for børnene, og gennem et langt liv kunne han samle anek
doter om sognets beboere.
Sine sysager havde skrædderen i en æske, ofte en gammel cigarkasse eller en
blikdåse, som han vågede over med største omsorg. Heri lå synåle, dyrebare,
købt hos en kræmmer, en eller et par syringe af messingblik — ligeledes kram
vare — med små skålformede fordybninger til at omslutte enden af nålen, når
den skulle skubbes gennem tøjet, og forskelligt andet, som skrædderen i tidens
løb havde fået samlet deri, som for eksempel: lidt knaphulsilke, en barberkniv
eller lommekniv, en lille slibesten dertil, 6-8 stykker af de specielle knapper til
præstekjoler, et par stumper hvidt skrædderkridt og måske et enkelt stykke rødt,
hvis det hvide ikke kunne ses på stoffet, eller eventuelt i stedet en grafitplade,
såkaldt blykridt, omviklet med papir til at holde på under brugen. Mathias
Dreyer, der afsluttede sin læretid i Randers 1819, har af mester ved den lejlig
hed fået foræret en miniature-kommode til at have alle sådanne småting i. Den
er til at spænde fast på kanten af bordpladen, og har på oversiden været polstret
med en lille pude, som sytøjet er blevet stukket fast til med en knappenål, når
lange, lige sømme har skullet holdes stramt udspændt under syningen.
Til sygrejerne hørte yderligere en pren, fint forarbejdet af messing eller sim
pelthen en fyrretræspind snittet af skrædderen selv. Den brugtes blandt andet
til at bore den runde del af knaphullerne; slidsen dertil er bagefter blevet slået
med et hugjem, der i reglen har været spadeformet med æg for den nederste
kant så lang, som knaphullet skal være, og stoffet er imedens blevet lagt på en
træblok, hvor hugmærkerne ikke kunne gøre skade, for eksempel en presseblok.
Undertiden er sytråden blevet viklet om en silkestok, en flad, tynd træpind,
omkring 30 cm lang og 5 cm bred, der er overtrukket med ternet hvergarn eller
lignende tyndt uldstof.
Alle materialer til syningen fik skrædderen i reglen udleveret af kunden, men
det kunne også forekomme, at han selv lagde dem til for siden at opkræve ud
giften derfor.

En groft tildannet fyrre træsblok,
der har været anvendt som pres
seblok. I overfladen er den furet
af hugmærker fra et hugjem
som det, der står foran hugblok
ken. Hugjernet brugtes til at slå
knaphuller med. — Tilhører
»Den gamle By«. H. F. fot.
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Et par mandsbenklæder fra slutningen af 1700-årene. Benklæderne er syet af lyseblåt vadmel og
foret med groft hørlærred. Lukkes fortil med knapper i linningen, hvorefter gylpen dækkes med
en smæk, der knappes på linningens underkant. Bagtil snøres linningens to halvdele sammen
med en snor, trukket gennem syede snørehuller. Buksebenene er øget til ved en grov kastning
med ubleget hørtråd, og samme slags sytråd er anvendt til påsyning af et par lapper på smæk
ken. De øvrige sammensyninger af det blå stof er foretaget med blå hørtråd.
På modstående side: en detalje, der viser syningen fra indersiden af benklæderne. Til venstre
ses buksernes sidesøm: for og stof er hver for sig stukket sammen, hvorefter foret er næstet til
stoffet med nogle få sting. Til højre ses et stykke af skridtsømmen midt bagtil: efter at sidesøm-

På bevarede gamle dragter forekommer i almindelighed kun få arter af sy
sting: stikkesting, sømmesting, kastesting og knaphulssting. Men stingene er an
vendt forskelligt, så karakteristiske konstruktionsmåder kan skelnes. Indtil om
kring 1790—1800 har klædningsstykkerne været gennemforede, oftest med solidt
hørlærred, der er skåret efter samme form som stoffet, og mønsterdel for møn
sterdel er for og stof syet sammen, før enkeltdelene endelig er kastet sammen fra
vrangen til en helhed. Denne omhyggelige fremgangsmåde viser det solide hånd
værks traditioner i stort som i småt: alle trevlekanter er skjult mellem de to
stoflag; selv slidt tøj er nu 200 år efter knapt til at se efter i sømmene, fordi ikke
et sting er bristet; en karakteristisk detalje er måden at fastholde de ret kostbare
sølv- eller tinknapper ved at stikke knappernes øsken gennem stoffet og fast-
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mene er syet, er forets to halvdele samlet med sømmesting, tråden er ubleget hørtråd svarende
til forstoffet. Endelig er foret syet til langs kanterne, og denne påsyning er foretaget med sømme
sting, idet der er brugt blå sytråd. Foroven ses linningen, der er syet til sidst: langs kanten
sømmet med blå tråd, langs nederste kant sømmet til foret med ubleget sytråd, et stykke der
ovenfor en række bagsting med blå tråd for at undgå, at de to stoflag skal fortrækkes, for kort
siden to snørehuller boret med en pren og kantet med knaphulsting, syet med blå tråd, samt
tæt ved sidesømmen en knap, fastholdt med en skindstrimmel trukket gennem knappens øsken.
Det bør bemærkes, at forets trådretning på benklædernes forstykke (til venstre) og på linningen
går parallelt med sømmene, medens det på bagstykkerne er skåret på skrå. Denne vekslen findes
ikke i tilskæringen af vadmelet. — Tilhører Nationalmuseets 3. afdeling. Niels Elswing fot.

holde en hel rad knapper med en skindstrimmel, der er stukket gennem alle
øskeneme og syet fast til foret med sømmesting.
Men netop fra slutningen af 1700-årene har symåden fået et mindre stabilt
præg at dømme efter konstruktionen af kvindekjoleme, hvor forholdet er bedst
belyst: for og stof har ikke længere nødvendigvis fået samme snit, idet der har
været tendens til at lade foret beholde et ældre snit end selve stoffet, der er
skåret efter tidens mode; det solide for er først syet færdigt, hvorefter stoffets
mønsterdele er stukket fast dertil enkeltvis; derved synes der at være opnået
større spillerum for at eksperimentere med nye mønstre. Der er blevet fremsat
den formodning, at denne betydningsfulde forandring i tøjets konstruktion hæn
ger sammen med en udvidelse af modehandlernes virkefelt, idet de i 1790erne
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har vundet indflydelse som modeskabere i almindelighed og derved kan have
overført deres teknik: en flygtig påsyning af besætninger med bagsting, til sy
ningen af tøjet i det hele taget.
Ikke mindst på kvindetøj er der siden den tid sket alle tænkelige forandringer
i konstruktionsmåden. Også i herretøjet har ændringerne dog sat deres spor: i
1800-årene er benklæder ikke blevet gennemforet; det kan dog forekomme lige
i begyndelsen af århundredet, men foret er da som undertiden i kvindetøj sim
pelthen samlet med stoffet ved en enkelt stikning, så trevlekanter fra både for
og stof er synlige på vrangen, hvor der er kastet over dem; desuden er foret i
kjol’er og veste ikke blevet fæstnet langs hele kanten på hver mønsterdel for sig,
men efter at det er syet sammen til et hele, er det blevet syet i klædningsstykket,
så det dækker sømmene.
Sy arbejdet er lejlighedsvis blevet afbrudt, når skrædderen har fundet det
praktisk at presse det tøj, som har været under arbejde. Meget af skrædderens
vigtigste værktøj er udformet med henblik derpå.
Til de store flader brugte skrædderen et pressejern med massiv klods, let til
spidset fortil og med fastsmedet bøjle, der undertiden har været snoet, til hånd
greb. På værkstedet stod der gerne en ovn, hvorpå der foroven var to plader,
til at varme to sådanne jern på ad gangen. Ved arbejde i kundernes hjem har
køkkenamens gløder i stedet været varmekilden. Under brugen har skrædderen
stillet jernet fra sig på en fod, for eksempel en gammel hestesko, som han havde
til det samme. Det massive pressejern var tungt, det var gerne læredrengens
bestilling at bære det omkring til kunderne, og det har vel virket lige fuldt ved
sin tyngde og ved sin varme, der ikke behøvede at være stærk.
En anden slags pressejern er hule og har et spjæld i bagenden, så jernet kan
fyldes med gløder. Røgen derfra kan trække op gennem en skorsten i jernets
overside. Hvor gammel denne type jern er, kan ikke med bestemthed siges, men
de er sandsynligvis yngre end de massive, for de omtales for eksempel ikke i
Garsaults bog om skrædderkunsten (1759), hvor ellers alt tilbehør til faget er
beskrevet.
Til presning af sømme og mindre partier af arbejdet har skrædderen kunnet
have et lille strygejern, som de almindeligt har været brugt i husholdninger: til
at opvarme med en jernbolt, der lægges ind i strygejernet, hvorefter et spjæld
i bagenden lukkes til. Af denne art kendes siden 1600-årene en del af messing
eller jern, ofte med dekoration, men næppe nogen ældre.
Klædningsstykket er blevet anbragt på en presseblok, og disse har kunnet se
højst forskellige ud, næsten hver skrædder har haft sine former. Almindeligst
har antagelig været en halvrund, cirka ti cm tyk fyrretræsplade med glatsleben
overflade og affasede kanter. Men også mere plumpt tildannede presseblokke
findes bevaret. Undertiden er de polstret og overtrukket med solidt stof, for
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eksempel sort fløjl; en sådan kaldtes en pressehest. Polstringen består af bitte
små tøjstumper, klippet til af lapper, fugtet og banket omhyggeligt sammen til
en stor blok. Det har gerne været lærlingens arbejde at lave dette til. Presse
blokke med eller uden polstring har været brugt i flere størrelser, og den enkelte
skrædder har haft forskellige deraf.
Til presning af skuldre og krave har man yderligere haft særlige underlag:
enten en 30-40 cm lang træklods med fem rette sider og let buet overside, eller
en blok af form som et temmelig stort skulderindlæg, hvorpå alle kanter er af
rundede. Disse har været upolstrede. Benklæder og ærmer er blevet trukket over
en upolstret »spidsplanke« af længde som et bukseben og noget aftagende i
bredde nedefter samt eventuelt med hvælvet overside. Hvor disse forskellige
presseunderlag har været for uhåndterlige, har skrædderen hjulpet sig med en
håndpude, der nærmest ligner en stor, tyk luffe uden tommelfinger og er polstret
med tøjstumper.
Upolstret underlag er blevet tildækket med et stykke stof, og selve tøjet med
et fugtigt presseklæde, hvis det da ikke er blevet fugtet direkte med en »nassemager« af tøjstumper syet sammen til en kvast. En enkelt skrædder har efter
ladt sig en bankeklods, 20 cm lang, 7 cm bred og høj, der har været brugt til
at banke læg ud med ved presningen, men ellers er dette nok hyppigst blevet
gjort med bagsiden af en solid klædebørste med træskaft, mindst én af dem har
hørt til skrædderens værktøj.
Skrædder og mode.
I den tid, der her især er tale om, før omkring 1850, har nye moder kun lang
somt kunnet gøre sig gældende. En omfattende undersøgelse af landbefolknin
gens påklædning i 1700—1800-årene har blandt andet vist, at der gennemsnit
ligt er forløbet 20-30 år, fra en nyhed er slået an i købstæderne, til den har
kunnet gøre sig gældende i bøndernes oftest mere isolerede samfund. Mode
nyheder er først blevet taget op i købstæderne, men selv dér i første omgang
blot blandt ungdommen, der gerne har været interesserede kunder, hvis der har
været en nytilflyttet skrædder. De øvrige har fået syet hos den ældre skrædder
i byen, der ligesom landsbyskrædderen har haft folks fortrolighed.
Såvel blandt kunder som blandt skræddere synes der at have været modstand
mod nye moder, fordi mulighederne for at få kendskab til dem har været stærkt
begrænsede. Kun få danske har i ældre tid besøgt modens brændpunkter, for
herrerne først og fremmest London, for damerne Paris. Nogle har gjort turen til
Hamborg, hvorfra der er blevet hjembragt pynt og luksus til misundelse for
venner og veninder, og det har heller ikke været ualmindeligt, at folk af stand
har fået syet deres tøj hos udenlandske skræddere, til stort mishag for de hjem
lige fagfæller. I almindelighed har folk dog fået mest direkte kendskab til de
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Skrædderregning, stilet til L(ars) Rasmussen, der 1828—1882 var gårdmand på den gård i
Lundager, Gamtofte sogn på Fyn, som nu er flyttet til Frilandsmuseet ved Sorgenfri. Regningens
tekst lyder: (forkortelser: r = rigsdaler, mk = mark, sk = skilling), side 1:

Regning til L. Rasmussen.

Debet:

1848, forfærdiget: (hjemme)
1 Lilla Kjole .......................................................
tillagt:
3/8 Al. Stout 6 sk. Traad og Knp 6 sk.............
d. 4/10 — forfærdiget: (hjemme)
1 Trøje ................................................................
tillagt:
23/4 Al. Bomuldstøj ............................................
Traad for.............................................................
d. 13/9
— forfærdiget:
2 p: Buxer ...........................................................
d. 21/11 — forfærdiget:
og 28/10
1 Trøje 1 mk. 1 d: 24 sk....................................
1 Frakke repareret ............................................
2 d: å 1 r..............................................................
d. 6/9

1 mk. 4 sk.
12 sk.

2 mk.
5 mk. 12 sk.
4 sk.
1 mk. 8 sk.

2 mk. 8 sk.
1 mk. 4 sk.
2 r. 4 r. 3 mk. 4 sk.
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side 2:

d. 3/1

Transport:
2 p: buxer ..........................................................
1 Kjole (Orleans) ...............................................
1 d (lilla) 1 mk. repar: for 1 mk.....................
3 p: Underbuxer ...............................................
1 Undertrøje .......................................................
tillagt:
8 Dukker Silke å 4 sk.........................................
20 Al. Snore à 2^4 sk.........................................
Traad 2 mk. 6 sk. Silke 1 mk............................
4 Al. Snore 4 sk. 6 Al. d. 9 sk............................
7 Al. Lærred å 7 mk...........................................
4 Dos: Frakkeknapper ......................................
28 stk: Knapper 10 sk. Traad 4 sk..................
1849 forfærdiget:
1 Trøje 12 sk. 1 Kjole 28 sk..............................
1 p: Lommer med Tillæg ................................
tillagt:
l3/4 al. Lærred å 1 mk. Traad og Silke.........
6 st Knp 6 sk. 9 st. d. 4 sk................................

Summa ................................
d. 26/1

1849

L. Nielsen

4 r. 3 mk.
1 mk.
2 mk.
2mk.
2 mk.
1 mk.

4 sk.
8 sk.
4 sk.
-sk.
- sk.
- sk.

2 mk. - sk.
2 mk. 13 sk.
3 mk. 6 sk.
13 sk.
1 r. 1 mk. - sk.
3 mk. 8 sk.
14 sk.

2 mk. 8 sk.
1 mk. - sk.
2 mk. 8 sk.
10 sk.
10 r. 3 mk. - sk.

betalt
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side 3:

L. Rasmussen.
4 skp. (Rug?) ...........................................................
4 - d......................................................................
... (Byg?) ..............................................................
2 (?) Kværne støv ..................................................
1 Hakkelsekistc .....................................................

Credit.
1 r. 5 mk. - sk.
1 r. 3 mk. 8 sk.
5 mk. - sk.

1 r. 2 mk. - sk.
5 r. 3 mk. 8 sk.

d. 26/1. 1849

betalt
L. Nielsen.

Regningen giver et alsidigt indtryk af, hvad skrædderen har forarbejdet til gårdmanden og
hans familie. Ved nogle af posterne er bemærket, at arbejdet er udført hjemme, hvilket må be
tyde, at skrædderen dels har arbejdet i kundens hjem, dels har udført bestillinger i sit eget
hjem, sådan som landsbyskræddere i reglen har båret sig ad. Ved afregningen er det især be
mærkelsesværdigt, at betalingen delvis er sket ved naturalier, hvis værdi er omregnet i penge.
— Tilhører Frilandsmuseet, Nationalmuseets 7. afdeling. H. F. fot.

nye moder, når for eksempel en udmaj et hamborgsk dame har vist sig på de
københavnske gader.
Skræddernes muligheder for at orientere sig om nye moder har i mange til
fælde ikke været stort bedre end kundernes. 1831 er den første danske mode
journal blevet udgivet, »Dansk Modejournal«, men den har imidlertid kun kun
net udkomme indtil lidt ind i 1832, og derefter er der ikke blevet udgivet dan
ske modeblade før i 1850erne, men selv da har de været stærkt afhængige af
udenlandsk stof; det er betegnende, at et af bladene ikke er udkommet en tid i
1870, da forbindelsen med Frankrig har været afbrudt.
Før danske modeblade begyndte at udkomme, har skrædderne undertiden
skaffet sig udenlandske, vistnok først og fremmest tyske, blade med modenyhe
der, men sådanne har kun været kendt siden slutningen af 1700-årene, og de
har sandsynligvis blot været kendt af et fåtal af danske skræddere.
Det har derimod hørt til danske skræddersvendes nærmest uundgåelige op
levelser straks efter læretidens afslutning at tage saksen i lommen og gå på
valsen. De har arbejdet sig frem fra by til by, har været beskæftiget kortere eller
længere tid hvert sted, alt efter hvor meget de har fået ud af det, for hensigten
har nok været at få eventyrlysten stillet, men tillige at forbedre de færdigheder,
de har erhvervet sig i læretiden, og disse vandringer må derfor sikkert have spil
let en betydningsfuld rolle ved udbredelsen af modenyheder.
Nogle er ikke nået uden for landets grænser, men har for eksempel som en
himmerlandsk nysfærdig skræddersvend i 1890erne taget turen til Esbjerg, der
fra videre til Fyn for efter vinterens sædvanlige arbejdsløshed endelig at indlede
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sommerens oftest bedre tid med et job på Falster og siden hen fortsætte nogle
måneder rundt om på Sjælland, før de endte i København. Men de fleste har
dog nok været en tur udenlands, i det mindste i Tyskland, en del er nået videre
til Schweiz, Østrig og Ungarn, og enkelte er endelig taget til Frankrig en kor
tere tid. Vandringsårene har givet skrædderne uforglemmelige minder, og er
faringerne fra den tid synes at have været det, de har holdt sig til siden hen i
livet. Under disse omstændigheder kan det ikke virke overraskende, at nye mo
der først har vundet almindelig udbredelse efter det meste af en menneskealders
forløb fra deres opståen.

Skrædderens teknik og arbejdsvilkår, som de her er skildret, står nu uvirke
ligt fjernt, for siden midten af 1800-årene har forholdene gennemgået en æn
dring til ukendelighed, først og fremmest på grund af symaskinens indførelse og
udarbejdelsen af mere tilfredsstillende måltagningssystemer. Uddannelsesmæssigt
er de ydre forhold knapt så forandrede, for oplæringen foregår hos de enkelte
mestre som altid; men den omfattende faglitteratur, der er kommet frem også
her i landet gennem de sidste godt hundrede år, har bragt et langt bedre kend
skab til fagets teknik ud til skræddere i almindelighed, end det før har været
tilfældet. Dertil kommer modejournalerne, som enhver skrædder nu anskaffer
sig i et vist omfang, så han er i intim kontakt med modens krav.
For den moderne skrædder er det imidlertid langt mindre end før tilstrække
ligt at have teknisk færdighed. I Århus kunne man i 1840erne få den opfattelse,
at »man var klædt som moden og skrædderen ville have det, der kunne ikke
tages noget hensyn til, hvad der klædte ens individualitet«. Men siden da har
konfektionsindustrien for alvor udviklet sig, så dens produkter for de fleste kan
tilfredsstille kravene om både pasform, moderne snit og klædelighed; derved har
den en overgang været en trussel for skrædderhåndværket. Men i stedet for at
skade har konkurrencen blot gjort skrædderiet til et eksklusivt fag, hvor der stil
les særlige krav til stildannelse og individuel tilpasning. Det er dog kun yderst
få modelskræddere, der anvender den teknik, som er blevet udformet af de pa
risiske modeskabere siden 1930erne, og som består i helt at frigøre sig fra papir
snitmønstret og i stedet modellere klædningsstykket frit over en model. Skræd
deren har under den udvikling, som er foregået i hans fag, fastholdt de tradi
tionelle arbejdsmetoder, som hidtil har været kendetegnende for det som et
håndværk.

HANDELEN MED MANUFAKTUR
EN HISTORISK OVERSIGT
Af sekretær, civiløkonom Peter Petersen.
»Handelen er som livet, og frihed i handelen er som sjælen i livet...«.

»Ka du ti’en en Skjælling o ærlig Må’r, så tå’n, o ka du et’ de, så tå’n ilyw’l —
en Skjælling æ gu’e o ha!«
Det er ikke hensigten med disse to citater som indledning at give nogen historisk
karakteristik af manufakturhandelen. I vor moderne tid, hvor forbrugeren i mere
end én henseende er sat i højsædet, vil handelens udøvere sikkert ligeså gerne
skrive under på det første citat, som de vil bede sig fritaget for at få det andet
citat sat som motto for deres virksomhed.
Det første citat er en del af en udtalelse fra en kreds af grosserere i København
i deres protest mod et af de forslag, som i tiden op til 1742 diskuteredes forud for
»Forordningen om Commercien af 4. august 1742«, hvorved Grosserer-Societe
tet oprettedes. Protesten var rettet mod et forslag, som indebar en stærk mono
polisering af handelen og en betydelig indskrænkning i den handlendes frihed.
Det andet citat er gengivet fra den kendte beskriver af uldjydens historie,
H. P. Hansen, i bogen »Spind og Bind«, og fortælles som et råd en kone gav sin
søn, der stod og skulle ud i verden med sin bylt handelsvarer på ryggen.
I en historisk oversigt over manufakturhandelen gennem de sidste århundreder
vil en væsentlig del naturligt omfatte en beskrivelse af den handel, som siden mer
kantilismens dage omkring 1600-tallet slusedes gennem København. Landets
største by, hovedstad og kongeby, havde ved sin placering ved Øresund ikke alene
en afgørende geografisk betydning for det danske rige, men gennem utallige han
delspolitiske indgreb søgte man at gøre byen til en værdig konkurrent til Nord
europas øvrige store handelsstæder: Lübeck, Hamborg, Amsterdam og London.
Og bindestuens og hosekræmmerens historie må nødvendigvis også få en frem
stående placering, al den stund bindeindustrien i sin gamle skikkelse i over to
århundrede spillede en overordentlig stor rolle, ikke alene for den fattige befolk-
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ning i de midtjydske hedeegne, men også for landets øvrige befolkning, navnlig
i de større købstæder, hvor man blev forsynet med uldvarer fra disse egne gennem
omvandrende hosekræmmere. H. P. Hansen siger endog, at bindeindustrien i lan
ge tider var vor vigtigste hjemmeindustri, idet jydsk bindetøj blev afsat til Norge,
Tyskland, Holland, Polen, Rusland og Amerika. — Og nutidens stærkt ekspan
sive tekstilindustri i og omkring Hammerum herred er jo i bogstaveligste og bedste
forstand en videreførelse af datidens bindeindustri, og mange af dens mænd er
efterkommere af datidens hosekræmmere.

»Os til ære og købmændene med Guds hjælp uden skade«.
Så langt tilbage, som der har fundet en arbejdsdeling sted i samfundet, har der
naturligvis også været nogle, der har specialiseret sig i fremstilling og afsætning
af manufakturvarer. I denne oversigt har det imidlertid ikke været hensigten at
gå helt tilbage til oldtid og middelalder, men foretage en tidsmæssig afgrænsning
omkring 1500—1600-tallet, bl. a. også fordi det da vil være muligt i nogen ud
strækning at føre en kontinuerlig linie frem fra den tid til vore dage.
København omfattede dengang ikke mere end 20-30.000 indbyggere, men
var så langt det dominerende centrum i landet. Selv de største provinsbyer i riget,
som dengang var Malmø, Helsingør, Odense, Århus, Ålborg og Ribe, havde hver
ikke over 5.000 indbyggere, og byerne Randers, Horsens, Kolding, Viborg, Køge,
Slagelse, Næstved, Nakskov, Nyborg, Svendborg og Assens havde et så beskedent
indbyggertal som 2—3.000.
Vil man forstå baggrunden for de former, hvorunder handelen, og her manu
fakturhandelen, da trivedes, vil det være nødvendigt at forstå de politiske tanker
og nationaløkonomiske ideer, konger og regeringer dengang var ledet af. For det
måtte naturligvis være den frihed eller den ikke-frihed, som statsmagten gav lan
dets borgere og landets erhvervsdrivende, der måtte blive bestemmende for, hvor
dan også handelen udfoldede sig.
Den senere professor i statsøkonomi, Falbe Hansen, har beskrevet hele denne
tid og her påpeget især 2 betragtninger, og, som han siger, 2 fejltagelser, som førte
datidens statsmænd på vildspor ved ledelsen af landets økonomiske politik. Den
ene af disse var en urigtig opfattelse af begrebet »formue«, og den anden var en
overvurdering af statens evne, og en undervurdering af det private forretningslivs
evne, til at lede produktion og omsætning.
Man mente i datiden, at en nations formue var den mængde af ædelt metal,
guld og sølv, man var i besiddelse af, altså rede penge. Foruden at forøge penge
mængden, måtte man sørge for, at pengene kom til at cirkulere så stærkt som
muligt, »thi en daler, der cirkulerede 10 gange, var af samme nytte som 10 da
lere, der hver kun omsattes 1 gang.
For de lande, som havde bjergværker, var midlet at skaffe penge givet. Man
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måtte af al kraft bearbejde guld- og sølvminerne. Den dansk-norske stat havde
sølvminerne i Kongsberg. De måtte udnyttes, og at dette arbejde her gav under
skud, og at driften kostede flere penge, end den indbragte, var ikke afgørende, thi
de penge, man gav ud til driften, blev jo for størstedelen i landet, og det sølv, der
blev gravet op, var altså dog en forøgelse af landets sølvbeholdning.
Med dette grundsynspunkt søgte man at opmuntre den indenlandske industri.
Man gav fabrikanterne privilegier og pengeunderstøttelser, snart som lån og snart
som gave, og man tilstod dem skattefrihed og andre begunstigelser. Staten selv
oprettede erhvervsvirksomheder, »os til ære og købmændene med Guds hjælp
uden skade«, som Christian IV sagde. Manglede man kyndig arbejdskraft, blev
den indkaldt fra udlandet. Såsnart en fabrik blev anlagt, blev der lagt told på
indførselen af sådanne fremmede varer, som den pågældende fabrik kunne frem
bringe, thi. .. »kongen ville være betænkt på, når dette værk var kommet i den
stand, at byen og landet kunne forsynes dermed, at udstede forbud mod indførsel
af de varer, der blev forfærdiget her, så de penge, som for slige ting udenlands
betales, kan blive i landet, og mange fattige folk ved dets værk have sin nødtørf
tige eksistens«.
Det andet store fejlsyn i datidens nationaløkonomiske politik var, at man men
te, at staten, regeringen og dens embedsmænd kunne regulere og styre landets
økonomiske forhold bedre end det private forretningsliv. Regeringen greb ind i
den indenlandske omsætning og søgte at regulere den for derved at fremme den
indenlandske fabrikation. Man tog fat på næsten alle punkter af nationens øko
nomi. Christian V oprettede »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet« og gav
det eneret til at handle med visse artikler, for det var i tidens ånd.
Overfor lavets monopolstilling stod andres enerettigheder, og det kunne natur
ligvis ikke undgåes, at der opstod mange stridigheder i grænsedragningen mellem
de udstedte rettigheder — så meget mere som der blev givet rettigheder til andre,
der gik ind på tidligere givne monopolers rettighedsområder. Og af den strid,
som i de følgende år skulle stå mellem »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet«
og de hosekræmmere, som på forskellig vis drev handel i København, ser man
også, at der utvivlsomt blev givet hosekræmmerne rettigheder, som gik langt ind
i de rettigheder, der tidligere var givet lavet.
Den strenge begrænsning, der var givet hver næringsdrivende, hindrede end
videre den udvikling, som forandringerne i forholdene i de næsten to hundrede
år, lavet bestod, ofte gjorde ønskelig. Hele handelslivet blev holdt i stivnede for
mer og hindredes i tilgangen af nye, dygtige kræfter.

I 1737 oprettede regeringen »Det almindelige Magazin«, som skulle være det
centrale led i omsætningen af manufakturvarer. »Magazinet« var en statsanstalt,
der skulle være mellemledet mellem fabrikanterne og kræmmerne. Det skulle
modtage fabrikanternes varer, give forskud for varerne, besørge indkøb af råstof-
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fer, garantere fabrikanternes afsætning og yde fabrikanterne støtte og vejledning.
Fra »Magazinet« skulle kræmmerne så forsyne sig. Kræmmerne blev formanede
til af patriotiske hensyn kun at købe der, men det er let at forstå, at da enhver
risiko blev taget fra fabrikanten, blev hans indsats ringere og ringere, og varerne
blev dyrere og dyrere, og kræmmerne ville hellere købe andetsteds, selvom dette
var forbudt.
Endog religionen blev taget til hjælp fra statens side, idet præsterne bl.a. i 1753
fik pålagt fra prædikestolen at formane menigheden til på alle tænkelige måder
at fremme de indenlandske fabrikers opblomstring til gavn for »såvel Guds som
kongens lov«.
Det vil her være naturligt i en omtale af den danske manufakturengroshandel
også at omtale den betydelige transithandel, som især i tidligere tid blev gennem
ført af danske — københavnske — manufaktur-engrosvirksomheder.
Helt tilbage til 1400—1500 tallet var transithandelen en betydelig del af den
danske udenrigshandel, og gennem årene har transithandelen med manufaktur
varer været dominerende.

En væsentlig baggrund for den danske transithandel har været Københavns
særlige beliggenhed ved Øresund som indgangsporten til Østersøområdet. Histo
riske og politiske årsager medvirkede yderligere til denne handels trivsel, og da
transithandelen var en givtig forretning, såvel for den enkelte købmand som for
landet i sin helhed, blev der fra politisk hold givet transithandelen al den støtte
gennem privilegier, øresundstold m.v., som kunne medvirke til at øge denne han
del eller fastholde denne handels omfang, når konkurrencen fra de øvrige store
handelstæder i Nordeuropa, først og fremmest Hamborg, Antwerpen, London —
og i ældre tid Lybeck, til forskellige tider satte hårdere ind.
Transithandel er af natur således, at den står i et vist forhold til et lands uden
rigshandel. Da Danmark altid har haft en forholdsvis meget stor udenrigshandel,
har der som følge heraf alene været god grobund for transithandel. Når transit
handelen med manufakturvarer og tekstiler i det væsentligst er gået over Kø
benhavn, skyldes dette ikke alene de ovennævnte årsager. Efterhånden som Kø
benhavn voksede, og byens eget forbrug steg, måtte udenrigshandelen med ma
nufakturvarer til denne by stige tilsvarende. De danske (københavnske) grossister
kunne alene til det indenlandske forbrug opretholde et meget betydeligt og va
rieret lager, et forhold som er væsentligst inden for denne branche. Den køben
havnske grossist tilegnede sig et betydeligt varekundskab, og fik skabt kontakter
og tillid i producentlandene, og det var naturligt, at man sideløbende med at
forsyne det indenlandske marked indkøbte varer til videresalg også uden for
landets grænser til de lande, som man i hele Østersøområdet havde en nem og
naturlig forbindelse til. Og var der først skabt et kontakt- og tillidsforhold til en
producent, skulle der andre og stærke årsager til, for at denne lod sine varer gå
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udenom den hidtidige aftager og direkte til de forbrugerlande, som hidtil var
blevet betjent af de danske grossister.
Da kvaliteten af manufakturvarer er så meget mere afgørende end de for
holdsvis små ekstra transitomkostninger, som løb på varerne ved transitten over
København, betød mellemhandelen ingen hindring, hverken for producenten eller
aftageren i forbrugslandet.
Som en sidste årsag til Københavns betydning som transithavn for Østersø
landene må også fremhæves, at op til vor tid lå Danmark i erhvervsmæssig og
økonomisk henseende betydeligt foran både Norge og Sverige og de øvrige øster
sølande. Først da disse lande voksede sig stærke nok til at »kunne stå på egne
ben«, fandt de det fordelagtigere selv at foretage deres indkøb, også af manufak
turvarer, direkte i producentlandene. Og det gav Danmark det knæk som stortransittør, som det ikke har overvundet siden — i 1930-eme.
Af alle varegrupper, med hvilke landet drev en betydningsfuld transithandel,
var gruppen manufakturvarer, garn og uld den væsentligste. For uldens vedkom
mende fandt der en betydelig reeksport sted af færøsk og islandsk uld. I 1928
udgjorde Danmarks reeksport af islandsk uld omkring 50 % af den samlede is
landske uldeksport. Allerede året efter, med verdenskrisens begyndelse, faldt den
ne andel til ca. det halve, og op gennem 1930-erne sker der et jævnt og stadigt
fald, indtil andelen ved den anden verdenskrigs begyndelse i 1939 kun udgør et
par procent. — Årsagen hertil ligger i det væsentligste i, at Island økonomisk i
disse år var ved at komme på fode og så sin fordel i at afsætte denne vigtige eks
portvare direkte til forbrugerlandene på verdensmarkedet.
Afbrudt af den første verdenskrig synes transithandelen med manufakturvarer
og garn i indeværende århundrede op til 1928 at ligge nogenlunde konstant på
ca. 10 °/o af den samlede danske import af disse varer. Fra 1929 sker der et bety
deligt fald, som fortsætter op gennem 30-erne.

Efter 1945 er transithandelen ikke kommet op på sit tidligere stade igen. Krigsog efterkrigsårene medførte naturligvis også for transithandelen en betydelig ind
skrænkning i lighed med al udenrigshandel. I 1962 omfattede den samlede danske
import af garn, metervarer, beklædningsstykker og andre tekstiler ca. 1.250 mill,
kr., medens transithandelen i det samme år med de samme varer kun androg ca.
37 mill. kr. Selvom en transithandel indenfor en enkelt varegruppe på 37 mill,
kr. må betragtes som ikke ubetydelig, så vil man se, at i forhold til den samlede
import omfatter denne transithandel nu kun ca. 3 °/o — mod tidligere 10 %.
Krigens og efterkrigstidens handelsrestriktioner har i sig selv været medvirkende
årsager til, at transithandelen over Danmark måtte blive af ringe omfang, sålæn
ge udenrigshandelen ikke var givet fri. To andre grunde skal nævnes som årsag
til, at denne handel i dag ikke har nået sit tidligere stade.
For det første medførte krigen, at de traditionelle kontakter, som den danske
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engroshandel havde i producentlandene — først og fremmest England og Tysk
land — var gået tabt med krigen.
For det andet — og det er en nok så væsentlig årsag: De modtagerlande, som
Danmark transiterede til, i vid udstrækning Sverige og Norge, er i økonomisk og
erhvervsmæssigt henseende vokset betydeligt og har som en naturlig følge heraf
også set deres fordel i at springe transitmellemledet over og søge handelen også
med manufakturvarer gennemført direkte ud til det enkelte produktionsland. Og
efterhånden som disse lande får skabt faste kontakter derud, er det svært for selv
et traditionelt transitland som Danmark atter at komme ind på det samme mar
ked med den samme handel.
Endelig skal også nævnes, at Københavns relative betydning, med de facilite
ter, som »i gamle dage« var betydningsfulde for transithandelen, er faldet betyde
ligt i forhold til byerne Gøteborg, Oslo og Stockholm, som i de mellemliggende
år er vokset meget stærkt.
Den københavnske manufakturhandel efter år 1500.
Den specialisering som nu findes mellem de forskellige handlende i forhold til de
varer, de sælger, fandtes ikke i gammel tid. I tiden omkring 1500-tallet fandtes
der i København kun købmænd og kræmmere. Købmændene kaldtes Wandtsnidere, hvilket kom af det tyske ord »Wand« — klæde. Det var dem, der dannede
klædebolavet, og som efter lavsskråens indhold af 1592 var »det højeste lav her
i staden«. Og det var i det væsentligste medlemmerne af dette lav, der blev ud
taget som medlemmer af byen Københavns magistrat.
Det var ikke kun klæde, disse Wandtsnidere handlede med. Ifølge en politived
tægt af 1549 havde de tilladelse til at handle med alle mulige former for klæde
— med undtagelse af syede varer, som var forbeholdt skrædderne — herunder
også fløjl, damask, silke, sardug, lærred m.v., men også med: kobber, tin, bly,
jern, sælhundespæk, laks, ål, honning, humle, salt, hør, hamp, kabelgarn, aske,
beg, tjære, svovl, salpeter, kister, korn, mel, sæbe, smør, huder, skind, talg, køk
kenfedt, pelsværk, søm, flæsk samt endnu en række varearter, så man vil forstå,
at det var en blandet handel, som fandt sted. Klæde, fløjl, damask, silke og sardug
måtte man handle med en detail, mens alle øvrige varer kun måtte handles i
større partier, så man forstår også, at medlemmerne af klædebodlavet i det væ
sentligste var grossister.
Kræmmerne handlede med omtrent de samme varer, idet de ifølge den samme
politivedtægt måtte handle med venetianske, nordsøiske, nürnbergske og brunswigske kramvarer, silke, gyldenstykke, bliant, sajen, kamlot, makaj, arrask, sar
dug, dvelg og al anden slags kram, perler, unseguld og alle slags lærred både i
stykker og alenvis. Til forskel fra købmændene måtte de ikke sælge klæde, men
man måtte gerne handle med dynevår, olie, sæbe, russiske skind og handsker,
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rolaskind og kraveskind, bly, kobber, tin, messing, voks, pepper, safran, muskat,
nelliker og anden urtekram og speceri, søm, flasker, glas, stenkrus, smør, skind
og huder, ål, laks, talg, køkkenfedt, flæsk m.v.
Den 1 .maj 1559 fik kræmmerne en lavsskrå, hvori det fremhævedes, at
de måtte sælge al slags kram fra Venedig, Nürnberg, Frankfurt, Vesterhavet og
Brunswig, og hvad der iøvrigt blev fremstillet i Tyskland, men dog ikke sådanne
varer, der kunne være en hindring for de øvrige lav. På almindelige herredage,
på hvilke adelen og de fornemme folk var tilstede i byen, måtte de dog handle
med de samme varer som fremmede og udlændinge.
Wandtsniderne fik deres lavsskrå den 25. januar 1592, og det hed i vedtæg
terne, at »enhver agtet og formuende borger kunne blive medlem af lavet, hvad
enten han boede i København eller flyttede hertil fra andre købstæder; når han
kunne bevise, at han var en ærlig, uberygtet mand, hans hustru en ærlig danne
kvinde og begge var født af ærlige forældre. Derimod kunne ingen svend eller
tjener optages, uden at have tjent i København i lavet i 6 år«. — Allerede 2 år
efter fratog kongen i 1594 Wandtsniderne deres monopol på at sælge klæde, fordi
der var indgået en klage over, at man havde benyttet sin eneret til at sælge meget
dyrt og iøvrigt ikke sørget for at have så meget klæde fremme, »som vore under
såtter til adskillige deres lejlig og nødtørft kunne behøve«.
Vilkårene for handelens udøvere skiftede stærkt i disse år. I 1613 ophævede
Christian IV hele lavsvæsenet. Den 7. april 1651 tillod Frederik III oprettelsen
af et »Købmands- og Kræmmerlav«, som kom til at bestå i 30 år. Imellem lini
erne i et medfølgende kongebrev tegner der sig et klart billede af forholdene, som
de formede sig i datidens København: »Et medlem af magistraten skal være »in
spektor«, og 1 af købmændene og 1 af kræmmerne ordineres som oldermænd
eller overkøbmænd, samt 2 af lavsbrødrene til bisiddere. Der måtte ikke indtages
andre end købmænd og kræmmere og deres enker i lavet, og kun forsåvidt som
de godkendtes af »inspektoren«, oldermændene og bisidderne, — holdt dug og
disk og var edssvorne borgere, dog måtte ingen forskydes, der var god købmand
og kræmmer. Ingen borger uden for lavet måtte drive købmandsskab, og ligeledes
måtte håndværkere, høkere, øltappere, bådsmænd og lignende folk ikke drive
handel og næring indenfor lavets område, medmindre de nedlagde deres tidligere
beskæftigelse og meldte sig ind i købmandslavet. Det skulle stå frit for fremmede
og udlændinge at indføre og sælge deres varer i skippund og læst fra deres skibe,
dog måtte de ikke oplægge varerne på lager i byen, på »Børsen« eller på »Chri
stianshavn« for at »drive hemmeligt høkeri eller sælge i alental«. Det hed videre
i kongebrevet, at udenbys folk — og det gjaldt både handlende og bønder —
måtte ikke handle med andre udenbys folk indenfor stadens porte, men hvis
udenbys folk ønskede at sende varer ind til byen til borgere, der skulle videreforhandle disse mod en billig provision, skulle det stå dem frit for, men det var for-
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budt for fremmede at forblive i herbergerne og derfra drive handel. Det måtte
ikke forbydes nogen i lavet at give godtkøb på sine varer eller forskrives ham,
hvormeget han måtte give fremede for deres varer, men det stod enhver frit for
at søge sin fordel i køben og sælgen, som han kunne bedst.

Uddannelsen af handelens unge.

Det kan nok vække til nogen eftertanke, når man i dag ser de bestemmelser, lære
drenge og svende måtte indordne sig under i deres uddannelse i handelen, og
man må næsten beundre det moralske mod, handelens læremestre må have været
i besiddelse af, hvis de skulle leve op til det ansvar, der blev pålagt dem ved anta
gelsen af en læredreng. I de vedtagne bestemmelser fra 1668 hedder det, at lære
drengene skulle »på kristelig, ærbar og skikkelig vis optugtes og undervises »udi
Guds sande frygt til god lærdom og flittighed«. De skulle spise og bo hos deres
læremester »under tilbørlig tvang og lydighed, så at ungdommen derved først
kan lære at ære Gud udi Himmelen, som en herre over alle herrer, derhos tilbørligen tjene, ære og respektere deres herrer og husbonder, takke dem for faderlig
omsorg, god optugtelse og undervisning, som det fornemmeste er, at ungdommen
at nyde og erlange den forjættende velsignelse for deres tro tjeneste, ydmyghed
og lydighed efter det 4. Guds buds ord, så de ud i fremtiden de samme for deres
hørsomhed og lydighed kunne have at forvente Guds faderlige nåde og velsig
nelse, et langt levned med al lyksalighed og velfærd her på jorden timeligen, og
derefter udi Himmelen til evig tid«.
Alle tjenestedrenge blev opført i en særlig bog med opgivelse af deres ægte fød
sel og deres tjenestetid. Efter drengeårene skulle de udskrives af drengebogen og
indføres i »tjenerens bog«. Enhver udskreven dreng måtte træde i tjeneste hos
sin første husbond, hvis denne ønskede det, og blive hos denne — eller en anden
dannemand — i 3 år, før han kunne begynde at drive sin egen handel. Læretiden
blev ialt på 11 år, men når den tid så var overstået, var husbonden forpligtet til
at give læredrengen en æresklædning samt en recomendation, såvidt han »kapa
bel og bekvem findes«. — Lærekontrakter med et sådant indhold fandtes helt
op til omkring 1840.
I den anden ende af menneskets livsbane lægger man mærke til lavenes tidligt
vakte sociale indstilling overfor lavets gamle. Op igennem årene har lavene
opsamlet ganske betydelige fonds, og den tradition, som blev grundlagt allerede
dengang, er blevet fulgt helt op til vore dages understøttelsesfonds af ikke ringe
størrelse. Med den lavsret, der blev tillagt »Købmands- og Kræmmerlavet« i
1651, fulgte også forpligtelsen til at bære lavsbrødrenes lig til graven. Denne
ligbæring medførte, at lavets medlemmer blev anerkendt som de fornemmeste
ligbærere i byen og førte yderligere med sig, at formuende folk, mod klækkelig
betaling til lavet, rekvirerede lavsbrødrene, når begravelsen skulle ske standsmæs-
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Børsen og omgivelser ca. 1628. Fragment af stik i Det kgl. Bibliotek (Grosserer-Societetet
1742-1942).

sig. Lavsbrødrene var forpligtet til dette arbejde, og en væsentlig del af de midler,
der skulle benyttes til forsorgen for lavets gamle, hidrørte herfra. —

Christian IV og handelen.
Christian IV — byggekongen — (det var således ham, der bl. a. byggede børs
bygningen i København) øvede i sin regeringsperiode fra 1588—1648 en så aktiv
indsats i erhvervslivets udvikling, også indenfor manufakturområdet, at en frem
hævelse af hans indsats på den øvrige kongerækkes bekostning synes naturlig.
Det var i hans regeringsperiode, de mange indgreb i byernes og erhvervslivets
forhold hovedsageligt fandt sted. Men det var hensynet til staten og statens inter
esser, der gik forud for den enkelte borger og erhvervsdrivende. I sine bestræbel
ser på at medvirke til erhvervslivets opbygning så han ikke bort fra at oprette
statsdrevne virksomheder. I 1620 oprettedes således »Klædekompagniet«. Året
efter oprettedes »Silkekompagniet«, som under nederlandske sagkyndiges ledelse
skulle skabe dansk silkeindustri af internationalt format, som kunne stå sig i
konkurrencen med den vesteuropæiske industri. Ved at indkalde udenlandske me
stre ville han oplære en ny generation af danske håndværkere. I en forordning
fra 1622 lovedes der friheder og privilegier til alle udlændinge, som ville bosætte
sig i danske byer — i særdeleshed til dem, der ville tage sig af fremstillingen af
manufakturvarer af uld, bomuld, silke og kamelhår ( eller fabrikere sabler, har
nisker, pistoler, musketløb og sporer). — I 1619 var der blevet indkaldt en del
tyske silkevævere, og i 1620 påbegyndtes opførelsen af en række huse til fabrika
tion i Silkegade, som ca. 3 år senere allerede omfattede omkring 100 værksteder.
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Ved en forordning af 18. april 1623 blev det herefter forbudt at indføre uden
landsk forarbejdet silketøj, og alt det silketøj, som fandtes i kramboderne i hele
København, blev registreret og »med særdeles blymærker på og med lak på en
derne forseglet, at intet mere, når det er oppe, skulle indføres«. Forbudet blev
håndhævet strengt, men alligevel konstaterede man i de efterfølgende år gang på
gang, at lagrene ude i byen var fyldte med ulovligt indførte varer.
Eksperimentet med de statsdrevne virksomheder faldt ikke særlig heldigt ud.
»Klædekompagniet« og »Silkekompagniet« oplevede en hurtig, men kort op
blomstring. »Klædekompagniet« blev allerede nedlagt i 1628, efter at »Silkekom
pagniet« var trådt i likvidation 2 år tidligere, og i Christian IV’s seneste rege
ringsperiode synes kursen også at være lagt noget om, således at staten som sådan
kun drev nogle ganske få nødvendige virksomheder, medens man indskrænkede
den fortsatte merkantilistiske selvforsyningspolitik til at give støtte til de iøvrigt
privatdrevne virksomheder på forskellige måder. — Men det var i de år, Dan
marks første egentlige industridistrikt blev skabt langs Mølleåen ved Kgs. Lyngby,
og ude omkring i landet rejste der sig en række industrivirksomheder af forskellig
art. Det fortælles således, at der i Århus i 1630 blev drevet såvel tekstilmanufak
tur som en papirmølle.

»Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet« og de jyske hosekræmmere.
Den midtjydske bindeindustri var det andet udgangspunkt for datidens handel
med manufaktur.

Hvornår bindingen egentlig begyndte, ved man ikke med sikkerhed, men den
går sikkert nogle hundrede år længere tilbage end 1630-erne, hvorfra man har
nogle af de ældste dokumenter, der fortæller om handelen med jydske uldvarer.
H. P. Hansen skriver, at der allerede i Christian IV’s tid fandt en ikke uvæsentlig
eksport sted af bindetøj. Ifølge regnskaberne over bytolden for 1639—71 fra Ribe
rådstuearkiv fik Peter Wolt den 22. juni 1649 »hosz och wandmel« fortoldet.
Værdien var 50 Sltdr. Den 18. juni 1653 fik nogle mænd bindetøj fortoldet,
nemlig Christen Albers fra Slesvig og en til. De havde »wandmel och ullden
strømper« at fortolde. — En række andre eksempler fremføres, hvoraf det kan
konstateres, at bindevarer i disse år er blevet udført fra Ålborg til Norge og Lü
beck, fra Kolding til et eller andet sted i udlandet, og i 1630 blev der fortoldet 18
sække hoser, som gik til Heide, Tønning, Rendsborg eller Husum. — Gennem en
klage, der den 4. febr. 1691 blev indgivet til politimesteren, har vi dokumentation
for, at jyder allerede forinden var begyndt at tage til København for at sælge
deres varer der. Det hedder bl. a. i klagen, at »de jydske hosekræmmere, som
mestens ere løsgængere og årlig års indføre uldne og tråd-strømper samt uldne
og tråd-vanter, som de ej alene om torvedage offentlig på torvet faldholde, såvel
og læder-handsker, uldne nattrøjer, vadmel og syede vadmelskjoler, men endog
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daglig dags i alle gader og stræder hermed omløbe og husere, kræmmerne til stør
ste skade og hindring udi deres næring«.
Ved en forordning af 23. december 1681 havde kongen ophævet alle lav, men
7 år senere fandt regeringen det dog fordelagtigt igen at tillade dannelsen af lav,
og den 7. juli 1688 blev det »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlav« oprettet,
som skulle komme til at virke helt indtil 1862, hvor det blev nedlagt som følge
af bestemmelser i den nye næringslov, der var blevet vedtaget i 1857.
Når lavsvæsenet således kun var forbudt i 7 år, må man kunne fortolke rege
ringens bevæggrunde for at give tilladelsen igen så kort tid efter bl. a. således, at
lavsvæsenet, med alle de problemer enerettighederne m.v. gav for erhvervslivet,
dog varetog en række opgaver, som statsmagten var yderst interesseret i. Lavsdis
ciplinen blev opretholdt strengt. Lavet tog sig af en række af de sociale forhold
for hele standens medlemskreds. Det sørgede for gennem sine strenge bestemmel
ser at give ungdommen en omfattende uddannelse. Det kontrollerede, at med
lemmerne opførte sig redeligt og hæderligt i deres handel, og forbrugerne fik en
vis garanti for en reel behandling og reelle varer og priser.
Ved lavsstiftelsen i 1688 fik lavets medlemmer eneret på handel med visse
artikler, og alle andre kræmmere blev udskilt, således at man her konstaterer den
første egentlige specialisering i brancher, hvor de handlende alene forhandler va
rer indenfor et bestemt brancheområde.
De enerettigheder, lavet fik til at forhandle bestemte varer, var fortsat et led
i statsmagtens omsiggribende indgreb i erhvervslivet og omfattende lovgivnings
arbejde langt ned i dagliglivets detailler. Denne aktivitet fra statens side var så
omfattende, at man slet ikke magtede at føre hele lovgivningen ud i livet, og
endnu mindre evnede man at føre den fornødne kontrol hermed. Og dette skulle
blive årsagen til det utal af fortolkninger, klager, stridigheder og retssager, som
i hele lavets historie blev ført mellem lavet og især de jydske hosekræmmere, som
ønskede at afsætte deres varer i København.

Den første klage fra 1691 til politimesteren er allerede omtalt. Resultatet heraf
blev, at det blev forbudt hosekræmmerne fremtidig at handle med vævede og
strikkede varer, som kunne skade lavet. At dette forbud ikke blev håndhævet, ser
man af de efterfølgende mange nye klager. I 1698 udstedte regeringen forbud
mod handel med udenlandske uldvarer, hvilket blev en styrkelse for hosekræm
merne i salget af de varer, de fremførte fra de jydske bindeegne. Og lavet fik
slet ikke bedre vilkår, efter at de første 9 hosekræmmere fik borgerskab i Køben
havn år 1700. Hosekræmmerne havde efterhånden i vid udstrækning faste sta
depladser mange steder i København. Mod en fast årlig afgift til husejerne opstil
lede de deres boder op ad ejendommen, mest på Amagertorv, men også op ad
Østergade, Nygade samt Købmagergade med tilstødende sidegader.
Det var ikke alene »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet«, der skulle kom-
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me til at klage over hosekræmmerne. I en klage af 25. april 1716 var det hand
skemagerne, som ankede over, at hosekræmmerne ikke blot handlede med uld,
hoser, vadmel, tråd, blår, lærred, trådstrømper og sokker, men også læder og
læderhandsker, der kom fra Randers, Viborg og Århus. Og hosekræmmerne holdt
sig ikke til denne handel alene. I den samme klage hedder det, at mange af dem
havde flere næringsveje. En af dem havde således en à to lejekareter, en anden
havde 6 à 7 malkekøer, og en tredie havde både brændevinsbrænderi og ølsalg,
og »medens hosekræmmerne samlede sig rigdomme, nedsank handskemagerne i
armod«.
Hosekræmmerne havde imidlertid en god støtte i regeringen, som var interes
seret i at fremme bindeindustrien i de midtjydske egne, og såvel magistraten i
København, som følte, at den havde nogen forpligtigelse til at støtte byens egne
handlende, som politimyndighederne, havde vanskeligt ved at komme igennem
overfor regeringens beskyttelsesforanstaltninger. — Den 14. februar 1741 blev
det endelig i et reskript, som senere skulle få overordentlig stor betydning for
hosekræmmerne, fastslået, »at beboerne af Hammerum, Bølling, Lysgård og Ulf
borg herreder ligesom forhen havde ret til at sælge de af bønderne i nævnte her
reder fremstillede uld- og trådstrømper, samt vadmel og lærred til hvem og hvor

En kræmmerbod fra slutningen af 1700-tallet på Amagertorv. (Københavns Bymuseum).
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Manufakturhandel på Østergade omkring 1825. (Københavns Bymuseum).

man ville«, og i 1748 blev denne tilladelse udvidet til også at omfatte ostindiske
og kinesiske alenvarer, shawler, bånd og tørklæder m.v. — og fra 1760 desuden
danske bomuldstøjer trykt med brogede farver (katuner).
Det egentlige indhold af dette reskript er siden mange gange gjort til genstand
for forskellige fortolkninger, men hosekræmmerne udnyttede det, også langt ud
over, hvad der ved udstedelsen havde været meningen. Gang på gang henviste
man i de efterfølgende retssager, som blev rejst mod dem for ulovlig handel, til
dette reskript og klarede frisag herved. Og det var ikke alene hosekræmmerne
i København, men også de mange, som i de senere år vandrede rundt i provinskøbstæderne og i landdistrikterne med deres kram. At hosekræmmerne vitterligt
også solgte ulovlige varer og også blev dømt herfor, er en anden sag. De egent
lige ulovlige varer havde man nemlig en betydelig større avance på.
I København blev hosekramhandelen efterhånden for mange en omfat
tende forretning. Fra et skifte i 1764 ser man, hvor omfattende og sammensat
et lager en hosekræmmer dengang havde: 594 par grove islandske hoser, 376 par
fine do., 20 stk. islandske trøjer, 143 par islandske vanter, 625 par jydske mands
hoser, 583 par jydske fruentimmerhoser, 476 par små hoser, 187 stk. trøjer, 100
par ærmer, 108 par jydske hånd-ruer (muffediser), 101 par jydske vanter, 19
par jydske sokker, 24 jydske dækkener, 165 stk. huer, 71 alen vadmel, 336 par
mands-tåhoser, 112 par fruentimmer- og små tåhoser, 43 par sokker, 20 dusin

61

små og store Randers-handsker, 28 stk. sælskindstobaksdåser, 3 bundter beska
digede hoser og 6 stk. tørklæder.
Selvom de fleste hosekræmmere kun samlede sig ringe formuer, var der andre,
som blev ret formuende mænd. Søren Kierkegaards far, der var en af de frem
trædende hosekræmmere i København i den tid, efterlod sig således i 1838 en
formue på 125.000 Rdl., hvilket dengang var en ganske betydelig sum penge.
Fætteren M. A. Kierkegaard efterlod sine arvinger en formue på 295.000 Rdl.
i 1867.
Gennem alle årene var der et stærkt sammenhold mellem de jydske hosekræm
mere i København, hvilket især havde sin årsag i den fælles afstamning og de
fælles økonomiske interesser, man havde. I hosekræmmernes første tid boede de
oftest hos fattigfolk i sidegaderne, og ofte flere hosekræmmere sammen, men som
årene gik, stiftede de familier, familien fra Jylland flyttede til København, og
mange fik efterhånden selvstændig lejlighed eller egen ejendom samt egne kram
boder.
Indtil omkring år 1700 var næsten alle hosekræmmere i København indvan
drede fra bindeegnene i Midtjylland, men i århundredets sidste del kom der også
folk fra andre egne af landet, og efter 1788 bemærkedes der en betydelig tilgang
af jøder, som omkring denne tid opnåede en del rettigheder og i begyndelsen syn
tes at have fået særlig kærlighed for hosekram.

N æringsloven 1857.
Hosekræmmerne i København var kommet for at blive. Ved siden af den
ulovlige handel, som fandt sted, fik flere og flere borgerskab i byen, og efterhån
den måtte »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet« også give efter og optage
hosekræmmere i lavet. Dette skete første gang, efter svare overvejelser, den 8.
maj 1801, da 7 af de mest fremtrædende hosekræmmere blev optaget, og i de
følgende år fulgte flere.
Så kom næringsloven af 29. december 1857, der skulle ophæve hele lavsvæse
net med alle de monopoler og indskrænkninger i det frie næringsliv, som disse
indeholdt. Loven kom ikke som nogen overraskelse for erhvervslivet. Den var et
naturligt led i den liberalisme, som fra Europa strømmede ind over landet, og
såvel økonomisk som politisk ændrede forholdet mellem stat og borger og stat og
erhvervsliv. Bondens frigørelse og bondereformen havde fundet sted mere end 50
år forinden, og den første juni-grundlov havde set dagens lys 8 år tidligere.
Dampmaskinens opfindelse i 1788 samt en række andre opfindelser havde yder
ligere revolutioneret industrien i århundredets første halvdel, og samfærdselsmid
lerne begyndte at blive betydeligt forbedret — herhjemme påbegyndt gennem
den første jernbane mellem København og Roskilde i 1846.
Den 6. februar 1862 afholdtes det sidste møde i »Silke-, Ulden- og Lærreds-
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kræmmerlavet«. At man i ledelsen for manufakturhandlerne også var indstillet
på at leve op til de nye tider og indrette sig herefter, får man et indtryk af i et
svar, som et nedsat »Handelsudvalg« giver 54 københavnske manufakturhand
lere, der havde indsendt en ny klage over, at der stadig findes handlende, som
konkurrerer med omløbende varer. Det hedder i svaret bl. a., at »undertegnede
medlemmer af »Handelsudvalget« skulle .. . benytte lejligheden til at vedkende
sig den anskuelse, at i overensstemmelse med tidens ånd burde den frihed, som
den 1. januar 1862 indtrådte i næringslivets afbenyttelse, betegne det tidspunkt,
hvorfra tillige dateres ophøret af tidligere kun alt for hyppige retssager angående
sådanne afbenyttelser«. — Om noget af det principielle i næringsloven udtaler
»Handelsudvalget« i det samme svar: »Da det i henhold til næringslovens § 37
hverken er forment nogen at opkøbe landmændenes husflidsprodukter eller at
faldbyde sådanne opkøbte varer til beboerne på landet og i købstæderne, når
blot et fast udsalgssted undgåes, så skønnes det ikke, at andragenet . .., forsåvidt det angår omløbere med indenlandske husflidsprodukter med rette kan være
genstand for klagen. Hvad derimod omløben med andre såvel inden- som uden
landske varer angår, da forbyder næringslovens § 42 i bestemte udtryk sådan
huseren; men udfaldet af flere af de forhen førte retssager har nok som vist, hvor
vanskeligt det er, mod den anklagedes benægtelse, at bevise, at en vare er tilvir
ket i udlandet«.
En skribent gav udtryk for overgangen til de nye tider på følgende poetiske
måde:

Faget — ufødt blunder
hundreder af år,
til forløsning under
friheds gyldne kår,
da det sindigt glider
ud af lavstvangs skød.
For vor stand omsider
dag og vej frembrød.

Handelen med kniplinger.
Et kapitel for sig danner kniplingsindustrien og handelen med kniplinger her i
landet. På Tønderegnen var der opvokset en kniplingsindustri, som nåede sit høj
depunkt i 1800-tallet. Det var fremragende håndarbejde og hjemmeindustri, som
blev berømmet viden om og solgt som en særlig fin specialitet, naturligvis først
og fremmest til pynt for damerne, men i ikke ringe grad også til herrernes den
gang noget pyntede klædninger. Afsætningen fandt sted herhjemme og i stort
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omfang også til udlandet. Eksporten i 1805 skulle således udgøre ca. 250.000 Rdl.
Nogle få år senere opgjordes antallet af kniplingshandlere herhjemme til ca. 200.
I løbet af det følgende århundrede skulle denne særlige blomstrende industri
imidlertid sygne hen, efterhånden som der blev opfundet maskiner, som kunne
udføre næsten det samme fine arbejde. I 1809 opfandt Heathcoat en maskine,
som kunne fremstille bobinet. Efter at denne maskine senere var blevet forbedret
med en jacquard-mekanisme til mønstervævning, kunne man fremstille al slags
mønstret bobinet og maskinkniplinger, som ligeledes lignede det håndgjorte. Fra
1820-eme hører man om de første udenlandske, maskinfremstillede kniplings
varer herhjemme.
I København blev kniplinger forhandlet af særlige kniplingshandlere, til stor
fortrydelse for medlemmerne af »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet«. Disse
sidste hævdede, at de måtte have eneret på at forhandle den maskinfremstillede,
udenlandske bobinet, da den kom på markedet, men kniplingshandleme fast
holdt, at de havde ret til at handle også med bobinet, der anvendtes som mel
lemværk til de klædningestykker og den pynt, hvortil kniplingerne brugtes. Flere
retssager blev ført, magistrat, fabriksdirektør og general-toldkammeret blev
spurgt, men det endte med, at der ved en kancelliplakat af 27. august 1828 blev
meddelt de kniplingshandlere, der var bosat i købstæderne, fortsat ret til at for
handle bobinet fra deres butikker.

Engroshandel — detailhandel.

Foruden »Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet« fandtes der på samme tid
3 andre handelslav, nemlig »Isen-, urtekræmmer- og sukkerbagerlavet«, »Hør
kræmmerlavet« og »Vintapperlavet«. Var man således med lavenes stiftelse
efterhånden kommet ind i ret faste brancheopdelinger af handelen, så bestod der
dengang ikke den samme inddeling mellem engroshandel og detailhandel, som
skulle udvikle sig senere. Mange medlemmer af lavene drev ved siden af deres
detailhandel omfattende engrosvirksomhed, således at de både forsynede deres
egne butikker og deres lavsfællers. I en forordning af 16. april 1681 blev der
givet direkte udtryk for, at engroshandlende også havde tilladelse til at drive
detailforretninger.
I den brydningstid som gik forud for Grosserer-Societetets dannelse i 1742,
formulerede den meget aktive oldermand for Hørkræmmerlavet, David Johan
Berndt, engroshandlens formål på følgende måde: »At udføre landets egne frem
bringelser og afsætte dem på udenlandske steder mod rede penge eller i bytte
mod udenlandske produkter. Fremdeles som Hamborgs og Hollands købmænd
at drive transithandel mellem fremmede pladser for at hjemføre udbyttet hertil.
Endvidere gennem de bestående kompagnier at drive handel på oversøiske lande,
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En gros lager 1874. Annonce i Illustreret Tidende (Københavns Bymuseum).

såvel som også hval- og sælfangst. Og endelig som forlæggere at etablere en
indenlandsk industri til forsyning af hjemmemarkedet og om muligt til eksport«.
Derimod ville Berndt ikke anerkende importen af udenlandske varer til forsyning
af detailhandlernes butikker som rigtig engroshandel. Denne tilførsel måtte, efter
hans opfattelse, være detailhandlernes egen sag. Dens udøvere var fra ungdom
men oplært ved denne handel, kendte bedre end grossererne varernes beskaffen
hed, deres rette behandling og opbevaring og kunne derfor bedre varetage denne
opgave. Især vendte han sig mod en klasse »engroshandlende, som køber deres
varer her ved staden af engelske, hollandske eller andre fremmede for at sælge
dem til detailhandlerne, idet sådanne køb fra anden eller tredie hånd kun tjente
til at fordyre varerne«. — Udover den beskrivelse af datidens forhold, som udta
lelsen indeholder, giver den dog mere et karakteristisk billede af tidens tanke
gang, der mere gik ud på at fordele og fastholde en række rettigheder for sin
egen stand, end indrette sig hensigtsmæssigt efter naturens og økonomiens love,
5
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således som fordelingen mellem engros- og detailhandel i dag i det store og hele
blot må betragtes som en praktisk arbejdsdeling, der er fordelagtig for alle im
plicerede parter.

Ind i det 20, århundrede, — Provinskøbstæderne,
Det har tidligere været omtalt, at København i størrelse og erhvervsmæssig ud
vikling op gennem århundrederne lå betydeligt foran de danske provinskøbstæder, men i sidste halvdel af 1800-tallet ser vi, at provinsbyerne er vokset betyde
ligt under den stærke udvikling, som århundredet bragte. Først i 1876 samledes
imidlertid de jydske manufakturhandlere til møde i Ålborg for at stifte den første
»Dansk Provins Manufakturhandlerforening«. Man havde altså slet ikke været
organiseret på samme måde, som den københavnske manufakturhandel havde
været det helt tilbage til 1500-tallet.
Fra det afholdte møde får man et klart billede af, hvilke problemer der be
skæftigede provinsmanufakturhandleme, ved at se på den dagsorden, som blev
behandlet på mødet.
— Hvorvidt der bør foretages skridt til at forhindre, at fallitboers varebehold
ninger realiseres ved detailudsalg fra fallenternes butikker?
— Hvad kan der gøres for at modarbejde fremkomsten af så mange akkord
forslag, som i reglen antages af grossisterne og fabrikanterne? »Sligt må an
tages at styrke den tiltagende svindel og indvirke skadeligt på hele forret
ningslivet«.
— Krav om, at de handlende i provinsen stilles lige med de handlende i Køben
havn m.h.t. kreditoplagsretten.
— Krav om, at den nuværende tid, der er fastlagt for klareringer, bliver ændret.
— Krav om ensartet fortolkning af manufakturvarer på alle toldsteder i landet.
— Forslag om overgang til benyttelse af den nye mønt.
— Forslag om overgang til brug af metermål i stedet for alenmål.
— Hvorledes kan de prøverejsendes formentlige overtrædelse af de lovbefalede
bestemmelser på landet bedst kontrolleres?
— Forslag om oprettelse af en forening til understøttelse af trængende hand
lende og deres enker.
— Forslag om forbydelse af husering af uldvarer, som til dels sker med fabriks
fremstillede varer, og som samtidig benyttes til omløben med en mængde
manufakturvarer af forskellig slags.
— Forslag om en permanent handelsforening af Jyllands eller måske hele landets
manufakturister.
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Manufakturhandel i Østergade 56 i 1890’erne. (Københavns Bymuseum).

De efterfølgende år var det hovedsageligt disse opgaver, foreningen beskæfti
gede sig med — for nogle af opgavernes vedkommende til langt ind i dette år
hundrede.
Provinsmanufakturhandleme havde i vid udstrækning direkte forbindelse til
det udland, hvorfra deres varer kom. Da hovedparten af manufakturhandlerens
varer var af udenlandsk oprindelse, skabte denne internationale forbindelse en
vis anseelse og værdig position for manufakturhandleren i datidens borgerskab,
og en skribent fra dengang påstår endog, at dette medførte, at der i mange pro
vinsbyer var blevet tradition for at vælge en manufakturhandler til bankdirektør
for den lokale bank.

København.

»Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet« var i 1862 blevet afløst af »Manu
fakturhandlerforeningen«. Selv om omløberproblemet blev overført til den nye
forening, så skulle de nye tider dog i større udstrækning medføre nye og andre
problemer, som optog standen. Toldspørgsmålet synes således på foreningsplan
at have beskæftiget branchen betydeligt. Butikkernes lukketider blev indgående
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drøftet, og ved helligdagsloven af 1891 blev det endelig vedtaget, at butikkerne
skulle være lukkede om søndagen efter kl. 9 formiddag. Uddannelsen af bran
chens unge, de nye tiders reklameproblemer, forsørgelsen af standens gamle var
altsammen opgaver, som interesserede og beskæftigede manufakturhandelen.
Kvindernes ligeberettigelse kunne heller ikke gå uden om en forenings liv, al den
stund det ofte måtte være naturligt, at enker overtog mandens forretning efter
dødsfald, ligesom kvindernes friere stilling i samfundet jo også medførte, at kvin
der selvstændigt ønskede at etablere sig. Men helt ind i det 20. århundrede måtte
kvinderne stadig »tie i manufakturhandlerforsamlingerne«. Først i 1909 fik kvin
derne mulighed for at blive selvstændige medlemmer af Manufakturhandlerfor
eningen.
Manufakturhandelens grossister har udover et naturligt medlemsskab af »Gros
serer-Societetet« og »Provinshandelskammeret« været organiseret i deres egen
forening »Foreningen af danske Manufaktur-Grossister« siden 1888. 3 år for
inden havde en kreds af københavnske grossister inden for manufakturbranchen
stiftet branchens egen akkordafdeling, som gav stødet til hovedforeningens etab
lering.
Erhvervslivet, handelens og dermed også manufakturhandelens udvikling i
det 20. århundrede er sket med rivende hast. Og dog synes denne udvikling ikke
at have været af så revolutionerende karakter, som århundredets forinden. At
forsøge at foretage en historieskrivning for indeværende århundrede vanskelig
gøres derfor også af den risiko, at man hurtigt vil komme til at kollidere med
de kapitler i nærværende bog, som beskæftiger sig med handelens problemer
i dag. Derfor afstås der herfra. — Der afstås også fra forsøget udfra den betragt
ning, at de udviklingstendenser, som netop tegner sig for branchen i vore dage
med helt nye salgsformer, salgsmetoder, butikker og varer, kan tyde på, at det
bliver dette århundredes anden halvdel, der kommer til — set i perspektiv —
at præge århundredet. Men det kan ikke være en historiebeskrivers opgave at
beskæftige sig med fremtiden.

SMÅSTREJF OM KLÆDEDRAGTEN I DANMARK
Af museumsinspektør Erna Lorenzen,
Skønt Danmark i gammel tid hverken tekstilteknisk eller modemæssigt har været
nyskabende, ejer det for tekstilforskere dragter, der påkalder sig den største inter
esse. Særlige jordbunds- og fugtighedsforhold i forbindelse med datidens jord
fæstelser i udhulede egestammer gør, at det blev i Danmark, at de ældste klæde
dragter i Europa er fundet. At disse dragters stoffer og sandsynligvis også snit
har deres spædeste oprindelse i fjerne egne, hvorfra kendskabet til tekstilteknikken
er vandret, snart uendelig langsomt, snart i ryk, er en anden historie, som ligger
uden for denne lille redegørelses rammer.
Gennem den ældre bronzealders egekistefund (ca. 1400-1200 f. Kr.) ved vi
temmelig nøje, hvordan tidens sandsynligvis højtstående mænd og kvinder har
været klædt, når de var i deres bedste tøj.
Mandsdragten, som den kendes fra Muldbjerg, består af omtrent knælang
kofte, fastholdt med læderremme over skuldrene og læderbælte om livet. Ved
andre fund er et lændeklæde trådt i stedet for koften. Over skuldrene har man
den båret en pompøs kappe, vævet af eet stykke, hvis ene buede langside har
været slået tilbage som en sjalskrave. Hertil hørte en halvkugleformet kalot el
ler hue, syet af flere lag sammenlagt tøj og udvendig dækket af et tæt, syet flos
lag. Modeskabere og idéfolk i dag har tydeligt været inspireret heraf til de
flos- og løkkevævede huer, der kom frem omkr. 1960, og som snart blev lavet
af angorauld og nylon. Piger i snart sagt alle aldre, der ville følge modens bud,
bar dem som en lådden glorie om hovedet. Medens bronzealderens mandshue
og i øvrigt hele dragt havde det lådne dyreskind som forgænger, er man nu
gået den modsatte vej. Pelshuen blev højeste mode, i denne omgang afledt af
de strikkede og vævede.
Kvindedragten fra Egtved har optaget forskerne meget, skønt andre bronze
alderfund fra samme periode også er af stor interesse. Således er der Borum
Eshøj-kvindens sprangede hårnet og Skrydstrup-pdgens meg£t komplicerede
håropsætning med valk og spranget hue samt broderi på trøjen. Egtved-pigen
har båret en kort trøje med halvlange ærmer, der i form nøje svarer til de
to andre kvinders trøjer, som alle ved deres snit viser at være udviklet af en
trøje af dyreskind. Mest egenartet og fremmed for nutidsmennesker er dog
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Egtved-pigens velbevarede snoreskørt og bæltet med den lange kvast. I ca. 30
andre grave fra ældre bronzealder er der fundet en del små bronzerør med
rester i sig af sammentvundne snore. Tekstilforskerne har tydet disse rør som
pynt på snoreskørter, hvorved deres brug må anses for at have været almindelig.
Et par små bronzefigurer fra den yngre bronzealder, den ene fra Itzehoe i
Holsten, viser ligeledes kvinder i snoreskørt.
I det hele er de her omtalte mands- og kvindedragter uden tvivl gode
typer på både tekstilteknik og snit i klædedragten i Danmark for 3300-3100
år siden — for snoreskørtets vedkommende endog over et længere tidsrum. Efter
rigdom og interesse har hver især så enten forenklet dragten eller tilføjet indi
viduelle detailler, som vi ved, folk har gjort og stadig gør i vor egen tid, selv
om de nok så meget følger den bestående skik eller mode.
Medens klimaet var mildt og varmt i Danmark i bronzealderen på egeskove
nes tid, ændrede vejret sig i en sådan grad, at skinddragter og store usyede tøj
stykker blev almindelige at klæde sig og næsten svøbe sig i både for mænd og
kvinder gennem den keltiske jernalder (fra ca. 400 f. Kr.).
Det sure vejr fortsatte også på denne side af vor tidsregning. Skønt det danske
fundmateriale af dragter fra denne tid er mere end ufuldstændigt, mener man
dog på grundlag af tyske fund og de gengivelser af germanerne, der f. eks.
findes på Marcussøjlen, at kunne fastslå, at bukser eller broge også kom i brug
i Danmark i romersk Jernalder (0. — ca. 400 e. Kr.), og sandsynligvis har
man hertil brugt en ret primitiv kjortel, der nåede knæet, medens kvinderne gik
i en lang dragt.
I Egnende antræk, men sandsynligvis i enkeltheder mere gennemtænkt og
udviklet, drog de på en gang berygtede og berømte vikinger ud på deres togter.
Deres kvinders fornemme dragt kunne endog være forsynet med slæb. Således
klædt vandrede man ind i Nordens middelalder, det tidspunkt da kristen
dommen greb ind i nordboernes liv, gudehov forsvandt, og det store kirke
byggeri tog sin begyndelse.
Takket være kirkernes udsmykning kan vi gennem disses kalkmalerier fra
omkr. 1100-tallet og navnlig noget senere nogenlunde følge dragtudviklingen
i Danmark, selv om man ikke må være blind for, at mange håndværkere kom
sydfra, medbringende indtryk og idéer.
Det er nødvendigt, når man taler om klædedragten overhovedet, hele tiden
at gøre sig klart, at de forskellige befolkningslag ikke lige stærkt og udpræget
har fulgt den bestående modes bud. Der har været en stor social lagdeling, og
den har også gjort sig gældende i påklædningen — også i de tidligere omtalte
perioder i forhistorisk tid, hvor der sådan set ikke kan føres bevis for påstanden.
Mændene havde på vikingetiden, som lige nævnt, en knælang kjortel samt
en form for lange bukser — broge. På landet har den jævne mand helt op til
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onikr. 1700 brugt en kjortel til at trække over hovedet i længde fra noget over til
noget under knæet. Den blåstribede arbejdsbluse med slidser i siderne og linning
i halsen har så vel hos landarbejderen som hos københavnske »mælkedrenge«
langt op i vort eget århundrede været en brugbar beklædning. Af hvidt percales
med blå eller røde striber anvendes formen endnu af murersvendene i Køben
havn. Endelig er den om sommeren nu så moderne måde at bære den efterhån
den korte skjorte på blot et bevis for, hvordan en enkel, ret ukompliceret beklæd
ningsgenstand sejlivet følger med ned gennem tiden, af og til forsvinder, men
atter dukker op, når der enten danner sig en slags tradition for det, eller det lige
frem bliver moderne. I det sidste tilfælde har moden bredt sig både op og ned i
befolkningslagene. Skjorten eller kjortlen, som oprindelig svarer til middelalderens
underkjortel, og som dengang også var hjemme- og arbejdsdragt, har været be
kvem, praktisk og egnet for folk med fysisk arbejde, derfor holdt den sig så man
ge hundrede år på landet, mens moden skiftede, og skjorten blev underbeklæd
ning i de højere lag.
Engang i 1200-årene viste dønningerne fra korstogene sig i Danmark bl. a.
ved, at fornemme folk gjorde mandskjortelen lang, som man havde set den i
Orienten på de fjerne togter. I denne periode var således i de førende kredse
begge køns dragter lige lange, og fund fra nordbokolonien på Herjolfsnæs viser,
at klædningerne var vanskelige at skelne fra hinanden.
Efter denne stofmæssige flothed med brug af store mængder af kostbare, ind
førte tøjer bliver mændenes kjortel atter kortere. Indtil engang i sidste halvdel
af 1300-årene var kjortlen knælang. Benene dækkedes af hoser, der syedes af
læder eller klæde. Man yndede stærke farver og variation i en sådan grad, at
man en længere periode brugte forskelligt farvede hoser, ligesom kjortlens to
halvdele i længderetningen kunne have hver sin farve, undertiden modsvarende
hosernes. På hovedet kunne manden have en rund kalot, men en almindelig
og praktisk hovedbeklædning var tophuen, som sandsynligvis går tilbage til old
tiden. I middelalderen blev tophuen en overgang til strudhætten, idet den for
længedes med et skulderslag og selve toppen fik »strud«, d. v. s. en lang hale
ned ad ryggen. Da denne hale forsvandt, forblev den gode, varme hovedbeklæd
ning hos den jævne befolkning. Den lunede godt i nakken for blæsten, og den
sad fast på hovedet. Endnu i 1800-tallet kendes fra Jylland hæt’ eller hat’slaget
af højrødt klæde, foret med hvidt vadmel. En sort vatteret kyse med skulder
slag og pyntet med sløjfer og bånd brugtes af kvinder i slutningen af forrige år
hundrede. Endelig må det tilføjes, at de tre isvintre under besættelsen i 1940—45
inspirerede modefolk, der ellers ikke havde megen lejlighed til at udfolde sig,
til atter at lancere middelalderens strudhætte og bondens hæt-slag. Det var atter
kvinderne, der med glæde iførte sig et tidligere mands-hovedtøj, nu hed det
bare en pipaluk!
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De tre stadier i strudhættens udvikling viser,
hvorledes moden går i ring.

Middelalderlig strudhætte, Grønland, ca. 1400.
Fot. Nationalmuseet.

På middelalderens kalkmalerier ser man, hvordan mændenes kjortel efterhån
den bliver kortere og kortere indtil det næsten uanstændige. De arbejdende folk
lader ofte de generende, uelastiske læder- eller klædehoser hænge »i ål«, medens
man i de modeførende lag finder på at forbinde de to ben med kiler, så det
bliver et helt klædningsstykke, der sidder stramt og svarer godt til den mun
dering, som brugtes i krig, ridderspil og turneringer — rustningen. I senmiddel
alderen bar man en overgang spidse snabelsko til de lange, stramme hoser; en
kortere tid fik snabelen endog »strud«, hvorved hele beklædningen må have
været så ovenud upraktisk, at kun nutidens sylespidse sko og stilethæle formår
at overtrumfe dette modelune.
De fornemme kvinders dragt fulgte mandens, hvad dyre indførte stoffer og
strålende, næsten voldsomme farver angår. Særligt virkningsfuldt var det, at
også kvindedragten en lang tid bestod af under- og overkjortel, og begge skulle
ses. Det medførte dels opheftninger, dels stærke udskæringer ved ærmegab, ær
mer og halsudringning, så underkjortlens modfarve trådte kontrasterende frem.
Medens kjortlen hidindtil havde været helskåren, blev den i Italien omkring
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Hæt’- eller hat’slag. Ant. ca. 1800,
fra Gerlev hrd. »Den gamle By«.

Pipaluk fra omkr. 1940—42.
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1450 overskåret på tværs i liv og skørt. Det var et afgørende brud med en form,
der havde været brugt i århundreder. Helt radikal blev ændringen dog ikke
i første omgang i store dele af Tyskland og Skandinavien. Her var det navnlig
underbeklædningen, som blev overskåret og til dels sammensyet igen, medens
overkjortlen, som det senere skal nævnes, i mange tilfælde bevaredes helskåren.
Medens der gennemgående er talt om modedragtens ændringer, må man gøre
sig helt klart, at disse dragter så at sige helt var baseret på indførte og kostbare
stoffer af fint klæde, fløjl og silke. Det er hoffets, adelens og de store godsbe
sidderes fine paradetøj, det man viste sig i for omverdenen, det som skulle ses,
beundres og misundes en, det som almuen i stum ærbødighed skulle bøje sig
for. Formentlig har selv rige folk også haft tarveligere tøj til hjemme- og hver
dagsbrug, og dér har man vel nok kunnet bruge dels billigere indførte uldstof
fer, dels det hjemlige vadmel i farvet stand, om ikke andet så til underbeklæd
ninger.
For bønderne og den jævne befolkning i by og på land i det hele taget har
det ufarvede vadmel af hjemlig tilvirkning uden tvivl været det almindelige.
Hverken den personlige renlighed eller tøjvasken har været overdreven, så man
må regne med, at hverdagstøjet endog op til vor egen tid har været mere eller
mindre gråt. Da farvet, stampet og overskåret vadmel var dyrere end det ufarvede og ubehandlede, har man sikkert efter økonomisk evne brugt det farvede
til stadstøjet. Undertøjet, d. v. s. henholdsvis skjorten og særken, var ligeledes af
vadmel. Hørlærred var i middelalderen så dyrt, at kun de rigeste kunne tillade
sig at anskaffe et enkelt stykke; desuden lagde man hele vægten på det, der
skulle ses.
Hvad snittet i tøjet angår, har den brede befolkning ikke nær tilsvarende
kunnet følge med. Ved nyanskaffelser har man nok søgt at lempe sig, når der
var sket en væsentlig ændring i de højere lags tøj, eller man ved krigsbegiven
heder havde set, hvad soldaterne var iført. Næsten umærkeligt har dragterne
efterhånden ændret sig, men de store udsving har hovedparten af folk på den
tid og helt op til omkring 1800 afholdt sig fra — både af økonomiske grunde
og den rent standsmæssige forskel, der som tidligere nævnt var overordentlig stor.
Omkring år 1500 holdt en af Danmarks rigeste og fornemste mænd sin dat
ters bryllup. Han har været en omhyggelig mand, der holdt en vis form for
regnskab med sine udgifter. Der er dog også en del selvfølelse og selvgodhed
i indledningen: »Dette efterskrevne har jeg Oluf Stigssøn kostet på min datter
Magdalene ved hendes bryllup----------- «. Oluf Stigssøn var af den fornemme
slægt Krogenos, og brudgommen var Tyge Brahe til Tostrup, farfar til astrono
men. Tager man blot det, der er anvendt til dragterne ud af den vidtløftige
opremsning og udelukker priserne, får man alligevel et godt begreb om stof
ferne og de brugte sammensætninger:
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8 alen gyldent samit, 10 alen rødt og 16 alen sort fløjl, 8 alen gult damask
og 7% alen sort fløjl, det kom på det gule damask, står der meget oplysende
10 alen grønt engelsk af det bedste til et par klæder, 16 mark for foret, der
kom under. 10 alen rødt engelsk til et par klæder, 26 mark for foret under
kjortlen og kåben. 5% alen gult damask, det kom på en blå kjortel. 6 alen til
en grøn kjortel, en anden grøn kjortel kom 6 alen til. 5 alen til en rød kjortel
med hermelin. 4 alen grønt lundest til en underkjortel. 5 alen fløjl, 1 hoved
guld, 1 kæde, 1 halsbånd og 1 spænde. 27 alen perler, foruden perlerne i hen
des kjortel. De 27 alen kom på Magdalenes perlehue og Tyge Brahes skjorte
lad. Tønnes perlestikker får 12 mark for at lave perlehuen og 8 mark for skjorte
ladet. 6 alen klæde i den kjortel, perlerne kom på. 2 bryllupsskjorter og 19 andre
med 5 alen til hver skjorte, og Tønnes perlestikker får 4 skilling for hvert skjorte
lad på i alt 15 af skjorterne.
Kvindernes underkjortel blev i middelalderen i flæng kaldt særk eller skjorte.
Den gamle skik, at bruden gav brudgommen bryllupsskjorten, er tydeligt fulgt.
Men nogle af de andre skjorter kan for så vidt godt være til Magdalene selv.
De kan også være til brudesvendene — begge muligheder er til stede. Foruden
det nævnte kommer en del guld, sølv, perler og hermelin.
Alene af de opførte stoffer får man en virkelig fornemmelse af rigdom og
farveglæde. Det har været et bryllup, hvortil fornemme venner og slægtninge
er kommet fra nær og fjern. Der var mad og drikke til flere hundrede menne
sker i adskillige dage. Basuner, trommer og klarinet underholdt gæsterne og
ledsagede kædedansen ved denne storslåede fest, hvor selv de fattigste på egnen
vel har kunnet spise sig mæt.
Med de sydligere landes smag og levevis har det nævnte bryllup dog næppe
kunnet måle sig. Om selve den daværende konge — kong Hans — ved man,
at han endnu levede jævnt og næsten borgerligt, og han »holdt sig altid gerne,
både med klæder og værge, efter god gammel, tarvelig dansk sædvane«. Og
denne gode, tarvelige levevis har sikkert været den almindeligste i hverdagen —
også for adelen.
Men den jævne borgerlighed skulle ikke vare så længe. Ædelt metal strøm
mede fra Amerika mod Europa. En bølge af pragtsyge drev over landene og
nåede også Danmarks hof og adel. Da Frederiks I.s datter, Dorthea, skulle ægte
markgreven af Brandenborg i 1526, får Anders Bille ordre til at ledsage hende
og udstyre sig med et følge på 12 svende »og udrede dem udi sådan klædning
og farve, som dette mønster udviser, os, desligeste hende og Danmarks rige, til
ære. Og ville I også være fortænkt at forsørge Eder selv med gode klæder og
klenodier til Eders egen person----------- «. Samtidig får Anders Billes hustru,
fru Pernille — en søster til den før nævnte brud, Magdalene — besked på at
være frøken Dortheas hofmesterinde på rejsen »tagende med Eder Eders stadse
ligste klæder, kæder, halsbånd og andre smykker på det allerstadseligste«.
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Et sådant påbud om at klæde sig på det allerstadseligste var naturligvis i den
grad et eksempel til efterfølgelse for dem, der havde midlerne dertil, at pragt
lysten åbenbart må have taget et voldsomt opsving. For allerede i 1528 må Fre
derik I udstede en forordning imod »at nogen ridder eller god dansk mand har
mere end 3 par klæder af silke, dog hofmester og marsk alene undtagne------- «.
Det samme forbud gjaldt adelens damer, »ingen ridder eller god mand af adelen,
som udgiver sin datter, skal give hende mere end 3 par silkeklæder, dog dertil
tarveligere klæder af klæde, eller andet undtagen silke«. Heller ikke gylden
stykke, perlekjortel, perlehue, bøjler og hovedbånd eller andre perlesmykker må
den gode danske mand give sin datter. I den københavnske reces af 1547 gen
tages forbudet »efter menige adels begær«. Det er ikke svært at se, at adelen
gennem et sådant forbud ville hindre, at borgerlige skulle overstråle dem.
En lang række renæssance-portrætter fra det følgende halve hundrede år af
den danske adel viser imidlertid, at denne selv, hvad pragt og overlæssethed
angår, i alle tilfælde intet lod sig sige. Dragtmoden ude fra de toneangivende
lande — Spanien, Italien, Frankrig, Holland og Tyskland — fik da så her sin
egen udformning, medens man fuldt ud lod sig inspirere af tidens glæde for
farver — skarlagenrødt, brandgult, papegøjegrønt, himmelblåt o. s. v. samt blom
mede fløjler med indvævede guld- og sølvtråde, endvidere også sort fløjl, der var
en virkningsfuld baggrund for de mange smykker. Man var begejstret for det
pragtfulde, det strålende, og man ville vise det frem, simpelthen overgå hinan
den i påfund.
På let skrævende ben med sorte, stramme hoser står adelsmanden i den for
nemme festdragt. Bukserne slutter oven for knæene og kan hos nogle ligne et
par vældige græskar, udstoppede, som de har været, med fæhår eller andet
materiale for at holde dem udspændte. De kan også bestå af opslidset »overtøj«,
hvorigennem tyndere silketøj hænger ud i kraftige poser og overflødiggør andet
fyld. Disse pludderbukser eller pludderhoser gjorde navnlig lykke hos ungdom
men, medens den stilfulde mand i moden alder, der sad i kongens råd, har
været nok så besindig. På de fleste af billederne er disse store herrer iført den
hoftelange, til tider til knæene nående kappe. Skønt nogle af disse har ærmer,
hænger kappen oftest løst på skuldrene, hvor den tilmed tit er ekstra udpolstret.
Der er opstående, pelsforet krave, som fortsætter nedefter på den tilbageslåede
forkant, hos nogle er kappen helt pelsforet. Som kappen uden tvivl var et vær
dighedstegn hos bronzealdermanden, er den det ikke mindre hos landets ledende
skikkelser under renæssancen. Den til hoften nående vams eller trøje, som ses
under kappen, forstærker indtrykket af rigdom. Vamsen er polstret, især ned
efter mod spidsen, og en tæt række knapper af ædelt metal understreger »gåsemavens« bue. Knaprækken går helt til den opstående trøjekrave, hvorpå den
hvide pibekrave hviler. Det var denne krave, der begyndte som en smal ruche
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og senere voksede i omfang til et stort, rundt fad, som hovedet tilsyneladende
var serveret på — et hoved med kind- og overskæg samt fip, til tider med kro
nen på værket — en højpuldet hat, forsynet med bånd, fjerdusk og agraf.
Nogle har fine metalhager langs kappekanten og svær guldkæde lagt om halsen
adskillige gange. Bred, værdig og selvfølende er adelsmanden, og hans hustru
står ikke tilbage i kostbare klæder og smykker.

Fra middelalderen havde den rige kvinde brugt over- og underkjortel —
overkjortlen snart opskåret, snart ærmeløs og snart opheftet, så begge klædnings
stykker kunne ses. I mange af de danske renæssance-portrætter ser vi især en
speciel udformning af samme idé. Adelsfruen kan være iført en underkjortel eller
livkjortel i en lys farve eller af stormønstret guld- og sølvindvirket fløjl. Af dette
ses dels de lange, fuldkommen snævre ærmer, som går godt ud på hånden, dels
en trekant foran, der kan begynde med spidsen ved halsen og slutte i bredden
ved gulvet. Ærmerne kan også være af andet stof end forbredden eller sidde i
overkjortlen. Denne er gerne ensfarvet eller af mønstret fløjl og synes i de
fleste tilfælde at være helskåret, altså uden deling i taljen, og ofte har den gan
ske korte, polstrede pufærmer. Overkjortlen kan også blot åbne sig fra taljen,
så underkjortlen kun ses i en trekant herfra ogsåledes svarer til et skørt. Yder
ligere har overkjortlen ligesom mandens trøje en høj flip, der bærer den hvide
pibekrave oppe, og ved håndledet er der ofte en hvid ruche. Endelig brugtes på
samme tid også den vide, åbne, først omtalte overkjortel eller overkjole med
skørtet under fra taljen og en brystsmæk af kostbart stof i livet, som dækkede
skørtets tilslutning i taljen.
Moden ude i verden på denne tid er langlivet og taljeslank, hvilket opnås
ved korsettets indførelse og dets modstykke nedefter til at bære de kraftige stof
fer ude — krinolinen — eller som den kaldtes i sit hjemland Spanien — vertugale. Også i Danmark har de førende damer haft en form for afstivning under
de tunge, glatte kjoler, der på billederne formelig står om skikkelsen som en
kegle. I Tyskland kaldtes dette »stivskørt« af stof og fiskeben, metaltråde o. lign,
for en klokke. Navnet kendes også her i Danmark senere som det inderste bæ
rende skørt med tilsyet livstykke.

På hovedet bærer adelskvinderne kostbare perlehuer, der tit ikke lader håret
synligt, og endelig er dragterne meget ofte endnu mere overlæssede med guld
kæder, guldtoppe og guldstifter end mændenes. Da Christian IV.s søstre skulle
giftes, fik de hver 2.686 guldtoppe til kjortelbesætning og 50 alen guldkæde til
samme brug. Selv om det her er kongedøtre, der er tale om, som skal glimre,
»riget til ære«, så viser den Kalundborgske reces af 1576, at pragtlysten var så
stor blandt de formuende familier, at man på øverste sted syntes at måtte gribe
ind: »------- efterdi vi og forfare, at her udi riget------------- bruges stor overflødig
pragt blandt fruer og jomfruer med smykker og ædelstene, som de ikke aleneste
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bruger på huer, men også besætter deres klæder dermed, så at de smykke dem
fast lig fyrstinder og ydermere, end deres stand udkræver------------ «. Det blev
til forbud, der lige så lidt som tidligere blev overholdt. Og da svære guldkæder
og portrætmedailloner var blevet til kongelige hæderstegn for rigets gode mænd
samt til fremmede, der gæstede hoffet, var det ikke mærkeligt, at kvinderne
fulgte med, som en dyrebar pendant til manden, i en tid, hvor smykker og
kostbare klæder var en pengeanbringelse.
De hvide pibekraver voksede sig efterhånden store, og omkring 1600 var de
blevet til mere fritvoksende møllestenskraver, eller man nøjedes med opstående
pibekraver bagtil og udringede kvindekjolen fortil. Sluttelig lagde kraverne sig
ned over skuldrene. Nogle bar dem i store, bløde folder eller piber, siden blev
de alle glatte med brede kniplinger udenom og tilsvarende brede opslag eller
manchetter på ærmerne både i mands- og kvindetøjet. Til gengæld bliver guld
smykkerne færre — det er, som om perlerne på kvindetøjet bedre lader sig
forene med de lidt lettere stoffer og kniplinger, der nu får en fremskudt plads
på dragten. I middelalderen og ungrenæssancen havde man broderet kniplinger,
de unge adelsdøtre lærte det bl. a. i klostrene, men i første halvdel af 1500-tallet
havde de kniplede kniplinger nået Tyskland fra Italien, og nu bredte teknikken
sig over Europa. I Danmark var det egnen omkring Tønder, der blev centrum
for kniplingsindustrien, der allerede har været godt i gang fra begyndelsen af
1600-tallet, da Christian IV i 1619 i Valsbøl køber lærred og kniplinger for
889 rdl., og næste år betaler han en kniplepige i Flensborg 10 rdl.
I forbindelse med de lettere stoffer og kniplinger er det ikke blot kraverne og
smykkerne, der ændrer sig, men begge køn får en helt anden figur. Taljen ryk
kes op oven for sin naturlige plads, ærmerne bliver rummeligere, hos kvinderne
ligefrem skinkeærmer, stramme ved håndledet og med de omtalte hvide knip
lingsmanchetter. Den lange overkjole forsvinder til dels og erstattes af en
»stacket«, d. v. s. en godt hoftelang trøje, som livet hedder på denne tid — for
øvrigt en betegnelse, der holder sig til begyndelsen af 1800-tallet. Trøjen har
løsthængende skød, undertiden med flere opslidsninger, såkaldt »flasket trøje«.
Underdelen, d. v. s. skørtet, falder med bløde folder over det omfangsrige hofte
parti, hvis virkning er forstærket med en udstoppet ring eller pølle i stedet for
eller sammen med den tidligere omtalte »klokke«, som havde været brugt i det
foregående århundrede.
De lettere stoffer kommer også i brug til mandsdragten. Trøjen går til hoften,
og bukserne fortaber sig i de langskaftede »ryslædersstøvler«, der nu er tilbehør
til mandens påklædning. Først er støvlerne ret stramme, siden falder de blødere
og får ombøjet krave, der længere hen i århundredet en tid bliver af over
ordentlig store og upraktiske dimensioner — et af de mange udtryk for barok
kens trang til overdrivelse.
Skønt strømper af læder, klæde og linned endnu i lang tid bruges af jævnere
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folk, er de strikkede strømper nu ved at vinde indpas hos dem, der havde råd
til at købe dem. Strikning havde været kendt fra tidlig middelalder, men ingen
havde fundet på at bruge teknikken til hosestrikning. Man ved, at Henrik VIII
fik sine første strikkede hoser kort før sin død i 1547; de kom fra Spanien. I
1589 opfandt magister William Lee i Cambridge »strømpestrikkestolen«. På
grund af denne forsyndelse måtte han flygte til Frankrig, der nu blev hoved
center for Europas strømpetilvirkning. Foruden de håndforarbejdede nåede også
de mere maskinelt fremstillede strømper Danmark og blev modtaget med stor
glæde, selv om de ikke i styrke kunne måle sig med læder. Silkestrømperne var
det allerfineste. For at skåne dem, når man havde støvler på, trak man tykkere
overstrømper på, der foroven blev forsynet med broderi og knipling, som nu
fra under knæet vældede ned over benet. De kaldtes støvlestrømper. I det fore
gående århundrede havde man undertiden brugt nogle rørformede futteraler,
som de stramme strømper enten rulledes op over eller blev fastholdt til som et
mellemled til de korte, dengang udstoppede bukser. Her hjemme fordanskede
man det fremmede ord for dem: canone til kanoner. I 1600-tallet — baroktiden,
som vi nu er i — gik udtrykket kanoner over på støvlestrømperne og sluttede
med blot at være den kniplings- eller lærredsflæse, som fra knæbuksernes kant
faldt ned over benene.
Udtrykket støvlestrømper eller kanoner er vistnok ikke benyttet noget videre
i borgerlige kredse. I et skifte fra Århus efter borgmester Jacob Michelsøn, der
1678 dør som en rig mand, er der bl. a. et par gamle »lerritz ofertøy« og et par
olmerdugs »beenfoder« samt et par »fifskaftis«. En bådsmand, der dør på rejse
til Norge 1698, har et par røde bay »beenfoer«. Begge har flere par støvler, i
øvrigt også sko. For borgmesteren nævnes udtrykkeligt et par gamle »ryslæders«
støvler med kraver. Flere lignende eksempler er påtruffet. I den sammenhæng,
hvor de omtalte klædningsstykker er nedskrevet i skifterne, hvor det for en ordens
skyld må nævnes, at der også er flere par bukser, så det ikke kan være bukser,
der menes, er der grund til at antage, at lærredsovertøjet er flæserne ved buk
sernes underkant, og benfoderet er en overstrømpe, måske kun skafter, der dels
varmede, dels beskyttede de andre strømper mod støvlernes slid. Således skulle
dette borgerlige tøj have haft samme funktion som kanonerne, men det op
træder tilsyneladende ikke ret hyppigt.
Fra sidste halvdel af 1600-tallet — senbarokken — findes en lang række
epitafiebilleder rundt om i kirkerne. Det er ikke mere adelen alene, der kan
tillade sig at blive foreviget. Borgerskabets spidser — borgmestre, rådmænd og
storkøbmænd, ofte med såvel byens store stillinger som merkantile og private
interesser repræsenteret i samme person, vælger at overgå hinanden med disse
store portrætbilleder i voldsomt rammeværk, hvor man ser mand og hustru,
ikke i ydmyghed, men med rolig, værdig selvfølelse, undertiden med børn og
svigerbørn om sig, knæle eller stå i deres sorte højtidsdragter — Gud til ære,
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kirken til beprydelse, sig selv til evig amindelse — som der undertiden står på
tavle- og rammeteksterne. Denne form for udødeliggørelse varer kun til 1682,
da Christian V i forordning af 7. novbr. siger, at nok må der sættes epitafier
i kirkerne, »dog kun med inskription uden kontrafejer, og ej af højere pris end
300 rdl«. Derefter var der for datidens mennesker ikke så meget ved det mere.
Men tidsrummet, perioden strakte sig over i forbindelse med de samtidige skif
ter, er langt nok til at give et udmærket indtryk af selve kulturbilledet og det
højere borgerskab.
Hovedindtrykket af disse menneskers fremtoning er ret ensartet i de godt 30
år, epitafiemanien havde sit højdepunkt. Handelsforbindelserne med Nordtysk
lands og Nederlandenes rige købmænd afspejler sig i dragterne. Sort er den
farve, der bruges i borgernes bedste klæder, og naturligt ligeledes i kirke- og
sørgedragten. Den komplette mandsdragt består nu ifølge skifterne af en fin
sort klædesklædning — kjortel og bukser. Kjortelen kan være underforet med
flos, taft, rask o. 1. Undertiden hører der også enten »jack« eller trøje til klæd
ningen, på trøjen kan der være knipling. Det er sådanne dragter, man ser på
epitafiebilledeme, undertiden i følge med den sorte kappe, der stadig er den
rige mands dyre udepåklædning, medens mindre velstående har kapper af brunt
eller gråt klæde, hvis de da i det hele taget har nogen.
Der kan vist ikke herske tvivl om, at det er trøjen, man hygger sig i hjemme.
Den kaldes meget ofte for nattrøje og er helt afvigende fra det øvrige tøj. Det
er ret almindeligt, at den kan være af rødt klæde eller satin, forsynet med guld
trådsknapper og foret med olmerdug. Den kan foruden guldtrådsknapper have
lignende af sølvtråd samt metaltrådsknipling, endelig kan den også være rigeligt
forsynet med rigtige sølvknapper. Nattrøjen forekommer også strikket af kraftig
silketråd med indsyet flos på vrangen, og også her forekommer metalkniplinger.
Endelig kan nattrøjerne være strikket af rød uld eller lavet af hvidt hjemme
gjort uldstof med og uden striber. Også nattrøjer af læder forekommer.
I slutningen af århundredet begynder udtrykket »vest« at vise sig. Amts
forvalter i Århus, Jens Knub, der dør 1696, har en hvidgrå klædesvest med
stribet sars under og en »stacket«, sortblommet silkevest med sort taft under.
Men betegnelsen er i det store og hele endnu ikke almindelig i de borgerlige lag,
hvorimod nattrøjen åbenbart er et både elsket og meget udbredt klædnings
stykke i alle samfundslagene.
Vesten, der på denne tid faktisk var en trøje med ærmer, uden opslag, og
ryg af samme stof, er en forenklet udgave af kjortlen. I modsætning til trøjen,
der er ret kort, nærmer vestens længde sig kjortlens og har i højere grad hørt
til denne, uden at den endnu i de mere borgerlige kredse var indgået som et
uundværligt led i hele klædningen; den var som regel også af andet og mere
livligt tøj.
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Udtrykket »brystdug« forekommer også og er, for at sige det kort, datidens
vest uden ærmer, men med ryg og forstykker af samme tøj, og længden svarer
til vestens, hvilket vil sige omtrent lige så lang som kjortlen. Efter dette er det
tydeligt, at man har brugt kjortlen, når man både skulle tage sig ud og gik ud,
medens man hjemme har brugt nattrøjen, vesten og brystdugen i flæng og ef
ter behov.

Løse ærmer nævnes ligeledes. Kvalitet og farve svarer til nattrøjerne og må
have været brugt under kjortlen, hvis ærmer var relativt korte og vide og der
med lod de mere festlige løse ærmer synlige forneden, hvorved man kunne spare
vest eller nattrøje.
Bukserne når til omkring knæet. De svarer gerne i festtøjet til kjortlens stof,
men også vest og bukser kan være af samme tøj, uden at kjortel nævnes. Endelig
er bukserne også, særlig under jævnere forhold og til daglig brug, uden forbin
delse til det øvrige tøj, og kan være af både læder, lærred og vadmel samt andre
kraftige stoffer.
Mændenes strømper, der nu hovedsageligt er strikkede, men dog stadig findes
i klæde, lærred og læder, er mest sorte; men grå, brune og hvide har også
været anvendt.

Man var begyndt at bruge parykker, men hjemme gik den velhavende borger
med sort atlaskes-kalot, fløjls-nathue med guldknipling eller andre fine tøjer.
Men der var også mange andre variationer for en behagelig og varm hoved
beklædning på det, enten fra naturens side eller på grund af parykkens pas
form, skaldede hoved. Ude gik man med sort hat, om pulden var der bånd eller
slør. Kasket eller kabuds var til mer daglig brug.

Den samtidige kvindedragt til højtid er, som det ses af epitafiebillederne, sort.
Taljen sidder nu atter på sin naturlige plads. Korset eller snørliv får spidslivet
til at slutte tæt til kroppen, fra dets underkant udgår det rynkede og foldede
skørt og meget ofte tillige et fint, hvidt forklæde, som også følger livets under
kant.

Allerede i middelalderen ser man nu og da ganske smalle forklæder på kalk
malerierne, men disses oprindelse menes at gå tilbage til forhistorisk tid. Den
synsmæssige virkning af den under renæssancen brugte, fortil åbne kjortel, hvor
underkjortlens stof af anden farve kommer frem, ligesom stadig ret smalle, hvide
forklæder i kirke- og sørgedragter ses på denne tid, fortsætter i det forklæde,
som nu i lidt større bredde bliver brugt af de mest velhavende i borgerskabet til
den kirkelige højtidsdragt. Det er det forklæde, som i sidste halvdel af 1700-tallet forekommer i de fleste jævne, borgerlige, og også landlige skifter, som »et
hvidt kramlærredsforklæde«. Da var det blevet almindeligt tilbehør til kirke
gang. Man havde på dette fremrykkede tidspunkt også flere andre forklæder,
idet dette klædningsstykke af hør, blår, kattun, tavlede og blommede nu sim-
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pelthen hørte med til påklædningen. Det gjorde det imidlertid ingenlunde i
slutningen af 1600-tallet, da det kun var de mest velklædte, der havde forklæde.
Sammen med det bar man over den brede, bådformede halsudringning et glat,
hvidt klæde eller en krave af fint stof, svarende til det nævnte forklæde og
kjortlens hvide, lidt posede underærmer, der var rynket om håndledet. På ho
vedet ser man kvinderne i denne dragt bære sort hue af silke, fløjl eller klæde
med hvid underhue, i nogle tilfælde måske blot med et lin lagt under.
Det er imidlertid kun, hvad disse malerier oplyser om, at de rige, borgerlige
kvinder har haft til kirkelig højtidsbrug. Skifterne kan berette om betydelige
forskelligheder i farver og om meget andet af det, som en velstående mands
hustru fandt nødvendigt og en mere jævn kone af nødvendighed tilstrækkeligt.
Et par skifter vil være nyttige eksempler. I 1690 dør Hylleborg Jakobsdatter.
Hun var gift med Hans Caspersen, hvis stilling er ukendt. De bor i en leje
våning i Århus. Hele indboet med den afdødes gangklæder vurderes til 116
sletdaler, 3 mark og 10 skilling. Hun har haft: 1 silkehue med flor, 1 klædehue
med flor, 1 sort klædehue, 1 gammeldags silkehue, 1 vendt, kort, sort klæde
kjortel, 1 barates do., 1 indsprængt stoffesskørt, 1 sort pollemitesskørt, 1 blåt
lærredsforklæde, 1 par hvide handsker, 1 lærreds-regnklæde, 4 runde halsklude,
6 særke, 1 krusbolle, 5 håndduge, 1 kammerdugs-halsklæde, 2 lin, 1 par hånd
strømper, 1 liden drejls-halsklud, 2 gamle snipper, 3 lærredsforklæder, 1 par
halværme-sølvknapper, 1 groft hørgarnsforklæde, 1 hvid lærredstrøje, 1 par sorte
sko, 1 par tøfler, 1 par gamle hvide strømper, gråværk til et par vanter. Til sidst
står der: »Den salig kones daglig »lifklæder«, nattrøje, klokke og særkespænde,
beretter Hans Caspersen, at hun på hendes yderste forærede hendes forrige salig
mands moder, Karen Ulfsdatter.« 1 blå kirsaytrøje og 1 gammelt, brunt skørt
er også givet væk under hendes sygdom.
Det er ikke noget velstående bo, men salig Hylleborg har dog haft det nogen
lunde med tøj, hvilket bl. a. kan skyldes, at hun har arvet noget af det; det var
ikke ualmindeligt, at man på sit dødsleje eller under sygdom glædede dem, der
havde ydet en tjenester, med nogle klædningsstykker, ligesom man ved skifte
forretninger til arvingerne fordelte tøjet, når det var vurderet, så det dækkede
vedkommendes arvepart i penge. Ofte blev der holdt auktion, og de brugte
klæder var meget efterspurgte, hvilket muligt er forklaringen på, at visse klæd
ningsstykker undertiden ikke passer ind i billedet af det øvrige i et dødsbo. Men
interessant er det imidlertid i dette skifte at se, at konens daglige klæder har
været nattrøje og klokke. Når hun ikke har brugt nattrøjen, har hun formentlig
haft en særk under klokken, hvortil spændet er brugt. Klokken bestod vist som
oftest af et ærmeløst liv med tilsyet rynket skørt, så livkjolen eller klokken har
krævet noget indenfor. Konens blå kirsaytrøje og det brune skørt er antagelig
også hverdagstøj, siden det blev givet bort og unddraget boet. Vi er her langt
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nede i de meget jævne befolkningslag, hvor man ikke har en hel sort højtids
kjortel, men kun en vendt, kort klædeskjortel, som muligvis skal betyde det
lange, flaskede liv eller trøje, hvilket udtrykket »halvkjortel«, der forekommer
ret ofte i andre skifter, sandsynligvis også dækker. Hertil er så brugt skørt. De
runde halsklude kan kun være de store kraver eller modester, som kendes på
epitafiebillederne — betegnelserne klud, klæde, tørklæde, krave og halsbol løber
noget over i hverandre. Krusbol er muligvis en da gammeldags pibet krave, der
har siddet på et stofstykke, svarende til det, som vi i mandstøjet i ny tid har
kaldt kravebryst eller klipfisk. I skiftet er der for miljø og tid usædvandligt
mange forklæder. Måske har den afdøde været lidt forud for sin tid og forstået,
at et forklæde kunne pynte, dels dække over et gammelt skørt. En fattig væver
kone, hvis hele skifte i 1677 opgøres til 59 sietdaler, 2 mark og 8 skilling, har
slet ingen forklæder, men en gammel kåbe, 1 trøje, 3 skørter og 1 muffe; det
er alt, hvad der er nedskrevet.
I havnebyerne er der mange skippere, og både de og deres koner er gerne
særdeles velforsynede med tøj. Her er Kirsten Nielsdatters gangklæder, boet er
registreret 1680, og hun var gift med skipper og borger i Århus, Jørgen Jør
gensen. Hendes tøj er efter datidens forhold meget kostbart. Hun har: 1 sort,
blommet silketrøje og skørt, 1 sort silketrøje og sort taftesskørt, 1 barateskjortel
med 1 par halværmer (højtids-kirkedragten), 1 pollemitesskørt, 1 vatteret taftskørt, columbinefarvet med sølvknipling om, 1 brik-atlaskesstribet skørt, 1 hvidt
stribet skørt, 1 naccarat, flosset nattrøje med sølvknipling, 1 gammel, flosset
nattrøje, rød, 1 gammel, sort pollemiteskjortel, 2 sorte silketøjstrøjer, 1 carmoisin
silkeflosses snørliv med sølvgaloner på, 1 sort flossis muffe, 1 gi. rødt kaffis
snørliv med knipling på og 1 par halværmer ved, 1 blåt kirsayskørt, 1 gammelt
bayskørt, 1 fillimut sarseskjortel, 1 sort bommesi forklæde, 1 vatteret taftes nat
hue, 1 silke grofgrøns bindhue med knipling på, 1 daglig tafteshue, 1 par nye
hvide sko, 1 par gule tøfler, 1 par røde strikstrømper, 1 par røde uldne strøm
per, endvidere uspecificeret lintøj. Denne relative overdådighed i et meget bor
gerligt miljø må hænge sammen med skippernes lette adgang til indkøb på
fremmede steder af fine uld- og silkestoffer, på hvilke der iflg. Christian V.s
forordning for året 1671-72 skal betales 4 % afgift ved byportene; men for
mentlig har søfolk fundet en genvej. Uden at gå nærmere ind på skiftet må
det nævnes, at de fine, røde nattrøjer også af kvinderne var meget yndede. De
brugtes sikkert som hjemmedragt over et skørt, og til mere officielle lejligheder
med trøje og snørliv over. Nattrøje og snørliv er der, ligesom på huerne, ofte
ofret metalkniplinger eller galoner på. Et væld af andre skifter kunne være
nævnt og derved have givet et mere facetteret billede af denne periode, men
det vil på dette sted føre for vidt. Når der imod almindelig sædvane ved omtale
af modeprægede dragter alligevel er dvælet så meget ved de borgerlige her, skyl-
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des det5 at man hele tiden må holde sig for øje, at det er flertallet af befolknin
gen, den almindelige borgerstand, der har givet såvel hverdag som søndag sit
præg.
Det vil her være gavnligt at tage et overblik over, hvad en velforsynet han
delsmand har haft på lager i en jævn stor havneby med et godt opland. Vare
lageret må tages som udtryk for den almindelige efterspørgsel — det, man har
ønsket at klæde sig i. Det drejer sig om skiftet efter handelsmand Evert Peder
sen i Århus 1676. Varelageret er meget stort og stærkt specificeret, medens det
efterfølgende af pladshensyn er meget sammentrængt.
Der er først sort klæde i adskillige kvaliteter, endvidere kulørt klæde — blå
gråt, lysegråt, mørkegrønt, brunt, stribet indsprængt og rødt. Kirsay — hvidt,
brunt, fiolenbrunt, sølfer, gråt, rødt og sort. Rye — rødt, blåt og grønt. Pollemit i samme farver. Sars, droguet, fifskaft, barat, cammelot, sardug, dvellik,
olmerdug og rask — i de tidligere nævnte farver samt naccarat, gult, fillimut,
blommet, indsprængt, stribet og rudret. Forskellige lærreder, kammerdug og
bændler, andre varer som flos, caff og tersenelle i sort, blåt, gult, grønt, rødt og
blommet; silkevarerne er der dog kun i ret små mål. Til gengæld er der silke
bånd i uanede mængder, guld- og sølvkniplinger samt galoner, linnede knip
linger, skruesnore, frynser, takker, hægter, maller samt floret og kruset flor.

Dertil kommer færdige varer, som ikke er det mindst interessante. Der er så
vel flossede som uflossede nattrøjer af silke, rødt er hovedfarven, grønne og blå
flossede og uflossede ærmer. Dertil mange par strømper til mænd, kvinder og
børn — sorte, røde, gule, grå, grønne og hvide af silke, tråd og uld, både lange
og halvstrømper. Fingerhandsker — lange og korte til mænd, kvinder og børn
— gule, hvide og sorte — 1 par er endog baldyrede og foret med taft. Læder
ærmer, -trøjer og -gehæng, forskellige skind, knapper, halsduge, skørter, sorte
hatte og fine spidshatte.
Det er interessant at bemærke, at bortset fra alenvareme, som i hvert fald har
kunnet købes fra middelalderen i kramboderne, er det vi i dag nærmest kalder
trikotagevarer — nattrøjer, halværmer, strømper og vanter — som dernæst har
udviklet sig til et færdigt salgsprodukt. Det samme er tilfældet med hattene.
Det afstivede skørt — klokken — har man formentlig allerede i 1500-tallet, da
man brugte det så meget, kunnet købe færdigt. Og nu er der her tillige skørter
i handelen. Om det ene står der, at det er hvidt med sorte blommer på, de
andre to er uden betegnelse. Måske er det underskørter, og der er kun 3, men
det er ikke desmindre den svage begyndelse til det færdigsyede tøj, konfektions
varerne. I øvrigt har rådmand Hans Jensen Vinter, 1692, i sin krambod flere
skørter til børn og fruer samt adskillige nattrøjer, ærmer og strømper.
Omkring år 1700 — regencetiden på overgangen til rokoko — var man på
modens overdrev gledet ind i en ny bane. Mandskjortlen, som det yderste klæd-
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ningsstykke endnu et godt stykke tid hedder i borgerlige kredse, kaldes i de
højere lag for kjol og endelig på fransk justaucorps. Den bliver stærkere figur
skåret og med indsatte viftelæg i skødet bagtil. Samtidig bliver ærmeopslagene
overdimensionerede, vide og når næsten til albuerne. De holdes på plads med
store knapper og knaphuller, og også lommerne får opslag. Vesten er omtrent
lige så lang og får nu lommeklapper. Medens kjol’en ofte er ensfarvet, muligvis
med en anden farve opslag, ofrer man kostbare og iøjnefaldende stoffer på
vesten, der foroven står åben ved halsen, hvor den hvide halsklud to gange går
omkring og er bundet med nedhængende ender foran. Bukserne svarer i farve
til kjol’en og går kun til knæet.
Det, der er mest iøjnefaldende på denne tid, er trods alt mandsparykken —
allongeparykken. Fra dennes midterskilning vælder hårmasserne i tykke bukler
og slangekrøller ned over nakke, skuldre og bryst, i grove tilfælde omtrent
nående til bæltestedet. Med en sådan overvægt er det klart, at man måtte holde
hovedet koldt og bevare værdighed og fatning under enhver situation. Den tre
kantede, brede, flade hat kunne måske med noget held blive siddende på krøl
lerne, men de fleste foretrak at bære den under armen.
Parykkerne træffes i de almindelige borgerlige skifter, men ikke så meget,
som man efter Frederik IV.s forordninger af 1710 skulle formode. Efter denne
skal enhver af nogen rang, »som nu bærer og bruger peruqver------------ betale
------------ uden nogen forskiæl pro persona fire rigsdaler«. Gejstlige, »vores betiente«, købmænd og formuende borgere slipper med tre, medens andre verds^lige mænd, karle eller tjenere alt efter tilstand og vilkår kun skal bøde en rigs
daler. Efter dette gik formodentlig ambitiøse med paryk, og alle andre sparede
dalerne.
Men også kvindernes forfængelighed spilledes der på. »Alle fruer og jom
fruer, hvis mænd eller forældre ere udi rangen eller haver gang og sæde mellem
rangen, så og adelen overalt udi Danmark i kiøbstædeme og på landet, som
bærer fontanger, eller andre opsatte franske setter eller topper betaler enhver
uden forskiæl fire rigsdaler«, og derefter følger den samme lagdeling som for
mændene.
Medens kvinderne i de højeste kredse i hvert fald i festtøjet havde båret håret
lavt og med krøller ned til skuldrene, og de borgerlige lag havde haft huer med
lin eller snipper, så ser man nu, at de kvindelige standspersoner følger mændene
i påvirkningen fra Frankrig — de lader sig male med den høje fontange, d. v. s.
et metaltrådsstativ, der fra en kappe rejser sig midt på hovedet og mere bøjer
lidt fremover end tilbage. Stativet kan være besat med kniplinger, bånd eller
andet stof, lagt i folder og løkker. Fra issen følger de hårranden, hvorefter de
som båndlignende pynt lægger sig på skuldre og nakke lidt i lighed med mændenes paryk.
Selve kvindeskikkelsens profil bliver på denne tid slank og langstrakt. Livet
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Borgmester Enevold Berregaard,
Thisted, Epitafiemaleri fra ca.
1700. Iført kjol og vest, sidst
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stret, på hovedet allongeparyk.
Fot. Thisted Museum.

bliver spidst og formes af korsettet, udringningen er utildækket, ærmerne kortes
af omkring albuen og omgives af kniplinger og flæser — engageanter hed det
i modens verden, men slet og ret ruer eller håndstrømper i jævne kredse. Måske
har man syntes, at de svarede til de tidligere omtalte støvlestrømper, hvis knip
linger faldt ned over mændenes ben, nu er det blot over kvindernes arme. Foran
åbner dragtens underdel sig og viser endnu et skørt, og bagpå heftes det øverste
skørt op i rige draperinger, støttet af en skjult pude eller anden afstivning på
bagdelen. Det er tournuren, der her viser sig for første gang. Denne dragt med
stramt liv og tilsyet, foran åbent skørt hed manteau. Livet kunne også være
åbent foran og her have en indsat brystsmæk, der var afstivet med pap el. lign,
og pyntet med kniplinger og sløjfer, til tider også broderet. Det kunne også være
et snørliv, hvorunder fint linned med kniplinger foroven sås, og endelig kunne
det være et skødeliv — en »kasseking« af fransk cassaquin, men selve Silhouetten
blev nogenlunde den samme — værdig højtidelig stivhed, ret en galladragt, hvor
hovedformålet var »at se ud«.
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Et modstykke hertil var negligédragten — adriennen, også kaldet contouchen
— eller som den blandt det mere jævne borgerskab benævntes »kantussen«. Det
var en lang, vid hjemmekåbe eller overkjole, syet i ét med rygfolder helt fra
nakken — det er disse folder, der næsten er udødeliggjort af den franske maler
Watteau. Man havde krinoline under, men sædvanligvis ikke korset, men et
skørt, da dragten var åben foran og bundet sammen ved halsen. Det var en
hjemmedragt, men må ofte have været elegant. Intet under, at klædningsstykket
ikke holdt sig længe inden for hjemmets fire vægge, men vandrede uden døre —
man modtog visitter, og man gik på visitter i denne graciøse klædning, der vandt
indpas i vide kredse.
Adriennen eller »kantussen« holdt sig stort set gennem det meste af 1700-tallet
— rokoko- og Louis XVI.s tid. Da Frederik IV.s dronning Anna Sophie dør i
1743, har hun ikke mindre end 25 adrienner. Kammerherreinde Lindencrone
har i 1790-eme adskillige adrienner med tilhørende skørt, brystsmæk og man
chetter. Det er tydeligt, at bortset fra kammerherreindens »Robe de Cour« er
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det adriennerne med tilbehør, der er ofret mest på. Gennem et så langt livsløb,
som adriennen har, er det klart, at dens udseende også har fjernet sig betydeligt
fra dens stille start i sovekammeret.

Fra 1700-tallet er det muligt mere nuanceret at følge dragtudviklingen her i
Danmark end tidligere, da det i særlig grad var kirkeportrætterne, man måtte
støtte sig til. Da forbudet mod epitafiebillederne kom i 1682, overgik portræt
terne i højere grad til hjemmene. Et ikke helt ringe antal konfrafejere drog
landet rundt og besøgte store som små herregårde og nogenlunde velstående
borgeres huse i byerne. Det er anebilledemes århundrede. Takket være disse har
vi en god forestilling om datidens mennesker, selv om de fleste kun synes at
være gået til bæltestedet. Vil man vide mere, må man ty til kongelige og fyrste
lige portrætter. Da disse imidlertid viser paradedragteme, kommer de alminde
lige skifter og inventarieoptegnelser til god nytte. Yderligere suppleres dette af
museernes dragtsamlinger. Medens man fra 1600-tallet har ganske få bevarede
danske dragtdele, har man navnlig fra sidste halvdel af 1700-årene og fremefter
en hel del. Dog er meget ufuldstændigt. Hele samlede dragter med alt tilbehør
er ret sjældne. Tit ved man ikke, hvem tøjet oprindeligt har tilhørt, hvilket
miljø det er brugt i, og hvad ejeren har kaldt netop de dragtdele og stoffer, og
hvad de er brugt sammen med. Endelig må man stadig huske, at det gennem
gående er det dyre tøj — festtøjet, der er gemt, medens vi kender meget lidt
til hverdagstøjet.
Det blev adriennens kegleformede kontur, båret ude af tidens fiskebensskør
ter — panier — der helt fortrængte tournuren fra århundredets begyndelse.
Omkr. 1750 bliver formen flad for og bag, medens et sammenklappeligt stel
på hofterne giver pragtkjoleme en bredde, så fløjdørene på vid gab dårligt nok
er tilstrækkelige for en dame af format. Adriennen er på ingen måde bekvem
mere. Med megen snedig skrædderkunst lykkes det at lave livet stramt fortil.
Livet bliver solidt foret med groft hørlærred, hvori der kan være stivere, mens
forets forstykker er løse og snøres kraftigt over brystet. Enten dækkes dette af
livets silke eller af en indsat brystsmæk. Denne brystsmæk og ærmernes kniplin
ger bruges med variationer, som det bl. a. ses af Lindencroneinventariet, endnu
i 1790-eme. Bagtil bliver de yndede watteaufolder bevarede på adriennen, en
ejendommelig modsætning til livets stærke snøring fortil. I denne skikkelse er
adriennen blevet selskabsdragt, men der er også hele snørede kjoler uden åbent
skørt fortil, ligesom adriennen mod slutningen af perioden får indvendigt snore
træk, så den danner store poser eller pocher og viser skørtet hele vejen rundt
forneden.
Til beskyttelse af halsen havde man talrige »palatiner«, »modester« og tør
klæder. Dronning Anna Sophies palatiner er næsten alle af flor eller gaze, ud
smykket med broderi og metalkniplinger. Modester er store faconsyede kraver,
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hovedsageligt af atlask og fløjl. Måske har de først i 1700-tallet været i type
med de mantiller og peleriner, der i 1800-tallets sidste halvdel var sorte og over
syede med blonder, agramaner og perler. De modester, der brugtes i 1800årene, var af mol og kammerdug, udsyet med meget fint broderi.

Kåber bruges både ude og inde alt efter behov, opvarmningen var efter vore
begreber meget dårlig. Kåberne er altid ærmeløse med slidser til armene. De
kunne være både hellange og kun rækkende til hofterne.
Frisuren skiftede som den øvrige profil. Omkr. 1715 var det ikke mere mo
derne at bruge fontange, håret sad lavt, krøllet og pudret. Først omkr. 1750 kom
parykker hos fornemme kvinder i brug. Efterhånden hævede parykkerne sig så
vel som folks eget hår, suppleret med alt muligt mærkeligt fyld — de steg som
sneklædte bjerge og kupler på en del af kvindekønnets hoveder, øverst besat
med fjer, blomster og kniplinger. Til det jævnere borgerskabs ros skal det siges,
at dets kvinder holdt sig betydeligt nærmere jorden.
Herrer brugte i stor udstrækning hvidpudrede parykker gennem det meste af
1700-tallet. Og selv om den store allongeparyk forsvandt, er der eksempler på
talrige bukler og krøller endnu i 1750-eme, hvor parykken ellers var blevet mere
behersket med sidebukler og nakkepisk eller pung.

Mandsdragten udviklede sig i takt med kvindens. Helt ind i begyndelsen af
1800-tallet brugtes i Danmark stort set knæbukser. Forandringen var større ved
kjol’en. Først bliver skøderne i kjol og vest stærkt afstivede, så tager stofrigdom
men af, manden bliver mere slank. I sidste halvdel af århundredet forsvinder
der mere og mere af skøderne fortil, ærmerne bliver snævrere og vesten kortere.
Denne bliver i slutningen af perioden ærmeløs og får ryg af andet stof, hvilket
den har haft siden. Kjol’en er stadig enradet, men kun få knapper over brystet
kan knappes, da forkanten går i en bue bagud. I modekredse opstår imidlertid
et nyt klædningsstykke — en »frak’«; men betegnelsen kjol bibeholdes stort set
i de bredere lag, hvor nu treenigheden — kjol, vest og bukser — en klædning
— altid er mandens fineste tøj. Frakken er mere militaristisk og sportsligt præ
get end kjolen, idet den er udrundet af tyske, militære uniformer og engelske
ridedragter. Det er kjol’en, som er blevet dobbeltradet, selv om den i starten er
af en form, der aldeles ikke lader sig knappe. En nedfaldskrave er vokset frem,
som indgår en intim forbindelse med forstykkeme — krave med revers er blevet
en enhed, som eksempelvis holder sig i kjole- og jakkesæt i dag.
Som kvindens særk kunne være synlig i halsudskæring og ved ærmer og til
lige erstattes af løse strimler, var mandens skjorte efterhånden mere synlig, hvor
vesten stod åben ved halsen. Her brusede kalvekrøset fra skjortens slids frem,
men kunne også være løse flæser. Halsbindet til at binde med bændler i nakken
havde afløst halskluden, hvis ender tidligere havde hængt ned foran. Fra tiden
er bevaret enkelte meget fine kammerdugsskjorter med krave, krøs og flæser
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Dragten fra 1770—80.
Anna Dorothea Treeld.
»Den gamle By«.

ved hånden med de fineste syede kniplinger. I øvrigt synes man at have haft
mange helt personlige indfald på dette område. En tid var halsbindet kulørt, i
slutningen af århundredet brugtes det også sort.
Selve stofferne i såvel mands- som kvindetøjet er både meget varieret og me
get kostbart. Skønt der helt fra Christian IV.s tid var søgt oparbejdet en hjem
lig fabrikation af såvel kattun, finere klædevarer som silkestoffer, synes kvali
teten trods alt at have været enten for ringe eller prisen for høj — dog måske
også importen og smugleriet for overhåndtagende. En lang række forordninger
mod indførsel af fremmede stoffer samt smugleri kommer i løbet af 1700-årene,
og de hjælper øjensynligt lige så lidt som i 1500-tallet. I 1783 kommer igen et
forbud mod overdådigheden i klædedragten. Måske er dette sidste forbud om
sider medårsag til en ændring. Langt snarere er det dog selve modeskiftet, der
sætter ind. Rokokoen har udspillet, man er midt i Louis XVI-perioden, og snart
kommer nye tider. Allerede længe var Rousseau i sine værker med lidenskab
gået ind for naturtilstanden som mål. Han vakte Verden til nye tanker og fø
lelser, og romantikkens natursværmeri bredte sig også til Danmark. Samtidig
sker der det, at England for en tid overtager førerskabet med hensyn til moden.
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Det betyder for kvindedragten både nye stoffer og en ændret figur, men i den
retning har både mænd og kvinder altid været yderst elastiske, når moden for
drede det.
Når der skal ydes de kostbare 1700-tals silkestoffer fuld eller i hvert fald
nogenlunde retfærdighed, kræver de ved deres århundredes udløb en kort om
tale. Det er en kendsgerning, at der ikke findes så forfærdelig mange helt intakte
dragter fra 1700-årene. Til gengæld er der på museerne en del ret kluntede,
omsyede silkekjoler i snit fra omkr. 1780—90erne til 1830erne. Det er de store
kjoler — manteu’er, adrienner, rober, runde kjoler, engelske kjoler, og hvad
man nu ellers har kaldt dem, der, da de nye toner lød, blev lagt væk i kisterne.
De egnede sig ikke til at slides til hverdag, man holdt af dem, måske har der
knyttet sig minder om fester og gode dage til disse dragter, og ifølge hele tids
ånden måtte de gemmes. De kunne jo endelig også sys om i skørter og kristen
tøj, som dåbstøjet kaldtes, mulighederne var mange, og man var sparsommelig.
Det blev man ved med at være, hvad de omsyede kjoler af det gamle silketøj
viser.
En stor del af disse silkestoffer er sikkert indførte, franske varer. Farverne er
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lyse og sarte — elfenbensfarvede, cremefarvede, rosa, gule, grønne, blå og røde
— så at sige alle med mangefarvede brocherede blomster både i kompakte
buketter og lette ranker med bølgende kniplingsagtige slyng imellem. Også guldog sølvtråd er undertiden indvævet, ligesom stormønstret silkedamask — grønt
og sølvgråt eller blåt og sølvgråt — yndes. Mod slutningen bliver stofferne mere
taftagtige med finstribet bund i pastelfarver, hvorpå buketterne er brocheret.
Ved overgangen til den nye tid er kun striberne tilbage, og silken er blevet endnu
tyndere. Mandsdragtens stoffer kan også være lyse, men gennemgående er kvali
teterne kraftigere og farverne stærkere. Man bruger således mønstret fløjl, fine
klædevarer i rødt, blåt, grønt og gult, og vestenes forbredde er ofte fint broderet.
Disse broderede forbredder kan købes færdige og syes efter mål.
Naturligvis har såvel den velstående som den jævne borgerstand søgt at følge
med modernes skiften. Både købmands-, håndværks- og skipperkoner kan have
haft en trøje, et skørt eller en kantusse af silke, men langt den overvejende del
af tøjet har været solidere kram, såkaldt »hjemmegjort« eller kamelot, klæde,
barkan, kanifas, kattun, taboret og »stoffes«. Sidstnævnte kommer af fransk
étoffe. Det kan være silke, men her kendes det bedst som et lærredsvævet, hårdt
uldstof med stribet bund og brocherede blomsterbuketter. Ved en presseproces
har det fået et glansfuldt, silkeagtigt skær og har uden tvivl haft de samtidige
silkestoffer som forbillede.
»Stoffes« har været meget udbredt — også på landet. I øvrigt skal land
befolkningens klæder kun ganske kort berøres, idet der findes flere fortræffelige
værker om dette emne. Som noget væsentligt skal blot nævnes, at nyere forsk
ning har vist, at den almindelige opfattelse af landboernes klædedragt i nogen
grad må revideres.
Det er en kendsgerning, at man på landet i højere grad end i byerne har
værnet om traditionen i selve påklædningen. Medens mændene, dels gennem
militærtjenesten, dels gennem handelen med kom og andre produkter, kom til
byen oftere og lidt efter lidt tilegnede sig dens dragtskik, så blev det navnlig
kvinderne, som bibeholdt gamle træk i klædedragten som f. eks. den sorte høj
tids- og kirkedragt. De har også hinket bagefter, når det gjaldt om at følge by
kvindernes mode. Men de har været interesserede iagttagere, og de væsentlige
træk har bundfældet sig, når moden skiftede, og efterhånden dukkede »ny
hederne« op i tillempet form, ligesom håndværkermadammen i købstaden havde
fået sine ideer ved at se den rige købmandskone.
De helt outrerede dragtdele som adrienner, kantusser o. 1. har næppe andre
end herregårdsfruerne, velstående mølleres koner og døtre og andre på et lig
nende velstandstrin vovet at vise sig i på landet, men det var så langtfra alle
kvinder, der heller brugte dem i byerne. Et gennemgående træk på land og i
by er trøje og skørt, det nævnes i skifterne ustandselig. Trøjen svarer til det, vi
i dag ville kalde liv eller bluse, og skørtet til vor nederdel. Og selv om der er
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hjemmegjort tøj af vadmel og hvergarn begge steder, er de fineste klæder, hvor
til trøje og skørt hører, af købetøj. Renæssancens røde nattrøje blev nu lavet i
rudestrikket mønster af uld. Nattrøjen kan også have andre farver. Man kan
bruge ærmeløst livstykke — også kaldet bul — eller snørliv dertil, strikkede
ærmer eller ærmer af andet stof bruger man også at sy deri. Det er en efter for
holdene nogenlunde bekvem arbejdsdragt, som har været udbredt over det meste
af Danmark. Men iflg. skifterne både på landet og i byerne har det ærmeløse
snørliv eller livstykket med nattrøje eller særk under ikke haft så fremtrædende
en plads, som man almindeligvis har ment. Det er disse klædningsstykker, som
man gerne regner for hørende til egnsdragterne. Det gør de også, hvor man i
det hele taget har brugt egnsdragter, men de har også været brugt i byerne som
arbej dsklædning.
I meget store træk må siges, at de folk, der boede nærmest købstæderne, mest
ved måden at sætte hovedtøjet på adskilte sig fra bykvinden i påklædningen.
Men de økonomiske forhold spillede tillige en rolle, ligesom afstanden fra by
og alfarvej. Særlige dragtritualer udviklede sig på afsides steder, små øer f. eks.
eller i særlig konservative og traditionsprægede egne. På museerne findes en del
landlige dragtdele både til mænd og kvinder, men desværre er det på grundlag
af disse ting, som man tit ingen oplysninger har om, meget vanskeligt, navnlig
for Jyllands vedkommende, at danne sig et indtryk af den landlige klædedragt
til forskelligt brug i egnsafgrænsede afsnit inden for bestemte tidsrum. Dragt
delene er så godt som alle fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af det
følgende århundrede, hvor dels det bevidste egnspræg særligt blomstrede, dels
tillige stod foran sin opløsning på grund af stigende velstand hos bønderne og
de omsiggribende fabriksfremstillede tøjer, der efterhånden trængte de hjemmeavlede tekstiler helt ud.
Ved overgangen mellem 17- og 1800 var nye tider, nyt livssyn og også nye
moderetninger virkelig ved at stabilisere sig i dønningerne af Rousseau, Louis
XVI’s tiden med dens glæde for antikken, den franske revolution og vort eget
hjemlige stavnsbånds løsning i 1788 samt den indsats, der af fremsynede blev
gjort for bondens kår. Som en strømning i tiden kan nævnes, at det en overgang
var »Mode at klæde små Pigebørn i Bondedragt«.
For mandsdragtens vedkommende er kjol og frak omtalt, men for bukserne
må det understreges endnu en gang, at vi ikke var så stærkt med på moden
som Tyskland, Frankrig og England. Professor Werlauff, der var født 1781,
skriver noget før sin død: »Det var først adskillige Aar ind i nærværende Aarhundrede, at de korte Benklæder begyndte at vige Plads for de lange; det var
vel især, efter at under den sidste Krig mod Napoleon de russiske Tropper vare
komne til Tydskland, hvor Kosakkerne, som bekjendt, bare denne Dragt, hvor
for ogsaa disse lange Beenklæder i Begyndelsen kaldtes Kosakbeenklæder, lige-
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som de korte Støvler, som Englænderne havde brugt under det spanske Felttog,
efter deres Anfører benævnedes Wellington-Støvler«. Det lyder troværdigt, det
er samtidige, man skal lytte til, selv om også andet har spillet ind — her menes
den franske revolutions lange, lidt vide bukser, den tyske, såkaldte Werther
dragts lange bukser i støvlerne og endelig de lange, stramme engelske »pantaloner« af trikotstof, som også gik ned i støvlerne. Med så mange impulser er
det ikke mærkeligt, at de lange bukser omsider helt overvandt de korte knæ
bukser og i alt væsentligt har holdt valpladsen siden.
Med alt det øvrige nye, der skete i tiden, ændrede frisurerne sig også. Som
romantisk naturelsker kunne man ikke gå med paryk. Ældre mænd vedblev dog
at bruge den i lang tid endnu, hvorimod de yngre viste deres eget hår, ganske
vist nu gråpudret og krøllet op ved ørerne. Også kvinderne opgav parykken og
gråpudrede deres eget hår, som forinden med papillotter og hede jern klemt om
dem var blevet forsynet med et væld af viltre krøller, der faldt ned om skuldrene.
Det varede dog ikke længe, før pudderet helt forsvandt fra håret, og samtidig
blev både mænd og kvinder mere eller mindre »vindblæste«, mændene med
bakkenbarter og kvinderne med spytkrøller i pande og ved ører, medens nakken
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blev fri, og det lange hår samledes på hovedet. Sådan omtrent var situationen
omkr. 1800.
Modemæssigt er det mest karakteristiske for tidens kvindedragt i begyndelsen
af forrige århundrede dog empirens næsten usandsynligt korte liv, de små, glatte
ærmer og den i lette rynker faldende nederdel på den nu hele kjole. Hvidt er i
begyndelsen modefarven, og da stofferne er let mol med broderi eller tambourering, musselin og andre meget tynde tøjer, svøber de sig ved den mindste
vind ind mod kroppen og åbenbarer fine detailler i den kvindelige anatomi,
som krinoliner og tournurer aldrig havde tilladt.
Forud for dette var sket det, at man midt i det foregående århundrede havde
fundet de begravede oldtidsbyer omkring Vesuv, byer, der siden år 79 havde
været skjult for omverdenen. Omkr. 1800 tog udgravningerne af Herculanum
og Pompeji fart, for øvrigt finansieret af Frankrig. For den undrende verden
steg af asken bogstavelig talt antikkens folk i lette gevandter, deres huse og
deres boliger, hvilket nok kunne være en inspiration for en Napoleon, der havde
imperiedrømme. Det var ikke mærkeligt, at sværmeriet for antikken for en tid
blev en lidenskab, der også kom til udfoldelse i Danmark. Werlauff erindrer
således, at det var »i min Ungdom en længe vedvarende Mode, at Livet i
Fruentimmerkjoler var meget kort, saaledes at Nederdelen næsten begyndte un
der Armene«. Langsjalet, som kunne lune over nakke og skuldre, men navnlig
tage sig dekorativt ud, om ikke andet løseligt over armen, fulgte så at sige en
dame overalt. Man fik turban- og kyseagtige store hatte, lange handsker, og
skoene, som i det foregående århundrede havde fået høje hæle, blev nu syet af
stof eller tyndt skind helt uden hæle — temmelig uegnede til datidens dårligt
holdte gader.
Denne nye tendens i kvindedragten betød, at man nu ikke længere ved flere
eller færre kniplinger, opheftninger eller sløjfer kunne skjule, at man ikke var
ganske med på moden, hvis kjolen havde langt liv. Selv bondepigens nattrøje
og livstykke blev da også ganske kort, medens empirens forklæde blev langt og
glat. Kun bagpå var der lidt rynker, ligesom på kjolerne.

Snart bliver mange andre farver moderne, og — til alt held for »fruentim
merne« — i nogenlunde billige stoffer som sirts, kattun og halvsilke, småternede,
smalstribede og småblomstrede i lodrette ranker. Men Danmarks økonomiske
situation er på grund af krigene og statsbankerotten fortvivlet, og det er vel
også en af grundene til, at særlig mange af de hengemte 1700-tals kjoler nu
kommer op af kisterne og omsyes til brudekjoler og andre festdragter for fami
liens børn og børnebørn eller velanskrevne barnepiger og guvernanter.
Moden, den evigt foranderlige, slår atter om, og hen mod 1820 begynder
den at interessere sig for ærmerne. De bliver lange, snævre, går helt ud på
hånden og får puffer på skuldrene som under renæssancen, og som dengang
7

97

fortsætter det atter i enorme skinkeærmer med forskellig fyld, så de kan stå pas
sende oppustede. Ærmerne tilsyes neden for skulderen, taljen synker langsomt
på plads, og livet får ryglukning med indvendig snøre i en del af kjolerne. Un
derdelen bliver først kegleformet, hos nogle med vatteret underkant eller en
ruche, men så kommer rynkerne for alvor igen. Disse kræver skørter, mange
skørter, men til gengæld en smækker figur opadtil, så korsettets martyrium går
videre, og det fortsætter sin tortur til omkr. første verdenskrig.
Så længe man havde brugt krinoliner o. lgn. i større stil, havde det alminde
lige overtøj været løse kåber kun med ærmeslidser, eller til sorg en sort »enve
loppe« af taft med flor. Men det sidste årti af 1700-tallet så man fornemme
damer i frakker, hvor overdelen var syet i figur have lange snævre ærmer og
knapper til taljen. Underdelen derimod stod vidt åben og viste et skørt. Det var
ikke almindeligt med hel kjole under, derimod med tørklædebrus ved halsen.
Var snittet tilstrækkeligt sportsligt, kaldtes de »roddingotte« efter den engelske
redingote. Skønt frakkerne var lange, kan man vist godt forsvare at kalde hele
ensemblet for en slags forløber for en langt senere tids spadseredragt. Man var
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vitterligt begyndt at nyde naturen — man spadserede — og måtte have tøj
derefter. Aflagde man visit, beholdt man overtøjet på. Den følgende periodes
frakker går helt sammen foran, men er pyntede, som kunne det være en kjole.
En ganske lille trøje, der kun dækker det korte liv, kaldes en spencer. Også i
herrernes garderobe vinder både den korte spencer og den længere redingote
indpas. Spenceren levede kun under empiren, medens redingoten faktisk fort
satte op gennem århundredet i figurfrakken for at slutte sit livsløb i »diplo
maten«, der endnu lidt ind i vort eget århundrede blev slidt som festklædning
på landet. I kvindens overtøj dukkede redingoten atter op i 1930erne som en
figursyet frakke, og hver gang moden siden har dekreteret et glat, enkelt og let
figursnit i frakken, har man hentet navnet frem af glemslen igen.
Foruden gennem 1800-tallets portrætmalerier, talløse stik og litografier samt
modebladc og modejournaler kan man også ved studiet af genremaleriet følge
menneskene, deres udseende og deres klædedragts videre forløb.
Under senempiren — 1820-30erne — da de store skinkeærmer var domine
rende i kvindedragten, så man damerne med høj frisure og en masse tykke
bukler på forhovedet. Hertil bar de ældre hvid kappe med mange både brode
rede og kniplede rucher, mens de unge undertiden havde en høj kam eller anden
lignende pynt i håret.
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I 1840erne ligger håret glat fra midterskilningen. Hårrigdommen kommer
først ved ørerne som slangekrøller — »hængekrøller« — og indrammer — enten
sammen med den store kysehat eller den hvide indendørs kappe, der nu kun
har pynt ved ørerne — de altid så uendeligt blide og stillestående blege kvinde
ansigter. Kaster man et blik på det lange, smækre liv med blomsterstilk-taljen,
forstår man godt det blegsotige ansigt — korsetsnoren har fået et nyt og far
ligt ryk — det er ikke ualmindeligt, men såre kvindeligt — og menneskeligt at
dåne. Skørtemængden har gjort faldet blødt. I 1850erne stiger kvindens om
fang yderligere, understreget af mange vandrette volanter og nu hjulpet af kri
nolinen, der atter har holdt sit indtog. Ung som gammel bærer krinoline, når
man er »klædt på«. Med 1950—60ernes kun knælange kjoler in mente, må
man være taknemmelig over, at nutidens kvinder i moden alder afstod fra
balletpigedrømmene og overlod krinolinens fjerde come-back, stivskørtet, til teen
agerne. Krinolinekjolen holdt sig gennem 1860erne og gennemløb flere af sine
forgængeres faser. Den bliver oval, men med viddens overvægt bagpå, neder
delens rynker tager af foran, der kommer tendenser til slæb, og omkr. 1870 står
tournuren atter ud fra kvindens bagparti bærende store stofmængder ude i rige
draperinger med flæser, pliséer og sløjfer. Livet er stadig korsetteret, men er
blevet relativt kort, hvorved tournuren yderligere springer i øjnene. Man er
polstret som møblerne — klunketiden er begyndt.

Også de ældre fulgte moden. Ma
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Kvinderne i slutn. af 1850’erne,
hvor også polkaærmer var på
mode. »Den gamle By«.

I slutningen af 1870erne svinder tournuren ind, men skønt kjolerne fortil skal
være slanke, hvilket bl. a. opnås ved at forlænge livet, ja ligefrem lave skødeliv
med draperinger bagpå, så bygges der stadig gjorde ind i selve nederdelens for,
ligesom ingen dame kunne holde sig selv ud uden en pude eller anden udbyg
ning på bagen. Til gengæld er der indvendige bånd i nederdelen, der strammer
vidden bagud, så den byldter sig i rige »vandfald« nedefter og til gallakjoler
fortsætter i slæb med stive, indvendige flæser, der giver brus. Da man ad denne
vej ikke kan komme længere, bliver tournuren atter voldsomt kuplet med mange
draperinger, ligesom også vidden bliver større fortil.
Medens halsudskæringen i hele nyrokokoperioden til stort selskab kunne være
bådformet med en »bertha« helt ude på skuldrene men ellers oftest sluttede
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lige til halsen, så at sige altid med fint broderede små kraver, tit med tilsva
rende håndlinninger eller rynkede underærmer under det i 1850erne på kjole
livet meget brugte »polkaærme« eller det i 60erne noget slankere »frakkeærme«,
så bliver halsudskæringen let tilspidset i 70erne med opstående ruche, tit med
sløjfe — »cravate« foran, og ærmerne bliver snævre. Med tournurens sidste store
udfoldelse i 80erne kommer kjolelivets høje, opstående flip. Som altid, når no
get nyt er i anmarch, kom flippen yderst behersket, den var bare ca. 3 cm høj,
men udartede sig, så den omkr. 1910 var henved 7 cm høj og måtte afstives
med fiskeben for ikke at rulle sammen.
Frisuren ændrede sig med det øvrige, men glat hår og midterskilning holdt
sig i borgerskabet til hen mod 1890 — i 1850—60erne med lav frisure i nak
ken, i 70—80eme noget hævet på baghovedet, og til alle tider med hjælp af
løst hår, når forfængelighed og stand tillod det. »Smukke, elegante og moderne
Chignons, Krøller, Fletninger, Toupéer og Parykker« står der i en annonce
1873, og der skal nok have været god afsætning. I de glade 90er steg håret op
på hovedet i bløde løkker, og pjuskekrøller i panden havde de mest moderne
allerede lagt sig til i 80erne.
Hovedtøjet til udebrug havde fortrinsvis været kyser til midt i 1850erne, da
kapothatten, hvis forkant kun nåede halvt frem på forhovedet, men ligesom
kysen blev bundet under hagen, tog førstepladsen og i noget forhøjet form endnu
brugtes et par årtier ind i vort eget århundrede af ældre damer.
De indendørs pyntekapper, som mange gifte kvinder rent traditionelt havde
brugt, og sikkert mange landlige kvinder optog, da den sorte konehue på landet
helt forsvandt, ændredes i 70—80erne til en coiffure oven på hovedet. Og
denne lille pyntekappe, samlet af sort fløjl, silke, tyl og virer, pyntet med blon
der, kunstige blomster eller løkker af forskellige bånd, undertiden også med
perler eller en lille fjer, til festligt brug kunne den også være hvid eller gullig
— denne kappe blev, ligesom kapothatten og den høje kjoleflip, brugt af gamle
damer til deres død langt ind i det 20de århundrede. Selv en ting som en tour
nurepude vides at have været i brug endnu først i 30erne. Det er ganske vist
småting, men fortæller dog noget om tilvant brug og umuligheden af at stille
helt faste skemaer op for noget så variabelt som klædedragten. Er visse detaljer
optaget af udprægede vanemennesker og blevet et lille led i deres daglige liv,
holder sådanne detaljer sig længe udover deres egentlige modeagtige levetid.
Overtøjet blev i de omfangsrige skørters tid atter til løse kåber og overstykker,
mantilleagtige slag af silke og klæde, »beduiner« og sidst, men ikke mindst sja
ler. »Franske sjaler« blev et mål, noget man sparede sammen til, noget en pige
muligvis kunne få til sin konfirmation og siden hægede over resten af sit liv.
Man kunne også få »vandtætte Slag« og havde store paraplyer, men omfanget
af kjolerne taget i betragtning har det sikkert været bedst for den velklædte
dame at holde sig hjemme i dårligt vejr.
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Mandsdragt 1867. Dansk Folke
museum affot.

Mandsdragten fulgte kvindens på den måde, at dens ærmer fik rynker og
vidde på overarmen, når kvindernes dragt fik det, og omvendt snævre ærmer
og figurfrakke, når det samme var fremtrædende i kvindedragten. Det gamle
udtryk — en klædning — som i 1700-tallet udgjordes af kjol, vest og bukser,
omfatter nu jakke eller sækjaket, vest og bukser i samme tøj, selv om det ganske
vist i 1879 hedder, at »Elegant er en Dragt med to Farvenuancer, f. Eks. kasta
niebrun Jakke og nøddefarvede Benklæder og Vest«. Jaketten kommer frem, da
kvinden skal være slank, altså mellem de to voldsomme tournureudbrud. »Kjole
og hvidt« er en videreførelse af 1800-tallets elegante festdragt, hvor livkjolens
farvemuligheder var mange, og bukserne ikke nødvendigvis behøvede at være
ligesådan. Vesten kunne også være meget festlig, f. eks. i fin mønstret silke,
moire og fløjl. Mod forrige århundredes slutning blev det hele sort til fest, lige
som sorte kvindekjoler i borgerlige kredse regnedes for det fineste. Den hvide
vest i mandens kjolesæt slog først igennem i begyndelsen af dette århundrede.
Noget særligt bemærkelsesværdigt for mandens hovedbeklædning i forrige år-
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hundrede var den høje hat. Den kom fra Frankrig ca. 1797, og dens lidet
praktiske form til trods blev den elsket og eftertragtelsesværdig for alle samfunds
lag. De umådelige rivninger, den gav anledning til mellem hattemagerlauget
på den ene side og silkehattefabrikanteme på den anden, skal her lades ude af
betragtning. Kun må nævnes, at man hurtigt fandt ud af, at filt ikke behøvede
at være »gallettens« opbygningsmateriale. Først blev sammenlimet lærred brugt
til »cylinderen« og senere pap, hvorover silkeplys blev trukket. Som så mange
gange tidligere sejrede det rent ydre skinnende og elegante udseende til fordel
for kvaliteten. Og det er i hvert fald en kendsgerning, at ikke blot den mere
velstående del af landbefolkningen optog den høje hat til stiveste stads, men den
indgik endog i lavs- og foreningsceremonier, og de mange nye grosserere, fabri
kanter og det højere borgerskab iøvrigt brugte i slutnnigen af forrige århundrede
»skorstensrøret« i deres daglige færden.
Den rundpuldede stive hat, »bowleren«, kom frem i sidste halvdel af forrige
århundrede, og den blødere »flækhat« noget ind i dette århundrede, og selv
om den har ændret form og har fået »buler« i stedet for »flæk«, synes dens
rolle endnu ikke at være udspillet.
Kasketten med sort, blank skygge var i slutningen af foregående århundrede
overordentligt yndet af både børn og voksne, den var praktisk, og endelig var
der da også noget, som skinnede på den; den er fortsat i uniformshuen.

Ærmepuffer begyndte omkring 1890.
»Den gamle By«.

104

Klædedragt på land og i by bli
ver ens. Tre brødre fra Farre ca.
1895.

I slutningen af 1880erne havde tournuren omsider udspillet sin rolle i kvinde
dragten, men lidt uskyldig fyld på halen som modvægt til det stadige krav om
taljeslankhed har været brugt længe efter. 1890erne er atter skinkeærmernes tid,
— der er altid en detalje, som moden særligt kæler for. Midt i 90erne var
underærmet stramt, og »skinkerne« var lige så voldsomme — om muligt endnu
mere — end i tidligere perioder. Nederdelen blev kegleformet, og i det mere
daglige tøj blev spadseredragten med de skråede bredder i nederdelen og den
figursyede jaket i forbindelse med »engelske« filt- og stråhatte samt skjorteblu
se i den grad hvermands-eje, at man vanskeligt kan forestille sig ensartetheden.
Spadseredragten har stort set holdt sig siden, og en fin »tailor-made« i kamgarn
el. lgn. var indtil for få år siden det, enhver kvinde glædede sig over at eje.
Danmarks noget lunefulde sommerhalvår i forbindelse med de ofte gode stof
kvaliteter i dragterne bevirkede, at snittet i dem ikke altid var helt det allersidste.
De mange to- og tredelte kjoler, der sammen med nederdel og bluse, under-
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tiden tillige ulden golfer, har været brugt af næsten alle i den sidste halve snes
år, er simpelthen en ny udgave af den spadseredragt, som startede sit livsløb i
slutningen af forrige århundrede.
Ikke blot engelske hatte brugtes, men modens anførere satte også store, om
fangsrige hatte med blomsterbuketter, voldsomme fjerbundter samt store sløjfer
oven på damernes nu høje frisurer, der understøttedes af løse fletninger og
valke. »Min mor har da to fletninger«, pralede en lille pige, »den ene ligger
i kommodeskuffen!« Den kom nok kun i brug, når moderen skulle i »skrudet«.
Med første verdenskrig, da kvinderne omsider, efter et halvt århundredes mere
eller mindre stille kamp for uddannelse og ligestilling med mændene i erhver
vene, fik chancen for at gribe det værktøj og de maskiner, som det stærke køn
i de krigsførende lande havde forladt, da endelig slap korsettet sit jerngreb om
kvindernes martrede krop, der i sidste fase endog havde haft »storkefigur«. Nu
blev kjolerne løsere og kortere, mere egnede til arbejde end pynt, og kvinderne
overalt, også her i Danmark, fulgte eksemplet.
1920erne vil for altid stå som de korte kjolers endelige gennembrudstid, hvor
lokkerne faldt for saksen, og man blev drengeklippet »a la garçonne«, og den
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Kortere og mere løst hængende tøj.
Konfirmand, 1923.

fremmelige del af ungdommen nødvendigvis måtte ryge cigaretter. Medens det
sidste ingenlunde er et overstået stadium, ændrede en ny mode kvindernes ud
seende. De blev lange, slanke og med små hoveder, kjolerne nåede smalbenet
igen i 1930erne. I krigsårene kom knæene atter til syne, men snittet blev mere
maskulint med rigeligt »skrædderflæsk« på skuldrene, for så efter krigens tøj
mangel at folde sig ud i »new-look« med halvlange, rundskårne kjoler, let syn
lige skørtekanter og understregning af den kvindelige figur opadtil.
Sideløbende har buksemoden udviklet sig, siden pyjamas’en afløste mandens
natskjorte og for en del kvindens natkjole. Udfoldelsen af dette buksetøj skete
for alvor i 1920erne, gik videre til strandpy og shorts i 30erne, optoges til idræt,
skisport m. m. og har i løbet af 40—50erne bemægtiget sig en stor plads til arbejds- og hjemmebrug, for faktisk at være en almindelig daglig påklædning for
mange i det hele taget. Skolesøgende børn og en masse af de helt unge bruger
således slacks både sommer og vinter, i bomuld om sommeren og strech-nylon
om vinteren, dertil store uldne sweaters eller vindjakker over til gadebrug. Efter
som drenge og yngre mænd bruger det samme, ligner kønnene af i dag i det
antræk hinanden — undertiden til forveksling.
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Medens de stoffer, som brugtes i de sidste årtier af foregående århundrede,
i mange tilfælde i langt højere grad var baseret på at se ud af mere end de fak
tisk var, så har den nye tid efter anden verdenskrig lagt et tungt lod i vægt
skålen for det praktiske. Mange af de nye kemofibre og efterbehandlingen af
både disse og naturfibrene letter de mange udearbejdende kvinders daglige liv
ved at være meget lidt modtagelige for krøl, lette at vaske, næsten strygefri og
tilmed så stærke, at det næsten kun er de tynde nylon- og perlonstrømper, der
ved oprifter går til og ret ofte må fornyes, mens det øvrige, trods stærk brug,
snarere afløses på grund af modeskifte end af egentligt slid. Og anskaffelsen af
det nye tøj går let og smertefrit. Konfektionssyet tøj efter mål til herrer samt
masser af færdige habitter, jakker, bukser og overtøj har erstattet meget af det
fornemme og dyre skræddersyede tøj. Udbudet i kvindetøj er enormt. Dansk
damekonfektion er nu i en blomstring, som ingen, der for 250 år siden forsig
tigt købte et par færdige skørter hjem til kramboden, selv i sin vildeste fantasi
kunne forestille sig. Også danskerne i dag må vel nok nøjes med at lægge pro
gram for produktionen af klædedragten til et årti eller to. Med den udvikling,
der er i gang inden for al teknisk videnskab, er 250 år ud i fremtiden uover
skuelig. Måske sidder vore efterkommere på månen, og da vil det praktiske og
hensigtsmæssige i påklædningen sandsynligvis være det eneste, der betyder noget.

Ordforklaring.

Barates, borat, et tarveligt stof, oftest af uld.
Barkan, let, fast uldstof.
Bay, baj, tykt, groft, løstvævet uldstof, valket og kradset.
Beduin, slag, uden tilskæring og figursnit.
Bertha, stor krave eller kravearrangement.
Bommesi, forsk, bomuldstoffer, senest tykt, opkradset, gerne hvidt.
Brokade, stoffer med brocheret mønster, silke, også med sølv og guld tråd.
Brystsmæk, især brugt i 1700-tallets modedragt, f. eks. i adriennen.
Damask, opr. stof fra Damaskus, dengang kun silke, senere uld, hør og bomuld
med mønstervirkning.
Droguet, droget, blomstret ell. mønstret stof af silke eller blandinger.
Dvellik, sort, groft, glinsende lærred.
Engelsk, engelst, engelsk klæde.
Fifskaftis, fifskaft, et slags femskaftet tøj.
Fillimut, brungul farve.
Floret, halvuldent stof med indvævede figurer.
Flos, et langhåret tøj, kan være af silke og kamelhår.
Gallet, selve bundformen for cylinderhatten.
Galoner, gallun, bånd af metaltråd, possement- eller guldtrækkerarbejde.
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Grofgrøn, grovgrøn, fransk grosgrain, sammenlign silkegrofgrøn, halvuldent tøj.
Indsprængt, garn tvundet med to farver.
Kaf, kaffa, mønstervævet uldplys.
Kanifas, cannefas, tæt bomuldsstof med vævet eller trykt mønster.
Kasseking, cassaquin, udledt af skødetrøjen i beg. af 1700-tallet.
Kirsay, Kirsej, opr. bynavn Kersey. Svært uldent stof, opkradset.
Kolumbinefarvet, rødt eller violet.
Mantille, figursyet slag med snipper foran og bagpå.
Modest, kan være af fløjl el. lgn., i 1800-tallet figursyet krave af mol o. lgn.
Pollemit, polamit, stof af kamelhår og silke, undertiden med guld- og sølvlahn.
Rask, arrask, uldent tøj, særlig til omhæng og gardiner.
Samit, samet, svært silketøj.
Sars, fr. serge, tyndt, uldent tøj, kan også være groft uldstof.
Skjortelad, skjortebræmme.
Skruesnore, formentlig en særlig tvinding på snore.
Stoffes, fr. étoffe, stof af silke eller hårdt, blanktpresset, mønstret uldtøj.
Sætter og topper, fortange, sættehår, falsk hår.
Sølfer, ant. sølvgråt.
Taboret, taborettes, broget, storblomstret, uldent tøj.
Taft, ret tynd silke, lærredsvævet.
Takker, kniplinger.
Tambourering, tamburering, luftmaskehækling gennem udspændt stof.
Tavlede, ternede.
Terneselle, en slags silketøj.
Tersenelle, en slags silketøj.
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DEN DANSKE
TEKSTILINDUSTRIS UDVIKLINGSFORLØB
1730— 1960
Af dr. phil. Richard Willerslev.
Tekstilindustrien under 100 års merkantilisme ca. 1730-1840.

Morsomt er det ikke med definitioner, navnlig ikke i en indledning, men nyttigt
er det forhåbentligt, og det får gælde som undskyldning.
Forskellen mellem husflid og hjemmeindustri er, at den første fortrinsvis arbej
der for at dække hjemmets eller husets behov, den sidste fortrinsvis med salg for
øje. Ved forlagsvirksomhed forstår man en industrivirksomhed, som består af en
forlægger og en eller flere bedrifter. Forlæggeren — ofte en købmand eller hand
lende — står for salget og bestemmer produktionens omfang og kvalitet. Arbej
derne er enten hj emmeindustrielle eller håndværkere og teknikken følgelig på
håndværksbasis. I visse tilfælde forsyner forlæggeren bedrifterne med råmateri
aler og redskaber. Ved manufaktur forstås en virksomhed af større format, som
regel koncentreret på en enkelt bedrift. Teknikken er ganske overvejende hånd
værksmæssig, men inden for bedriften findes en vidtgående arbejdsdeling gen
nemført. Hvor manufakturet forsynes med mekanisk drivkraft eller maskinelt
udstyr i større omfang, har den antaget karakter af fabrik. I praksis er skillelinien
ofte flydende, og det kan være vanskeligt at fastslå, hvor det ene begynder og
det andet slutter. Men generelt kan man nok hævde, at den danske regerings
industrialiseringspolitik indtil 1780erne koncentrerede sig om manufakturerne.
Først herefter begynder fabriker inden for begrænsede felter at vinde nogen
indpas.
Merkantilistiske ideer prægede den danske stats økonomiske politik fra
1730-erne indtil 1814, og i noget mere udvandet form indtil o. 1840. Et hoved
mål for merkantilismens økonomiske politik var en industrialisering af landet, en
industrialisering, som ifølge tidens forudsætninger først og fremmest skulle tage
form af manufakturer. Hvilke forventninger man knyttede til manufakturers
fremkomst, udtaler Fr. Holmsted både klart og fyndigt i 1733. Han var da en af
landets få store industridrivende og samtidig i høj grad med til at udforme den
nye manufakturpolitik. Manufakturer kalder han en »priselig håndtering, der
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ligesom sø- og skibsfarten er det allerypperligste, allerønskeligste og allerfornødneste for alle riger og republikker, såvel til at beholde næring og fortjeneste i
landet ved egne hænders gerning, som ellers går ud af landet, som til at peuplere
stæderne, så og fornemmelige til at komme de fattige og husarme til hjælp og
forekomme, at de ikke, som ellers visselig sker, går ud af landet eller griber til
bettelstaven«.
Hvad Holmsted altså ventede af en industrialisering, var en forøgelse af folke
mængden i byerne, en forøgelse af nationalindkomsten og en formindskelse af
arbejdsløsheden. Han kunne hertil gerne — som mange andre merkantilister —
have føjet en forøget national prestige. Men med eller uden denne tilføjelse an
slog Holmsted toner, som er såre velkendte den dag i dag. De høres i forskellige
versioner fra de ikke-industrialiserede landes politikere. Og som forhåbningerne
til en industrialisering i vidt omfang på trods af et tidsspand af over 200 år er
identiske, er vanskelighederne det ligeledes. Det vil ikke mangle på eksempler i
det følgende.
Man kan vanskeligt frigøre sig for at beundre det mod, den energi og de ofre,
som enevældens administration fremviste i årtierne efter 1730 i sine bestræbelser
for i løbet af kort tid at skabe en livskraftig industri i landet. Det er velkendt,
at blandt de elementære forudsætninger for en industrialisering hører teknisk
indsigt, en kvalificeret arbejdskraft og kapital. Og det er ikke nogen stor over
drivelse, når vi hævder, at Danmark i 1730-eme ikke havde nogen af delene.
Men Danmark-Norge havde — i modsætning til adskillige U-lande af i dag —
et efter datidens forhold veludviklet administrationssystem og et grundfæstet
skattesystem. Skulle Danmark føres ind i en industriel udvikling, som bragte os
nærmere det beundrede vesteuropæiske forbillede, måtte initiativet givetvis udgå
fra administrationen, og kapitalen i vid udstrækning skaffes af staten. Anderledes
kunne det ikke være. Spørgsmålet var, hvor vidt staten skulle gå i sin støtte,
om man skulle oprette statsvirksomheder eller støtte private. Den danske mer
kantilisme holdt sig til det sidste og tog principielt afstand fra statsvirksomheder.
Med få og som regel kortvarige undtagelser blev dette princip fulgt hele den
merkantilistiske periode igennem.

Den første opgave, regeringen stod over for, da man i 1730-erne skulle føre
industrialiseringsplaneme ud i livet, var at skabe en planlæggende myndighed
og et administrativt hovedorgan. Det skete ved oprettelse af Kommercekollegiet
i 1735. Et af de første resultater fra dette nyoprettede kollegium var grund
læggelsen af Danmarks første bank: Kurantbanken. Formelt var det en privat
bank, reelt var det imidlertid en statsbank, og hermed havde regeringen sikret
sig de finansielle midler, som var en absolut nødvendig forudsætning for at gå
i kast med det ambitiøse industrialiseringsprogram.
Af indlysende grunde lagde Kommercekollegiet hovedvægten på en udvikling
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af den danske tekstilindustri. Kun her havde vi fra naturens hånd givne forud
sætninger for at yde en indsats, idet vi i vidt omfang var selvforsynende med
uld og hør, medens bomuld kunne importeres fra kolonierne. Og i den udbredte
husflid havde vi traditioner, som kunne forventes at blive af betydning for de
nyindrettede manufakturer. Men eksperter og faglært arbejdskraft manglede vi,
og de måtte i hvert fald foreløbig hentes fra udlandet, og de måtte lokkes hertil
ved økonomiske indrømmelser som rejsegodtgørelse, huslejetilskud, startkapital
og ikke mindst garanteres afsætning for deres produkter. På den anden side
måtte staten dels sikre sig varer af en vis rimelig kvalitet, således at varerne
efterhånden blev konkurrencedygtige med udlandets, og dels søge garantier for,
at afhængigheden af udlandet reduceredes ved uddannelsen af en indenlandsk
stab af fagarbejdere. Fremkomsten af et stort bureaukratisk apparat var følgelig
uundgåelig.
For at sikre de etablerede og påtænkte manufakturers afsætning blev tolden
forøget og meget snart forvandlet til importforbud. Teoretisk skulle herved
industriens afsætning være sikret. Men også kun teoretisk, for virkeligheden viste
et ganske andet billede: Jo højere told, jo større smugleri. Nye indgreb blev
uundgåelige, selv præsterne blev mobiliseret. I 1753 blev det dem pålagt at for
mane deres tilhørere på alle tænkelige måder at fremme den indenlandske indu
stris opkomst, men dette var tilsyneladende spildte guds ord. For i 1766 fandt
regeringen det fornødent at henstille til præsterne oftere at foreholde deres me
nigheder, hvor strafværdigt det var såvel mod Gud som mod kongen at befatte
sig med smugleri. I 1766 blev hver købstad forpligtet til årligt at aftage for et
bestemt beløb indenlandske manufakturvarer. F. eks. skulle Lolland-Falsters
byer aftage for 13.000 rd. (rigsdaler), men i 1773 var afsætningen kun 972 rd.
En talmæssig illustration til det gamle ordsprog, at det ikke altid går som præ
sten prædiker.

I bestræbelserne for at garantere de nyetablerede fabrikanter faglig og stadig
arbejdskraft til rimelige lønninger samt bane vejen for uddannelse af en hjemlig
stab af faglærte arbejdere oprettedes mellem 1740 og 1750 fire fabrikslav, nem
lig dugmagernes, d.v.s. klædefabrikantemes, silkevævernes, strømpevævernes og
tøjmagernes. Disse sidstes produktion var dengang hovedsagelig lettere uldtøjer,
men ved århundredets slutning bomuldsvarer. Fabrikslavene adskilte sig i flere
og væsentlige henseender fra de øvrige lav. Fabrikanterne måtte forpligte sig til
at oplære et vist mindste-antal lærlinge, og det stod dem frit for at antage så
mange, de evnede, men de skulle være indfødte fra Danmark eller Norge. Flere
af lavsartikleme indeholdt bestemmelser om lønningernes størrelse, altså faktisk
en makismallønordning, og fastslog, at en arbejder ikke måtte forlade en fabri
kant, medmindre han havde betalt, hvad han skyldte i forskud. Med en be
hændig lønpolitik var denne sidste bestemmelse velegnet til at stavnsbinde ar-
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bejderne. Fabrikslavene skulle også stå som garanter for, at varerne var af en
rimelig kvalitet. Til yderligere betryggelse blev der oprettet en halle, hvor va
rerne blev stemplet, inden de befordredes videre til handelen.
Set med fabrikanternes øjne var disse fabrikslav og den efter tidens forhold
usædvanlige myndighed, de fik over såvel faglært som ufaglært arbejdskraft,
et betydeligt aktiv. Endnu vigtigere for dem var dog det i slutningen af 1730-erne
oprettede generalvaremagasin. Dette var næst kommercekollegiet det mest cen
trale led i hele det bureaukratiske apparat. Med sine vidtgående beføjelser og
mangesidede funktioner konkretiserer det så at sige merkantilismens energiske
indsats og ambitiøse bestræbelser.
For de nyanlagte virksomheder var ikke blot lønudgifterne, men også råvare
priserne af elementær betydning. Skulle fabrikanterne gøre sig håb om at blive
konkurrencedygtige, måtte råvarerne kunne erholdes til en pris, som ikke var
højere end udlandets. For at opnå råvarer til disse priser måtte de importeres
fra første hånd, d.v.s. fra produktionslandet. Det kunne danske handlende kun
undtagelsesvis påtage sig. Denne opgave tilfaldt generalvaremagasinet. Af grund
læggende betydning for fabrikanterne var ligeledes, at de var garanteret afsæt
ning af deres produkter. Denne opgave tilfaldt også generalvaremagasinet. De
varer, som fabrikanterne ikke kunne afhænde til de handlende mod kontant beta
ling, skulle magasinet aftage. Skulle magasinet ikke drukne i varer, måtte det
kunne tilbyde manufakturhandelen en kredit, som ikke var ringere end den
udenlandske. At yde denne kredit var generalvaremagasinets tredje store opgave.

Det mest centrale spørgsmål, vi kan stille, er naturligvis: Hvad blev resulta
terne af denne merkantilistiske politik, og hvad kostede den? Lad os tage det
sidste spørgsmål først, og lad os straks indrømme, at så forfærdeligt meget herom
kan vi ikke sige. Og faktisk er det til enhver tid vanskeligt at redegøre for, hvor
stor en statslig støtte et erhverv får. Dette gælder naturligvis ikke mindst den
indirekte støtte, som er vanskelig at opgøre, såvel dengang som nu.
Hvad jeg kan gøre er at anføre de direkte tilskud, som industrien modtog
i visse åremål inden for denne periode, og jeg bygger i øvrigt her på de tal,
som arkivar Bro Jørgensen har fremdraget i »Industriens Historie i Danmark II«.
Mellem 1736 og 1774 blev der til fabriks- og manufakturvæsenet som helhed
udbetalt godt og vel 829.000 rd. Af denne sum faldt over halvdelen i de 17 år
fra 1752 til 1767, hvor Johan Hartvig Ernst Bernstorff var leder af landets
industripolitik. Han skal have været i særlig grad gavmild over for smigrere
og projektmagere. Af disse 829.000 rd. gik 648.000 til tekstilindustrien, altså
78 °/o. Denne procentsats illustrerer meget vel den særdeles vægt, som den mer
kantilistiske regering lagde netop på denne industrigren. Inden for tekstilindu
strien tilmålte regeringen klædefabrikeme eller dugmanufakturerne en klar prio-
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ritet, idet disse tegnede sig for 214.000 rd. Silkeindustrien stod for 152.000 rd.,
men blev med 142.000 rd. tæt fulgt af tøjmageme. Resten 140.000 rd., blev an
vendt på tekstilindustriens øvrige brancher.
Så godt som alle de hemævnte summer blev afskrevet som tabt. Men hertil
kommer de beløb, som generalmagasinet måtte afskrive på sin kreditgivning til
manufakturhandelen. Det drejer sig for tiden 1736-1768 om 172.000 rd. Vi
rammer derfor næppe meget ved siden af, når vi for tiden 1736-1774 opgør
statens direkte tab til mellem 800.000 og 900.000 rd. for tekstilindustrien alene.
Og over halvdelen af denne sum faldt på de 17 år mellem 1752 og 1767.
Det er indlysende, at disse tal isoleret ikke siger os ret meget. Hvad vi ønsker
at vide er, hvad disse ca. 900.000 rd. er i kroner af i dag. Men det er unægtelig
svært at besvare. Prisrelationerne er i dag helt anderledes end for 200 år siden.
Men lad mig alligevel gøre et forsøg på en grov vurdering, og lad mig som ud
gangspunkt for denne sammenstille en fuldt beskæftiget arbejders løn dengang og
nu og anvende disse oplysninger til beregning af en rigsdalers værdi. Omkring
midten af 1700-tallet havde en fuldbeskæftiget tømrer en årsindkomst, som lå
under 100 rd. Den tilsvarende indkomst for en tømrer i dag kan sættes til 18.000
kr., og resultatet bliver da, at en rigsdaler svarer til o. 180 kr. Efter denne bereg
ning svarer 900.000 rd. altså til godt 160 mill. kr. Tager man i betragtning, at
befolkningsmængden i Danmark dengang var mindre end en femtedel af den
nuværende, må disse ca. 160 mill, betragtes som en særdeles net sum.
Det er ikke ualmindeligt at betragte toldloven af 1797 som slutstenen på den
merkantilistiske periode. Men dette gælder ikke for industrien. Støtteforanstalt
ningerne fortsatte. Og mig bekendt er toldloven af 1797 den eneste toldlov her
i landet, som har givet de industridrivende kompensation for den beskyttelse,
som ved loven blev dem frataget. Mellem 1803 og 1805 blev der i årlig under
støttelse til industrien som helhed udbetalt ca. 91.000 rd., som ikke skulle refun
deres. Men efter 1814 reduceredes de statslige tilskud væsentligt for helt at
falde væk fra o. 1840.

Det må tilføjes, at disse tilskud indtil 1780-emes midte udelukkende tilfaldt
virksomheder i og nær København. Det havde sine iøjnefaldende praktiske for
dele at have industrien samlet, således at tilsynet med virksomhederne kunne
gennemføres mere effektivt. Men det var i øvrigt også i bedste overensstemmelse
med de merkantilistiske ideer, som fandtes i småstaterne. Sit mest prægnante
udtryk har denne opfattelse fået i følgende slagord af statsminister Guldberg:
»Det er en uryggelig finanssandhed for en middelmådig stat: Saml Dine kræfter
i Dit middelpunkt. Svæk dem ikke — thi Du har kun få — ved at adsprede
dem og allerhelst ved at adsprede dem til udsiderne«. Først fra 1780-emes midte
begyndte regeringen — bl. a. som følge af pladsmangel i København og de
lavere lønninger i provinsen — at give tilskud til oprettelse af tekstilmanufakturer
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uden for København. Men hovedstaden forblev dog i påfaldende grad ved med
indtil 1814 at være industriens centrum.
Det næste spørgsmål var: Resultaterne af den merkantilistiske politik? Her
tager jeg udgangpunktet i en opgørelse fra o. 1730 — endnu før den merkan
tilistiske manufakturpolitik var begyndt — hvorefter der til Danmark og Norge
blev indført for 224.000 rd. årlig i manufakturvarer. Af denne sum tegnede
København sig for 178.000 rd., de danske provinser modtog for 13.000 rd. og
Norge for 33.000 rd. Selv om man multiplicerer disse tal med 180 for at få
kroner af i dag, kommer man til overraskende små beløb. Der er to årsager hertil.
For det første blev der indsmuglet ikke ubetydelige mængder. Datiden antog —
måske med nogen overdrivelse — at der blev indsmuglet lige så meget, som
der legalt blev tilført landet. Men den væsentligste årsag til de små beløb var,
at hovedparten af den danske befolkning blev forsynet med manufakturvarer
via husflid og hjemmeindustri. Og lad os tilføje, at smugleriet og husfliden hele
perioden igennem var manufakturernes bitre konkurrenter.
I 1750 blev de københavnske manufakturers produktion opgjort til ca. 180.000
rd. Det vil med andre ord sige, at allerede o. 1750 skulle man være i stand til
så nogenlunde at dække den københavnske efterspørgsel, eftersom eksporten til
provinsen og Norge på daværende tidspunkt var af ganske underordnet betyd
ning. Og faktisk synes det også at have været tilfældet. Allerede i 1745 taler
de handlende i hovedstaden om overproduktion, for så vidt som de ligger inde
med overfyldte lagre. Omkring 1770 var produktionen steget til ca. 300.000 rd.,
hvoraf Kløbenhavn tegnede sig for de 200.000 og provinsen og Norge hver for
ca. 50.000. Denne i forhold til den tidligere betydelige afsætning i Norge og pro
vinsen var opnået bl. a. ved ydelse af eksportpræmier. De oplysninger, vi har,
tyder på, at man nu anså det københavnske marked for sikret. Anderledes kan
man ikke forstå en instruks til generalvaremagasinet fra 1777, hvorefter dette
ikke længere skulle befatte sig med afsætningen i hovedstaden, men derimod
koncentrere sig om eksportfremstød i provinsen og i Norge. På daværende tids
punkt — altså i 1777 — blev produktionen opgjort til 517.000 rd., et tal som
— selv om man indkalkulerer en vis prisstigning — vidner om en ny betydelig
produktionsfremgang.

Der findes ikke tal for produktionens værdi de følgende år, men givetvis var
der tale om en endog meget anselig produktionsstigning op til 1814. Det må
efter alt at dømme være lykkedes at fravriste såvel smugleriet som husfliden ter
ræn i tiden efter o. 1780. Der kan i denne forbindelse være grund til at under
strege, at også på et andet og særdeles vigtigt punkt kronedes de merkantilistiske
bestræbelser med en betydelig fremgang; det var med hensyn til oplæring af
indenlandsk faglært arbejderstab. I slutningen af 1700-tallet var de faglige ar
bejdere ved tekstilmanufaktureme i overvejende grad danskere, og hermed var
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afhængigheden af udenlandsk arbejdskraft i vid udstrækning ophævet. Den ufag
lærte arbejdskraft var naturligvis så godt som udelukkende dansk og blev, efter
hånden som maskiner trængte frem, i betydelig omfang rekrutteret af mindre
årige.
Efter disse tal at dømme synes den merkantilistiske industripolitik således
at have ført til væsentlige landvindinger. Og dette indtryk afkræftes ikke af de
oplysninger, vi i øvrigt kan give om produktionens udvikling og arbejdertallets
størrelse.
Omkring 1730 fandtes i og ved København ingen tekstilmanufakturer bortset
fra et par statslige virksomheder. Men i 1742 opgøres tekstilfabrikationens arbej
dertal her til 2.200 og var allerede i 1750 fordoblet til 4.500. For 1786 kan vi
henvise til oversigten over arbejdere fordelt over brancher:

Klædefabrikation ............... .
Tøj magere ...............................
Bomuldsfabrikanter .............
Silkefabrikanter ......................

Bedrifter

Arbejdere

.........
.........
.........
.........

28
18
1
6

1806
1915
1194
501

I alt

53

5416

Tallene er faktisk ganske imponerende, også set med nutidens øjne. Men på
sin vis »snyder« de, idet et meget stort antal af arbejdere var spindere, som i vid
udstrækning sad med spindearbejdet ude i landdistrikterne og kun arbejdede i
deres fritid.
Efter al sandsynlighed var en betydelig del af klædeindustrien endnu organi
seret efter forlagssystemet, og det samme gælder formodentlig også tøjmageme.
Derimod var silkefabrikerne egentlige manufakturer, og den ene bomuldsfabrik
må karakteriseres som en fabrik også i moderne forstand. Den var blevet grund
lagt i 1779 og indledte en kortvarig, men hektisk opblomstring af den hjemlige
bomuldsfabrikation, spinderi såvel som vævning.
En vis ledetråd i bedømmelse af virksomhedstyperne kan man få ved betragt
ning af følgende oversigt fra slutningen af 1796, som giver oplysning om den
i bedrifterne investerede kapital. Oversigten er iøvrigt lavet på grundlag af
Rawerts bog: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra 1848.
Bedrifter

Klædefabrikanter ............... ........
Strømpefabrikanter ...........
Silkefabrikanter ..................
Båndfabrikanter ..................
Bomuldsfabrikanter ...........

25
16
3
4
3

investeret
kapital

485.000 rd.
35.500 »
90.100 »
66.000 »
117.000 »

inv. kap. pr.
bedrift

ca. 20.000
» 2.000
» 30.000
» 16.000
» 40.000
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rd.
»
»
»
»

Kartemaskine omkr. 1815, fra klædefabrikør I. G. Cramers skydeskive.

De mest kapitalkrævende virksomheder var herefter bomuldsfabrikerne, hvoraf
der nu fandtes tre. Herefter kom silkefabrikerne og som nr. 3 klædemanufaktu
rerne. Mange af disse sidste havde nu opgivet forlagssystemet til fordel for større
bedriftsmæssige enheder som følge af de tekniske krav. Nye væve som flyveskyttelvæven havde holdt sit indtog, og spindingen blev ligeledes moderniseret. Heste
drevne eller vanddrevne spindemaskiner var begyndt at afløse håndspindingen.
Merkantilisterne havde altså i vidt omfang nået det mål, de havde sat sig i
1730-erne. Manufakturer og fabriker var blomstret frem, landet var i vid ud
strækning blevet selvforsynende med manufakturvarer, og flere tusinde menne
sker var kommet i arbejde. Men de havde også haft heldet med sig for så vidt
som tiden fra 1740-erne var præget af opgående konjunkturer. Og toldloven af
1797 betød ikke nogen større forandring undtagen for silkefabrikerne. På trods
af fortsat statsstøtte var man indstillet på, at denne i særlig grad kunstige indu
stri ikke kunne overleve en mere liberal handelspolitik.
De øvrige brancher opnåede under Napoleonskrigen efter 1807 en helt excep
tionel blomstring. Danmarks inddragen i krigen betød, at industrien nu fik en
beskyttelse langt mere effektiv, end den mest håbefulde merkantilist turde drøm
me om. Og denne beskyttelse blev yderligere accentueret ved den danske rigs
dalers hastige kursfald. Men det indenlandske prisniveau steg ikke i takt med de
udenlandske kurser, og der åbnede sig derfor for første gang i merkantilismens
historie mulighed for en betydelig eksport af tekstilvarer. Tekstilindustrien lok-
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kede nu med store og letvundne fortjenester, og da samtidig betydelige handels
kapitaler var blevet berøvet investeringsmuligheder, vendte de sig til industrien.
Det mest kendte eksempel mellem mange er urtekræmmer Modeweg, som i 1809
grundlagde en klædefabrik i København, som meget snart skulle udvikle sig til
landets største. Den kom til at eksistere i 150 år og satte sig dybe spor i dansk
klædeindustris historie.
Krigskonjunkturen gavnede frem for alt uldindustrien, hvor landet var selv
forsynende med råvareer. Men også bomuldsindustrien nød en lang overgang for
delene ved produktionsmonopolet, idet kaperne i forbløffende grad var i stand
til at forsyne industrien med den nødvendige råbomuld. Midlertidigt kunne
forsyningerne dog svigte, og under en sådan forsyningskrise blev Usserød fabrik
afhændet til staten og omdannet til klædefabrik i 1810. Trods talrige bestræbel
ser for under depressionen efter 1814 og under liberalismen efter 1840 at få
den afhændet til private, forblev den en af landets få statsfabriker. Og den er det
som bekendt den dag i dag.
Til vurdering af tekstilindustriens storartede opsving under disse krigsår kan
vi fremføre nogle enkelte tal. I 1801 producerede de private klædefabriker i og
omkring København 31.000 alen, i 1807 var produktionen fordoblet, et talende
vidnesbyrd om den indgribende tekniske fornyelse. Og mellem 1807 og 1814
fordobledes produktionen endnu engang og kom op på 130.000 alen. For hele
landet beløb produktionen på de private fabriker sig til 216.000 alen. Heraf
tegnede provinsen sig for ca. 100.000 alen — hvilket understreger, at den stats
støtte, som fra 1780-ernes midte var tilflydt provinsens virksomheder, ikke var
faldet på klippegrund. Samtidig var Usserød produktionen på ca. 100.000 alen
og den totale tilvirkning følgelig 316.000 alen.
Så imponerende disse tal end måtte tegne sig for datiden, kunne den helt
moderne bomuldsproduktion dog fremvise en endnu større vækst. Som nævnt var
den første bomuldsfabrik blevet anlagt i 1779, i 1796 fandtes tre virksomheder,
men i 1814 hele 14 bedrifter med 269 væve, hvoraf dog kun 212 i drift. Adskil
lige af disse virksomheder har formentlig kun været væverier og ikke som de
store bomuldsfabriker kombinerede spinderier og væverier. Den samlede produk
tion af bomuldsvarer blev i 1815 opgjort til 130.000 alen. I løbet af en generation
var denne moderne industrigren med andre ord kommet op på en produktion,
som i kvantitet stod på højde med hele den københavnske klædeindustris.
Den danske tekstilindustri har i sin mere end 200-årige levetid oplevet flere
bratte omskiftelser. Men et så radikalt brud med fortiden, som den kom ud for
i de nærmeste år efter 1814, savner sidestykke såvel i fortid som eftertid. Der
var simpelthen tale om en katastrofe med dybtgående og langtrækkende virk
ninger. Som det sædvanligvis er tilfældet ved sådanne pludselige kolbøtter, var
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også denne forårsaget af en sammenvirken af mange forskellige faktorer. Vi vil
begrænse os til at fremdrage nogle enkelte.
På et for tekstilindustrien såre kritisk tidspunkt blev de hidtidige forbud mod
import af manufakturvarer ophævet og i 1814 erstattet med en told, der med
sin beskyttelse på mellem 46 og 47 pct. af varernes værdi viste sig at være for
ringe under de daværende omstændigheder. Yderligere fik klædefabrikeme i Neu
münster, hvor hertugdømmet Holstens klædeindustri var koncentreret, få år efter
mulighed for eksport til Danmark på meget favorable vilkår. Endelig blev statens
tilskud, som havde flydt rigeligt i de foregående årtier, stærkt reduceret som følge
af de håbløse finansielle forhold. Og de stærkt reducerede subsidier kom næsten
udelukkende klædeindustrien til gode via det kgl. klædeudsalg. Men mest ind
gribende i sine konsekvenser var måske den langvarige og radikalt gennemførte
deflation. Varelagrene faldt i værdi, konkurrenceevnen over for udlandet blev
stadig udhulet, og kreditten blev rystet. Finansieringsmulighederne forringedes
yderligere ved, at den handelskapital, som så villigt havde investeret under
krigen, nu i vid udstrækning trak sine penge tilbage. I midten af 1920-eme
oplevede tekstilindustrien en lignende, men langt kortere deflationsperiode med
frygtelige konsekvenser. Under de daværende forhold o. 1820 var konsekvenserne
katastrofale. Virksomhed efter virksomhed måtte opgive produktionen.
Bedst klarede klædeindustrien sig. Men den blev ilde medtaget. De nyetab
lerede virksomheder måtte indstille driften med kun en enkelt undtagelse : Mode-

I begyndelsen af 1800-tallet flyttede industrien bort fra byerne. Her ses Brede Klædefabrik og
Kobberværk 1845.
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weg. I 1831 flyttede denne den største klædefabrik ud til Mølleåen ved Brede.
Her var arbejdslønningerne lavere, og her var fremfor alt vandkraft. Og vand
kraft var under de ændrede forhold en nødvendighed til at drive spindemaskiner
og andre maskiner, som lidt efter lidt fandt indpas på fabrikerne. København
— klædeindustriens tidligere centrum — blev så at sige tømt for fabriker.
Fra slutningen af 1820-eme lettede landbrugskrisen, og klædefabrikerne kunne
indstille sig på en langsom rekonvalescens. I 1830‘'beskæftigede de knapt 1.000
mand mod omkring 3.500 i 1814. Men produktiviteten på de fabriker, som
havde overlevet krisen, var betydelig større end i 1814. Dengang havde ca. 3.500
mand produceret godt og vel 300.000 alen klæde. Nu producerede de ca. 1.000
arbejdere ca. 200.000 alen. I 1840 var arbejdertallet steget til knap 1.500, og
heraf fandtes kun ca. 230 i København.
Silkeindustrien forsvandt allerede under krigen af mangel på råstoffer, og
det kom til at vare over et århundrede, før silkevæveriet igen slog rod i landet.
En kort overgang havde det kunnet tegne til, at den moderne fabriksindustri i
Danmark som i England skulle bane sig vej via bomuldsfabrikerne. Har nogen
næret håb herom, blev de i hvert fald alvorligt skuffet. De fra omkring 1780
under store omkostninger rejste bomuldsfabriker, som omfattede såvel spinderi
som væveri, var ude af stand til efter krigen at overleve konkurrencen fra det
billige engelske bomuldsgam. De bukkede alle hurtigt under undtagen en enkelt,
som endnu i 1830-erne førte en hensygnende tilværelse ved Roskilde. Men skrif
ten på væggen gjaldt også denne virksomhed. Den nedlagdes sandsynligvis inden
tiårets udgang.

Men efterspørgslen efter bomuldsvarer var stadig stigende. Den voksede, om
ikke fra år til år, så dog fra tiår til tiår i over et århundrede. Stofferne var lette,
og de var hygiejniske, for så vidt som bomuldsvarer i modsætning til uldstoffer
kan koges. Det betød måske mindre for den danske befolkning dengang. Udslag
givende var vel, at de var billige.
På denne flod af stigende efterspørgsel dukkede en ny industrigren frem:
bomuldsvæverierne. Deres råstof var de importerede engelske garner, deres pro
duktionsteknik håndværksmæssig, og virksomhedstypen var forlagssystemet. Flere
af dem nåede en anselig størrelse, men deres levetid var som regel begrænset
til et temmelig kort åremål. En af disse kortlivede tekstilkometer var H. Stahl,
som på sit højepunkt som industridrivende havde 130 væve i gang, heraf 100 i
København, resten i Dragør. Hans produktion beløb sig da til 120.000 alen eller
omtrent det samme som den danske bomuldsindustris samde årsproduktion i
1815. I 1840 lå landets produktion mellem 600.000 og 700.000 alen. Men be
skæftigelsesmæssigt var den af underordnet betydning. Kun ca. 650 arbejdere
havde her deres udkomme, medens en enkelt af landets bomuldsfabriker i 1786
havde beskæftiget næsten 1.200 arbejdere.

121

Tøj- og bomuldsvæversvendenes
fane, 1843. Københavns Bymu
seum.

Under liberalismen 1838—1931.
Den liberalistiske periode begynder o. 1840 og afsluttes i 1931—32. Som den
merkantilistiske æra strækker den sig altså over rundt regnet et århundrede. De
to perioder har derudover det til fælles, at de begge indledtes under en gunstig
og langvarig højkonjunktur og begge henholdsvis sygnede hen og afgik ved
døden under en voldsom depression. Men m.h.t. indholdet var de to tidsrum
som velkendt meget forskellige. Skal man udtrykke denne forskel kort og derfor
noget ensidigt, kan man hævde, merkantilismen var fabrikaternes tid, libe
ralismen konsumenternes. »Konsumtion er produktionens eneste mål og øjemed«,
skrev Adam Smith. »Denne maksime«, tilføjede han, »er så selvindlysende, at
det ville være absurd at forsøge at bevise den«.
Skal vi i grove træk tegne de økonomiske konturer for denne liberalistiske
periode, bliver hovedlinierne følgende: De første ca. 35 år — op til midten af
1870-erne — var præget af højkonjunktur med stigende priser, stigende pro
duktion, stigende landbrugseksport og omfattende industriel gündervirksomhed.
Med landbrugskrisen fra 1870-emes midte indledtes en depression på ca. 20 år
med vigende prisniveau og skærpede periodiske kriser, under hvilke arbejdsløs
heden var meget omfattende. Konjunkturomslaget fra 1895 førte til ny ekspan
sion over en bred front. Højkonjunkturen afløstes af en speciel krigskonjunktur
i 1914, og en inflationspræget udvikling under og navnlig efter krigen nåede sit
klimaks i 1920.
Med toldloven af 1908 kulminerede liberalismen her i landet. Den første ver
denskrigs indgreb og produktionsomlægningerne i krigens spor gav den her som
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andetsteds et grundskud. Den blev udskrevet som vaklende rekonvalescent o.
1920, men blev blæst omkuld af prisfaldsorkanen i 1931-32.
Den danske tekstilindustri var på godt og ondt prisgivet det ovenfor skitserede
udviklingsforløb. Den moderne tekstilfabrikation med dampdrevne maskiner
holdt så småt sit indtog i 1840-erne, blev taget under vingerne af højkonjunk
turen, saneret under depressionen og virkningerne af toldloven af 1908, men
stod i 1914 som en statelig bygning omfattende under sit tag tekstilindustriens
brogede brancher. I 1920-erne truedes denne monumentale bygning af ruin og
sammenbrud. Jeg vil i det følgende lægge hovedvægten først på fremvæksten
og til sidst på de kræfter, der truede med total tilintetgørelse. Mellem disse to
yderpunkter skal der indflettes et rids af de enkelte branchers udviklingsforløb.
Mandskab til fabrikerne var i tiden efter 1840 sjældent nogen mangelvare.
En hidtil uset befolkningstilvækst og ikke mindst en hidtil ukendt befolknings
mobilitet sikrede fabrikanterne den nødvendige arbejdskraft, mandlig, kvindelig
såvel som mindreårig. Først med fabrikloven af 1873 blev der for første gang
skredet ind mod den skrupelløse anvendeis af børn i fabriker. Næringsloven
af 1857 fremmede givetvis arbejdskraftens mobilitet. Enhver kunne slå sig ned
med sit erhverv, hvor han ville, og enhver kunne vælge det erhverv, han
ønskede. En stadig stigende andel af den danske befolkning foretrak byen frem
for landet, fabriken frem for ploven. Medens en femtedel af befolkningen havde
deres ophold i byerne i 1840, var andelen i 1914 vokset til to femtedele. Og
arbejdskraften var takket være først skolegangen senere fagforeningerne bedre
disciplineret, mere indsigtsfuld og mere effektiv end tidligere.
Af penge til investering var der derimod ved periodens begyndelse en udtalt
mangel. Men forholdene på kapital- og kreditmarkedet ændrede sig hastigt.
Efter 1846 førtes via en eksportbølge af korn kapital til landet i hidtil ukendt
omfang, og samtidig indledtes en ny organisering af kreditgivningen gennem
sparekasser, kreditforeninger og banker. Og fra 1870-erne begyndte industri
aktieselskaberne at udvikle sig og åbnede en tiltalende investeringsform for for
sigtige kapitalister.
Hvis Danmark under de af liberalismen givne betingelser skulle have en mo
derne industri, måtte denne teknisk være nogenlunde jævnbyrdig med udlan
dets. Foregangslandet på tekstilindustriens område var i hvert fald op til o. 1880
så ganske afgjort England. Herfra måtte vi importere en stor del af vore ma
skiner, teknikere og ideer. Det samme havde været tilfældet i merkantilismens
tid, men var her stødt på næsten uoverkommelige vanskeligheder, idet England
søgte at værne om sin monopolagtige stilling ved drakoniske bestemmelser. Disse
bortfaldt nu og gav bl. a. Danmark mulighed for langt lettere og hurtigere at
holde sig informeret om den tekniske udvikling. Og med oprettelse af Den poly-
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tekniske Læreanstalt ved periodens begyndelse blev et indledende skridt gjort til
uddannelse af eksperter, som kunne varetage denne formidling.

De her nævnte forudsætninger var naturligvis stort set generelle for den dan
ske industri. Og af generel betydning for industrien var ligeledes hjemmemar
kedets stigende betydning for industriproduktionen bl. a. som følge af husflidens
og håndværkets tilbagegang og den almindelige velstandsforøgelse op til 1914.
Men de relativt største muligheder gav denne udvikling vel nok tekstilindustrien.
På intet andet egentligt industrifelt spillede ved periodens begyndelse husflid
og hjemmeindustri en så betydningsfuld rolle, og ikke mange andre forbrugs
varer var så følsomme overfor ændringer i velstandsniveauet som netop tekstil
varer. Meget tyder på, at husfliden under den merkantilistiske højkonjunktur
måtte afgive enkelte positioner til industrien. Men disse blev sandsynligvis gen
vundet i tiden efter 1814. Disse svingninger i husflidens og hjemmeindustriens
omfang var dikteret af prisrelationerne. Lave priser på landbrugsvarer og høje
priser på fabriksvarer førte til en forøgelse af husfliden, og dette var netop
betingelserne efter 1814. Men fra 1840-erne indtræder en ændring i disse pris
relationer. Et talende vidnesbyrd herom har vi en udtalelse fra Det kgl. Land
husholdningsselskab i 1852: »Forhen forsømtes bondens ko, fordi væven skulle
passes, medens nu det modsatte er tilfældet. . . Husfliden kan, som erfaringen
noksom har vist, ikke frembringe vævede varer så gode og billige som den fabriks
mæssige drift«.
Kærnen i husflidsproduktionen, lærredsvævningen, var allerede o. 1900 så
godt som passé. Længst holdt hjemmeindustrien sig i form af uldbinding på de
midtjydske hedeegne, Lysgård og Hammerum herreder. Og husflidstraditio
nerne her forsvandt ikke sporløst, men udviklede sig over forlagssystem til fa
briksdrift, som den dag i dag sætter sit umiskendelige erhvervsgeografiske præg
på denne egn. Et af de første eksempler på overgang til fabrikslignende drift
i dette område er i øvrigt den af Truelsen i 1863 grundlagte trikotagefabrik i
Herning, S. Truelsen og Søn. Men traditionerne fra bindegnen fik mere end
lokal betydning. Det var i betydeligt omfang uldhandlere, sejge og hårdføre
folk fra denne egn, som kom til at optræde som trikotageindustriens pionerer
i hovedstaden og købstæderne. Mest kendt af disse er måske Simon Olesen, som
i 1873 grundlagde sin virksomhed i København. Omkring århundredeskiftet
havde den nået et sådan format, at den beskæftgede 800 arbejdere, deraf 500
som hjemmearbejdere. Med udgangspunkt i husflidstraditionerne fik Danmark
her en industrigren, som både i opgangs- og nedgangstider skulle vise sig at være
umådelig ekspansionskraftig. Allerede i 1914 var den — hvis man medregner
hjemmearbejdere — den beskæftigelsesmæssigt vigtigste af tekstilindustriens bran
cher. Men arbejdskraften rekrutteredes aldeles overvejende blandt kvinder.
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Kampen mellem husflid og industri var ikke rig på dramatisk effekt. Langsomt
og føjeligt veg husfliden for de fabriksfremstillede varer. Mere langtrukken,
mere dramatisk og i sine sociale konsekvenser langt betydningsfuldere var kam
pen mellem industri og håndværk. Den blev først kæmpet til ende i hovedstaden.
I 1879 måtte en af bomuldsbranchens store forlagsfabrikanter nedlægge sin
virksomhed. Få år efter under en strejke i 1884 bukkede resten under eller for
trak til provinsen. Det blev en retræte til stadig uslere kår. »Tal bløder ikke,« har
en ungarsk forfatter udtalt. Bag industritællingernes kølige cifre ligger mange
knuste forhåbninger og mislykkede skæbner. Mellem 1897 og 1914 forsvandt
over 2500 småvæverier, og deres antal var i 1914 nede på 422. Kampen var så
at sige afsluttet. Husflidens og håndværkets tilbagegang åbnede helt op til 1914
nye markeder for tekstilindustrien. Det samme var tilfældet med den forøgede
velstand. Endnu efter midten af 1800-tallet var det almindeligt, at en arbejder
på land og i by, når det kom højt, kun ejede to sæt tøj, et sæt arbejdstøj og et sæt
stadstøj. Det sidste var ihvert fald på landet ofte nedarvet gennem flere genera
tioner. Modesvingninger havde kun interesse for en lille overklasse. Men stigende
velstand i forbindelse med konfektionsindustriens fremkomst o. 1870 ændrede
ldt efter lidt disse forhold. Samtidig steg efterspørgselen efter lettere, men mindre
slidstærke tøjer og klæder. Under stadig svingen parallelt med konjunkturerne
steg tøjforbruget tiår efter tiår. I 1913 var det gennemsnitlige forbrug 5,78 kg.
pr. individ. Men hermed var højdepunktet også foreløbig nået. Under indflydelse
af efterkrigstidens massearbejdsløshed og omfattende pauperisering faldt forbru
get til 5,05 kg i 1924, et fald på henimod 15 °/o.
I hvilket omfang den danske tekstilindustri skulle få del i dette ekspanderende
indenlandske marked var blandt andet afhængig af den førte toldpolitik. Libe
ralismens første toldlov af 1838 var ret frihandelsvenlig for sin tid, men gav dog
de indenlandske manufakturvarer en beskyttelse på 30 °/o. Tolden var en vægt
told, og det samme var tilfældet med de følgende toldlove. Helt op til 1956.
Og dette er vigtigt at understrege, idet vægttolden naturligt nok gav de grovere
varer den højeste beskyttelse og dermed i høj grad blev produktionsorienterende
for den danske tekstilindustri. Yderligere svingede vægttold som beskyttelse om
vendt proportionalt med tekstilpriseme. Gik tekstilpriserne op, blev beskyttelsen
mindre og omvendt. For dansk tekstilindustri skulle dette forhold få indgribende
følger både på godt og ondt.

Set fra tekstilindustriens synspunkt var vel den vigtigste ændring med 1838loven, at der åbnedes for fri tekstilimport fra hertugdømmerne og dermed for en
stærk konkurrence fra Holstens klædeindustri. Bomuldsindustrien i Holsten var
derimod af mindre betydning. Den fri import, som var meget generende for den
danske klædeindustri, blev imidlertid ikke af meget lang varighed. Krigen 1848—
50 satte en bom for importen, og først ved toldloven åf 1853, hvor der skabtes
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en toldunion mellem Danmark og hertugdømmerne, gjorde den sig atter stærkt
gældende indtil 1864.
I slutningen af 1850-erne forberedtes en ny toldlov for den nyskabte told
union. Og blandt andet under disse drøftelser kom bemærkelsesværdig antiindu
strielle synspunkter frem. I generaltolddirektoratets udkast til en ny toldlov i 1857
anbefaledes således en told på råbomuld, som hidtil var indgået toldfri. Motive
ringen var den, at man gennem en sådan told ville modvirke en kunstig fremblomstring af hjemlige bomuldsspinderier. Sådanne fandtes ikke og mentes ej
heller at være til gavn, da deres beståen ville være ganske afhængig af toldtariffen.
Med andre ord: Told for at hindre en industri i at opstå. Det må kaldes at sætte
problemerne på hovedet.
Lad os i denne forbindelse indskyde, at generaltolddirektoratets indstilling på
dette punkt ikke blev taget til følge. I modsat fald ville vi næppe have fået grund
lagt store bomuldsspinderier i begyndelsen af 1890-eme. Disse udgjorde det sidste
skud på tekstilindustriens stamme i denne periode.
De ovennævnte forberedelser til en ny toldlov resulterede i toldloven af 1863,
som kom til at gælde i hele 45 år, en periode, hvor Danmarks industri var i stø
beskeen. Som helhed var der tale om en reduktion af beskyttelsen. Dennes virke
lige omfang er vanskelig at beregne, fordi toldloven fastsatte told på garner og
på kul. Denne kultold illustrerer som i et glimt, at nogen dybtgående forståelse
af den kommende industris problemer ikke var til stede.
Hertugdømmernes løsrivelse i 1864 bevirkede, at den beskyttelse, som var til
tænkt monarkiets industri, nu kun kom kongeriget til gode. Og navnlig for klæde
industrien var den formindskede holstenske konkurrence mærkbar.

I 1908 fik toldloven af 1863 sin afløsning. Først nu ophævedes kultolden, men
gradvis, og som helhed betød den nye lov en formindsket beskyttelse for tekstil
industrien såvel som for flertallet af de øvrige industrier. Ifølge Textilfabrikant
föreningens Historie 1895—1945 skulle der — efter kyndige folks vurdering, som
det hedder — være tale om en formindsket beskyttelse for tekstilindustrien som
helhed på 10 °/o.
Krigen 1914—18 førte til en toldforhøjelse for varer af luksuskarakter, som
blev opretholdt med loven af 1924. Herved fik dele af trikotageindustrien en
toldbeskyttelse, som lå væsentlig over, hvad der blev tekstilindustrien øvrigt til
del. Toldloven af 1924 som for enkelte posters vedkommende gik over til en vær
ditold, synes ikke at have ført til stærkere beskyttelse — snarest tværtimod —
dog som nævnt med undtagelse af trikotageindustrien.
Efter denne baggrundsbeskrivelse skal der gives en oversigt over de enkelte
branchers udvikling, og i denne forbindelse gøres der opmærksom på, at tallene
for virksomheder, arbejdere og maskinkraft er hentet fra industri- og erhvervs-
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tællingerne, medens tallene for produktionens størrelse stammer fra produktions
statistikken.

Klædefabriker og uldfabriker.
Lad os tage vort udgangspunkt i følgende oversigt:
Fabriker ....................... .................
Arbejdere.................... .................
Antal h.k........................ ..................

1855

1872

1897

ca. 29
ca. 1400
—

66
1600
—

58
2200
1780

1925

1914

34
39
2400
2300
13150 15500

Tiden omkring midten af 1800-tallet var som følge af den holstenske konkur
rences bortfald og den stigende efterspørgsel efter klæde under krigen særdeles
gunstig for klædeindustrien. Nygrundlæggelserne var talrige. Til at begynde med
blev de placeret i landdistrikterne for at sikre sig den for produktionen nødven
dige vandkraft. Men efter at dampmaskinen i årene o. 1840 havde fundet indpas,
blev afhængigheden af vandkraft stadig mindre, og et stigende antal nygrundlæg
gelser blev lokaliseret i provinsbyerne. Det fremgår tydeligt af oversigten at ny
grundlæggelserne fortsatte i 60-erne og 70-eme, og antallet af fabriker synes at
have nået et klimaks o. 1875. Depressionen herefter medførte en stigende inden
landsk konkurrence, og de virksomheder, som ikke evnede at følge med i den
tekniske omlægning — fremfor alt anvendelse af maskinvæve — gled ud. Fra
toldloven af 1908 forøgedes den udenlandske konkurrence meget stærkt, og i de
få år mellem 1906 og 1914 blev mindst 15 fabriker nedlagt, medens de resterende
bl. a. ved store investeringer i deres kraftanlæg søgte at gøre sig konkurrence
dygtige. Efter den første verdenskrig nedlagdes i tiden indtil 1925 mindst 5 fa
briker.
Arbejdertallet var fortsat stigende til o. århundredskiftet, hvorefter det holdt
sig nogenlunde konstant. Med et færre antal fabriker er det naturligvis ensbety
dende med koncentration om stadig større enheder. Forsøg på yderligere koncen
tration i form af trustlignende sammenslutninger mislykkedes her som for de
øvrige tekstilgrene, såvel før som efter krigen. Den eneste undtagelse danner bomuldsspinderieme.
Et indtryk af produktivitetsstigningen på den gennem hele tidsrummet største
og førende klædefabrik, nemlig Modewegs, får man af følgende oversigt, der
angiver produktionen pr. beskæftiget arbejder:
stykker

1822 ...........
1840 ...........
1855 ........... ....

1,15
3,7
10,8

alen

1872.............
1888.............
1909............. ....

671 (13,4 styk)
1167
3000
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Selv om tallene må tages cum grano salis — med et vist forbehold — er de
dog som helhed nær det rigtige. Og de kan ikke undlade at vække undren og
beundring. De står som et monument over 100 års teknisk indsats. I virkeligheden
fortjener de som kommentar en hel bog. Det mest forbavsende for en ikke-historiker er måske den meget kraftige produktivitetsforøgelse — godt en tredobling
— mellem 1822 og 1840. En meget nærliggende og formodentlig også meget
væsentlig forklaring herpå er at finde i Modewegs’ udflytning til Brede i 1831.
Mølleåens vandkraft drev fra nu af et stadigt mere kompliceret maskineri. I de
15 år mellem 1840 og 1855 var der atter tale om en næsten tredobling af produk
tiviteten. I 1840-erne havde virksomheden fået indlagt dampkraft og var med
sine 17 maskinvæve så absolut førende inden for væveteknikken. Thi endnu så
sent som i 1874 var lidt over halvdelen af de på klædefabrikeme anvendte væve
håndvæve, nemlig 260 mod 250 maskinvæve.
Tidsrummet mellem 1855 og 1872 er ikke særlig påfaldende set ud fra et pro
duktivitetssynspunkt, men i den følgende periode på 16 år sker der på det nær
meste en fordobling og i de 21 år mellem 1888 ogl909 mellem en fordobling og
tredobling af produktiviteten. Efter al sandsynlighed står denne uhyre produk
tivitetsforøgelse i forbindelse med overgang til dobbeltvævs- og flervævssystemet.
Vedrørende den samlede klædeproduktions størrelse er vi før 1913 dårligt un
derrettet. Jeg har søgt på grundlag af uld- og uldgarnsimporten samt forbruget
af indenlandsk uld groft at beregne produktionen i 1872.
1872 ...............................
1913 ...............................
1925...........................

arbejdere

prod. i tons

1600
ca. 2400
ca. 2300

ca. 1800
2900
1800

Det må tages i betragtning ved vurderingen af disse størrelser, at fabrikerne
med tiden gik over til at lægge større vægt på lettere stoffer for bedre at kunne
modstå konkurrencen fra udlandet. Men selv med dette in mente må man undre
sig, når man sammenligner arbejdertallet og produktionsresultatet i henholdsvis
1913 og 1925. Man kan ikke frigøre sig for mistanke om, at tallene illustrerer,
at de nærmeste år efter krigen ikke blev anvendt til en højst fornøden forøgelse
af investeringerne, hvis man skulle modstå udlandets konkurrence. At man ikke
var i stand hertil, ligger klart for dagen. 11913 dækkede klædefabrikeme og uldvarefabrikerne 55 °/o af landets forbrug, i 1925 var andelen reduceret til 38 °/o.
Og den skulle gå endnu længere ned.
Endeligt er det nødvendigt at understrege et fundamentalt træk i disse 100 års
udvikling, som ikke illustreres af de givne oversigter. Det drejer sig om uldvæveindustriens råvarebasis. Denne var ved periodens begyndelse så at sige udeluk
kende indenlandsk uld, men afløstes sukcessivt af navnlig fra England importeret

128

uld. Omkring 1880 var forholdet mellem dem en til en, men i 1913 synes den
indenlandske uld kun at have lagt beslag på en sjettedel. Ser vi bort fra krigs
årene, blev denne andel hurtigt yderligere stærkt reduceret.
Bomulds- og blandede væverier.

Bomuldsvarernes fortsatte sejrsgang fra midten af 1800-tallet til den første ver
denskrig samt det aftagende forbrug efter denne læses uden vanskelighed ud al
oversigten over det indenlandske bomuldsgarnforbrug. For hvert 20ende år mel-

o.
o.
o.
o.

1850:
1870:
1890:
1910:
1913:
1925:

1100 tons
2100 —
3800 —
6500 —
6800 —
5430 —

lem 1850 og 1910 var på det nærmeste tale om en fordobling. I de sidste før
krigsår steg forbruget kun langsomt, og i 1925 lå det ca. 15 °/o under førkrigs
tidsniveauet. Garnet blev naturligvis fremfor alt anvendt i væverier og er dermed
også en illustration til bomuldsvævningens kraftige fremgang indtil 1910. Den
følgende oversigt giver et indtryk af udviklingen for så vel bomuldsvæverier som
blandede væverier. Det er sandsynligt, at de 46 fabriker for 1855 omfatter nogle
1855

Fabriker...................... . ............
Arbejdere .................... ...........
Antal h.k......................

ca. 46
1000
—

1872

1897

1914

1925

52
2000
—

63
4200
1970

38
3500
4550

33
2000
4700

mindre håndværksvirksomheder, og at arbejdertallet følgelig er sat for højt. I
alle tilfælde er det givet, at tiden o. 1850 — hvor dampmaskinen netop havde
gjort sin entre indenfor bomuldsvævningen — var præget af en meget betydelig
nygrundlæggelse. Og griinderperioden fortsatte i 60-erne og 70-eme. Selv kon
junkturomslaget o. 1875 kunne ikke standse denne udvikling. Endnu i 1880-eme
og 1890-erne anlagdes flere virksomheder, enkelte af meget stort format. Omkring
århundredskiftet kulminerede virksomhedstallet og afløstes af tilbagegang. Den
indenlandske konkurrence blev stadig mere mærkbar, og toldloven af 1908 førte
yderligere til en kraftig forøgelse af den udenlandske konkurrence. Det fremgår
med tydelighed af importstatistikken. Mellem 1906—08 og 1911—13 forøgedes
den gennemsnitlige årlige bomuldsvareimport fra 2800 til 3600 tons. En stigning
på ikke mindre end 30 °/o i løbet af 5 år. Her har vi naturligvis forklaringen på,
at forbruget af bomuldsgam — som ovenfor illustreret — ikke steg væsentlig i
9
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Vævesalen på et bomuldsvæveri ca. 1860, I. H. Rubens Fabriker, København. Københavns
Bymuseum.

disse år. Nedgangen i antallet af virksomheder fortsatte efter den første verdens
krig, og i 1925 var der kun halvt så mange fabriker som ved århundredskiftet.
Her ved århundredskiftet kulminerede også arbejdertallet. I tiden mellem 1897
og 1914 blev færre arbejdere placeret på større fabriker med større maskinkraft.
Efter forskellige oplysninger at dømme var der i tiden efter 1908 tale om meget
store investeringer. Men ikke tilstrækkelige til at bevare ekspansionsaften.
Sandsynligvis blev investeringer af fornødent omfang forsømt under og efter
krigen. De følgende tal for arbejdertallet og produktionsresultatet tyder unægtelig
derpå. I alle tilfælde kom væverierne ud for en ødelæggende konkurrence.

1913.................. ...........
1925 .................. ...........

arb.

prod.
tons

imp.

forbrug

3500
2000

5700
4000

3900 t.
6100 —

9600 t.
10100 —

prod. i %
af forbrug

ca. 60
ca. 40

Væveriernes produktion var i 1925 kun ca. 70 °/o af førkrigstidens, og medens
de i 1913 dækkede 60 °/o af forbruget, var andelen nu sunket til 40 %.
Trikotageindustrien. Trikotageindustri under moderne fabriksmæssige betingelser
hørte endnu o. 1870 til undtagelsen. Af de 6 virksomheder, som i 1872 omtales
som trikotagefabriker, var kun én forsynet med dampkraft, og denne anvendtes
efter al sandsynlighed til virksomhedens uldspinderi. Disse overvejende hånd
værksmæssige bedrifter, hvis etableringsomkostninger var små, skød efter 1870
frem lig paddehatte.
1872

Virksomheder .............
Arbejdere......................
Antal h.k........................
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6
200
—

1897

1914

1925

90
3000
110

58
4500
810

60
3200
1600

I 1897 fandtes der hele 90 virksomheder, men kun 13 af dem havde installeret
dampmaskine. Deres arbejdertal var oppe på ca. 3000, hvoraf en meget stor del
var hjemmearbejdere. Tiden fra århundredskiftet til den første verdenskrigs ud
brud var præget af koncentration på færre og større mekaniserede enheder. Den
indenlandske konkurrence var stor, hvorimod den udenlandske indtil 1914 ved
blev med at være af aldeles underordnet betydning. Trikotageindustrien var indtil
1914 herre i sit eget hus. Det var altså den indenlandske konkurrence, der tvang
fabrikerne til at modernisere bedriften. Denne modernisering var ved krigens ud
brud langt fremskreden, idet rundvævningerne, spolingen og syningen på davæ
rende tidspunkt var mekaniseret så at sige indtil 100 %. Derimod var endnu ca.
to trediedele af strømpevævene hånddrevne. Den moderniseringsproces, som var
indledt efter århundredskiftet, fortsatte så vidt vi kan skønne også i krigsårene
og efterkrigsårene. Antallet af fabriker forblev stort set uændret, arbejdertallet
gik ned, men produktionen steg.

1913 ....................
1925 ....................

Arbejdere

produktion
(tons)

4500
3200

1647
1947

Efter disse oplysninger at dømme skulle produktionen pr. mand være steget
over 50 % mellem 1913 og 1925. Efter al sandsynlighed er denne produktivitets-

En vævesal på Grcnaa Dampvæveri omkring 1910.

9*
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I slutningen af det 19. århundrede oprettedes mange nye tekstilfabriker, bl. a. Vejle
Bomuldsspinderi 1892, det første danske bomuldsspinderi.

forøgelse en stærkt medvirkende årsag til, at trikotageindustrien efter krigen kla
rede sig betydeligt bedre end tekstilindustriens øvrige grene. En anden årsag hertil
var, at modeudviklingen begunstigede trikotageindustrien. Medens det gennem
snitlige forbrug af tekstiler gik tilbage i efterkrigsårene kunne trikotagevarer tvært
imod notere en ikke ringe fremgang. Yderligere havde de finere trikotagevarer
en beskyttelsestold, der lå over den øvrige tekstilindustris. Denne beskyttelse hin
drede dog ikke importen af et stigende antal trikotagevarer i årene efter krigen.
I 1925 beløb denne import sig til 839 tons eller ca. 30 °/o af det hjemlige forbrug.

Bomuldsspinderierne. Baggrunden for deres oprettelse var det kraftigt ekspan
derende bomuldsvæveri. Var bomuldsvæveriet spinderiernes mor, var depressio
nen i slutningen af 1880-erne deres far. I 1880-eme blev ideen undfanget under
indtryk af den med de faldende priser stadig øgede beskyttelse. Det første spinderi
rejstes i Vejle i 1892, og en af initiativtagerne var den kendte fabrikant WindfeldHansen. Kort efter anlagdes endnu et spinderi i Vejle samt et i Odense. I mod
sætning til den øvrige tekstilindustri var og vedblev bomuldsspinderierne at være
koncentreret på få og kapitalkräftige enheder, et forhold, som i høj grad begun
stigede samarbejde og sammenslutning. Allerede i 1900 blev de tre her nævnte
spinderier sammensluttet i ét aktieselskab, Vejle Bomuldsspinderier. WindfeldHansen blev administrerende direktør. Da spinderiet i Odense i 1907 blev ned-
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lagt og erstattet med et stort spinderi i København, tog sammenslutningen navnet
De danske Bomuldsspinderier.
Umiddelbart før århundredskiftet var der i Ålborg blevet anlagt et spinderi
af De forenede Tekstilfabriker, og i 1904 anlagde Windfeld-Hansen — efter at
have trukket sig tilbage som administrerende direktør — et femte spinderi i Vejle:
Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi A/S. Disse spinderiers udvikling illustreres
af følgende oversigt.

1905 ...........
1913...........
1925 ...........

arbejdere

produktion
mill, kg

960
1200
1100

3,4
5,1
3,6

pr. arbejder
kg

3500
4200
3300

Toldloven af 1908 betød her som på tekstilindustriens øvrige felter en reduktion
af beskyttelsen. Tolden pr. kg garn formindskedes fra 12^2 øre til 10 øre. Denne
formindskelse af beskyttelsen, som blev yderligere accentueret ved de stigende
garnpriser, blev fra spinderiernes side imødegået ved betydelige nyinvesteringer.
Det fremgår tydeligt af oversigten, at produktiviteten var stærkt stigende mellem
1905 og 1913. Det ser unægteligt ud, som denne produktivitetsforbedring blev sat
over styr under og efter krigen. Dette indtryk er næppe holdbart, idet spinderierne
i stadigt større omfang gik over til at forarbejde finere garner. I alle tilfælde lyk
kedes det i efterkrigstiden så nogenlunde at opretholde den før krigen erobrede
andel af det indenlandske forbrug af bomuldsgarner.
Produktion
mill. kr.

1905 ................. ...................
1913 ................. ...................
1925 ................. ...................

3,4
5,1
3,6

Import
mill, kg

2,2
1,7
1,8

Forbrug

5,6
6,8
5,4

Produktion i %
af forbrug

41
75
67

Krisen. Som vi har berørt i det foregående, var efterkrigsårene indtil 1932 krise
år for den danske tekstilindustri, omend i forskellig grad. Bedst klarede trikotage
industrien og bomuldsspinderieme sig. Den første var allerede i 1922 oppe på
førkrigstidens produktionsnievau og herefter — på trods af en ikke ringe uden
landsk konkurrence — i så at sige årlig stigen. I 1930 var trikotageindustriens
produktion målt i tons dobbelt så stor som før krigen. Bomuldsspinderieme kla
rede sig ikke nær så strålende. Først i 1932 kom deres produktion målt i vægt op
på 1913-niveauet, men de var dog med få undtagelser i stand til år efter år at
fastholde deres førkrigsandel i det samlede forbrug af bomuldsgamer. Derimod
blev de to øvrige brancher, klædeindustrien samt bomulds- og andre væverier,
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ilde medtagne. Klæde- og uldvarefabrikeme var i 1926 nede på en produktion,
der kun var halvt så stor som førkrigstidens, om man måler denne i tons. Og
branchen dækkede nu kun 29 °/o af forbruget mod 55 °/o i 1913. Bomulds- og de
blandede væverier var ikke bedre farne. Også deres produktion lå i 1926 nede
på ca. halvdelen af førkrigstidens, og deres andel i det hjemlige forbrug var faldet
fra halvdelen til en fjerdedel.
De følgende år øgede disse brancher ganske vist såvel deres produktion som
deres andel i det hjemlige markeds forbrug, men i 1930 og 1931 var de atter
meget nær det katastrofale lavpunkt fra 1926. Hvad var forklaringen på denne
sørgelige udvikling, som gang på gang truede disse brancher med ruin og under
gang? Det er indlysende, at årsagssammenhængen er temmelig kompliceret, og vi
er kun i stand til at fremdrage hovedtræk heraf.
Det ligger nær først at fremhæve, at det korte spand af år mellem 1919 og 1932
var præget af to verdenskriser, af hvilke den mildeste — krisen fra 1920 — var
kraftigere end nogen krise siden 1830. Den massearbejdsløshed og forarmelse,
som fulgte i disse krisers spor, måtte ramme tekstilindustrien føleligt. Men kriserne
i sig selv forklarer næppe, at den danske produktions andel i et reduceret forbrug
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Prisudviklingen i 1923 vises af prislisterne fra et bomuldsvæveri pr. henholdsvis 1. januar 1923
og 1. januar 1924.
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Fra udstillingen »Dansk Textil«, 1923.

nåede et så katastrofalt lavpunkt. De væsentligste årsager hertil — eller i hvert
fald væsentlige årsager — er følgende fire: Arbejdstidsreduktionen i 1920, spe
kulationshandelen — såvel den indenlandske som udenlandske, den reducerede
beskyttelse, og deflationen i 1924—26.
Overgangen til 8-timers arbejdsdag fra 1920 måtte givetvis ramme den danske
tekstilindustri hårdere end flertallet af de øvrige industrier, idet arbejdstiden
blandt tekstilarbejdere før krigen lå betydeligt højere end den gennemsnitlige
norm. Denne var 9 timer, medens tekstilindustriens arbejdere havde 9V2 til 10
timers effektiv arbejdsdag. Sandsynligvis en følge af, at størstedelen af arbejds
kraften var kvindelig og uorganiseret. At en reduktion af arbejdstiden på henimod 20 °/o ville blive mærkbar — især hvis man ikke havde truffet tekniske
modforholdsregler til imødegåelse af dens følger — siger sig selv.
Årene efter den første verdenskrig med ustabile politiske forhold og utroligt
svingende valutakurser var storspekulanternes gyldne tid. I Danmark førte
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disse spekulationskøb af tekstilvarer til en tredobling af den normale tekstil
import i 1919. Varerne blev købt i forventning om lønnende afsætning i Østersø
landene og Rusland. Som bekendt var det en fejlslagen spekulation, og under
det fra 1920 indtrufne prisfald blev disse varer oplagret her i landet, til tider på
påfaldende steder som i Landmandsbankens kældre. Adskillige år senere blev par
tier af disse spekulationsvarer falbudt til spotpris på auktioner. Samtidig blev
gang på gang udenlandske spekulationsvarer til dumpingpriser indført til landet,
og med et prisniveau, der lå betydeligt over førkrigstidens, gav de gældende vægt
toldsatser meget ringe beskyttelse.
Men den enkelte årsag, som i årene umiddelbart efter 1924 virkede mest
ødelæggende på bomuldsvæverierne og uldvareindustrien, var sikkert nok de
flationen. Der var her tale om en gentageles af den ulykkelige pengepolitik efter
N apoleonskrigene.
Lad mig illustrere deflationens virkninger med et par uddrag af Textilfabrikantforeningens beretninger fra disse år.
For 1925 hedder det, at årets sidste periode stod helt i kronestigningens tegn.
I juni var kronens guldværdi 71,2, i september var den steget til 91,2 øre, hvilket
var ensbetydende med, at alle udenlandske priser faldt med 25 °/o, samtidig med
at der tabtes betydelige beløb på alle lagre. På købermarkedet herskede strejke
lignende tilstande.
For 1926 meddeles, at takket være kronestigningen var det dyrere at producere
her i landet end i de allerfleste andre lande, og efterspørgslen søgte følgelig bort
fra de danske varer. Fra juli 1925 til januar 1926 var det samlede prisniveau
dalet med over 11 °/o, endskønt »alle arbejdsomkostninger, alle udgifter og tak
ster, alle honorarer og gager praktisk talt var uforandret«.
De kriseprægede tilstande for den danske tekstilindustri på et tidspunkt, da
industrien i de fleste andre lande nød godt af en begyndende højkonjunktur, var
i vidt omfang et resultat af statens pengepolitik. En eftertid vil nok mene, at sta
ten under disse omstændigheder havde en moralsk forpligtigelse til at komme
den nødstedte industri til hjælp. En overgang tegnede mulighederne herfor sig ret
lyse. En fælles henvendelse fra Textilfabrikantforeningen og Tekstilarbejderfor
bundet om oprettelse af et kriseværn blev af den socialdemokratiske regering
modtaget med forståelse. Men inden foranstaltningen blev truffet, var regeringen
faldet i 1926. En ny henvendelse til den nyetablerede venstreregering førte til
nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, hvis opgave det var at gennemføre en ob
jektiv, tilbundsgående undersøgelse af tekstilindustriens forhold. Resultatet forelå
i begyndelsen af 1927.
Udvalget sammenfattede årsagerne til tekstilindustriens vanskeligheder i tre
hovedpunkter: 1. Arbejdslønningerne var for høje. 2. Generalomkostningeme
såvel som handelsomkostningerne lå på et for højt niveau. 3. I den sidste halve
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snes år var der i stort omfang ført en ret rundhåndet dividendepolitik med det
resultat, at reserverne var blevet for små.
Med basis i dette udvalgs betænkning opfordrede regeringen arbejdere og
arbejdsgivere til at enes om sådanne foranstaltninger, at arbejdsomkostningerne
kunne nedbringes. I tilfælde af et imødekommende svar stillede regeringen øko
nomiske støtteforanstaltninger i udsigt, blandt hvilke nævnes en lånegaranti til
opnåelse af en virksomhedskoncentration.
Det turde være indlysende, at på et så vagt grundlag var der absolut ingen
mulighed for at få arbejdernes organisationer til at anbefale en lønnedsættelse.
Forhandlingerne mellem arbejdsgivere og arbejdere blev da også resultatsløse.
I en ny henvendelse til regeringen erklærede klædefabrikeme og bomuldsvæverieme sig villige til at foranstalte en koncentration af produktionen under forud
sætning af, at man opnåede et midlertidigt »tilstrækkeligt kriseværn«.
Dette forslag gjorde sig vel fortjent til nærmere overvejelse, men regeringen
fejede det til side med følgende udtalelse: »Uden et ubetinget tilsagn om en af
industrien selv foretagen væsentlig nedsættelse af produktionsomkostningerne vil
der ikke fra regeringens side kunne ventes forslag om støtte«. Og der tilføjedes,
at en toldforhøjelse ville føre til opretholdelse af priser, som det ikke med billig
hed kunne forlanges, at det forbrugende publikum selv skulle betale.
Bomuldsvæverierne og klædefabrikeme var henvist til selv at ride stormen af.

Under højprotektionisme 1932—1950.

I september 1931 gik England fra guldet og gennemførte dermed en stærk
devaluering af sin valuta. En uge efter fulgte Danmark Englands eksempel. En
yderligere og isoleret devaluering af den danske krone fandt sted efter kanslergadeforliget i 1933. Det engelske £ blev herefter noteret til 22,40 kr., medens
parikursen havde været 18,16 kr. Disse to devalueringer betød en styrkelse såvel
af de danske eksporterhverv som af de erhverv, der på hjemmemarkedet kæm
pede mod en stadig mere påtrængende konkurrence fra udlandet. Tekstilindu
strien hørte til den sidste kategori, idet eksporten før den anden verdenskrig som
helhed var af underordnet betydning.
Af langt mere indgribende betydning for tekstilindustrien fik dog den i 1932
oprettede valutacentral. Al indførsel blev herefter betinget af statstilladelse, idet
en radikal begrænsning af importen såvel af beskæftigelsesmæssige som af valu
tariske grunde var en nødvendighed. Loven var i sin udformning af 30. januar
1932 af kun to måneders varighed. Administrationen stod øjensynlig tøvende og
usikker over for konsekvenserne af dette hidtil usete indgreb, og ingen forventede,
at dette skulle blive af grundlæggende betydning for den danske industri i flere
årtier.
Med valutaloven og dens afløsere var tekstilfabrikanternes lyseste drømme med
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et slag blevet virkeliggjort. En ulempe ved lovene var ganske vist, at importrestrik
tionerne også kom til at omfatte bl. a. råvarer og henviste importørerne til at
købe disse varer på bestemte markeder. Disse ulemper blev dog mildnet med tiden,
idet den nye valutalov af 1937 overførte råmaterialer som uld og bomuld til den
såkaldte friliste, så fabrikanterne kunne købe dem, hvor de ønskede.
Følgerne af regeringens indgreb blev for tekstilindustrien hurtige og kontante.
Allerede årene 1934—36 blev produktionskapaciteten på klædefabriker og væve
rier fuldt udnyttet, og deres produktion lå henholdsvis 100 °/o og 50 °/o højere end
i 1931. Fremgangen for bomuldsspinderieme og trikotageindustrien var knap så
påfaldende. Til gengæld fortsatte den sidste sin produktionsudvidelse, medens
de øvrige tekstilbrancher i mellemkrigstiden ikke overskred niveauet fra 1930ernes midte. Et ganske godt holdepunkt til at bedømme udviklingen får man
derfor ved at sammenholde resultaterne af erhvervstællingen af 1935 med den
tidligere fra 1925.

Bomuldsspinderier
1925 .............................
1935 ............................

Fabriker

Arbejdere

Antal h. k.

6
5

1100
1800

2600
4400

Klædefabriker m.v.
1925 ............................. ..
1935 ............................. ..

34
26

2300
2600

6600
6300

Bomuldsvæverier m.v.
1925 ............................. ..
1935 ............................. ..

33
26

2000
2300

4700
4200

Trikotagefabriker
1925 ............................ ..
1935 ............................ ..

60
144

3200
5700

1600
2700

Ialt
1925 ............................. ..
1935 ............................ ..

133
201

8600
12400

15500
17600

Inden for bomuldsspinderierne blev en forøgelse af investeringerne en absolut
nødvendighed, hvis man skulle være i stand til på de eksisterende produktionsan
læg at imødekomme den stigende efterspørgsel efter 1932. Oversigten viser, at
maskinernes antal h.k. blev forøget med ca. 70 °/o.
Klædefabrikerne, hvis afsætning efter 1932 blev stærkt forøget, ikke mindst
som følge af den rigoristiske importbegrænsning af konfektioneret tøj, begrænsede
sig til at udnytte kapaciteten på de under krisen reducerede anlæg fuldt ud. Det
samme gjaldt bomuldsvæverieme, hvad der i øvrigt ikke kan vække forundring.
Klædefabriker og bomuldsvæverier var de af krisen mest medtagne brancher,
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og reserverne var efter krisen følgelig meget knappe. Dog var et nyt — eller ret
tere sagt et meget gammelt — skud på væveribranchens stamme ved atter at
grønnes i disse år. Det drejer sig om silkevæverieme, som man ikke havde hørt
om i de sidste 130 år. De gjorde nu atter deres éntre, og i 1939 forefandtes i alt
en halv snes nyanlagte silkevæverier, som gennemgående hørte hjemme i småbedrifternes række. Deres produktionsområde var metervarer bestående af en
blanding af kunstsilke og uld eller bomuld. Produktionen var før krigen kommet
op på ca. 140 tons årlig.
Trikotageindustrien fortsatte sin ekspansion med forøget hast og var ved at
genvinde sin førkrigstidsstilling som herre i eget hus. Importen faldt til mellem
en trediedel og en fjerdedel af niveauet fra o. 1930, ikke alene som følge af rege
ringens indgreb, men også som et resultat af betydelige investeringer. Nyinveste
ringerne inden for de bestående anlæg drejede sig navnlig om de såkaldte cottonmaskiner, komplicerede og kostbare maskiner, hvorpå man producerede disse
års store artikel: full-fashionerede strømper. Til deres betjening var det nødven
digt midlertidig at indforskrive højt kvalificerede tyske specialister. Men investe
ringerne tog også form af nye virksomheder. I de ti år mellem 1925 og 1935 var
der tale om næsten 90 nygrundlagte bedrifter. Vi skal helt tilbage til 1890-erne
for at finde en investeringsbølge af samme format. Og nygrundlæggelsen fort
satte også efter 1935. Ifølge en opgørelse fra 1948 var af de da eksisterende tri
kotagevirksomheder de 97 anlagt mellem 1932 og 1939. Adskillige af disse var af
mindre format og teknisk baseret på de maskiner, som de større bedrifter havde
udrangeret. Deres levemuligheder under normaliserede forhold blev almindeligvis
betragtet med stor skepsis.

Den anden verdenskrigs udbrud og Danmarks besættelse førte meget snart til
reguleringer af tekstilfabrikationen af en langt mere indgribende karakter end
under den første verdenskrig. Næst efter levnedsmiddelområdet var der næppe
noget felt, hvor reguleringen var så tilbundsgående. Hele produktionsprocessen
fra råvareforbrug til færdigvare blev underkastet rigoristiske kontrolforanstalt
ninger. Under tryk af de svigtende råvaretilførsler forsøgte man fra regeringens
side at fremme den indenlandske uldproduktion, dog uden nævneværdige resulta
ter. Derimod var regeringens indgreb til fordel for hørproduktion og oprettelse af
hørspinderi overordentlig effektive.
Anvendelse af linnedvarer havde vistnok helt fra o. 1800 været i tilbagegang
til fordel for de langt billigere bomuldsvarer. I 1939 udgjorde forbruget af lin
nedvarer knap 800 tons, hvoraf de 300 blev fremstillet her i landet på basis af
importerede garner. Hørdyrkning var nemlig så at sige totalt opgivet fra o. år
hundredskiftet. Gennem begunstigelser af forskellig art genoptog landmændene
dyrkning af spindehør, og det af et omfang som aldrig tidligere set. I 1945 var
hele 8500 ha. tilsået med spindehør, og en række nyanlagte hørspinderier for-
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arbejdede råmaterialet, som gennem den såkaldte cottoniseringsproces kunne
anvendes i tekstilindustrien i langt større omfang end tidligere. Efter den første
verdenskrig blev de statslige indgreb i industriens produktionsvilkår hurtigt op
hævet. Anderledes efter verdenskrig 2. Til en vis grad blev der indledningsvis
snarest tale om en skærpelse, for så vidt som en generel tøjrationering blev ind
ført i 1946 og først endeligt ophævet i 1949. Men fra 1948 lettedes produktions
reguleringerne dog betydeligt for så at sige helt at forsvinde i 1949. Samme år
blev tekstilindustriens råmaterialer overført til regional friliste, medens import
restriktionerne i øvrigt blev opretholdt.
Erfaringen er klogskabens moder. Belært af de sørgelige erfaringer efter den
første verdenskrig, hvor en række brancher havde undladt at foretage de til en
imødegåelse af udenlandsk konkurrence nødvendige investeringer, satte Textilfabrikantforeningen sig i energisk bevægelse for at undgå en gentagelse. Under
foreningens medvirken stiftedes i efteråret 1944 Dansk Tekstilforskningsinstitut,
og samtidig søgte man i højere omfang end tidligere og efter forbillede af Sverige

Krigstidens forsyningsvanske
ligheder illustreres på humo
ristisk vis af denne tegning.
En københavnsk detajlist send
te denne tegning til Skjortefa
briken »Elgko”, Herning. Den
blev belønnet med en pakke
skjorter. Herning Museum.
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at knytte civilingeniører til fabrikernes ledelse. Samtidig arbejdede foreningen
ivrigt og med held for, at der inden for Danmarks tekniske Højskole gaves maskin
ingeniører og de kemiske ingeniører mulighed for at vælge en særlig tekstillinie.
Textlfabrikantforeningens bestræbelser for en modernisering af produktions
apparatet fandt under de daværende markedsforhold villigt følge blandt fabrikan
terne. Men vanskelighederne var i de første efterkrigsår meget store, da maskine
riet ganske fortrinsvis skulle importeres, og leveringsterminerne var meget lange.
Fra 1948 bedredes importvilkårene dog betydeligt, og først nu begyndte investe
ringerne at få et større omfang. Alt i alt nåede investeringer i nyanlæg — d. v. s.
bruttoinvesteringer -h reparation og vedligeholdelse — i tiden mellem 1946 og
1949 op på et beløb af 102 mill. kr. mod 851 for industrien som helhed. Tekstil
industriens andel i de samlede nyanlægsinvesteringer var dog langt større i 1948
og 1949, end disse tal lader formode. I 1948 beløb tekstilindustriens sig til 36 mill,
mod 266 for den samlede industri, altså knapt en syvendedel. Det bidrag, der
gennem Marshall-hjælpen tilflød tekstilindustrien, blev måske nok af indirekte
betydning for denne anselige investering. Men ikke direkte. Pengene brugtes over
vejende til køb af råvarer. Fra april 1948 til april 1951 modtog tekstilindustrien
af Marshall-penge ca. 16,6 mill., hvoraf kun ca. 2,7 mill, blev bevilget til import
af tekstilmaskiner. Det var et betydeligt mindre beløb, end fabrikanterne havde
gjort sig håb om.
En meget væsentlig del af investeringerne i nyanlæg koncentreredes om op
rettelse af nye industrivirksomheder og førte til en betydelig forøgelse i beskæf
tigelsen, som det tydeligt fremgår af oversigten.

Bomuldsspinderier
1935 .............................
1948 ............................

Fabriker

Arbejdere

Antal h. k.

5
5

1800
2100

4400
5700

Klædefabriker m.v.
1935 ............................ ..
1948 ............................ ..

26
53

2600
5300

6300
14300

Bomuldsvæverier m.v.
1935 ............................. ..
1948 ............................ ..

26
51

2300
3600

4200
7900

Trikotagefabriker
1935 ............................. ..
1948 ............................ ..

144
234

5700
8100

2700
4900

I alt
1935 ............................ ..
1948 ............................ ..

210
343

12400
19100

17600
32800
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1935 var et af mellemkrigstidens bedste år med produktionsapparatet udnyttet
til sin yderste kapacitet. I 1948 var beskæftigelsen imidlertid forøget med over
halvdelen, i sig selv et vidnesbyrd om den betydelige nyanlægsinvestering, som
havde fundet sted. Et andet udslag af denne investering er den betydelige for
øgelse af maskinernes antal h.k., en forøgelse på ca. 90 °/o.
Alle brancher med undtagelse af bomuldsspinderiet var præget af nygrundlagte virksomheder. Såvel klædefabriker som bomuldsvæverier kunne notere en
fordobling af fabrikernes antal. For klædefabrikernes vedkommende skrev de
fleste af disse nye virksomheder sig til tiden efter 1945, medens bomuldsvæverier
nes nygrundlæggelser kulminerede i årene før den anden verdenskrig. Det var
frem for alt de tidligere omtalte silkevæverier, som førte an i bevægelsen. Triko
tageindustrien var som så ofte tidligere et kapitel for sig. Mellem 1935 og 1948
forøgedes deres tal med knapt 100, heraf de 71 mellem 1946 og 1948. Men man
ge af dem var efter alt at dømme af mindre format, idet trikotageindustriens
samlede arbejdertal kun forøgedes med ca. 2400 eller ca. 40 °/o.
Den nyopdukkede hørindustris skæbne var blevet imødeset med bange anelser.
Men endnu klarede den sig rimeligt godt. Der var i 1948 blevet tilsået ca. 6000
ha med spindehør, og af krigstidens hørspinderier fandtes endnu 5 med en arbej
derstab på ca. 800 mand.
Lad os til slut i et forsøg på at give et helhedsbillede af denne periode af ca.
20 år fremføre nogle afrundede tal for de enkelte branchers produktion i tons i
nogle udvalgte år:
1931

1935

1939

1949

.............
.............
.............
.............

5000
1900
3800
3300

7300
3500
5500
4100

7400
4100
6000
5300

7400
6300
7100
6000

I alt............................................ .............

9100

13100

15400

19400

Bomuldsspinderierne................
Klædefabrikation m.v................
Bomuldsvarer m.v......................
Trikotagevarer..........................

Fra lavkonjunkturåret 1931 til højkonjunkturåret 1949 var der for tekstilin
dustrien tale om en produktionsstigning på over 100 °/o, og en væsentlig del af
denne stigning — nemlig ca. 40 % — faldt på de fire år mellem 1931 og 1935.
Det må siges at være et håndfast vidnesbyrd om deprecieringernes og valuta
centralens grundlæggende betydning for tekstilindustrien. For tiden mellem 1935
og 1949 var der følgelig en stigning i produktionen på godt 60 °/o, og denne
stigning var i væsentlig grad koncentreret til efterkrigsårene. De nævnte procent
tal ligger endda i underkanten som følge af en produktionsstigning til lettere
garner og varer.
Hvad der gælder tekstilindustrien som helhed har også stort set gyldighed for
dens enkelte brancher, omend i ulige grad. Bomuldsspinderieme var allerede
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i 1935 oppe på et produktionsniveau, som man ikke så sig i stand til at overskride
i nogen væsentlig grad de følgende år. Klædeindustrien var den gren inden for
tekstilindustrien, som var blevet værst medtaget under 1920-erne. Men det var
også den branche, som i de her omtalte 18 år kunne fremvise den største frem
gang. Mellem 1931 og 35 forøgede den sin produktion med rundt regnet 90 °/o
og herefter indtil 1949 med ca. 80 °/o.
Bomuldsvarefabrikerne kunne for hele perioden notere en produktionsstigning
på godt 85 °/o, og en stigning af nogenlunde samme omfang udviste trikotagein
dustrien.
I 1949 dækkede tekstilindustrien over 60 °/o af landets forbrug af garner, me
tervarer og trikotage, og samtidig var de første indledende skridt blevet taget til
en eksportoffensiv. Denne begyndte for så vidt som en nødforanstaltning kort
efter krigen, idet trikotageindustrien som følge af den herskende gammangel ikke
kunne udnytte sin kapacitet fuldt ud. På basis af særlige gamimportbevillinger
oparbejdedes en produktion udelukkende beregnet til eksport. Den danske teks
tilindustri havde herved betrådt en vej, som i de følgende år skulle blive af skel
sættende betydning.

Under liberaliseringen.
Året 1950 blev den danske tekstilindustris kulminationsår. Medvirkende hertil
var bl. a. kronedevalueringen i 1949 og Korea-krigen med dens hamstringsbølge.
Lad os standse et øjeblik i skildringen af udviklingsforløbet for at fremdrage
nogle få tal til belysning af tekstilindustriens status for dette år, hvor produktionen
var større end nogensinde tidligere og indtil i dag ikke har været passeret. Teks
tilindustrien som helhed beskæftigede da 29.600 arbejdere og lagde dermed beslag
på 12 % af den samlede industriarbejderstyrke. Vi skal helt tilbage til tiden før
den første verdenskrig for at finde et tilsvarende forholdstal. Med en værditilvækst
på 483 mill. kr. tegnede den sig samtidig for 11 °/o af hele industriens. Den dæk
kede med sin produktion af gamer, metervarer og trikotage næsten 69 °/o af den
danske befolknings forbrug af tekstilvarer. Vi skal et godt stykke før den første
verdenskrig for at finde en tilsvarende dækningsprocent. Denne var nemlig 55 %
i 1913.
Højdepunktet er ofte tillige vendepunktet, og året 1950 blev så ubetinget ven
depunktet for tekstilindustrien. Hamstringsbølgen måtte i sig selv give et tilbage
slag. Og det samme var tilfældet med den valutariske åreladning, som råvare
prisernes himmelflugt under Korea-krigen medførte. Landets økonomiske politik
var i de følgende år i særlig grad præget af kampen mod underskuddet på den
løbende betalingsbalance, og led i denne kamp var forøgede skatter, pengebindingslove og fra marts 1955 omsætningsafgifter, som næsten udelukkende hvilede
på tekstilvarer. De blev først ophævet i 1963, idet de ved denne lejlighed blev
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erstattet med den almindelige omsætningsafgift. Disse forhold ville i sig selv have
medført en nedgang i tekstilindustriens produktion og afsætning. De blev dog
i deres virkninger helt og holdent stillet i skygge af liberaliseringsforanstaltnin
gerne.
I efteråret 1949 blev der mellem de såkaldte OEEC-lande truffet aftaler om
en gradvis liberalisering af samhandelen disse lande imellem. Og tekstilindustrien
blev udset til at være denne liberaliserings stødtrop.
Liberaliseringen indebar, at alle importreguleringer mellem OEEC-landene
gradvis skulle ophøre, hvorimod beskyttelse i form af toldtariffer skulle lades
uantastede. Liberaliseringen måtte følgelig blive mest mærkbar i de lande, hvor
toldtarifferne lå lavest og beskyttelsen hovedsagelig bestod af importreguleringer.
Intet land havde så lave tariffer for tekstilvarer som Danmark, hvor beskyttelsen
efter 1932 udelukkende havde haft form af importreguleringer.
I bestræbelserne på at lette tekstilindustrien overgangen til denne i praksis
regionalt begrænsede frihandel indførtes i 1951 og 1952 de såkaldte deponerings
ordninger. Importørerne skulle ifølge disse ordninger i et tidsrum af tre måneder
deponere for metervarer 100% og for færdigvarer 120% af importens værdi.
Herefter blev beløbet gradvis aftrappet. Formålet med denne ret så indviklede
ordning var naturligvis ved midlertidig kapitalbinding at modvirke en for kraftig
import.
Hånd i hånd med denne ydre liberalisering gik en indre, som fabrikanterne
stod betydeligt mere sympatisk over for. Den offentlige prisregulering blev op
hævet, og det samme var tilfældet med alle indgreb vedrørende råvarefordeling.
Produktionen blev fri for så godt som alle restriktioner.
Deponeringsordningen var tænkt som et midlertidigt indgreb, indtil en ny
toldlov var trådt i kraft. En sådan havde tekstilfabrikanterne tryglet om allerede
i 1920-erne. Den kom først i 1956. Til gengæld kom der hele tre mellem 1956
og 1960.
Med den nye toldlov bortfaldt deponeringsordningerne. De var i øvrigt allerede
blevet lettet betydeligt i de foregående år. Toldloven af 1956 forlod det i over
100 år gældende vægttoldsystem til fordel for værditold, hvorved beskyttelses
momentet blev flyttet fra de tungere, billigere varer til lettere, mere værdifulde.
Tolden for bomuldsmetervarer var herefter 10-12% % af importværdien, for
uldne metervarer 12% % og for kunstsilke og nylonmetervarer 20 %. For triko
tagevarer var den mellem 7% og 22% % og for enkelte smågrupper endog mel
lem 22% og 30 %. For konfektionsvarer beløb den sig til 20-22% %. Ved bedøm
melse af beskyttelsens størrelse må det tages i betragtning, at også garner var
toldpligtige med 3 % af importværdien.

Af tekstilfabrikanterne blev denne toldlov modtaget med modificeret tilfreds
hed. De havde gerne set en yderligere forøgelse af toldsatserne og fremhævede,
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at Danmark stadig hørte til de lande, der ydede deres tekstilindustri den laveste
beskyttelse. Som en fremtrædende svaghed ved toldloven anførte de, at den ikke
gav mulighed for indskriden over for dumpingsalg.
Toldloven af 1956 blev i 1959 afløst af en ny, hvor ændringerne for tekstil
industriens vedkommende nærmest var af redaktionel art, for så vidt som der
var tale om en omlægning af nomenclaturen efter europæisk forbillede.
Årene mellem 1956 og 1959 var i toldmæssig henseende de store projekters og
for industrien den totale usikkerheds æra. Forhandlinger blev sukcessive eller
samtidigt ført om et europæisk frihandelsområde, en nordisk toldunion og om
fællesmarkedet. Som bekendt blev udgangen en helt fjerde, nemlig Danmarks
tilslutning til EFTA i 1960. Inden for dette De Syvs frihandelsområde skulle
frihandel sukcessive etableres ved en i forvejen aftalt aftrapning af basistolden.
Dette var baggrunden for en ny ændring i toldloven i 1960, hvor vi — for ikke
at blive sorteper i den stigende konkurrence — satte vore toldsatser i vejret. For
tekstilindustrien var de vigtigste ændringer, at de her producerede garner fik en
højere toldsats, medens de øvrige blev gjort toldfri. En mindre toldforhøjelse
tildeltes en række trikotagevarer samt sperielt behandlede metervarer. Og ende
lig fik tekstilfabrikanterne deres længe nærede ønske om en antidumpingtold op
fyldt. Trods disse i løbet af få år gennemførte markante forhøjelser påstås Dan
marks tekstiltariffer stadig at høre til Europas laveste.

I den følgende tid blev tolden mellem EFTA-landene gradvis sænket og blev
den 31/10 1962 reduceret til halvdelen af basistolden. Samtidig blev importen
fra den øvrige del af verden med mindre undtagelser liberaliseret. Kun fra øst
europæiske lande, Ægypten, Kina, Japan og andre asiatiske lande er importen
stadig afhængig af bevilling fra handelsministeriets licenskontor.
Tekstilindustriens reaktion over for denne ovenfor skitserede liberaliserings
bølge var i begyndelsen opskræmt og totalt afvisende, men indstillingen blev
anderledes, da planerne om et fælles europæisk marked tog form. Således ud
tryktes i Textilfabrikantforeningens beretning for 1961—62 håbet om snarlig
tilslutning til fællesmarkedet, og det følgende år gjorde foreningen sig til ener
gisk talsmand for den hurtigst mulige afvikling af de mellem EFTA-landene
ekssterende toldsatser.
I de følgende sider vil man finde nøglen til forståelse af Textilfabrikantforenin
gens ændrede synspunkter.
En uundgåelig følge af importrestriktionernes bortfald var en stærk forøgelse af
importen. Et vist indtryk af denne importstigning får man ved at sammenstille
importmængderne eller importværdierne for en række varer i 1950 og 1960. Da
tekstilpriserne i 1960 ikke lå nævneværdig højere end i 1950 — det drejer sig
kun om nogle få procent — dækker forskydninger i importværdieme nogenlunde
den mængdemæssige forskydning.
10
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tons

Metervarer af uld....................... ........................
»
» bomuld ....................................
»
» kunststof .................................
Gulvtæpper o. lign.............................................
Trikotage ...........................................................
Konfektionerede beklædningsgenstande ....

1950
kroner
(mill.)

1960
kroner
(mül.)

tons

2636
9205
3362
3633

1936

5921
1795
265
30,5
18,3

55,6
70,0

For alle de her nævnte grupper, som hver for sig var en væsentlig post i den
danske tekstilproduktion, ser man en stærk, til tider forbløffende stigning. I ad
skillige år var der efter Textilfabrikantforeningens opfattelse tale om direkte
dumpingimport. Foreningen hævdede, at de europæiske lande, som tidligere
havde eksporteret til Østeuropa og en række oversøiske lande, nu — efter at
disse markeder var lukket — søgte deres overskudsproduktion afsat bl. a. i Dan
mark til priser, som undertiden lå under produktionsomkostningerne. Fra Øst
europa, Italien, Holland, og Japan mente man sig gang på gang truet af dum
pingsalg. Fair konkurrence kan imødegås gennem egen dygtiggørelse og rationa
lisering, men man kan intet stille op mod fri import af varer, hvis pris kunstigt
er sat ned, hedder det i beretningen for 1957—58. Og der tilføjes: »Man kan
nu engang ikke rationalisere så stærkt, at man kommer ned på priser, der ligger
under, hvad råvarerne koster«. Man kan med Adam Smith sige: »Denne mak
sime er så selvindlysende, at det ville være absurd at forsøge at bevise den«.
Importstormen fik mange virksomheder til at kæntre og efterlod andre i synke
færdig tilstand. Produktionsstatistikken fremviser følgende virksomheds- og ar
bejdertal:
1950
virksom
arbejdere
heder

1960
virksom
arbejdere
heder

Bomuldsspinderier..............
Uldindustrien,
bomuldsvæverier m.v. . . ..
Trikotageindustrien ........... ..

5

2264

5

1633

155
207

13007
9553

82
194

7248
7102

I alt ..................................... ..

367

24824

281

15983

Textilfabrikantforeningens dystre advarsler syntes at have været berettigede. I
løbet af 10 år udraderedes 25 °/o af virksomhederne, og arbejdertallet faldt med
34 °/o. Bedst egnet til at ride stormen af var bomuldsspinderierne og trikotage
industrien. Bomuldsspinderiernes tal forblev uændret, og af trikotagevirksom
heder nedlagdes kun godt en halv snes stykker. Begge branchers arbejdertal blev
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Beskæftigede arbejdere i tekstilindustrien.
30.000

28.000

26.000
24.000
22.000

20.000

18.000

reduceret med ca. en fjerdedel. Hårdest ramt blev uldvareindustrien og væverier
ne. Såvel virksomhedstallet som arbejdertallet blev på det nærmeste halveret.
Blandt de fabriker, som blev nedlagt, fandtes også Modewegs ved Brede, Dan
marks største klædefabrik og i 150 år den ledende inden for sin branche. Af den
én gang så blomstrende hørindustri var nu kun et enkelt større skætteri og spin
deri tilbage.
Et noget mere nuanceret blilede af udviklingen kan man få ved at kaste et
blik på ændringerne i beskæftigelsen i disse år.
Nedgangen i beskæftigelsen indledtes i 1951 og fortsattes med en midler
tidig afbrydelse i 1953 til og med 1956. I løbet af disse seks år faldt beskæftigelsen
med ca. 30 °/o og var nu rundt regnet af samme omfang som umiddelbart før
den anden verdenskrig. I årene efter 1956 synes beskæftigelsen så nogenlunde at
have stabiliseret sig på dette lavere niveau.
I 1920-erne og 1930-eme ville et sådant fald i beskæftigelsen have ført til en
betydelig massearbejdsløshed blandt tekstilarbejderne. Dette blev ikke tilfældet
i 1950-eme. Kun i tre år nåede arbejdsløshedsprocenten op på den ganske vist
betydelige højde af mellem 9 og 9,8 °/o, men som regel holdt den sig omkring 5 °/o
og derunder. Forklaringen er den simple, at arbejderne enten fandt beskæftigelse
andetsteds eller — for de kvindelige arbejderes vedkommende — opgav ude
erhverv. Dette forhold fremgår klart af det kraftigt svindende antal medlemmer
i tekstilarbejdernes fagforbund, D.T.A.F. Dette talte i 1951 ca. 30.700 medlem
mer, men i 1960 blot 19.600, som i 1962 yderligere var reduceret til 18.800 (marts
måned).
Hvilke følger fik denne nedgang i virksomheder og arbejdertal på omkring en
trediedel for den danske tekstilproduktions størrelse? I almindelighed bliver sva
ret: Ikke nær så indgribende, som man på forhånd skulle have forventet. I 1959'
10*
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var tekstilindustriens produktion ifølge de officielle indeksberegninger 95 °/o af
195O-niveauet, og i 1960 90 °/o. I følgende oversigt er produktionen for 1950 og
1960 sammenstillet for en række vigtigere varer i forsøg på at give et noget mere
gradueret billede:
1950

Den samlede tekstilindustri.........

Bomuldsspinderierne ...................

8658

Uldindustrien,
bomuldsvæverierne m.v............
Heraf:
Metervarer af uld....................
Gulvtæpper ...............................
Møbel- og dekorationsstof . . . .
Metervarer af bomuld ............
Metervarer m. rayon
eller syntetiske fibre..............
Trikotage........................................

1960
kroner
(mill.)
1186

tons

2,6

88,5

tons

8345

kroner
(mill.)
1087
82,6

586,0

449,0

253,0

148,3

47,6

3,5

59,5
40,3

1,2
6796

137,0

6257

111

1456

53,0

1601

71

303

310

Som tidligere nævnt lå tekstilvarernes engrospriser på omtrent samme niveau
i 1950 og 1960. Omend der kan have været tale om visse forskydninger i priserne
mellem de forskellige brancher, er værdiangivelserne som helhed sammenlignelige.
Såvel udtrykt i priser som i produktionsindekstal var den samlede tekstilindustris
produktion ca. 10 °/o lavere i 1960 end i 1950. Men oversigten — så summarisk
den end er — understreger, at der var tale om væsentlige produktionsforskyd
ninger såvel brancherne imellem som inden for de enkelte brancher.
Hårdest ramt blev som så ofte tidligere klæde- og uldvareindustrien. Dennes
primære vareproduktion: Metervarer, reduceredes med over 40 °/o. Udvejen viste
sig at være en specialisering, fremfor alt ved at optage en så at sige helt ny pro
duktion af møbel- og dekorationsstoffer.
Et andet punkt, hvor tekstilindustrien tilsyneladende smidigt forstod at tilpasse
sig ændrede forbrugsvaner, var inden for syntetfibrenes og kemofibrenes område.
Inden for silkevæverierne tog man således fra 1953 nylongam i anvendelse og
var herefter i stigende omfang gået bort fra varer af rayon og rayonuld til varer
af syntetfibre, og kemofibre havde fundet stigende anvendelse såvel inden for
bomulds- som uldvareindustrien.
Af de i oversigten nævnte brancher syntes trikotageindustrien denne gang som
så ofte tidligere bedst egnet til at holde stillingen. Det var den eneste branche,
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Samlede investeringer i nyanlæg.
Investeringer i maskiner.
Kr.

50 mill.
40 mill.

30 mill.

20 mill.
10 mill.

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

hvor produktionen ikke gik tilbage. Også her spillede de nye garner en stadig
større rolle. Strømper af nylon og perlon havde i 1960 så at sige helt fortrængt
de tidligere dominerende kunstsilkestrømper. Inden for damestrømpeproduktionen lå hovedvægten nu på de sømløse strømper. Disse enkelte eksempler, som
givetvis må forekomme enhver fagmand aldeles utilstrækkelige, må i denne for
bindelse række til som en væsentlig forklaring på, hvorledes tekstilindustrien over
vandt liberaliseringskrisens vanskeligheder. Krisen blev udgangspunkt for en vidt
dreven rationalisering og specialisering. I den rationalisering, som under krisen
blev en tvingende nødvendighed, tog Textilfabrikantforeningen aktivt del. Den
oprettede i midten af 1950-erne en speciel konsulenttjeneste, hvorved der ydedes
medlemmerne bistand med rationaliserings- og uddannelsesproblemer.
En vis — omend såre grov målestok — for virkningerne af disse rationalise
ringsbestræbelser og produktivitetsfremmende foranstaltninger, får man ved at
sammenstille produktionsværdien pr. beskæftiget arbejder for 1950 og 1960. I
1950 beløb den sig til ca. 40.000 kr., i 1960 til ca. 56.000, altså en stigning i pro
duktiviteten på ca. 40 °/o.
Denne produktivitetsstigning havde som forudsætning ret betydelige investe
ringer.
Medens det høje investeringsniveau i årene før 1950 i høj grad var for
årsaget af nygrundlagte virksomheder, var udviklingen herefter som nævnt tvært
imod karakteriseret ved en særdeles kraftig bedriftnedlæggelse. Investeringerne
i 1950-erne var koncentreret til en udbygning og modernisering af de mere
levekraftige bedrifter.
På trods af denne rationaliseringsproces var det ikke tekstilindustrien muligt at
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opretholde sin andel i hjemmemarkedets forbrug. Dækningsprocenten faldt fra
69 % i 1950 til omkring de 5O°/o i 1960. Til gengæld gav rationaliseringen og
specialiseringen muligheder for et i dansk industrihistorie ret enestående eksport
fremstød. Også her kom den energiske Textilfabrikantforening til at præge udvik
lingen. I 1952 ansatte foreningen en »tekstilgesandt«, hvis hovedopgave det var
i udlandet at skaffe afsætning for danske tekstilvarer. Opfølgningsarbejdet her
hjemme over for fabrikanterne blev formidlet af eksportkontoret. I 1951 beløb
eksporten af de egentlige tekstilvarer sig til 90 mill, kr., i 1960 var tallet 206
mill. kr. Tekstilindustrien havde herved drevet det så vidt, at en femtedel af dens
produktione blev eksporteret. Et smukt resultat for en industri, som før den anden
verdenskrig så at sige ikke havde nogen udførsel.
Rationalisering, specialisering og eksport — indbyrdes afhængige og gensidigt
befrugtende hinanden — var de midler, hvorved den danske tekstilindustri red
stormen af og fik sin produktion stabiliseret på et højt niveau. Til fordel for alle
i det danske samfund.

DA MASKINER AFLØSTE HOSEPINDENE
Af journalist Niels Jørgen Tortzen.
Lige op til den susende hovedvejstrafik i Hammerum, kort øst for baneoverskæ
ringen, ligger en simpel, toetages ejendom. De mørkerøde sten er frønnede og
arrede af 70 års vestjysk vejr, og under det lave loft i stueetagen sorteres og
pakkes trikotage i dag som i 1890erne.
Den bygning er historie.
Det kan lyde mærkeligt, at noget, der kun er fra halvfemserne, og oven i kø
bet en ganske ordinær bygning, kan være historie. Men den 9-fags ejendom i
Hammerum er den ældste eksisterende, intakte fabrik fra de første årtier, da
bindeindustrien i Hammerum herred blev mekaniseret, og den blev taget som
forbillede, da trikotagemuseet i Herning blev bygget.
I betragtning af, at hosebindingen på egnen i hvert fald har 300 år bag sig
som husflid med salg for øje, er det sent, at man tog maskiner i brug: først
for omkring 100 år siden. Men her må egnens almindelige fattigdom tages i
betragtning, en fattigdom, der var lige så udbredt som lyngtæppet og områderne
med »schadelig sand«, som der står på et kort fra 1600-tallet over et område
ved Herning. Her var trods alt ikke de naturrigdomme — bl. a. i form af lettil
gængelig vandkraft — som f. eks. i Sveriges tekstildistrikt Sjuhäradsbygden om
kring Borås.
Midtvestjylland har dog sine åer, og vandkraften kom, som vi skal se, til at
spille en rolle også for tekstilindustrien i Hammerum herred. Men den blev
startet med håndkraft, både bogstaveligt og billedligt talt.
Man vil altid kunne strides om, hvornår en hjemmeindustri bliver egentlig
fabriksvirksomhed. Stiller man de mindste krav: opstilling af en tekstilmaskine,
selv hånddreven, må tidspunktet for starten sættes til 1840rne. Forlanger man
indretning af et egentlig fabrikationslokale med maskiner, blev begyndelsen ikke
gjort før omkring 1870. De eneste tekstilfabrikker, der nævnes i J. P. Traps
»Kongeriget Danmark« 1879 under Hammerum herred, er et »uldspinderi ved
dampkraft« i Herning og Clasonsborg-spinderiet, som blev til ved initiativ ude
fra.
Den jyske hosebindings historie har H. P. Hansen i Herning skrevet med
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Hedebonde henter en kurv tvist. Hans Johan Hansen, som sidder på vognen, drev en lille hede
ejendom på 15 tdr. land i Tulstrup, Ikast sogn. Hans kone strikkede underbukser for Niels Lar
sen i Hammerum. Billedet, som findes på Herning Museum, er taget omkring 1904.

»Spind og bind« i 1947. Men ingen har endnu tilbunds undersøgt, hvordan
overgangen skete fra de fem strikkepinde til maskinernes nåle, og hvordan det
blev til et eventyr for egnen, som takket være bl. a. den moderne hosebinding
svang sig op fra at være en af landets fattigste til at blive en af dets mest vel
havende.
I de 100 år, som denne udvikling tog, voksede maskinernes effektivitet: fra
en produktion på 16-20 maskerækker i minuttet til 1100 maskerækker, eller ca.
2 millioner masker i minuttet. En øvet håndstrikker kunne klare 50-100 masker
på et minut.

Traditionen i Sunds.
Maskinerne holdt i Hammerum herred først deres indtog i Sunds — så vidt vi
ved. Og det mærkelige er, at både bindestuerne og traditionerne fra dem også
har holdt sig længst i Sunds.
I den lille stue bag Hovedgaden 16 kan man endnu høre rokkehjulet snurre
blødt i sit gamle, slidte leje. Kirstine Linneberg, som er født i 1893, er en af
de få — måske den sidste — i herredet, der holder gamle traditioner levende.
Endnu spinder og tvinder hun en gang imellem garn til at strikke med. Indtil
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for et par år siden kartede Marinus Linneberg, hendes mand, født i 1883,
»tæjer« af et par pund uld hver vinter, og hans kone spandt dem til garn i
rokken.
For godt 120 år siden, omkring 1844, købte degnen i Sunds, Niels Chr. Damgaard, en strikkemaskine til sin datter, en fangvæv eller fangstol, virkestol eller
fladvæv. Den var af træ, kun de ædlere dele af metal, og fremstillet i Tyskland.
Det gik dog ikke så godt for datteren, og da sønnen Ludvig Damgaard (18251926) i 1850 vendte hjem fra treårskrigen, overtog han strikkemaskinen og
blev, hvad man kan kalde herredets første trikotagefabrikant. Det gik så godt,
at han anskaffede en maskine mere, og senere var der tre opstillet i skolen. Nogle
år efter gik han i kompagni med købmand Niels Merrild i Bærslund i Rind syd
for Herning. Merrild var storopkøber af uldvarer, og de to drev en betydelig
virksomhed en del år. Ludvig Damgaard fortalte, kort inden han døde som 101årig i 1926, H. P. Hansen, at de første virkestole blev købt i Dollerup. Senere
fik man større maskiner fra Tyskland; på dem kunne man strikke så store
stykker, at der kun skulle to til en trøje. En af Damgaards væve findes i Tricotagemuseet i Herning (se ill. i rektor G. L. Christensens artikel).
I dag findes ingen virksomhed, der kan regne sig tilbage til »fabrikken i sko
len«, men Sunds er stadig en fremtrædende trikotageby, den fjerdebetydeligste
i herredet efter Herning, Ikast og Hammerum. Karakteristisk for denne by,
som bl. a. for Ikast, er stadig de forholdsvis mange hjemmesyersker.
Vi kan ikke være sikre på, at degnen i Sunds var den første i Hammerum
herred, der tog strikkemaskiner i brug, og hans virksomhed er en af de få senere
forsvundne, vi ved lidt om. I denne artikel bliver det næsten udelukkende endnu
eksisterende — og altså livskraftige — tekstilfabrikker, der berettes om, for på
dem kan direkte oplysninger endnu hentes i dag.

Af de tre ældste trikotagefabrikker i herredet, der stadig virker, ligger de to i
Hammerum. Alle blev startet omkring 1870 eller først i 1870eme. Men enkelte
steder på gårdene blev der formentlig allerede i 1860erne taget strikkemaskiner
i brug for at fremme den for husholdningernes økonomi så vigtige uldbinding.
Hammerum herred — der er på størrelse med Lolland — har navn efter den
gamle tingby Hammerum i Gjellerup sogn. Først hen i 1800-tallet mistede
stedet sin betydning som centrum i herredet, bl. a. fordi man ikke ønskede så
nymodens ting som et tinghus, og det derfor lagdes i Herning. Fabrikant Laurids
Knudsen i Herning — hvis farfar, Jens Knudsen i Hammerum, var en af de
første, der fremstillede trikotage på virkestol på stedet — er overbevist om, at
baggrunden for, at nogle af de første tekstilindustrier opstod i Hammerum, var,
at stedet var det gamle kulturcentrum i herredet, og at befolkningen her havde
et særpræg, som tildels endnu er bevaret. En kendsgerning er det i hvert fald,
at det var personligheder, der startede de første levedygtige virksomheder.
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Hernings ældste trikotagefabrik er i dag en af dens mest moderne.

Strikkemaskinen i ajtægtshuset.

Selv om det måske var Hammerum-virksomhederne, der først havde karakter af
egentlige fabrikker, må S. Truelsen & Søn i Herning straks nævnes. Denne
virksomhed, der som handelshus skriver sig tilbage til 1827, har nemlig helt op til
moderne tid været moderfabrik for trioktageindustrien i miles omkreds af Her
ning. Husets udstationering af håndstrikkemaskiner i hundredvis på egnen —
de sidste først hjemtaget i 1958 — har betydet en oplæring i tekstil, som sam
men med traditionerne fra bindestuerne er en meget væsentlig baggrund for den
moderne tekstilindustris succes i Hammerum herred. Fabrikanter herfra, der er
flyttet til Sønderjylland, har f. eks. sagt, at man nok kan få udmærkede folk der,
men de har ikke den fornemmelse »i hånden« for tekstilfremstilling, som folk i
Hammerum herred har.
I et nu forsvundet aftægtshus på gården Vesterholm nord for Herning by gik
de første trikotagemaskiner i gang i begyndelsen af 1870erne hos købmand og
uldhandler Søren Truelsen (1826—1910). Hans far, »den brave parcellist Troels
Gravesen« på Vesterholm havde fået den ene af de tre første købmandsbevillin
ger, der blev givet på egnen i 1827, og han var kendt som en af egnens store
uldhandlere, der opkøbte »sal’bind«, d.v.s. strikvarer, der var forarbejdet til salg,
fra et stort område.

154

H. P. Hansen fortæller i sin bog om det midtjydske handelshus, hvordan den
første værkfører hos Søren Truelsen, Anton Jørgensen, omkring 1875 satte en
rundvæv op i aftægtshuset. Den stod strikkeren, »Kræ Snejbjerg«, så og arbej
dede ved. Man kan dog vel regne med, at Truelsen havde taget de enklere hånd
strikkemaskiner i brug, før han anskaffede rundvæve.
Aftægtshuset var et 7-fags hus tilbygget den vestre ende af laden syd for går
den. Søren Truelsen fik skøde på Vesterholm i 1858, og hans forældre flyttede
da til aftægtshuset. Troels Gravesen døde i 1865, Stine Gravesen i 1896. An
tagelig er indretningen af aftægtshuset til »fabrik« først sket efter den gamle
uldhandlers død.
Maskinelt hosebinderi på Vesterholm var også i 1870erne startet på en strøm
pestrikkemaskine, populært kaldet en »kaffemølle« (ill. i C. L. Christensens ar
tikel) ; den kunne spændes fast på et bord som en kaffemølle, og på den kunne
der strikkes bomuldsstrømper, men da der kun var een vidde, var formen ikke
allerbedst, og man havde mere fornøjelse af at lave kaffeposer på den.
Først i 1880 løste Søren Truelsen fabrikantbevilling, efter at han i 1878 var
flyttet fra Vesterholm til nabogården Nørholm. Han købte nu brugte væve, bl. a.
væve, som fangerne i Horsens Tugthus havde benyttet, og nye maskiner fra
Tyskland og Amerika. Det blev imidlertid for besværligt at bo næsten en halv
mil fra stationen i Herning, og i 1883 opførte Truelsen en 2-etages bygning i
Bredgade 43 i Herning, hvor der indrettedes købmands- og trikotageforretning.
Senere opbyggedes et stort fabrikskompleks bag forbygningen, bygninger, hvor
hundredvis af unge nu gennem trekvart århundrede blev oplært i faget. Firmaet
benyttede dem endnu til 1963, da femte generation af uldjyder, Troels Truelsen,
byggede en helt moderne, tøndeformet fabrikshal uden for byen — i Birk i Gjel
lerup kommune.

Den lille, gamle fabrik.
Den lille, simple fabriksbygning, som nævntes i indledningen, var ikke den før
ste, som landmanden Iver Nielsen opførte på Vestergade i Hammerum. Som
fotografiet viser, var den 2-etages ejendom sammenbygget med en 1-etages på
kun 5 fag, en endnu simplere bygning, der var rejst i slutningen af 1870erne.
Den veg pladsen for en ny tilbygning i 1916.
Jensen & Stampe, som firmaet i dag hedder, har gennem gamle opgivelser til
registrering kunnet føre fabrikkens historie tilbage til august 1870. Historien om
Iver Nielsen siger noget om situationen i de år.
Som så mange andre landmænd i Vestjylland havde han sidst i 1860erne be
sluttet at udvandre til Amerika. Han havde solgt alt, hvad han ejede, var taget
til København og havde købt billet. Men han blev syg, og man nægtede ham
adgang til skibet. Det tog han som et varsel og rejste hjem til Hammerum. Her
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startede han trikotagevirksomhed, først i Birk, senere i Agerskov og endelig i
Hammerum på en gård syd for landevejen, formentlig i et hjørne af laden eller
stalden. Han er sikkert begyndt med et par håndstrikkemaskiner.
Lagerchef Laust Sørensen, som i 41 år har arbejdet på fabrikken, mener, at
det er sandsynligt, at man i Hammerum har lært brugen af håndstrikkemaski
nerne hos Truelsen, måske startede man som leverandør til købmanden, og at
Søren Truelsen følgelig har været først på egnen med dem. Hammerum-virksomheden har iøvrigt altid først og fremmest lavet bomuldsvarer, interlock, og
det er stadig det, der fremstilles.
Den lille fabriksbygning står i dag så nogenlunde, som da den blev bygget i
begyndelsen af 1890erne, og vi kan altså her se, hvordan anden »generation« af
trikotagefabrikker i Hammerum herred arbejdede. Stueetagen er delt midt over
på langs, og i den forreste del, hvorfra man havde udsigt til gaden gennem små
vinduer, var der ekspedition og lager. Den ældste skrivepult er nu på museet i
Herning, men den, der bruges endnu, er ikke meget anderledes end den første.
Bag ekspeditionen lå systuen: 3 meter bred og 10 meter lang. Huset havde pe
troleumslamper, og i stueetagen var der ingen kakkelovn, så i kolde vintre frøs
blækket i blækhusene.

Den lave bygning til højre for det hvide hus er en af de første egentlige trikotagefabrikker, der
rejstes i Hammerum herred. Den byggedes sidst i 1870erne ved hovedgaden i Hammerum og
blev revet ned i 1916. Det er bygningen til højre for den, der omtales i teksten.
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Endnu i dag sorteres der trikotage under bjælkeloftet i Jensen & Stampes fabrik i Hammerum.
T. V. lagerchef Laust Sørensen, t. h. fabrikant Hugo B. Jensen.

Ovenpå var der vævestue, og det lave loft udnyttedes som lager; de, der ar
bejdede med maskinerne, kunne nok holde varmen, for alle måtte de trækkes
med hånden. Det var et strengt arbejde at køre en rundvæv med op til 3000
nåle. I 1905 fik Hammerum elektricitetsværk — 3 år før Herning — og det
var forbi med sliddet. Men under 1. verdenskrig måtte man igen bruge hånd
kraft. Den nuværende indehaver af fabrikken, Hugo Jensen, husker, at han som
dreng blev stillet an på en taburet for at dreje svinghjulet. Det var hårdt arbejde,
og når tråden gik i stykker, trimlede han ned fra taburetten . ..
Omkring 1872 begyndte en ung landmand, Niels Larsen, der havde gået med
uldposen i Østjylland, i en stue hos sin søster i Vallerbæk ved Karup en triko
tagefabrikation på nogle brugte strikkemaskiner og senere på en valsevæv. »Fa
brikken« flyttede i 1875 til et husmandssted nær Gjellerup, og endelig i 1883
købte Niels Larsen gården Hammerumholm. Nu var der tale om egentlig fabriks
virksomhed, idet der blev bygget til, så der kunne fremstilles endnu flere uldne
trøjer og bukser til uldhandlerne, bl. a. Truelsen i Herning. I 1917 rejstes ved
hovedgaden Vestergade den fabrik, der stadig benyttes. Virksomheden var da
blevet en af de største trikotagefabrikker i herredet.
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Målet var — en gård.

Store fabrikker. I dag er intet barn i tvivl om, at det naturlige mål, når man
starter en produktion, er at få en stor fabrik. For 100 år siden tænkte man sig
i uldherredet slet ikke noget sådant. Den førnævnte Laur. Knudsen fortæller
således om bedstefaderen, Jens Knudsen, at han så tidligt som i 1860erne i
Nørum ved Hammerum i en lejlighed var begyndt at arbejde med to valsevæve,
trikotagevæve. Hans mål var — at få en gård! For de yngre sønner på gårdene,
som ikke skulle arve stedet, var der den gang ikke gode fremtidsudsigter. Og
Jens Knudsen nåede sit mål: han fik ikke blot een, men to gårde i Bjødstrup.
Laur. Knudsen er overbevist om, at mange af disse tyske fladvæve er blevet
hentet af studevogne i Holsten og ad de dårlige veje kørt op til Midtjylland.
Privatbanen Silkeborg—Herning med station i Hammerum anlagdes først i 1877.
Laur. Knudsen kender et eksempel på, at Iver Nielsen på studevogn fik hentet
en strikkemaskine til Hammerum fra Tyskland.

»Bønderspinderierne«.
Hvor fik nu trikotagefabrikkerne deres garn fra? Spinderokkene kunne næppe
følge med maskinerne, og gamet herfra blev heller ikke ensartet nok.
— Jeg spurgte en gang den ældste af mine farbrødre ud for at få at vide, hvor
fra man fik garnet til den første trikotagefabrikation, siger Laur. Knudsen. Han
fortalte mig da, at da han var en lille dreng i 1860erne, blev han fra Hamme
rum sendt til »landpranget«, købmanden i Bærslund, for at sælge uldtrøjer. Han
gik frem og tilbage, og på hjemvejen kom han forbi Skærbæk vandmølle, hvor
der var valkeri og spinderi, og her fik han gam med tilbage. Også Niels Larsen
i Hammerum fik i starten gam fra Skærbæk, har hans søn, Otto Larsen, fortalt.
Det var Jens Jepsen, der havde »spindefabrikken«, hvor man også kunne få
maskinkartede tæjer til spinderokkene. Et konsortium oprettede virksomheden i
1850erne for at karte og spinde uld for omegnens bønder. Vandet fra den lille
sø, som ligger ved Fjederholt å, udnyttedes til at drive et vandhjul i kælderen
under bindingsværksbygningen. Fabrikken nedlagdes i 1915.
Skærbæk-spinderiet kan siges at have afløst en mere kendt virksomhed, Clasonsborg, som også drev spinderi ved vandkraft. Slesvigeren Nis Clason købte i
1840 gården Skavegaard ved den vandrige Karstoft å i Skarrild sogn. Han havde
i 1839 fået privilegium på at farve og efterbehandle indenlandsk ulden trikotage
på et nærmere angivet sted i Hammerum herred. Det var en efter tidens forhold
meget stor fabrik, han byggede, 28 fag i to etager, og det var umådeligt besvær
ligt at anlægge den her midt på heden med mange mil ad elendige veje til nær
meste købstad, Horsens.
Der blev på Clasonsborg, som Nis Clason fik tilladelse til at kalde sit gods,
opført en række bygninger og plantet træer — stedet er i dag en østdansk idyl
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Bag kældervinduet med rundingen drev et vandmøllehjul fra omkring 1857 og indtil 1915 et
spinderi. Bygningen i Skærbæk er i dag restaureret.

midt i et karrigt stykke hedeland — og der opstod en hel by på stedet med skole,
kro og postvogn til Horsens. I 1846 boede her 139 personer. Bønderne kunne
få deres uld maskinkartet og derefter sælge deres færdige bind, som så blev
efterbehandlet, valket og presset. Bønderne svigtede imidlertid, vistnok fordi den
betaling, Clason gav, var mindre end den de fik hos hosekræmmerne. I 1846
søgte og fik Clason tilladelse til at omdanne Clasonsborg til klædefabrik. Han
opgav den helt i 1849, og i 1893 blev den indrettet til papirfabrik.
Manglen på garn til de nye trikotagefabrikker var årsag til, at Herning fik sin
første rigtige fabrik, også et »bønderspinderi«. Strømpevæver H. Chr. Jensen,
der var født 1833 i Tjørring nord for Herning, kom omkring 1870 til Herning.
Sammen med den tids store bygherre i byen, Poul Andersen, indrettede han uld
spinderi Vestergade, hovedgaden. En dampmaskine blev installeret, og den blev
forsikret i 1876. Fra dette år regner firmaet, nu Herning Klædefabrik A/S, sin
start.
I 1883 overtog brødrene I. A. og F. C. Lund fabrikken. Spindemester Sven
ning Svenningsen, som virkede i firmaet i 63 år, og som døde 91 år gammel i
1963, har fortalt, hvordan han i 1890erne kom til virksomheden og fik 6-8 kr.
om ugen for en 12-14 timers arbejdsdag. Arbejderne boede og spiste hos fabri-
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kantbrødrene ved siden af fabrikken. Under 1. verdenskrig udbyggedes spinde
riet til klædefabrik, og i dag farver og efterbehandler man trikotage af uld eller
syntetiske fibre. Fabrikken lever således stadig op til sit gamle formål: at være
en støtteindustri for egnens trikotagevirksomheder.
Allerede i 1897 fik tekstilarbejderne iøvrigt en fagforenings-afdeling i Her
ning. Endnu i 1905, da der var strejke, var der dog kun en snes medlemmer,
for det var ikke velset, at arbejdere stod i fagforeningen. Opdagede fabrikanten
det, kunne arbejderen risikere afsked, og så var der kun fattigvæsenet at gå til,
for der var ikke noget, der hed arbejdsløshedskasse. Strejken bevirkede iøvrigt,
at arbejdstiden, som var på 72 timer, nedsattes med 3 timer ugentlig i de første
4 af årets måneder.
Ved nytår 1965 er der alene i tekstilarbejdernes fagforenings-afdeling i Her
ning — som siden foråret 1963 er den største i landet — godt 2000 medlemmer
og i syerskernes fagforening godt 900.

Samme sogne som i 1845.

Herning var ganske vist midt i 1800-tallet blandt de småbyer i herredet, der
havde det største antal uldhandlere ifølge folketællingslisteme, men i de fleste af
sognene var der flere uldbindere. Sunds havde i 1845 6 uldhandlere, Herning

Nyt og gammelt er forenet i A/S Herning Klædefabriks kompleks ved Vestergade i Herning.
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Skrivepulten fra Jensen & Stam
pes gamle fabrik i Hammerum
findes nu i Trikotagemusect i
Herning. Uldhandler Peter Ul
dum, Herning, f. 1889, står her
ved den.

og Gjellerup hver 4, Ikast 3, Rind og Vildbjerg 2, og i hver af de følgende sogne
var der 1 : Assing, Bording, Nøvling og Tjørring.
Listen fra 1845 over dem, der havde uldbinding som hovederhverv, fortæller,
at der var 33 i Bording, 29 i Ikast, 25 i Rind, 24 i Aulum og Sunds, 19 i Gjel
lerup og 12 i Snejbjerg. Alle sogne havde iøvrigt (med undtagelse af Tvis, der
i det hele i denne forbindelse falder uden for herredet) mindst 4 uldbindere.
Naturligvis blev ikke alle uldhandlere eller uldbindere trikotagefabrikanter,
men det er interessant at se, at i dag, mere end 120 år efter, er det stadig de
samme byer, der har flest tekstilvirksomheder. (Tekstil benyttes her, som i daglig
tale, i betydningen såvel tekstil- som beklædnings-industri). Ifølge Herning told
kammer, hvis område så nogenlunde svarer til Hammerum herred, fandtes der
ved udgangen af 1964 tekstilvirksomheder i følgende byer:
Herning 237, Ikast-området ca. 200 (heraf bl. a. 5 i Bording), Hammerum
40, Sunds 15, Aulum 7, Kibæk (Assing sogn), Skibbild, Snejbjerg, Studsgård,
Timring, Videbæk, Vildbjerg og Vorgod hver 2, Arnborg, Feldborg, Sinding,
Skærbæk og Lind (de to sidste i Rind sogn) hver 1. (Ialt ca. 520).
Ikast er en næsten mere udpræget tekstilby end Herning. Antallet af virksom
heder giver dog ikke noget helt rigtigt billede, idet Ikast har ca. 9000 indbyg
gere og Herning 29.000 ved årsskiftet 1964/65, men der er forholdsvis flere
11
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mindre fabrikker i Ikast end i Herning; i tallene er medregnet også, hvad man
kan kalde »fritidsproduktion«, »aftenfirmaer«, hvor ,f. eks. mand og kone efter
arbejdstid hjemme fremstiller strikvarer, som de selv sælger.
Da udviklingen for Herning begyndte omkring 1860, havde landsbyen 101
indbyggere omkring hovedgaden. I Ikast var der, den gang væksten her satte
ind omkring 1900, 180 borgere.
Fremmede hjalp.
Uldherredets indbyggere havde håndelag for hosebinding, men det var ikke ens
betydende med at have håndelag for maskinerne. Det har dog vist sig, at det er
gået — men man ville gøre en række mennesker uret, hvis man ikke nævnte, at
udlændinge fra lande, der har haft tekstilindustri i hundreder af år, har stået bi
ved opbygningen af industrien i Hammerum herred.
Adskillige tyskere og en enkelt czekoslovak er kommet til egnen og er blevet,
og f. eks. har Truelsen haft flere tyske værkførere, den sidste Johs. Wagner fra
Apolda i Thüringen. Han kom til Herning i 1919 og er udlært på en virkestol
meget lig den, Damgaard i Sunds havde midt i forrige århundrede. Wagner er i
dag den tekstilsagkyndige på Tricotagemuseet i Herning. — Fra Apolda kom i
1912 også tekstilfabrikanten P. Gläser, der fik fabrik i Ikast.
I St. Linnebjerg i Sunds bosatte sig i 1860 en ca. 30-årig sachser, Joseph Fer
dinand Landrock, der var født i en forstad til tekstilbyen Chemnitz. Han var
udlært strømpevæver og havde sin kone og 4 børn med. I hertugdømmerne var
han blevet bekendt med en uldhandler fra Sunds, der ville aftage hans varer,
og han strikkede nu i to år »patent-uldbukser«. Betalingen var imidlertid så
ringe, at familien ikke kunne klare sig, og Landrock købte i 1862 et gammelt hus
i Vådde ved Ikast og strikkede, samtidig med at han slagtede og solgte kød. I
1870 byggede han et »aktiehus« på 5 fag, i 1872 fik han sin første rundvæv, og
efter en udvidelse i 1882 var der 2 rundvæve, 3 strikkemaskiner, 1 spolemaskine
og 1 symaskine. Efter hans død i 1886 drev to sønner, først Emst og siden Maxi
milian, fabrikken. Max Landrock skrev mange strikkemaskiner hjem fra Tysk
land, men produktionen måtte han indstille, efter at arven fra hans far var ble
vet skiftet, og han blev nu importør af trikotagenåle, en virksomhed, som sønnen
Anton Landrock fortsat driver i Ikast. Max Landrock var, skriver H. P. Hansen,
den eneste sagkyndige i Ikast; han har utvivlsomt været til uvurderlig nytte som
rådgiver for andre, og han skaffede en mængde maskiner og reservedele hjem
fra Chemnitz.

Husflid og jabrikker i Ikast.
Blandt dem, der købte en strikkemaskine hos Max Landrock, var Laust Nielsen
i Mellem Tulstrup i Ikast. Den stod hans børn og strikkede på. Også naboen,
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Den ældste endnu eksisterende trikotagefabrik i Ikast er Hans Jensens Eftf. Den gamle forbyg*
ning fra 1894 står stadig. Her ses den nye, moderne fabriksbygning.

Anders Rasmussen, fik en. Hos Laust Nielsen kunne man fra tidlig morgen til
kl. 22 strikke tre dusin underbukser — men det var, hedder det i »Spind og
bind«, strengt ved det ben, man især hvilte på.
Uldhandler-privilegiet (1741—1932) for handelsmænd hjemmehørende bl. a.
i Hammerum herred gjorde problemet, om sådan fabrikation var husflid eller
fabriksproduktion, ubehageligt aktuelt, hvad mange uldhandlere fik at føle.
Domme i sådanne sager viser, at man juridisk bl. a. skelnede mellem varer, der
var fremstillet med hånddrevne eller maskindrevne hjælpemidler, og om frem
med hjælp havde været benyttet. Hvis en gårdmandsfamilie faktisk levede af
strikkeriet, var det så husflid?
Var varerne købt i Herning efter 1. april 1913, var de ulovlige, for med byens
ophøjelse til købstad på denne dato fortabtes privilegiet for dens borgere.
Da Niels Mikkelsen fra Tulstrup i 1922 slog sig ned som trikotagefabrikant i
Ikast, kaldte han sin virksomhed i Bredgade for »Smed Mikkelsens Husflids
forretning«. Han fremstillede undertøj på en enkelt strikkemaskine.
I 1929 blev der rettet et afgørende slag mod »husfliden« i Hammerum her
red. Vestre landsret fastslog, at varer fra murer Christensens strikkeri i Ikast var
11*
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ulovlige for ombæring, da Christensen foruden at maskinstrikke trikotage også
hjemkøbte færdige varer — og de to typer var ikke til at skelne fra hinanden.
Nu og da udviklede hjemmeindustrien på en gård sig til en virkelig fabriks
produktion. Et mejeri kunne også være hjemstedet. Mejeribestyrer S. Hebsgaard
i Ikast opstillede en rundvæv, som Max Landrock havde importeret, i et lille
lokale ved sit mejerikontor. I 1901 anlagde han en fabrik, som han flyttede til
Herning i 1917. Her oparbejdede han og sønnen en meget betydelig strømpe
fabrik, som dog nu er nedlagt.
Den første af de i dag bestående Ikast-fabrikker blev Hans Jensens maskinstrikkeri. Han og hans kone begyndte med at fremstille uldne tørklæder som løn
arbejde for Truelsen i Herning. Ved siden af lavede de dog varer, som de selv
solgte. Det var i 1893. Året efter byggedes en lille ejendom i Bredgade 4. Ægte
parret med husstand — måske et par piger — forestod arbejdet, hjulpet af
hjemmesyersker. Hans Jensen var dog også landmand. Det var i begyndelsen
stadig hovedtørklæder, der tilvirkedes, selve tørklædet på en strikkemaskine, fryn
serne på en speciel hæklemaskine, der vistnok var den eneste i landet. Hjemme
arbejdere rundt i sognet syede frynserne på tørklæderne. Endnu omkring 1930
var der efterspørgsel efter hovedtørklæderne, der fra gammel tid på landet var
kvindernes traditionelle hovedbeklædning. Bygningen fra 1894 står stadig i Bred
gade 4; der er trikotageforretning i bygningens ene halvdel, men produktionen
foregår nu i andre bygninger.
Poul Christensen fra Tulstrup ved Ikast havde ligesom Hans Jensen gået med
uldposen. I 1903 fik han hos et par landmænd opstillet nogle væve, og nogle
år efter byggede han fabrik i Ikast. Under elektricitetsmanglen under 1. verdens
krig lod Poul Christensen en vindmølle rejse ved fabrikken, og den virkede i
omkring 3 år fra 1917. Det skal være den eneste trikotagefabrik i verden, der har
benyttet vindkraft til produktionen. Metoden var ikke ideel, for når det var
stille, måtte en mand op at skubbe til vingerne for at få dem i gang, og når det
blæste stærkt, var man nødt til at standse maskinerne, indtil farten igen blev
mere passende.

Mange Ikast-fabrikanter er begyndt som landmænd og uldhandlere, med kun
mand, kone og børn som arbejdskraft. Chr. Rasmussens virksomhed, Jydsk Tricotagefabrik, blev et stort foretagende, som senere fik hovedfabrik i Silkeborg,
og der kan nævnes adskillige eksempler på uldjyder — handlende eller fabrikan
ter — der startede virksomheder andre steder, ikke blot i Danmark, men også
i Norge. H. P. Hansen har undersøgt norske forhold og fundet, at en række
norske trikotagefabrikker er blevet grundlagt af uldhandlere fra Hammerum
herred, og næsten alle de gamle virksomheder i denne gren af industrien har til
knytning til Jylland.
I Ikast har fabrikanterne evnet at klare flere opgaver i fællesskab. Det var et
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aktieselskab, der i 1930 byggede Dansk Vigogne-Spinderi A/S og det var også
en række fabrikanter, der i 1944 stiftede Midtjydsk Farveri A/S, som kom i gang
i 1952. Fabrikantsammenslutningen Danikast fra 1960 (s. d.) har bl. a. ind
rettet et »syerskekollegium« og oprettet flere busruter, som bringer kvindelig ar
bejdskraft til Ikast.

Undertøj og modestrik.
I dag er der i Ikast knapt 60 tekstilvirksomheder, som beskæftiger over 10—20
og er optaget i handelskalenderne, mens Herning har nær ved 100. Af disse er
der — i følge virksomhedernes egne opgivelser fra 1963 — 4 i Ikast og 13 i
Herning-Birk, der har 100 ansatte eller derover (hjemmearbejdere medregnet),
mens henholdsvis ca. 15 og ca. 20 beskæftiger mellem 50 og 100. Hammerum
har en enkelt fabrik med over 100 ansatte og to med over 50, og i hver af byerne
Aulum, Sunds og Videbæk er der en enkelt tekstilfabrik, der beskæftiger over 50
personer.
Af disse ca. 160 virksomheder er forholdsvis flere i Ikast end i Herning grund
lagt før 1930 (18 pct. af Ikast-virksomhedeme mod 14 pct. af Hernings), mens

Den lille bygning midt i billedet har siden 1899 været brugt som trikotagefabrik. Det er F. E.
Frandsens fabrik, Dalgasgade 18 i Herning.
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købstaden har flere fra 1930erne (27mod 21 pct.). I begge er omkringen fjerde
del af denne kategori fabrikker fra 1940erne (23 pct. i Ikast, 24 pct. i Herning)
og omkring en tredjedel fra 1950erne (32 pct. og 35 pct.). Endelig har Ikast
enkelte virksomheder (ca. 5 pct.) i denne størrelsesorden, der er grundlagt efter
1960 — Herning ingen.
Præget af tekstilby er endnu kraftigere i Ikast end i Herning. Således er alle
større industrier (over 50 ansatte) i stationsbyen i tekstilbranchen på nær en
enkelt, mens det i Herning er godt 80 pct. Fabrikker, der fremstiller triko
tage, især undertøj, er i endnu større overvægt i Ikast end i Herning, selv om
der f. eks. også fremstilles mange strikvarer til overbeklædning og meget børnetøj
og sportsbeklædning. Herning har særligt mange virksomheder for modestrik,
men desuden bl. a. betydelige producenter af undertøj, skjorter og boligtekstiler.

Han var ikke så stærk —
Men det er kun en lille del af de fabrikker, der er blevet stiftet i årenes løb, der
i dag er tilbage. Det var nærliggende, at en strikker fik lyst til at købe en brugt
maskine og begynde for sig selv. Men for mange mislykkedes det.
Her skal fremdrages endnu et eksempel på en lille fabrik, der startede sidst i
1800-tallet, en fabrik, der endnu eksisterer som en mindre virksomhed. Det er
iøvrigt, når bortses fra en enkelt virksomhed i Hammerum, den sidste i herredet,
grundlagt før århundredskiftet og endnu i drift, der ikke er omtalt her.
Hernings tredjeældste fabrik i branchen, F. E. Frandsens Tricotagefabrik i
Dalgasgade 18, har stadig til huse i den bygning, hvor den blev indrettet i 1899.
En af Frands Erik Frandsens søstre, fru Kirstine Svenningsen, født 1886, har
fortalt, at hendes bror — som ikke var så stærk, at han kunne arbejde ved land
bruget — da hun var en halv snes år startede en tekstilproduktion på faderen,
Peder Frandsens gård i Nr. Lind lige syd for Herning. Han lærte at væve hos en
fætter, og faderen byggede nu to fag til stuehuset; her installeredes en rundvæv,
som Kirstine var med til at trække, og en håndstrikkemaskine. Det var uldent
undertøj og uldveste, der blev fremstillet, og de halvfærdige varer blev — vist
nok på trækvogn — kørt til Truelsen i Herning. Faderen byggede i 1899 fabrik
ken i Herning til sønnen, og i hvert fald nu blev varerne gjort færdige, idet man
her havde en håndsymaskine. Vævene gik med håndkraft til 1905, da man fik
en gasmotor, og omkring 1912 installeredes elektricitet. Først nogle år efter, at
virksomheden var kommet til byen, begyndte man at sælge det fremstillede selv
— indtil da gik det gennem Truelsens.

Krige og landbrugskriser.
Hedegårdenes uldbinding og de unge landmænds uldhandel var den naturlige
baggrund for udviklingen af en tekstilindustri i Hammerum herred, da maski-
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Rundvævene i fabrikken Dalgasgade 18 i Herning er fra omkring 1900.

nerne var kommet frem. Men opblomstringen kom i ryk, og det havde sine sær
lige årsager. Krige og kriser har spillet en væsentlig rolle.
H. P. Hansen nævner således, at det er sandsynligt, at fattigdommen efter
svenskekrigene midt i 1600-tallet fik hedebønderne til at strikke uldvarer med
salg for øje for at få kontanter, og man kan ikke undgå at få en fornemmelse af,
at der var en sammenhæng mellem starten af de første fabrikslignende hjemme
industrier omkring 1870 i Hammerum herred og reaktionen på 1864-nederlaget.
Det danske Hedeselskab, som fik så stor betydning for opdyrkningen af herredets
heder, blev grundlagt i 1866.
Endnu for 1872 opgaves der dog kun 6 trikotagefabrikker i Danmark, men
derefter kom der mange, og måske hang det sammen med den landbrugskrise,
der den næste snes år var i landet. Den store økonomiske krise i begyndelsen af
1930erne (og oprettelsen af valutacentralen i 1932) gav stødet til starten af en
lang række tekstilfabrikker i Hammerum herred, og efter begge verdenskrige
blomstrede industrien, dels fordi der var et stort behov for varer, dels fordi nykonstruerede, hurtigere maskiner kom frem.
De officielle statistikker fortæller os, at der i 1906 i Ringkøbing amt fandtes
313 tekstilvirksomheder. Af dem beskæftigede dog 244 ingen arbejdere, og kun
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11 (eller knapt 3 pct.) havde over 5 arbejdere. Der var altså endnu i alminde^
lighed kun tale om en beskeden hjemmeindustri.
Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning, skriver i »Hedebogen«
1909, at man på det tidspunkt kunne regne med, at der i herredet var beskæf
tiget godt 1000 mennesker ved trikotagetilvirkning på fabrikkerne og i hjem
mene. Omsætningen i trikotage i herredet var da ca. 1,6 mill. kr. (svarende vel
til 10-12 mill. 1965-kroner). I dag regner man med, at hver 14. indbygger af
herredets ca. 68.000 er beskæftiget ved tekstilproduktionen.
Utvivlsomt blev mange af de nye trikotagefabrikker båret frem af personlig
heder. Stræbsomhed, flid og nøjsomhed — og ikke mindst sans for, hvad der
kunne betale sig, handelsblodet, som lå og stadig ligger vestjyderne i blodet. Der
skulle personlig drivkraft og fremsyn til for at køre en trikotagefabrik — ellers
gik det ikke.
De fleste af de nye fabrikanter startede i længer på landbrugsejendomme, i
udhuse, vaskehuse eller kældre, ofte meget ringe lokaler. I Herning findes endnu
flere lidt større, men fortsat temmelig miserable baghuse, der har virket som
rene »udklækningsanstalter« for tekstilfabrikker. Man begyndte i det små, men
med lange arbejdsdage, og efterhånden blev der råd til bedre lokaler. I Herning

I denne bygning, Dalgasgade 45 i Herning, er flere tekstilfabrikanter begyndt.
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er det stadig sådan, at der startes en kædereaktion, når en fabrik bryder ud /og
bygger i industrikvartererne. Kollegaen kan netop bruge så mange kvadratmeter,
som den ledige bygning rummer, og en tredje fabrikant kan derefter samle sin
måske spredte virksomhed i de lokaler, der derefter bliver til salg eller leje.
Først i tiåret 1955—65 har denne udflytning taget helt fart, og tekstilindu
strien er ikke mere i så udpræget grad samlet omkring de særlige »tekstilkvarterer« — i Herning f. eks. i den østlige bydel. I det nævnte tiår er ikke mindre
end ca. 35 af ca. 45 større fabrikker i købstaden flyttet til nye bygninger eller
har fået større tilbygninger.

Hvem blev fabrikanter?

Hvem var det nu, der startede de mange fabrikker i herredet i 1920erne og frem
efter? En gennemgang af nogle af de større virksomheder viser, at af dem, der
fik held med foretagendet, var omkring halvdelen folk, som havde forstand
enten på tekstil eller på købmandsskab. Herning-brødrene Jens, Niels og Povl
Krøjgaard, alle uldhandlere, var blandt dem, men der var også strikkere og
vævere. Den anden halvpart udgjordes af landmænd, fagarbejdere fra andre
brancher og håndværkere.
Erhvervstællingen fra 1925 viste 61 virksomheder i Herning inden for tekstil
og beklædning med et samlet personel på 763 (tal for herredet er ikke offentlig
gjort, men for landsognene i hele amtet drejede det sig om 275 virksomheder
med 626 ansatte).
Tællingen for 1935 oplyser, at der nu var 108 fabrikker i branchen med et
personel på 1640 (i hele amtet, byer og landsogne var der nu 495 virksomheder
med 2981 ansatte).
I 1948 havde Herning 190 virksomheder med 3363 beskæftigede og en om
sætning på knapt 52 mill. kr. (i amtet 591 fabrikker med 6271 og 103 mill, i
omsætning).
1958-tællingen viser 212 virksomheder i byen med 2988 ansatte og en om
sætning på knapt 116 mill. kr. (i amtet 626 fabrikker med 5724 og 226 mill, i
omsætning).

V alut acentralens betydning
1920ernes toldrevision betød ingen særlig opblomstring af Hernings tekstilindu
stri, som det skete i resten af landet. Derimod fik oprettelsen af Direktoratet for
vareforsyning i 1932 meget stor betydning; som det ses af tællingerne næsten
fordobledes antallet af virksomheder fra 1925 til 1935, og antallet af beskæf
tigede blev mere end dobbelt så stort.
Landmænd forarmedes under lavkonjunkturen i deres erhverv, og arbejdere
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og småhåndværkere led under arbejdsløsheden. Nu blev valutaen »rationeret«,
det blev vanskeligt at få nye importtilladelser til tekstil. Danske tekstilvarer havde
tidligere vanskeligt kunnet konkurrere med udlandets. Nu vovede mange for
søget med at producere, og skønt begrænsninger i indførslen af maskiner sidst i
1930rne hæmmede udviklingen — og besættelsen standsede den — er der ingen
tvivl om, at Hammerum herred kan takke valutacentralen for, at den fik mulig
hed for at gøre sin del af den danske tekstilindustri konkurrencedygtig. Og det
blev ikke blot trikotage. En af landets første skjortefabrikker blev startet den
gang — af en ledig landmand, der havde uddannet sig ved handel, Chr. Damgaard i Herning. Hans tre brødre, Knud, Mads Eg og Aage, grundlagde alle
sidst i trediverne tekstilfabrikker, der i dag er blandt byens største.
I 1930rne kom der nu fabrikanter, som havde en ny tids forståelse for ar
bejderne og indrettede velbelyste, velopvarmede fabrikker med kantiner og an
det, som man ikke tidligere havde drømt om. Samtidig begyndte man at speciali
sere sig, og flere af de virksomheder, som stadig fortsatte traditionen med at frem
stille et bredt udsnit af trikotagevarer, sakkede bagud.
Flertallet af de fabrikker, der startedes i Herning op til 1930, producerede
stabelvarer i undertøj og strik. I 1930me og 1940rne kom der også konfek-

Mads Eg Damgaard var en af dem, der begyndte i »udklækningsanstalten« i Dalgasgade 45 i
Herning. Nu er hans utraditionelle, moderne fabrik byens største i tæppebranchen.
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tions- og skjorte-fabrikker til, og i 1950erne og 60erne er det særligt mange fa
brikker for modestrik og for boligtekstiler, der grundlægges. Den omsætnings
mæssigt største tekstilfabrik i Herning i dag er en tæppefabrik, der producerer
for ca. 25 mill. kr. årlig.
Under besættelsen var der for tekstilproducenterne så mange lovparagraffer
og restriktioner, at fabrikanterne følte det — og måske var det ikke helt ubegrun
det — at de stod »med det ene ben i spjældet«, som en af dem har sagt. Krigen
medførte iøvrigt en — temmelig illegal — opblomstring af hjemmeforarbejdningen af uld. Man fandt rokken og kartebrætteme frem og opfriskede gamle
færdigheder.
Afgifter og frihandel.
Lige efter krigen kunne alt i tekstilvarer sælges, og da maskinimporten blev fri
givet, var der basis for en ny udvikling, som er fortsat siden. Indførelsen af den
særlige tekstilafgift 15. marts 1955 (populært kaldet »den lede tøjskat«) syntes
at skulle ramme branchen meget hårdt. Med forhøjelsen af priserne på 10—25
pct. skulle den jo netop begrænse tekstilforbruget. Samtidig satte imidlertid li
beraliseringsforanstaltninger ind, og særligt dannelsen af EFTA i 1960 fik meget
stor betydning. Der var ikke tilbagegang at spore for herredets tekstilindustri fra
1955 til 1963, da omsætningsafgiften afløste tekstilafgiften, men nok en bremse
på udviklingen. Nedsættelsen af tekstilafgifterne til omsniveauet fik den betyd
ning, at virksomhederne i herredet kom til at svare ca. 3 mill. kr. mindre i af
gifter om året. (Når 1958-erhvervstællingen viser tilbagegang i Herning i antallet
af ansatte, hænger det sammen med, at en række virksomheder i detail- og
grossistleddet nu opgjordes for sig).
Afgifterne fik den bivirkning, at toldkamrene begyndte at udregne virksom
hedernes produktion (i engrospriser), og det er derfor muligt fra 1957 at opgøre
produktionen i kroner. Oversigten viser en vækst for Hammerum herred således:
1957:
1958:
1959:
1960:
1961:
1962:
1963:
1964:

215 mill,
234 »
268 »
292 »
346 »
403 »
460 »
536 »

Det må her bemærkes, at forbrugerpris-indekset (juli 1957 = 100) for be
klædning, tekstil- og manufakturvarer for oktober 1964 kun var 105, for triko
tagevarer alene endda 94.
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Tage Mikkelsen begyndte som selvstændig fabrikant i en kælder i Herning i 1953. I slutningen
af 1964 ser hans netop udvidede fabrik i et af byens industrikvarterer således ud.

Fra Hawaii til Hongkong.
Fra 1963 begyndte toldkamrene også at gøre eksporten op, og selv om disse tal
ikke er fuldstændige for de enkelte områder, da f. eks. udførsel via grossister og
afdelinger, der ikke er hjemmehørende i produktionsområdet, ikke er med, siger
de dog lidt om størrelsen. Ikast er en mere udpræget eksportby end Herning.
Fra Ikast-området udførtes i 1963 for omkring 26 mill, kr., mens der fra Herning-området solgtes for ca. 38 mill. kr. til udlandet. I 1964 blev tallene hen
holdsvis 32 og 52 mill. kr.
Hele eksporten fra herredet har måske for 1964 været på 90—100 mill. kr.
eller nær ved 20 pct. af den samlede produktion, men tallet stiger stadig, og der
er fabrikker, der sælger mere end halvdelen af varerne i udlandet. Sverige og
Norge er de største aftagere, men f. eks. er markeder i Vesttyskland og England
blevet oparbejdet, ikke mindst takket være kontakter på de 17 tekstilmesser, der
siden 1947 er holdt i Herning.
Tekstiler fra Hammerum herred sælges i dag fra Hawaii i vest til Hongkong
i øst, fra Grønland i nord til Sydamerika i syd. Men udførsel af tekstiler fra
herredet er dog ikke noget nyt. Allerede i 1800-tallet eksporteredes bindetøj her-
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fra til Europa og endda til Rusland og Amerika. Den årlige omsætning af binde
tøj fra herredet skal dog i begyndelsen af århundredet ikke have andraget mere
end ca. 100.000 rigsdaler.
Danmark er i dag så nogenlunde selvforsynende med trikotagevarer, og det
er ikke mindst trikotagefabrikkerne i Hammerum herred, der er skyld i det.
Omkring halvdelen af landets industri i denne gren ligger nu der. Området er i
årene efter krigen mere og mere blevet et tekstilcentrum. I de 15 år fra 1948 til
1963 faldt antallet af arbejdere i tekstil- og beklædnings-industrien i Danmark
således med næsten 15 pct., mens det i den sydlige del af Ringkøbing amt vok
sede med godt 50 pct.
Det er blevet sagt, at der allerede er for mange tekstilfabrikker i Hammerum
herred, og at en svingning i konjunkturerne kan betyde, at en hel landsdel ram
mes hårdt. Men allerede i trediverne var det almindeligt at høre folk på egnen
udtale, at »det da ikke kunne blive ved at gå med alle de trikotagefabrikker«.
Det er blevet gentaget ofte siden. Og alligevel går det betydeligt bedre nu end
den gang.

Det nyeste i transportbånd-systemer blev i 1964 taget i brug i Henning Lund & Co.s nye fabrik
i Herning.
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Men der er også de sidste 20 år blevet sat noget ind på at gøre fabrikkerne i
den modeprægede og følsomme branche tidssvarende. Og ikke alene penge er der
sat ind; der er importeret for millioner af kroner ny tekstilmaskiner i 50eme og
60erne; men der er også vist vovemod og initiativ. Fremstød for eksporten med
fly til London, med messedeltagelse og salgskontorer i Tyskland, og med del
tagelse i showrooms i Herning, København og New York. Arbejdskraftmanglen
er blevet holdt i ave gennem tilbud til og oplæring af kvinder fra »arbejdskraft
reserven« i Vest- og Nordjylland, ja i slutningen af 1964 arbejder også piger fra
Norge og Finland i industrien.
Måske er det først og fremmest selve ånden i det flade, forblæste land, der
er årsag til udviklingen. Herning-Ikast, byer omkring en landevej, er ofte blevet
sammenlignet med Midtvesten i USA. Her er i mere end én forstand jomfruelig
jord, ting lykkes. Og det er bemærkelsesværdigt, at nu i disse år — 100 år efter,
at bindestuerne forsvandt — vokser tekstilfabrikker ikke alene frem i de større
bysamfund, men det ene landsogn efter det andet, som hidtil kun har været
præget af landbrug og handel, får en produktion af tekstil. 24 nye produktions
steder for tekstil er i løbet af et halvt år i 1964 tilmeldt toldkamret i Herning,
flere af dem i landområdet.
Også derude, hvor hosepindene engang klirrede i bindestuerne, på hedespor
og i marker, hvor dyrene vogtedes — også der vokser i dag fabrikker.
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SKRÆDDERE, VÆVERE OG TØJKUNSTNERE
PÅ DEN DANSKE SCENE
Af mag. art. Karen Krogh.
På vor første dansksprogede scene i Lille Grønnegade opførtes ikke bare skuespil
af Holberg; repertoiret bestod også af franske komedier, særlig af Molière og
Regnard. Holberg, der med rette følte sig som den danske komedies fader, var
forståeligt nok ikke altfor begejstret for sin franske rival, Molière. Ganske vist
var han som dramatiker dybt afhængig af mesteren, men det ærgrede ham ikke
desto mindre, at fransk sprog og franske moder beherskede de fleste områder;
man konverserede, sang, dansede, spiste, bad, elskede o. s. v. på fransk. I »Jean
de France« gør han regnskabet op med alle de frankofile naragtigheder. Hol
berg var heller ikke nogen ynder af udstyrsstykker, hvor øjenskuet alene tiltrak
sig publikums opmærksomhed, mens tekstens form og indhold interesserede
mindre. Et af Moliéres værker, »Den højadelige Borgermand« (Le bourgeois
gentilhomme), som Holberg forøvrigt regnede for mesterens sletteste, lokkede
således flere tilskuere til sig end noget andet, fordi der heri forekom sang, musik
og ballet-entreer af dansende skræddere og kokke, og til sidst i 4. aktens slut
ning en stor tyrkisk maskerade-ceremoni med kor og prægtige kostumer.
»Den højadelige Borgermand« er en af Moliéres komedieballetter og tilhører
den dramatiske genre, som sammensmeltede karakterkomedien med operaballet
ten og dens rige udstyr. Hovedpersonen, hr. Jourdain, er bidt af en gal adelst
mand. Enfoldig og udannet, som han er, tror han, at man for penge kan købe
alt lige fra sangstemme til åndfuldhed. Han anskaffer sig fremragende lærere
og lader sig eksercere i musik, sang, dans, fægtning, i kunsten at tale, tænke og
digte. Sidst, men ikke mindst, lægger han hele sin sjæl i at klæde sig, som det
sømmer sig en adelsmand. Han fører vidtløftige drøftelser med sin skrædder
om betydningsfulde detailler i moden, som f. eks. om roserne i vestens mønster
skal vende op eller ned. Når han skal iklædes en ny og kostbar dragt, sker det
»efter takten og med alle behørige ceremonier«. Fire skrœdderàrengt kommer
dansende ind og nærmer sig Jourdain. To af dem trækker bukserne af ham, de
andre fjerner vest og kjole, hvorefter de alle i takt med musikken ifører ham
den nye dragt. Jourdain spankulerer stolt som en hane frem og tilbage, for at
de skal se efter, om alt nu er rigtigt. Her må vi forestille os, at Jourdain om12
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trent ser ud som et smagløst juletræ: på hovedet har han en vældig paryk med
ringlende krøller, herover en hat med en skov af mangefarvede strudsfjer, der
skygger ned over ansigtet. Puffer, slidser, sløjfer og bånd i silke og fløjl danser
om personen; kniplingerne i kanten af bukserne ligner skythiske telte. Kort sagt
en modelaps af den mest outrerede slags, og hr. Jourdain er jo ikke nogen års
unge, men en familiefar med voksne børn at gøre sig til latter for. Når man
ser ud som en adelsmand, må man også leve op til det. Det koster drikkepenge,
og skrædderdrengene får deres rigelige andel. Slutningen af akten former sig
som et ballet-optrin, hvori de små skræddere udtrykker deres glæde over skil
lingerne.
Moliéres adelsgale borger blev formodentlig holdt over dåben, da Grønnegade-teatrets aktører første gang spillede på Fr. IV’s hofteater på Københavns
slot, 15. jan. 1723, for rimeligvis kort efter at fremkomme på selve teatret i
Lille Grønnegade, hvor den med sin sang, ballet og tyrkerceremoni gjorde så
stor lykke, at forestillingen givet enerverede den sarte Holberg, der som drama
tiker i et lille land ustandseligt måtte forsvare sine egne »børn« og hævde deres
levedygtighed frem for de franske.

*

*

*

Med Johan Herman Wessels parodi »Kierlighed uden Strømper« fra 1772
markerede den danske skuesplads sin holdning over for italiensk opera og fransk
tragedie, eller rettere sagt de hjemlige efterligninger af disse to genrer. Hvor
ellers guder og helte vaklede mellem dyd og tilbøjelighed, blev det nu en skræd
der og en skomager, som med skødskind og syl kæmpede om hjerterdame. Hele
det heroiske apparat blev præsenteret i komisk belysning.
Skrœddersvenden, Johan von Ehrenpreis er trolovet med Grete. Mads er ri
valen. Wessel har ikke nøjagtig angivet hans profession. Men på teatret har
man fra den første opførelse gjort ham til skomager; antagelig for at markere
modsætningen mellem den »fornemme«, noget lapsede Johan og den simplere
rival med beg på fingrene. Grete og Mads er endvidere sekunderet af deres
respektive »fortrolige«, Mette og Jesper. Handlingen sættes i gang af en drøm,
som lader heltinden ane, at hun aldrig bliver gift, hvis det ikke sker samme dag.
Den trolovede er imidlertid bortrejst, og for ikke at risikere et liv i ugift stand
tilbyder Grete sin hånd til Mads, hvilket hun dog tager i sig igen, da skrædde
ren uventet dukker op. At han er fyr og flamme kan ses af følgende replik til
Grete, hvis billedsprog er født af en levende skrædderîantasi.
Hvor taler du ei smukt, jeg vilde paa min Ære,
Nu Touren er til mig, og sige smukke Ting;
Men Kierligheden har med tætte Attersting,
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Saa syet mit Hierte ind, at om jeg skulde hænge,
Dets ømme Følelser sig dog ei kunde trænge
Op til min Mund, Madam!

Alt tyder på en hurtig forening af de elskende, men ak, brudgommen mangler
strømper til den højtidelige ceremoni. Mette finder straks på råd. Strømperne
bør stjæles hos Mads. Og så står skrædderen i den evigt tragiske konflikt mel
lem æren og dyden (la noble passion) på den ene side og elskoven (la belle
passion) på den anden. I femte optrin skal Johan alene træffe sit valg:
Skal jeg som Brudgom staae i Dag foruden Strømper!
Hvo giver bedste Raad til en uheldig Stømper?
Som Æren byder eet, et andet Elskovs Gud.
»Hvis Du i Støvler staaer, saa leer dig Folket ud;«
Det Ærens Stemme er. »Du miste skal din Brud
ved en Opsættelse«, saaledes Elskov truer.
Mit Hierte for et Valg paa begge Sider gruer.
På et billede fra samtiden, der skyldes Peter Cramer, og som gengiver en af
slutningsscenerne i Wessels komedie, ser vi de to hovedpersoner, skrædderen
Johan von Ehrenpreis og Grete. Personerne, som til at begynde med optræder i
borgerlige dragter, har, efterhånden som handlingen stiger, iført sig diverse be
klædningsgenstande, der ellers var forbeholdt tragediekostumet eller galladrag
ten. Denne absurde blanding af daglig tøj og helteskrud har jo været helt i ko
mediens ånd. Skræddersvenden viste sig først i en »blaaegraa kort Klædes Kjole«,
»rød Trillers Vest« og »blaae Trillers Buxer«. Hertil bar han en trekantet hat
med opstående fjer, store støvler og om halsen et silketørklæde. I 5. optog,
4. optrin, hvor den tragiske katastrofe er nær, var han foruden hvide bomulds
strømper og sko med tinspænder, iført en »romansk Silkekappe med Galoner«
og på hovedet »Hjelm med Fjer«. Man kan ud af teaterkassens regnskaber læse
sig til, at komediehusets skrædder fik særlig betaling for »at sye Fiær paa Hjæl
men«. Grete, som gennem forestillingen havde båret en »Sirtses Kjole og Skjørt«
blev i dette optrin forsynet med en pompøs hårprydelse og et stort slæb for at
angive, at hun nu var avanceret til tragedienne af betydeligt format. På teg
ningen findes yderligere en person, men han nævnes ikke i Wessels tekst. Til
gengæld fortæller regieprotokollen os, at der på scenen medvirkede en lille statist,
en skrædderdreng i »rød Klædes Vest« og med strittende »Tossehaar«. Han skulle
bære Gretes slæb, en nærgående parodi på tragedien og operaen, hvori skue
spillerinderne ofte benyttede slæb, som i regelen blev båret af en lille page.
Dronningerne havde endog ret til to slæb, og i så tilfælde måtte naturligvis to
pager træde i funktion.
12*
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Den bestjålne Mads indfinder sig imidlertid og beskylder den før så lykke
lige skrædder for tyveri. Gretes sjælekval udløser sig som sult. Him forlanger
omgående gule ærter, som bliver bragt hende af den tro Mette. På billedet ser
vi heltinden søbe af fadet; det lader til at trøstspiseri bøder på sorgen.
Helten må sone sin skyld med døden. Grete, Mads, Mette og Jesper »stikker
sig« for at gøre parodien fuldstændig. Det skete i komediehuset ved hjælp af
store foldeknive, som til lejligheden var slebet stumpe. Wessels genistreg blev
først spillet som studenterkomedie i selskabet »Det Skiønnes muntre Dyrkere«
og kom senere op på Komediehuset i marts 1773, hvor det med Scalabrinis
musik gjorde meget stor lykke.
Det publikum, som har passeret middagshøjden, husker muligvis opførelsen
på Det kgl. Teater i 1935. Holger Gabrielsen havde iscenesat og spillede selv
skrædderen, Johan von Ehrenpreis. Satiren var ført à jour og parodierede almen
gyldige foreteelser inden for den gamle teksts rammer. Travestien af »den store
stil« i aktionen blev ført over på det eneste, vi i vore dage opfatter som værende
stor stil på teatret, nemlig operaen. Rasmus Christiansens Mads kom ind med
et lille dumt barnesværd daskende rundt om benene. Karin Nellemoses Grete
kom ind i hvidt med blomster i favnen som Violetta i anden akt af »Traviata«,
og under Holger Gabrielsens store skæbnearie, »Som en uheldig Skipper«, op
levede man den ulykkelige skrædder, omtumlet på det oprørte hav, en heroisk
teaterskipper med inspiration fra »Den flyvende Hollænder«.

»Kærlighed uden Strømper« V.,
7. scene. Grete og Johan udstyret
som helt og heltinde, han med
romansk silkekappe, hun med
påheftet slæb. De overdimensio
nerede strudsfjer på hovedet
fuldender parodien. Samtidig
tea ter tegning af Peter Cramer.
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»Kærlighed uden Strømper« med
Karin Nellemose som Grete og
Holger Gabrielsen som Johan i
Det kgl. Teaters opførelse fra
1935. Fot. Politiken

Opførelsens kulmination var naturligvis de fem mord for åbent tæppe. Sjæl
dent har man set fem personer dø så varieret og med sublimere parodisk virk
ning. Et nyt indfald var det, ikke at lade stykket slutte med ligene i trængsel, men
derimod lade det klinge ud med Scalabrinis »vaudeville« fra den sjældent opførte
epilog med det morsomme revyagtige omkvæd: »Jo galere, jo bedre«, sunget af
de fem »afdøde« under en kædedans.

*

*

*

J. L. Heiberg indførte vaudevillen på den danske skueplads. Genren blev en
publikumssucces og fik varig betydning på den danske scene. Efter Heiberg
fulgte en sand strøm af komedier — med eller uden musikalske indlæg.
Selv teatrets personale forsøgte sig i den nye genre. Skuespiller C. N. Rosen
kilde blev den første, som slog ind på de nye baner, og kort tid efter fulgte
Overskou. Rosenkildes »Vennernes Fest eller Testamentet«, der drejede sig om
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Skuespilleren C. N. Rosenkilde
optrådte også som dramatisk for
fatter, bl.a. med komedien >Den
dramatiske Skrædder*, som blev
opført i 1827 på Det kgl. Teater.
Rosenkilde spillede selv skræd
derdrengen Peter, en pendant til
»Kandestøberen«s Henrik. Rol
len, som han havde skrevet for
sig selv, var udstyret med man
ge taknemmelige effekter.

slaget på Rheden, blev opført 1826; allerede næste år kom hans anden komedie,
»Den dramatiske Skrædder«, et sidestykke til Holbergs »Den politiske Kande
støber«, som den fulgte temmelig slavisk akt for akt og scene for scene. Stykket
handler om den teatertossede Skrædder Naal, som indbildes at være blevet tea
terdirektør, hvorefter han og hans mindst lige så vanvittige kone begynder at
holde salon i den store stil for en række besøgende, der møder op i forklædning
for at gøre nar. Stykket er en satire på den i datiden herskende passion for
dilettantkomedie. Der fandtes dengang i København ikke mindre end otte klub
ber eller sluttede selskaber, hvor man dyrkede den dramatiske kunst. Dilettante
riet havde vel nærmest selskabelig underholdning til formål, men denne farlige
leg med teater smittede ikke sjældent de agerende dilettanter, så de løb rundt
med mildt overdrevne forestillinger om egne evner; ihvertfald gjorde disse
amatørforestillinger ofte stor lykke blandt publikum, og ikke så få var af den
mening, at der blev spillet bedre komedie i disse sluttede selskaber end på Det
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kgl. Teater. Teatergalskaben var altså en af tidens epidemiske sygdomme, som
blev sat på scenen i »Den dramatiske Skrædder«, og i Henrik Hertz’ femakts
lystspil »Herr Burchardt og hans Familie«.

*

*

*

H. G. Andersen skrev allerede i sit rusår vaudevillen »Kjærlighed paa Nikolai
Taam eller hvad siger Parterret«, som kom op på teatret i april 1829. Hans
»Fodrejse fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager« havde gjort megen
lykke og var i løbet af et par uger udkommet i to oplag; digteren gik omkring
i ungdommelig beruselse og morede sig med at søge vrængbilledet i alt. I denne
overdådige stemning skrev han på rimede vers sin heroiske vaudeville, hvor
handlingen udspilles i københavnske lokaliteter, blandt vægtere og skræddere,
»Kjærlighed paa Nikolai Taarn« er vist ment som en parodi på den tyske
skæbnetragedie, men rammer nærmere og hårdere ridderskuespillenes »ha
stemte« patos, på samme måde, om ikke med samme talent som Wessel satiri
serede over den franske tragedie og italienske opera i dansk efterligning.
Når tæppet går op, sidder heltinden, Ellen, datter af vægteren Ole på Niko
laj, og begræder sin onde skæbne. En skræddersvend har lovet hende ægteskab,
men er draget af landet, og nu er hun ene tilbage og må antagelig dø som
jomfru. Ind træder hendes fader til tonerne af »Vivat Bacchus« fra »Bortførel
sen fra Seraillet« og bringer det glade budskab, at vægteren på St. Petri har
bejlet og vil gøre hende til madam inden aften. Ellen vil imidlertid ikke svigte
sin skrædder. Hun udbryder i tragediestil:
En kulsort Dæmon over Scenen gaaer,
Med Skjebnens Dit og Dat i sine Haar,
Han truer mig og Knokkel-Haanden strækker
Mod mine Blomster, og den bedste brækker.
Her stod jeg tidt og stirred over Byen,
Min Tanke fløi mod Skyen,
Nu er den stækket,
En Nattestorm, som sagt, har mine Blomster knækket.
Saa maa det være i et Sørgespil!
Saa Loven vil!
O! havde jeg syv, otte store Munde,
Og som en vis Madame skrige kunde,
Jeg raabte høit: min Skrædder! kan Du blunde?
Kom! frels mig! flyv fra Sydens kjælne Lunde!
Men ei han hører,
Og Døden alt sig i mit Indre rører.
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Den makabre stemning afbrydes, et æble kastes ind ad døren fra vægter
gangen. Til æblet er bundet et brev. Det er fra skrædderen ! Ellens hjerte trom
mer af fryd. Brevet indeholder en opfordring til — mens månen sejler over
tårnets mur:
»At stige ned til ham, som bange græder,«
»Din Søren Pind; snart Byens Dameskrædder.

Ellen blusser elskovsfuld som en rose. Ind træder imidlertid vægteren fra
St. Petri for at fri, men hun afviser ham. Faderen prøver dog at tale datteren
til fornuft:
»Hvad er din Skrædder vel mod denne Diamant?
En Sommerfugl kun mod en Elephant!«

Under dette begynder skrædderen imidlertid at kvæde nede på gaden. I næ
ste billede ser vi Ellen komme ud fra tårnet og styrte sig i hans favn. Sammen
bryder de ud i sang. Ellen fortæller om sin forestående trolovelse; skrædderen
sværger ved sin saks, at han vil føre hende bort, og med en lille omskrivning
fra Goethe, lader H. C. Andersen ham deklamere:
Veed Du det Land hiin Side Knippels-Bro,
Med Urtegaarde og med grønne Agre?
Didhen, Du elskovsfagre!
Ja følg mig fro,
Jeg bringer Dig ud til vor Skrædderkro !
Det var jo meget populært at foretage udflugter til det frugtbare Amager,
den flade ø under himlens bue, som også fru Heiberg forherligede. Forinden
må dog Ellen — på ægte klassisk tragediemaner — skildre den kamp, der med
herkulisk styrke raser i hendes bryst mellem dyd og tilbøjelighed: Skal hun følge
skrædderen eller vægteren? Søren Pind bryder resolut ind i hendes jeremiader
og fører hende bort med magt i sidste øjeblik, for ind kommer de to vægtere,
Ole og den grædende Peer. De hidkalder de andre vægtere, som underrettes
om Ellens flugt.
Og så blændes der op for S/cræ^W^kroen, hvor skræddersvenAene danser med
deres kærester, besynderligt nok til tonerne fra alfedansen i Kuhlaus orientalske
tryllespil: »Lulu«. Under dette træder de elskende ind, og oldermanden fører
Ellen hen til en stor lænestol. Han lover at forsvare parret, og skrædderne syn
ger:
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Vi frygter ikke Faren,
Og trodse Vægter-Skaren.
Vi kjende Jem og St aal,
Kan bruge Sax og Naal!
Hurrah!

Under hvert »Hurra« klirres der med saksene. Søren Pind bliver opfordret
til at fortælle om sit liv i udlandet, og han skildrer sine oplevelser på en tysk
melodi: Ich bin der Schneider, witz, witz, witz — samme melodi, som Hostrup
lader skræddersvenden Peter Ravn udtrykke sig i.
For Paven syede jeg i Rom
Hans gamle Buxer om;
Syv Aar jeg derfor Aflad fik,
Trods mine lange Stik.
Var det ei meget godt betalt?
Jeg siden blev til Fruen kaldt;
Men Dolke blinked’ rundtenom,
Thi rejste jeg i hast fra R o m.

Det glade lag afbrydes af vægterne, der bryder ind med Peer i spidsen. Han
trænger med magt ind på de elskende, river brutalt Ellen ud af Sørens favn og
synger med kraftfuld stemme:
Viid: at min Brud er hun, Du Orm, som græder!
Stolt trodser her jeg Dig, og hver en ussel Skrædder!
I en musikalsk ensemblesats, hentet fra Boieldieus syngespil, »Den lille Rød
hætte«, udkæmpes slaget mellem skræddere og vægtere; de sidste går af med
sejren, Ellen besvimer og føres bort, mens Søren synker i skræddernes arme.
Sidste optrin foregår atter på Nikolaj Tårn. I scenens slutning styrter Søren
Pind ind. Han og Ellen knæler for at omstemme faderen, imens hun synger:

Giv mig min Pind og min Fornuft tilbage!
Alt andet maa Du tage!
Ole bliver rørt. For nu at gøre slutningen forståelig for enhver, forlader han
verset og udtrykker sig i prosa: Kære børn, find en forfatter — dem er der nok
af — fortæl ham, hvad der er sket i aften, og lad ham lave en vaudeville der
over. Bliver stykket succes, får I hinanden. Falder det, må du, Ellen, tage Peer
Hansen.
Den heroiske vaudeville fik en temmelig hård medfart og gik kun tre gange
over scenen. Andersen havde nok lune og ironi, men nogen Wessel var han ikke.
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Hans intentioner blev heller ikke videre godt understøttet af dr. Ryge som
vægteren på Nikolaj. Mad. Wexschall som datteren Ellen forbavsede det publi
kum, der ellers beundrede hende som den smagfulde fremstillerinde, med en
uhørt plathed i sprog, gebærder og væsen. Parodien virkede næsten grotesk, og
skuespillerinden måtte selv erkende, at hun havde været for langt ude. Måske
kan man ikke bebrejde kunstnerne den travesterede stil; teksten indbyder i høj
grad dertil.
Der blev pebet under forestillingen. Overskou mener, at den unge Andersen
allerede da havde pålidelige fjender, som ikke undså sig for at skyde med skarpt
over for dette begynderarbejde, som nok røbede en digter, men i mindre grad
den indlysende dramatiker.

*

*

*

H. C. Andersens eventyr har ofte været genstand for sceniske bearbejdelser.
Stravinskij blev inspireret af »Nattergalen«, Aug. Enna af »Den lille Pige med
Svovlstikkerne«; Fini Henriques og Hans Beck fik den lille havfrue til at danse,
og »De røde Sko« blev forlægget for Powells og Pressburgers store engelske
balletfilm. »Kejserens nye Klæder«, som H. C. Andersen skabte over en gammel
spansk historie, fik i de sidste dage af 1928 premiere på Det kgl. Teater med

I 1928 havde Finn Høffdings opera »Kejserens nye Klæder« première på Det kgl. Teater. Birgit
Engell var overhofmesterinden, mens Albert Høeberg og Lars Boe fremstillede de bedrageriske
vævere. Fot. Politiken.
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musik af Finn Høffding, der i sin tilrettelæggelse af teksten havde bestræbt sig
på at følge H. C. Andersen nøje. Den pyntesyge kejser (Poul Wiedemann), der
hverken brød sig om sine soldater eller om at gå på komedie, men holdt mere
af at gå i klædeskabet, gjorde sin entré på scenen, som skåret ud af eventyret
med bamemund og æblekinder, lyksalig over sit tøj, både det som var, »og det
som der slet ikke var«.
De bedrageriske vævere, som ankom til legetøjsbyen, blev fremstillet af Albert
Høeberg og Lars Boe, som begge skabte fremragende præstationer af de hård
kogte svindlere, der blev rige på kejserens pyntesyge og store forfængelighed,
fordi verden nu en gang vil bedrages. En af H. C. Andersens hofmænd var
lavet om til en overhofmesterinde i Birgit Engelis yndige skikkelse. Vi ser netop
på fig. 4 den komiske situation mellem hende og de to pjankede vævere, der
stadig forlanger flere ædelstene og mere guld og silke, som går i deres egne
lommer, mens vævestolene er og bliver tomme. Høffding understregede de
barokke figurer med musikalske indfald og overraskende påfund. Der blev
piftet på piccoloen, snøvlet på fagotten, skingret på trompeten og dunket på
trommen. Overhofmesterindens scene og de med paukeslag ledsagede »mormor
smask«, som hun måtte døje af de anmassende vævere, var noget af det umid
delbart grinagtigste i operaen, der i øvrigt tog sig fortryllende ud i den mor
somme neu-rupinske dekoration.
*

w

-K-

Da Oehlenschläger skrev sit store digt om Aladdin, hentede han inspiration
fra 1001 nats østerlandske fantasier. Han flyttede dog handlingen fra Kina til
Persien, nærmere betegnet Ispahan, formentlig fordi han gennem Adam Olearius’ Persianische Reisebeschreibung fra det 17. årh. havde fået særlig interesse
for den persiske stedskolorit. »Aladdin« var ikke tænkt for scenen, men allerede
i 1814 var der dog på teatret blevet opført nogle enkelte scener i kostume. Men
først langt senere i 1839 modnedes tanken om en samlet og sammentrængt op
førelse af det romantiske eventyrdrama. Det var vor fremragende teatermand,
balletmester Bournonville, der sammen med Vilh. Holst og Thomas Overskou
fattede den dristige plan. Ideen var at give »Aladdin« som en velgørenheds
forestilling til fordel for de skadelidte i forbindelsen med stormfloden i Jylland.
Alle kræfter skulle sættes ind på at skabe en pragtforestilling med hele apparatet
i gang, så man kunne vente udsolgt til dobbelte priser.
Efter en prolog fremsagt af fru Heiberg gik tæppet op for det lille fattige
hjem i Ispahan, hvor skrædderen Mustapha sidder på bordet og syr, mens
konen Morgiane spinder bomuld. Ind imellem overmander søvnen , den arme
kone, men hun bliver dog holdt vågen af sin iltre ægtefælle, der skælder hende
ud for murmeldyr og bebrejder hende, at hun spilder tiden med bøn og slum-
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mer, flotheder som en fattig kone ikke kan hengive sig til, alt imens hun har
en gudsforgående lømmel til søn drivende rundt i Ispahans gader uden at gøre
mindste nytte. Det viser sig nu, at Aladdin alligevel ikke har drevet, men i ste
det hentet penge for en violblå silkekaftan, som faderen har syet til en rig køb
mand. Købmanden var imidlertid ikke hjemme, men Aladdin, som er lykkens
yndling, har fri adgang til det rige hus med alle de smukke piger, der fritter
ham ud om jirødderprofessionen. På skrømt måler han dem, »om Armen, om
kring Livet og om Barmen« og henrykkes over, hvor skønt det er at være
skrædder. Mustapha riposterer ophidset: »Ja, jeg skal skrædre Dig! Ja, jeg
skal skrædre Dig, Kieltring!« Hvorpå den gamle vil springe ned fra bordet,
men glider og er ved at falde. Aladdin hjælper sin far, der til gengæld lønner
ham ved at forlange den alen, som hænger på væggen. Han hugger efter dren
gen, som smidigt springer til side, så at faderen i stedet kommer til at slå bom
uldstotten på Morgianes rok ned i lyset. Aladdin løber ud. Morgiane vågner
og ser, at totten brænder og råber: »Brand! Brand! Brand! Ispahan! Brand!
Ispahan! Den store Hovedstad i Persien staaer i lys Lue.« I sin forvirring ka-

Vi ser her den beskedne dekoration — den såkaldte »Norske Bondestue« — hvori første akt fore
går. Efter datidens teaterpraksis er kun de genstande opstillet, som direkte benyttes under spil
let. I damesiden, bordet, hvor Mustapha sidder og syr, mens Morgianes rok ses lige ved siden
af med en randbemærkning om, at bomuldstotten er dyppet i sprit. Lampen på bordet blev i
hidsighed væltet, deraf opstod ildebranden. På forreste kulisse i kongesiden er den alen anbragt,
som Aladdin henter til sin far. Den opstillede divan lader os forstå, at første og tredie billede
på teatret er slået sammen, og at man altså i slutningen af første optrin ser skrædderen, Mu
stapha, ligge lig på kanapéen i kongesiden, mens Morgiane og naboerskerne står omkring.
»Aladdin«, maskinmesterplan. Privateje.
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ster hun den silkekjortel, som Mustapha lige har syet, over ilden for at slukke
den. Mustapha falder i et anfald af raseri i afmagt og dør.
Ved et tilfælde er forestillingens maskinmesterplan bevaret, et sjældent akt
stykke fra teatrets verden.
Efter dette optrin kommer troldmanden Nureddin ind i billedet. I sin søgen
efter den forunderlige lampe med den magiske kraft finder han den unge, ufor
dærvede Aladdin skabt til sit forehavende. I den hensigt bilder han ham ind,
at han er Mustaphas broder, og han lover nu Aladdin, der naturligvis er udset
til at blive skrædder ligesom sin far, en bod med prægtige stoffer. Dagdriveren
Aladdin har altid drømt om skønhed, en bod med guld- og sølvmor, flor og
atlask, silketøjer og perlebånd er hans ønskers mål. Men særlig har dog drøm
men forbundet sig med tanken om de skønne perserinder, som hver dag ville
komme og slå deres slør til side for at betragte herlighederne. Ved tanken om
de salige »forbudte« syn, lover han Nureddin at blive pæn og fornuftig, selv
rede håret, vaske og pynte sig og ikke lege med de dumme drenge. Men boden
bliver der nu ikke noget af. Naturens muntre søn kan ikke måles med en skræd
der-alen og er udset til mere end appelsiner og silketøj. Han vinder sultanens
datter, bygger sit eventyrslot og lever på lykkens skyhøje tinder. Takket være
lampen synes hans rigdom uden ende; men en dag ombytter Nureddin imid
lertid den lille, gamle lampe med en ny, bortfører Gulnare og hele det prægtige
palads. Aladdin styrtes i elendighed og gennemgår alle ulykkens prøvelser for
gennem vanviddet og selvopgivelsen at erhverve den dyrekøbte forståelse, at
lykken ikke bare er en ret, men en gave, som forpligter. Til sidst kan han i dyb
ydmyghed atter bestige den trone, der ved sultanens død står ledig og tage sin
Gulnare ved hånden og føre hende til Morgianes grav ved hyldetræet for at de
sammen kan dvæle der i andagt.
Bournonville var mesteren for den helt enestående iscenesættelse. Han tegnede
dragter og komponerede danse, valgte dekorationer og arrangerede optogene.
Musikken var hentet fra Kuhlaus værker, og N. W. Gade havde arrangeret og
komponeret til, hvad der manglede. Der var ikke mindre en 17 sceneskift i
forestillingen, der i pragt og fantasifuldhed overgik alt, hvad man hidtil havde
set. Det danske publikum, der ellers gennem Oehlenschläger var vant til nordisk
kraft, oplevede nu »Østens Ild«, 1001 nat dramatiseret med Bagdad, Schehe
razade og de troendes behersker. Bournonvilles sprudlende fantasi havde skabt
en rigdom af billeder og optrin, sanseliggjort i broget afveksling. Forunderlige
lysvirkninger, en varme og et glødende liv tog ganske pusten fra det danske
publikum, som ellers var optrænet til at døje det danske teaters afmagt og ufor
muenhed, når det drejede sig om store udstyrsopgaver. Oehlenschlägers geniale
digtning opnåede at få en kongenial scenisk opførelse på det danske teater.

*

*

*
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Den 23. februar 1846 opførte studenterne Hostrups »En Spurv i Tranedans«
på hofteatret, hvor de italienske operister huserede, og hvor rummet ellers gen
lød af Rossinis, Bellinis og Donizettis iørefaldende musik. Uden sceneinstruktør
hjalp studenterne hinanden, så godt det lod sig gøre. Kom en eller anden med
et godt indfald, accepterede Hostrup det straks. Der var humør over hele ban
den, og punch manglede ikke på komediens regning. Stykket opførtes kun for
studenterforeningens medlemmer, og i programmet var det meddelt, at hunde
og kritik ikke måtte medtages i teatret. At kim mandlige skuespillere optrådte,
gjorde så sandelig ikke successen ringere. Hostrup skrev selv efter premieren:
Ernst Bruun slog sig rigtig løs som Skræddersvenden, Peter Ravn, Guldberg
glimrede som den adelsbåme frue, konsulinde Varbjerg. Lipke var med sin blø
de tenorstemme den mest tiltalende af de unge »damer«. Skomager Tokkerup
blev spillet af den senere så glimrende skuespiller Otto Zinck, som allerede her
overraskede med det lune og humør, der gjorde ham så elsket.

I »En Spurv i Tranedans« bliver vi præsenteret for forskellige milieuer, som
på en sælsom måde forbindes med en overnaturlig verden. Det eventyrlige ele
ment havde Hostrup benyttet i flere af sine skuespil, fordi han fandt, at det
»højnede Himmelen« over de småborgerlige skildringer. Meget tidligt havde
digteren ladet sig inspirere af Shakespeares »Stormen« og »En Skærsommernats
drøm« og netop følt, i hvor høj grad det eventyrlige og stærkt komiske element
klædte hinanden. Han var rigtignok også meget påvirket af »Lumpazivaga
bundus«, som blev opført i midten af trediverne på Petolettis teater på Vester
bro af et tysk selskab, og som havde henledt hans opmærksomhed på Rai
munds og Nestroys wienske folkekomedier.

Ofte er det tilfældige hændelser, som forsyner digterværkstedet med stof. Til
»En Spurv i Tranedans« anvendte Hostrup en begivenhed fra 1835, hvor et
kvindelig fundet i en mose identificeredes som dronning Gunhild, enke efter
den norske kong Erik Blodøkse. Denne meddelelse kombinerede han med
Thieles folkesagn, hvori han fandt følgende oplysning: Enhver nedmanet ånd
bliver efter sagnet en natravn. På det sted, hvor et spøgelse er blevet nedmanet,
drives en spids pæl i jorden, og den går igennem natravnens venstre vinge og
forvolder et hul deri. Kun igennem de hæsligste moradser har en sådan natravn
sin opgang. Da begynder den først under jorden: Rok! Rok! derpå: »Rok op!
Rok op!«, og når den så slipper op, farer den hen og skriger »Hei! Hei! Hei!«
I Hostrups komedie er det den simple skræddersvend, som altså ikke helt til
fældigt hedder Ravn, der rokker den runepæl løs, som binder troldkvinden
Gunhild, Erik Blodøkses dronning, til graven. Da han kræver betaling, mod
tager han en armring af guld, som besidder den kraft, at den indtil næste midnat
vil få andre til at opfatte Peter Ravn som en smuk, klog, fornem og interessant
mand. Student Halling alene er dog upåvirket af det trylleri, som i næste døgn
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forblinder den rige og rangsyge verden. Ravn introducerer sig over for student
Halling i komediens begyndelse med en sang, hvor han fortæller om sin skræddørlæretid i Helsingør:
Ravn:
Hver Morgen rejste sig min Krop,
naar det ad Dagen gryede,
Jeg satte mig paa Bordet op —
Halling:
Paa Bordet?

Ravn:
Ja, og syede.
Halling:
Men tog De ingen Hvilestund?

Ravn:
Jo, mens jeg ved min Frokost sad.
Halling:
Og saa De syede fort !

Ravn:
Nej kim,
indtil jeg fik min Middagsmad;
men var saa den fordøjet,
tog strax jeg fat paa Tøjet.

I slutningen af denne scene begynder Gunhild under jorden at råbe sit:
Rok op! Peter Ravn hiver pælen op, og dronningen stiger op af hullet. Ravn
får armringen, og alle antager ham nu for at være en standsperson. I tredie
akt, hvor der er fornemt selskab hos konsul Varbjerg, flokkes man om at gøre
den formodede »adelsmand« Ravns selskab. Der spørges om nyt fra Paris, om
de sidste moder, og skræddersvenden fortæller i en sang om byen, hvor man
driver, spiser, drikker og morer sig, og hvor »Skrædderne sidder og sy’r paa
Mahognibord med Tæpper af ægte Kastor«, en oplysning han i farten stikker
ud blandt andet vrøvl. Alle klapper af hans kundskaber. Bliver han spurgt, om
han mest ynder italiensk eller dansk opera, klarer han elegant spørgsmålet ved
at svare, at han foretrækker den tyrkiske. Scenens højdepunkt er dog en vise,
som Peter Ravn giver til bedste i det blaserte selskab, og som han påstår at have
lært i Paris, men som han dog høfligst af hensyn til sine mindre dannede lands
mænd oversætter til dansk. De fornemme synger med på omkvædet.
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Ravn:
Og Kejseren bor paa det høje Slot,
Kor:
Tralalera, faldera, falderira!

Ravn:
Hans højrøde Kjole den klæ’r ham saa godt.
Kor:
Tralalera, faldera, tralera!

Ravn:
I Salen derinde laa Kejserens Kjol,
men Katten sprang op paa den samme Stol.
Og Katten han tog sig nu ikke i Agt,
han tabte noget paa Kejserens Dragt.

Da Kejseren nu til sin Kjole saa,
saa var der en stor Plamase paa.

Og Kejseren til sine Stormænd sa’:
Hvor kommer vel den Plamase fra?
De Stormænd vidste slet ingen Besked,
men saa blev Kejseren lynende vred.
Og Kejseren gav sine Stormænd Prygl,
og det var nu blot for Plamasens Skyld,

Og de turde ikke slaa ham igjen,
men derfor de slog deres Undermænd.
Og alle de Store slog de Smaa,
og de lod Pryglene videre gaae.
Den Herremand slog sine Bønder i Flæng,
og Bonden sin Karl, og Karlen sin Dreng.
Og saadan fik hele Landet da Prygl,
og det var nu blot for Plamasens Skyld.
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Allerede året efter sin debut 1867 spillede vor nationalscenes kraftgeni. Olaf
Poulsen, den helsingørske skræddersvend. I sæsonen 1883-84 genoptoges Ho
strups komedie, antageligt fordi Casino havde begæret at spille den. Casinoskuespillerne gjorde imidlertid betydelig større lykke. Frederik Madsen viste,
hvorledes rollen skulle spilles; sammenligningen faldt på ingen måde ud til
fordel for mester Olaf, som fik at vide, at han intet øjeblik var den rette Peter
Ravn, men kun spillede sig selv og mere lignede en bagersvend, hvorimod
Frederik Madsen netop havde forstået at karakterisere figuren som skrædder.
Var det hjemlige publikum ikke helt tilfredse med præstationen, så frydede
den til gengæld den russiske zar Alexander, der i 1885 overværede »En Spurv
i Tranedans«. Han lod Olaf Poulsen kalde op i sin loge og komplimenterede
ham. Prinsessen af Wales udbad sig en afskrift af Peter Ravns scener, og da
Olaf Poulsen havde sendt hende dem, forærede hun ham en kostbar brillant
ring.
En aften blev mesteren, som havde sit hjem i Fredensborg, indbudt til taffel
på slottet. Her bad man ham synge en vise, og han sang: »Og Kejseren bor
paa det høje Slot,« medens selve dronningen akkompagnerede. Visen morede
zar Alexander ganske overordentlig, der lo med sin dybe røst og brummede
omkvædet med. Da Olaf næste gang blev tilsagt til taffel, kom den russiske
majestæt hen til ham og sagde: »Den maa vi ha’ igen i Aften, Hr. Poulsen — De
husker nok den — haa, haa, haa, — den med Plamagen!«
Havde Olaf Poulsen ikke personlig succes på Peter Ravn, så skinnede den
kejserlige nådens sol dog alligevel på Hostrups skræddersvend.
Til gengæld udfoldede han sig på allerførste plan som væveren Rendegarn
i Shakespeares »En Skærsommernatsdrøm«. Olaf Poulsen ejede noget i sit
temperament, som var født til renaissancens skuespil: en sundhed og en kraft,
som aldrig kendte til træthed. Et indre humør i forbindelse med ydre styrke.
Han var som en hval i Atlanterhavet, stor og prustende, men samtidig smidig
og agil. Rund og hårdtpumpet som en gummibold gjorde han sin entré, som
den teatergale væver, hvis håndbevægelser bar vidne om, at han havde gjort
sig fortrolig med væverens teknik.
Rendegarn skal sammen med sine kammerater indstudere en »bedrøvelig
komedie« i anledning af Theseus’ og Hippolytas bryllup. Som andre dilettanter
er han besat af en utæmmet spilleglæde. Da han får tildelt elskeren Pyramus’
rolle, gør han straks opmærksom på, at hans evner ligger bedre for tyrannens
fag og byder sig endogså til, da det gælder Thisbes rolle. Men allerhelst vil han
naturligvis spille løven for at få lejlighed til at brøle så livagtigt, at han kan
skræmme hele hoffet. Rendegarn er den emsige altmuligmand. Han foreslår
også, at der må laves en prolog, som kan underrette publikum om, at Pyramus
ikke bliver stukket rigtig ihjel, og at Pyramus ikke er Pyramus, men ingen anden
13
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end vævermester Rendegarn i egen person. Der prøves på kraft i den atheniensi
ske skov, mens alfernes konge og dronning, Oberon og Titania, kives om den
lille indiske dreng, og Puk kogler og tryller med de elskende par. Heller ikke
Rendegarn undgår sin skæbne, han bliver forvandlet til et æsel. Kammeraterne
flygter i rædsel, men selv istemmer han muntert skrydende en vise, som vækker
Titania, der slumrer på sin blomsterseng. En tryllesaft, som Puk på Oberons
bud har dryppet på hendes øjenlåg, bevirker, at hun må elske det første væsen,
hun ser; det bliver naturligvis æslet. »Fornuft og Kærlighed har kun lidt med
hinanden at gøre nu til Dags,« bemærker murmesteren, hvortil Titania henåndet hvisker: »Du er ligeså klog, som du er skøn.« Billedet bekræfter hendes
påstand. Med de geskæftige sabelben og vævre pølsefødder i ustandselig be
vægelse fyldte Olaf Poulsen den shakespearske komik. I sin monumentale pon
dus var han et kunstværk for sig selv.

Olaf Poulsen (1849—1923) som
vævermester Rendegarn i »En
Skærsom mem a tsd røm«. Han de
buterede som Jacob i Holbergs
»Erasmus Montanus«, og det var
da også først og fremmest som
Holberg-fremstiller, at han blev
dansk scenekunsts mester. Hans
talent spændte fra Harlekin i
»De Usynlige« til den durkdrevne og lastefulde Jesper Oldfux i
»Jacob v. Thyboe«. Per Degn
var en af hans klippefaste skik
kelser, og Jeppe på Bjerget blev
til et sandt menneske på godt og
ondt, farlig i sin brutalitet, medynkvækkende i sin svaghed. I
Shakespeares »Helligtrekongers
Aften« var han som Tobias Hik
ke en kraftmaskine, der brølede
og sang og fyldte scenen med
grandiose overdrivelser og ind
fald. Som Rendegarn fyldte han
den Shakespearske komik. Han
var sin generations største skue
spiller; kun vort sprogs grænser
hindrede ham i at blive verdens
berømt.
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Rendegarn (Olaf Poulsen) for
vandlet til æsel i »En Skærsommematsdrøm«.

Allerede i 1894 blev Gerhard Hauptmann, en af den tyske litteraturs store
navne, præsenteret for det danske publikum med skuespillet »Professor Cramp
ton«. Digteren var »opdaget« af Otto Brahm, lederen af Freie Bühne i Berlin,
der i 1889 uropførte »Før Solnedgang«, en opførelse, som forårsagede skan
dale med voldsomme optrin på tilskuerpladsen og med skingrende piber, der
søgte at kvæle Hauptmanns første skuespil i fødslen. I 1896 opførte Dagmarteatret hans sociale problemdrama »Væverne«, som tidligere var blevet spillet
af en idealistisk amatørgruppe i København: Arbejdernes frie Teater.
»Væverne« havde også oplevet en bevæget scenehistorie; først forbudt i Berlin,
derefter frigivet ved domstolen og opført på Deutsches Theater med sensationel
succes, som ikke blev mindre, efter at kejser Wilhelm II i den anledning inddrog
sin loge. Handlingen i skuespillet er bygget over en historisk episode, udspillet
i Schlesien omkring 1840. De elendigt betalte vævere, som kun kender til slid
og sult, laver revolte mod den stenrige fabrikant Dreisziger, der udbytter dem
skånselsløst. Hauptmann har her stillet to samfundsgrupper skarpt op over for
13*
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hinanden: Principaler og autoriteter med magt og penge over for samfundets
stedbørn. Stykket virkede som en knytnæve i ansigtet på det bedrestillede borger
skab, der befolkede teatret, og som på den tid ikke betalte billetten for at se så
barske kendsgerninger i øjnene.
Det har ikke været så helt let for Dagmarteatret i denne periode at løse op
gaven. Af anmeldelserne fremgår det også klart, at skuespillerne bedst magtede
fremstillingen af »den fine portion«, for sådanne figurer var de mest fortrolige
med. Vilhelm Wiehe, som den pengegriske fabrikant og Emmanuel Larsen som
hans håndgange hjælper var fortræffelige. Mere besvær havde instruktøren
P. A. Rosenberg med at få de ca. 30 replikhavende, mandlige og kvindelige
vævere til at virke. Datidens anmeldere var ganske vist imponerede over, at der
kunne skaffes så mange pjalter til veje, men de følte sig enerverede af i 3 timer
udelukkende at se skuespillere i sæk og aske, med arbejdskrummede knæ, lu
dende hoveder og trætte bevægelser. Man havde ikke megen sans for det alvor
lige sociale problem. I det mætte, lille Danmark blev man hurtigt træt af at
høre om de mange og stadigt sultende mennesker, som sad og døde over væve
stolene.

Hauptmann foreslår i teksten, at damerne skal være pjaltede og magre, voksagtigt blege og have fremstående melankolske øjne. Men det lå nu lidt tungt
med magerheden for bl. a. den buttede Olivia Jacobsen, som fremstillede en af
væverskerne; og de udstående øjne var ikke lige netop Mathilde Nielsens kende
tegn. Der skulle mange sorte sminkestreger til for at fremmane disse trætte
fysiognomier.
Tilskuerne følte sig ikke helt sikre med hensyn til, hvad forfatteren havde
tænkt sig med stykket. Det dramatiske slutningsoptrin, hvor fabrikanten til
kaldte militæret for at slå uœLW-opstanden ned, hvilket dog ikke helt lykkedes,
føltes nærmest utilfredsstillende for det publikum, som alligevel havde siddet og
ventet på bare et eneste elskende par, eller måske blot tilløb til den kærligheds
intrige, som var en nødvendig ingrediens i repertoiret på Dagmarteatret.
Instruktøren P. A. Rosenberg havde dog gjort et stort og fortjenstfuldt ar
bejde med at bringe stykket på scenen og skabe et milieu, der kunne give et
troværdigt indtryk af disse fattige, schlesiske arbejdere. Til alt held er arrange
mentseksemplaret fra Dagmarteatret bevaret, og heri er der optegnet sceneskit
ser til de forskellige akter og en temmelig minutiøs gennemgang af arrange
mentet. På fig. 8 ser vi en skitse af femte akt, som foregår hos den gamle væver
Hilse. Hauptmanns scenariske bemærkning er så nogenlunde fulgt.

Instruktøren havde formået en gammel
^mester til at overvære prøverne
for at give dessiner angående klædedragter og interiører. Teatermaler Wohlin
havde herefter malet væverstuen og tredieaktens skænkestue, »Kroen i Peterswalden«. Vævermesteren havde ydermere lånt teatret en rigtig gammel hånd-
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“Tilvenstre et lille Vindu, foran det en Væverstol, tilhøjre en Seng, tæt op mod den et Bord.
I Krogen tilhøjre Ovnen med Bænk. Omkring Bordet, pä en Puf, på Sengekanten og en Træ
skammel sidder ved Morgenandagten: den gamle Hilse, hans ligeledes gamle, blinde og døve
Hustru, hans Søn Gottlieb og dennes Hustru Lovise. En Spolerok med Garnvinde står mellem
Bordet og Væverstolen. Ned fra de tilrøgede Loftsbjælker hænger al Slags gammel Spinde-, Spoleog Væverredskaber, samt Bindegarn. Forskelligt Skrammel ligger omkring i Stuen. Det meget
smalle, lave og flade Rum har i Bagvæggen en Dør ud til Forstuen. Lige overfor denne Dør i
Forstuen står en anden Dør åben, der giver Indblik i en anden Væverstue, lignende den første.
Forstuen er brolagt med Sten, har forfaldent Puds, en brøstfældig Trætrappe op til Loftsboligen.
Et Vadskefad paa en Skammel er tildels synligt, laset Vadsketøj, fattige Folks Husgeraad staar
og ligger mellem hinanden. Lyset falder fra venstre Side ind i alle tre Rum.«

væv fra 40’rne og endogså givet nogle af skuespillerinderne et kursus i at træde
væven, behænde og væve vadmel og lade skytterne gå. Han forklarede tillige
de optrædende betydningen af stykkets mange fagudtryk. Ikke enhver forstår,
hvad der menes med: skudstriber, bomning, spolepibe, bredholder, ægkant,
kæde- og strengespoling, eller kamstikningens besværlige arbejde.
»Væverne« kom op i naturalismens blomstringstid, og man forstår hvor umå
delig megen vægt, man dengang lagde på den lille realistiske detaille. Hellere
begå noget kunstnerisk forkert end forsynde sig mod den kulturhistoriske nøjag
tighed. Det sociale og politiske stof i »Væverne« er eksplosivt; det er skrevet
med effekt, men man kan ikke afvise bl. a. kritikeren, Vilh. Møller, der karak-
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teriserede skuespillet som en folkekomedie. Han sammenlignede det sågar med
»Landsoldaten«, som han dog så afgjort foretrak. Enkelte scener virkede lige
frem modbydeligt på datiden. Særlig det optrin i anden akt, hvor en gammel
væver, der i årevis ikke har smagt kød, sidder og forsluger sig i hundesteg,
indtil han må rejse sig og brække den slagtede hund op igen. På Dagmar
teatret havde man gjort alt for at mildne de brutaleste scener ved indblanding
af komiske effekter, således hvor ekspedienten (Emmanuel Larsen) gentagende
gange skriger sit: »Nu er det Alvor«, da arbejderne bryder ind hos principalen.
Endvidere det jeux de théâtre på samme sted, hvor fabrikantens hustru (frk.
Collin), i forfjamskelse kaster sig om halsen på kusken. I Tyskland spilledes
hele denne akt i alvorlig og effektfuld stil.
I København fik Hauptmann en lunken modtagelse. En smule retarderede
har danskerne jo tit været over for nye strømninger i kunsten. Til gengæld er
kendte man andre steder hans indsats; i 1912 modtog han Nobelprisen.

*

*

*

I 1923 oplevede Nørrebros Teater en virkelig folkelig succes af dimensioner
med Breidahls og Frisches »Ebberød Bank«, den uopslidelige komedie, der dog
i vore overfølsomme tider har måttet tage navneforandring til »Jebberød Bank«.
Hovedrollen blev spillet af Frederik Jensen, som i flere menneskealdre havde
båret repertoiret af farcer og revyer. Man behøver blot at nævne teaterdirek
tøren Ferdinand Piper, i »Erik Ejegods Pilgrimsfærd«, den fjollede, evigt sma
skende direktør Romeo Dille i »Taxameterkuskens datter«, for slet ikke at tale
om den sindssvage Kong Eriksen i Fristrups udødelige parodikomedie »Svend,
Knud og Valdemar«, så vil de ældste ikke kunne lade være at le ved minderne,
og ikke mindst ved hans fantastiske, men alligevel så dybt menneskelige skræd
der Vipperup.
Første akt af komedien foregår i en kombineret opholdsstue og skrædderværksted hos Vipperup. Skrædderen kommer styrtende ind med favnen fuld
af tøj, smider det hele fra sig i yderste ophidselse. Smedens tyr har kastet sine
onde øjne på postmandens røde frakke og er gået løs på ham med fældede horn.
Frederik Jensen var maskeret som en rødblond Poincaré med vippende fip —
à la gedebuk. Af temperament er han en tøffelhelt, et sølle pjok, der ligger
under for konen, den skrappe Caroline og alle kreditorerne. Imidlertid kom
mer skrædderens bror hjem fra Amerika med en vadsæk fuld af penge; det
rygtes hurtigt over hele Ebberød. Både den nærige købmand og den havesyge
hjulmand, senere assisteret af kromadammen, gør ham deres opvartning. Man
beslutter at lave et bankforetagende og indsætte Vipperup — der alligevel ikke
forstår et ord af det hele — som direktør. Fra at være den lille forhutlede mand
med skrædderes i lommen vokser Vipperup op til at blive en person af enorm
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Osvald Helmuth som Vipperup
med skrædderdrengen Tadæus,
der er blevet forfremmet til
fuldmægtig i det nye bankfore
tagende. Fot. Mydtskov.

betydning. Med munden fuld af ubegribeligt bank-latin ter han sig som finans
verdenens Jeppe på Bjerget. Skrædderlokalet bliver forvandlet til bank. Lær
lingen Tadæus forfremmes til fuldmægtig, mens niecen Sofie passer kassen.
Væggenes lasede tapet er dækket af plakater: Kassen tømmes kl. 4 — Når
banken er lukket, er hunden løs. — Alle bankforretninger samt reparationer
udføres probert og billigt. — Veksler »diskuteres«. Vipperup selv optræder i
diplomat med hvid vest svulmende af selvbevidsthed. De større kontante be
holdninger opbevares i flueskabet eller i smørkrukken — ørerne tager så Tadæus
sig af.
Farcens idé, som får pengeinstituttet til at svulme er, at der averteres med 8
procent for indlån og kun 4 for udlån, en alvorlig konkurrence for de autori
serede bankforetagender. »Ebberød Bank« flyder i penge, mens nationalbankens
beholdninger synker. Skrædderen har virkelig fundet et Columbusæg og trøster
de misfornøjede bagmænd med, at han nok vil se de bankaktionærer, der ikke
var tilfredse med i vore dage at få halvdelen af deres kapital igen. »Stor om
sætning, lille avance«, »det er mængden, der gør det« er Vipperups slagord, og
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det blev et slogan, som hærgede byen. Til sidst kommer en inspektør fra Land
mandsbanken for at købe den gale skrædder ud, hvilket også lykkes. Vipperup
går ud af foretagendet med en pæn formue i jaketten.
Frederik Jensen havde med skrædder Vipperup beriget sit rollegalleri. Han
udfoldede i parodikomedier et sådant overmål af komik, at både publikum og
hans medspillende var ved at omkomme af latter. Ja, det er hændet ikke een,
men flere gange, at en tilskuer er blevet kørt på hospitalet af latterkrampe. Der
var kun een skuespiller, der kom op på siden af ham i denne kunst, og det var
Holger Gissemand, men det var heller ikke så mærkeligt, for Gissemand var
Frederik Jensens talentfuldeste elev.
En anden af Frederik Jensens »lærlinge«, den unge Helmuth Pedersen —
senere Danmarks Osvald — stod hver aften i kulissen på Nørrebros Teater og lyt
tede til den store visemester og lærte ham kunsten af. Han arvede også nogle
af Frederiks Roller, bl. a. skræddermester Vipperup, som han har spillet utallige
gange i København og provinsen. Teksten har skudt nye skud — Osvalds indfald
og klassiske improvisationer er mange. I telefonsamtalen med finansministeren
har tiltalen lydt lidt forskelligt: Goddag, kære (Buhl, Kampmann, Hansen).
Åh, herregud dit skind, er den gal igen — ja, det forstår jeg så godt------- ja
tak — her går det strygende--------går det skidt hos dig? Altså: Rambursens
transithypotek får jeg først fra London i morgen tidlig, men remissedividenden
står jo i 116 i dag, så den bliver vel noget lignende i morgen. Jeg ringer i hvert
fald til dig, når jeg hører nærmere. Ja, selv tak du — (røret på). For næsen af
den måbende købmand og hjulmand praler Vipperup med, at finansministeren
hver dag må ringe for at få gode råd. Osvald gav Vipperup i blændende farce
stil, en ulv i fåreklæder, den dumme, der narrer de endnu dummere.

*

*

*

I en af sine prædikener talte præsten, Kaj Munk, om at opvække de døde.
Talen var skrevet til den 16. søndag efter Trinitatis, og udgangspunktet var for
ståeligt nok Lukas’ beskrivelse af historien om enkens søn fra Nain, som Jesus
opvakte fra de døde. Prædikenen formede sig omtrent som en rettergang, hvori
aktor og defensor med stor kraft førte en gnistrende debat om underets gyldig
hed: »Naturlovene er givet af Gud. Jesus er Guds søn; derfor må han have et
langt dybere kendskab til naturlovene end vi andre. Det at være kristen er at
regne med irrationelle størrelser«, konkluderede defensor. Aktor derimod fører
den tvivl frem, som vokser af eksakt viden: »Jamen, opvækkelsen af døde! Blo
det koagulerer jo!« — Her afbrydes han brat: »Så får det mindsandten koagu
lere tilbage igen. Hvad er det for en betydning at tillægge legemet! Vi, som
ikke engang ved, om vi overhovedet har noget legeme,« en ægte Munksk argu
mentation.
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For Munk havde det været mere underligt, om Guds søn ikke havde kunnet
gøre undere. Havde Jesus blot sagt nogle smukke ord til enken, havde det væ
ret æstetik. Nu rejste han den døde fra ligkisten. Det er religion. Og det er sam
tidig en handling — og ud af handling fremspringer drama.
Det er ikke så mærkeligt, at denne debat blev til et skuespil. De uforsonlige
standpunkter indeholder i sig selv eksplosivt dramatisk stof.

I »Ordet«, som kom op på Betty Nansen Teatret i september 1932, lodder
Kaj Munk troens temperaturer. Tankerne, som fortættedes i hans prædikener,
kan føres helt tilbage til barndommen og til personlige oplevelser af de stærke
åndelige kampe mellem grundtvigianisme og indremission i den egn, hvor han
voksede op. Samtaler, som dem der i »Ordet« føres mellem storbonden og
grundtvigianeren, gamle Borgen, og indremissionsmanden, Peter Skrædder, har
Kaj Munk allerede som barn overværet og meget tidligt taget del i. Han blev
forøvrigt konfirmeret af indremissionens fører, pastor Bachevold, hvis påstande
ofte forekom mange af hans grundtvigske modstandere ligeså sindssyge i deres
absurditet som Peter Skrædders forekommer gamle Borgen. Skuespillets tredie
religiøse sværmer er den sindssyge Johannes, stykkets mest digteriske skikkelse.

Som troen altid efter sit væsen må, kræver Johannes mirakler, og som for
standen efter sit væsen må, kræver lægen i skuespillet en naturlig forklaring på
»underet«. Mellem disse står folkene på Borgensgaard. Svigerdatteren Inger,
der »dør« i barselseng, men opvækkes, ejer den stilfærdige tro, at der sker
mange små mirakler rundt om os hver dag, og »Vorherre hører folks bøn, men
han gør det sådan mere i det skjulte for at slippe for så megen unyttig ballade.«
Ingers mand — den vantro Mikkel — afslører i sine ord ved hendes kiste til
slut en enkelhedens styrke og en menneskelig varme, der gør ham til et af skue
spillets »hele« mennesker. Den anden søn, Anders, elsker Peter Skrædders eneste
datter, som han dog ikke må få, fordi fædrene er uforsonlige fjender. De to skik
kelser fra det officielle liv, præsten og lægen, bliver henholdsvis karakteriseret i
følgende replikker: »Han er jo ikke Grundtvigianer — heller ikke Missionsmand
da — altsaa hverken Skidt eller Kanel,« og lægen, der nok vil have æren for sin
kunst, og derfor sætter gamle Borgen på plads i bemærkningen: »Naar alt gaar
galt, er det min Skyld, og naar det gaar godt, Deres Guds.«
Anden akten foregår i Peter Skrædders lavloftede stue under et missionsmøde.
Skrædderen optræder selv som forkynder, og en af hans trofaste kvindelige til
hængere står op og bekender, hvorledes hun — frelst fra synden — lever sit liv
i Herren og er det lykkeligste menneske på jorden. Ind træder gamle Borgen.
Han kommer som mægler. Forældrenes meningsforskelle må ikke gå ud over
børnene. Som kristne mennesker må de ofre sig selv for at glæde andre. Skræd
deren har dog svaret parat. Drejede det sig blot om at ofre sit eget, men her
drejer det sig om at ofre datterens sjæl. For indremissionsmanden er en grundt-
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vigianer langt mindre til at tolerere end en hedning eller fritænker. For Borgen
er Gud — fader og skaber, lyset og livets og mangfoldighedens gud — i mod
sætning til mørkeansigterne, indremissionsfolkene, der bader sig i dødslængsel
og omvendelser. Der kommer ikke noget fredsbarn ud af deres samtale. Enhver
— det påstår de da over for hinanden — er salig i sin tro. Peter Skrædder i
særdeleshed. Diskussionen munder ud i det absurde, nemlig om Grundtvig er
en fortabt sjæl eller ikke. Skrædderen mener så afgjort ja, og gamle Borgen,
hvis tålmodighed er bristet, udbryder: »For Peter Skrædder at skønne er Nicolai
Frederik Severin Grundtvig i Helvede!«, og så skærer han samtalen brat af,
den samtale, som skulle have ordnet Anders forhold. Han kalder på sønnen,
som har måttet tilbringe ventetiden i køkkenet med at høre Annes mor læse
højt af »Lammets Sange«, og siger: »Denne Pige — hvad hedder hun? — Anne
ja, hun skal blive din, den Onde lyne mig skal hun saa, om jeg saa selv skal
trække hende ud af Tugthuset her------- .« Der er gammeltestamentlig kraft over
aktens slutning, hvori Borgen lægger hånd på Peter Skrædder, der så, på god
folkekomediemaner, kvitterer med at kalde sin hellige broder for en proprietær
bølle og true ham med retsforfølgelse.
Borgen og Peter Skrædder bliver dog forsonet til sidst. Ingers sygdom og død
får den stivsindede mørkemand til at række Borgen hånden og bringe sin datter
Anne som et slags sonoffer.

Mikkel Borgen og Peter Skrædder (Ejnar Federspiel og Arne-Olc David) i Betty Nansen
Teatrets opførelse af Kaj Munks »Ordet« fra 1932. Fot. Mydtskov.

202

Stykkets emne er troen, som den sindssyge Johannes påstår ikke eksisterer
mere. Det er skuespillets store højdepunkt, og Henrik Bentzon beåndede denne
figur, som balancerer på kanten af den store visdom og den store galskab. Jo
hannes får sin forstand igen, han bliver »klog« blandt »de kloge«. »Men denne
Forstand, jeg staar her med, kan jeg bruge den videre end til at bede Gud tage
den igen?« Sådan må den Johannes spørge, der tør slynge beskyldningen: »Mel
lem de troende er der ikke een, der tror« ud i et optrin, hvor både statskirken,
grundtvigianismen og indremission er repræsenteret. Det er stykkets dristige
hovedreplik egnet til at vække uro i kirkelige kredse. Man må bøje sig for den
folkekirkepræst, der har turdet sige det. Opførelsen på Betty Nansen Teatret var
ikke på højde med stykket, alligevel føltes forestillingen som en lidenskabelig
og betvingende prædiken holdt af en præst og dramatisk forfatter i samme kjole.

*

*

*

Endnu er ikke beskrevet den teatrets skrædder, der på sin vej mod stjernerne
folder sig ud som modekonge — kejser i forfængelighedens rige — ombølget af
dejlige kvinder, hvis mænd har en uudtømmelig tålmodighed og tegnebog. Båret
på en strøm af champagne og parfume og overdrevne komplimenter, dikterer
han hensynsløst sine sidste indfald: V-udskæring, topløs, kronraget — eller noget
endnu afsindigere, aldrig før set, tror man da.
Mange husker sikkert den lille engelske musical, »Salad days«, som i Danmark
kom op på Allé Scenen i 1956 og senere blev opført af TV-teatret. En char
merende spøg om college-ungdom, society-forældre, ministeriel stupiditet, secretservice-latterlighed, bobby’ens popularitet og en sød lille Jane og en rask ung
Tim, der tager deres eksamen, stikker af fra familien og gifter sig, oplever even
tyret i en mystisk vagabonds skikkelse, der overlader dem et ambulant klaver
med den forunderlige egenskab, at når der spilles på det, må alle danse. Igennem
hele forestillingen danses der og synges, handlingen folder sig ud i 17 billeder,
hvoraf det 12. foregår i en modesalon.
Mode-creaturen Ambrose (Holger Juul Hansen) holder opvisning. Gæsterne
får dyre chokolader, lokalet en douche med kaprifolduft fra hans rafraichis
seur. Jane er blandt gæsterne, hendes mor er en af Ambrose’s bedste kunder.
Det er sommerkollektionen, som skal præsenteres. Det første »gys« hedder »Den
lille ukrudtsdræber«, et tuttenut-arrangement, som ville passe bedre til cigaretsælgersken i en natklub, men som imidlertid er skabt for den unge frue, der
hengiver sig til havens sysler: En skygget kyse, et koket forklæde med hjerte
lomme til den lille kulørte planterske, ellers ikke ret meget andet. Næste model
kaldes »spæde, unge vaklende forår«, en forkert annoncering, der hurtigt udskif
tes med en model til traveture. Monsieur Ambrose trykker den vældige hat på
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størrelse med et telt helt ned over modellens øjne, så hun totalt blindet vakler
rundt i lokalet, hjælpeløst følende sig for med den medbragte paraply, indlysende
praktisk for udendørs idræt i mark eller skov. Og så kommer — ikke en dragt —
ikke en kjole — ikke et kostume, men et digt — beåndet, fanget lige ud af den
blå luft. Den berømte top-mannequin, Zinia, vil bære det, og nu — forsamlingen
holder vejret! I døråbningen viser sig — i stedet for Zinia — Troppo, den
lille bobby — mimende og gestikulerende. Den eksklusive opvisning afbrydes
brutalt ved meddelelsen om, at »Minni«, det magiske klaver, er stjålet. Alle
skal ud at lede, og alle marcherer de rundt om Monsieur Ambrose syngende:
»Er der nogen, der har set klaveret?« Til sidst står han ene tilbage. En lidende,
stønnende martyr: »Jeg er lammet — min hjerne tørrer ud--------om en time
er jeg gråhåret.« Holger Juul Hansens aldeles overfølsomme hysteriske damepatos var virtuos. Uforglemmelig var også scenens slutning, hvor han tog sit
silkelommetørklæde frem og gav sig til at græde. En af mannequinerne — hende
med hatten ned over øjnene — kommer tilbage, følende sig for med sin paraply.
Da hun buser ind i Ambrose, som står med ansigtet begravet i silkekluden, løf
ter hun forsigtigt hatten, men presser den pligtskyldigst på plads igen og leder
sin hårdt medtagne chef ud. Han stadig med ansigtet begravet og hun følende
sig for med paraplyen. Sådan kan en skrædders værksted også tage sig ud, og

Holger Juul Hansen som Mon
sieur Ambrose i Dorothy Rey
nolds og Julian Slades sommer
spil eller vaude-hvad-De-vil:
» Salad days«. Modekongen ses
her i attitude foran en kanapé
med grædekluden i hånden. Fo
restillingen havde première på
Allé Scenen i juni 1956. Fot.
Myd tskov.
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Arthur Jensen spillede modekon
gen, Ambrose, i TV-udgaven af
»Salad days«. I modsætning til
sin forgænger var han iklædt en
slags jaket med skinnende satin
jakke. TV Billedarkiv.

sådan udfolder en modepave sig på højeste plan i Dorothy Reynolds og Julian
Slades musikalske komedie, der havde urpremiere i England i 1954.

*

*

*

Skrædderen er ofte på scenen fremstillet som en lille, bleg, sølle mandsling med
stilkede ben. Det er ikke helt ved siden af, når man kalder visse arter af stankel
ben for skræddere, og ål som ikke har et anstændigt livmål for skrædderdi. De
gamle ord: »Hvad der kurerer en grovsmed, slår en skrædder ihjel« og »Vi er
alle skræddere for Vorherre« tyder i samme retning — de første ord på en klejn
fysik, de sidste på en sølle sjæl. Skrædderen er kort sagt ikke helt på scenen,
medmindre det er parodi: »En Skredder, som er Helt, er ikke Skredder mere,«
står der i »Kierlighed uden Strømper«. Det er vel at erindre, at Tordenskjold
aldrig blev fortrolig med saksen, og at Aladdin lod det blive ved snakken. Ofte
er han direkte kujon, tøffelhelt, temmelig upålidelig for ikke at sige bedragerisk,
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hvilket måske ikke kan forundre os, da hans virksomhed vokser og blomstrer
på den menneskelige forfængelighed.
Men nu skal man jo ikke lægge for meget i den snak, det er jo kun teater,
og det skal man fornøje sig over! Til allersidst må vi dog huske at medtage
teaterskrædderne. For uden deres vældige indsats i teaterhistorien ville det hjem
lige og udenlandske repertoire være væsentligt indskrænket, og mange store
skuespillerinder havde været uden deres allerkæreste skikkelser. De habile, altid
arbejdende, altid effektive teaterskræddere, som ofte med virtuos beregning har
syet de stykker sammen, publikum allerhelst vil se, og som har lønnet deres
skabere med en fortjeneste, der sjældent er blevet de største dramatikere til del.

KLÆDER SKABER FOLK
Af direktør Arne Melchior.

Lad os begynde med at se lidt nærmere på det ordsprog, som danner artiklens
overskrift. Ordsprog skal man som regel være lidt forsigtig med — de skal lige
som nydes med en knivspids forbehold. Thi med et citat af et ordsprog lyder
man vældigt klog, og kan man føre det rette i marken på rette tid og sted, så
kan man score point og bevise næsten hvadsomhelst. Der er bare det lille »men«
ved det, at den behændige omgående kan bevise det modsatte ved et modgående
ordsprog.
Et par eksempler: »Man skal tude med de ulve, man er iblandt«, modsat:
»Enhver fugl synger med sit næb«. Eller bedre endnu: »Enighed gør stærk«,
over for: »Den, der står ene, står stærkt«. Og: »Lige børn leger bedst«, imod:
»Kontraster mødes«. Hvem har ret? Begge.
Vort ordsprog »Klæder skaber folk« har næsten to tusinde år på bagen, og
det er fra den latinske original blevet oversat på forskelligste måde til diverse
sprog. Finn Magnusen oversætter i 1822 fra Håvamål dette vers:
Mine klæder
gav jeg tvende
træmænd på marken.
Kæmper de tyktes,
da de kapper havde.
Forsagt er nøgen mand.

Det er jo rigtigt nok. Men også denne ordsprogsmæssige »sandhed« har sin
modpol, sin antitese, ligeledes fra latin: »Habitus non facit monachum«, på
dansk: »Kutten skaber ikke munken«.

. . . men ikke mennesker?
Kort sagt, klæder skaber nok »folk« i det ydre, men ikke i det indre.
For en halv snes år siden gav jeg ved en modeopvisning vort »overskrifts-
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Beklædningsindustriens begyndelse.
Adam og Eva uddrives af paradiset.
Maleri af Masaccio (efter »Krop og
Klær«).
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ordsprog« en lille tilføjelse, så at det kom til at hedde: »Klæder skaber folk,
men ikke mennesker«. Jeg er ude af stand til at bevise, at jeg har paterniteten
til denne nye form. Måske har jeg tidligere hørt det af andre, skønt jeg ikke har
kunnet slå det efter i tilgængelige opslagsværker. Nu står det på tryk, og kanske
vil det herfra vandre ind i en kommende udgave af »Bevingede ord« eller lig
nende.

Det første klædningsstykke.

Et helt afsnit af denne bog er helliget det historiske stof. Der er derfor ingen
grund for mig til at begynde med Adam og Eva. Når jeg alligevel gør det, er
det for at henlede opmærksomheden på en lidt fejlagtig opfattelse af verdensrhistoriens første klædningsstykke: figenbladet. Der tales populært om »Eva med
figenbladet«, som om der var tale om et enkelt blad. Malere og tegnere til alle
tider har bidraget til denne opfattelse.
Det rette citat fra Biblen (1. mosebog, 3. kap. vers 7) siger imidlertid: »Da
åbnedes begges øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor flettede de figen
blade og bandt dem om sig«. Jeg ser bort fra, at nogle bibeloversættelser fejl
agtigt og dristigt beretter, at »de syede figenblade sammen«. Det afgørende er,
at Eva ikke kunne nøjes med et enkelt blad til at dække det nødvendigste, og
at altså — ifølge Biblen — allerede de første mennesker kendte til at flette,
begyndelsen til at væve.

Beklædningsindustrien var på vej.

Flere ordsprog.
»Nød lærer nøgen kone at spinde« (Peder Laale) burde altså rettelig have haft
vendingen »at flette« — hvis man da ellers kan slutte, at Eva (den bibelske)
virkelig var kommet i nød. Det her citerede ordsprog er vel i familie med et
andet kendt: »Nødvendighed er opfindelsens moder«. Hvor mange dele nød
vendighed og hvor mange dele lyst eller andre ingredienser der indgår i trangen
til at klæde sig på, skal vi senere vende tilbage til.
Medens vi har Biblen fremme, skal også anføres udsagnet fra Jobs bog (1.
kap. vers 21): »Nøgen kom jeg til verden, og nøgen vender jeg did tilbage«.
»Den nøgne (usminkede) sandhed« er et letfatteligt billede, tit benyttet i
daglig tale. Det er nok værd at kende den fabel, der ligger til grund for udtryk
ket: Sandheden og falskheden gik sammen ud at bade. Falskheden stjal herunder
sandhedens klæder, og hellere end at iføre sig falskhedens dragt, gik sandheden
da nøgen tilbage.
14
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EMBEDSDRAGT — UNIFORM
Falskheden bærer ofte sandheds klædebon for derved at skjule sit »sande« væsen
og føre mennesker på gale spor. Så meget kan vi slå fast som givet, at ændrer
klæderne end ikke bærerens art og væsen, så kan de afgjort benyttes til at bi
bringe andre en fejlagtig forestilling. Tænk på kaptajnen fra Köpenick eller på
de »resultater«, som f. eks. en falsk lægekittel har afstedkommet.
Til mange embeder hører en bestemt dragt, og bæres denne, da er videre
præsentation overflødig. Uden embedsdragten er mangen en standsperson ilde
stedt. Når han er »privat« (civilt) klædt på, kan vedkommende kun hævde sig
i kraft af indre egenskaber.
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Ypperstepræsten
i
festdragt.
Gudsnavnet er graveret i pladen
øverst i huen. De 12 stene i
brystpladen symboliserer Israels
12 stammer.
Kobberstik gengivet efter >Die
alten jüdischen Heiligthümer«
ved Johannem Lundium, Ham
borg 1711.

Allerede Det gamle testamente fortæller herom. Præsterne ved templet i Jeru
salem bar dragter, der ind til de mindste enkeltheder var foreskrevet. Beskrivel
serne er at læse i 2. mosebog. Men som en tilføjelse til disse er det udtrykkeligt
bestemt, at præsterne kun havde lov til at bære embedsdragt under tjenesten
på templets område. Så snart de færdedes uden for templet, var det dem for
budt at være iført de hellige gevandter.
Fortolkningen siger herom netop, at præsterne nok var hævet over folket un
der gudstjenesten, men uden for denne måtte de ikke vigte sig af deres stand
ved hjælp af ydre midler. Udelukkende deres væsen og personlighed kunne da
tjene til at placere dem i forholdet til medmennesket.
Kun kongen skulle egentlig markere sig gennem sin klædedragt til stadighed,
for han er jo konge hele dagen hver dag. Men dette har tiden længst inflationeret — undskyld: demokratiseret bort. Nå, krone og hermelinskåbe er jo også
lidt uhandy at spadsere rundt med.
Virker tøjet også indad?

Lad os nu se på noget mere almindeligt end en konge — en politibetjent for
eksempel. Vi forestiller os en ung aspirant til et sådant embede. Han er som sagt
ung, og måske derfor også lidt spinkel i statur og i mæle. Placér ham med stav
i hånden i et centralt gadekryds i myldretiden . .. hvis han er i civil, vil han
nok have lidt svært ved at give rollen som myndighedsperson. Giv ham da i
stedet uniform på, og hans placering over for trafikanterne er straks en anden.
Skyldes forandringen kun, at han nu er lettere genkendelig til sin rolle, eller
er han ved omklædningen vitteligt blevet en anden? Jeg vil hævde det sidste.
Uniformen forlener ham ikke blot med det ydre kendetegn på den magt, han er
sat til at udøve, nej, sammen med den tog han også værdighed, styrke og an
svarsbevidsthed på sig. Når han skifter efter tjenestetid, ændrer han påny væsen
og holdning.
Hvem der har været soldat, kan tale med om, at uniformen automatisk foran
drer selv den mest »civile rod«. I hvert fald må vedkommende kæmpe med sig
selv for at holde uniformens personlighedsdræbende virkning nede.
Hvorfor bærer borgmesteren sin gyldne kæde? Kan da ikke enhver også uden
denne fornemme, at her har vi den ypperste blandt borgere? Næ — for det
ville først og fremmest forudsætte, at det til enhver tid virkelig var den ypperste,
der indehavde embedet ! Altså giver vi ham en gylden kæde om halsen, og fluks
er han udstyret med en for alle synlig værdighed.
Sandheden er nok den, at påklædningen også virker indad, at den præger sin
bærer. Se på frk. Muus, når hun i nederdel og sweater sidder på sin kontorstol,
— og mød hende så i den stropløse med håret »sat op til narrestreger«, når
hun gør sin entré i balsalen. Er hun den samme? Vist ikke.
14*
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Vi kunne jo bare sende hende til bal i en stortæmet kittel. Al feminin skøn
hed, holdning og indre varme ville ikke hjælpe hende til at være den, hun just
nu ønsker at være.*)
Eller — hvis De er mandfolk — tag kjole og hvidt på. Al den rankhed og
mandighed, der måtte være tilbage i Dem, dukker frem til overfladen i den
mundering. Skade kun, at dette klædningsstykke er på vej ud af garderoben.**)
Jeg kender nok den betragtning, at den virkeligt »store« (eller rige) kan give
afkald på ydre attributter. Han kan også give afkald på brug af titel og nøjes
med sit navn. Men det er nu engang undtagelsen. I almindelighed gælder, at
det er vanskeligt at optræde som direktør i laser.
Det er altså rigtigt nok, at klæder skaber folk — bogstavelig talt. Man føler
sig anderledes til mode, mere rank, mere sikker, mere frigjort, når det påklæd
ningsmæssige er iorden. Pygmalion (nutildags bedre kendt som »My Fair Lady«)
er et af litteraturens illustrerende eksempler på dette.***)
Ånd og klær.
Påstanden er altså den, at klædedragten i høj grad har en mentalhygiejnisk
mission. Munken ville ikke være munk — i hvert fald ville han have uendelig
svært ved at være det — uden kutten. Årsag og virkning er som i så mange
forhold spundet ind i hinanden. Ændrer vi vore vaner, eller ændrer vore vaner
os? Der er sikkert tale om en vekselvirkning.
Begrebet »vaner« skal her ikke tages i den — om jeg så må âge — vane
mæssige forstand. Summen af vore vaner (og uvaner) danner vor kultur. Denne
definition har jeg fra ingen ringere end professor Hartvig Frisch, der i første
kapitel af sin »Europas kulturhistorie« siger: »Kultur er vaner taget i den allersimpleste forstand«.
Påklædningsvanerne er altså en del af kulturen, hvilket sandelig ikke er al
ment anerkendt. Underligt nok er der langt flere, der blankt accepterer bolig
vaner og spisevaner som kulturfaktorer. Det er fint at bo smukt, det er respek
tabelt at være vinkender, — men at klæde sig smukt, smagfuldt, ja, det er i
mange kredse — og i hvert fald blandt mandfolk — i bedste fald let mistænke
ligt. Der er uden tvivl en del åndssnobberi med i spillet. Noget med, at de
•) »Ligesom klæderne ingen indflydelse har på de fleste mænds befindende, har heller ikke
ydre omstændigheder magt over deres stemningsliv. Ganske modsat os kvinder. Vi er ikke den
samme i de forskellige klæder. Vi ifører os et væsen, der svarer til dragten, vi bærer.« Citatet
er fra Karin Michaelis »Den farlige alder« fra århundredets begyndelse. Ikke mærkeligt, at hun
som kvinde rammer bedst i karakteristikken af kvinden. Som mand vil jeg påstå, at citatets
første sætning er vildledende.
♦*) »I kjole og hvidt kan enhver, endog en aktiemægler, få ry for at være kultiveret.« Oscar
Wilde i »The Picture of Dorian Gray«.
***) »Hun var så stilfuldt påklædt, at hun følte sig overlegen i konversationen.« Aforisme af
K. K. Steincke.

212

Afspejler folkekarakteren sig i kasketformen? En tysk, en fransk og en dansk uniformskasket.
Alle fra tiden efter den anden verdenskrig.

sublimeste tanker tænkes i hullede sokker og med knæ i bukserne. Det er lige så
forældet og bagvendt en tankegang, som at det skulle gælde om at holde kunst
nere og forskere nede i fattigdom.
Lad mig endelig ikke glemme at bemærke, at der naturligvis ikke dermed er
agiteret for overdreven læggen vægt på klæderne. Det er en selvfølgelig ting, at
vi heller ikke skal havne i den modsatte grøft. Men uden dette forbehold, som
synes selvklart, bliver man snart udråbt som milieu-skadet, pyntesyg og meget
andet. Derfor tager jeg min tilflugt til et nyt ordsprog: »For lidt og for meget
fordærver alting« (Peder Syv).
Jeg ville dog blot i al stilfærdighed have råbt ud, at det skam er både respek
tabelt, samfundsgavnligt og menneskekærligt at søge den påklædningsmæssige
standard i befolkningen fremmet.
I denne forbindelse et lille hjertesuk, som jeg ikke tror skyder over målet:
Hver gang, jeg passerer grænsen ind til Tyskland, irriterer det mig at bemærke
faconen på de kasketter, der hører til snart sagt samtlige tyske uniformer. De
har et stærkt svaj opad foran over kasketskyggen. En tilsvarende model bæres
af civile og halvcivile. Bare en mand fungerer som snekaster, har han »generals
svaj« på sin kasket. Formentlig fremkalder synet af disse huer uhyggelige min
der fra krigens tid. Men i hvert fald tror jeg, at man ville opnå en godartet
virkning på den tyske nationalkarakter, dersom det kunne lykkes at ændre denne
kasketmodel. Dette til yderligere belysning af klædedragtens virkeområde. Men
naturligvis skal processen muligvis være den omvendte, at mentaliteten skal
ændres først, hvilket så vil give sig udslag i en forbedret model ...
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HVEM FØRER AN?
Tilbage til min frejdige påstand om, at man ligefrem gør »folk« en tjeneste ved
at sælge parolen om velklædthed — og naturligvis ikke mindst ved at sælge dem
selve de gode og smukke klæder! Ingen er vel nærmere til at forstå dette end
de mange, der selv direkte eller indirekte er beskæftiget med produktion og
distribution af beklædning. Men det er nok lidt for optimistisk.
Velan, man kan nok have aktier i et bryggeri og dog være afholdsmand. Men
hvis man ligefrem er salgschef eller bare salgskusk i bemeldte virksomhed, så
er det vel bedst, dersom man selv går i spidsen med et smukt eksempel. Ellers
kan man da heller ikke med føje påstå over for andre, at det altså er noget så
godt . ..
Ikke desto mindre møder vi i tekstilbrachens forskellige led ikke så få, der
for deres eget vedkommende tager meget overfladisk på det påklædningsmæs
sige. Det tilsvarende kan konstateres i andre brancher, der egentlig har til for
mål at pynte og forskønne deres medmennesker = deres kunder, f. eks. i skotøj,
lædervarer, kosmetik m. fl. De pågældende må have det nærmest som præsten,
der sagde det berømte: »Retter Eder efter mine ord (= mine annoncer) og
ikke efter mine gerninger (= min egen fremtoning)«.
En mængde mode- og tekstilhandlere af begge køn er slet ikke opmærksomme
på idéen i deres virke. Det vil de sikkert benægte, idéen er at tjene penge, siger
de, og det glemmer vi ikke. Men det er galt, — at tjene penge er nok forret
ningens mal. Til opnåelse af dette mål hører en idé. Den kan eksempelvis bestå
i at være billigst, respektive dyrest i sin vareart. Den kan bestå i at være kon
stant lagerførende, at yde den bedste service eller meget andet.
Hvad er hovedidéen bag tekstilhandlerens virke? Det må vel være at sælge
folk andet og mere end den rent nødvendighedsmæssige bedækning af kroppen,
nødvendig af hensyn til klimaet, blufærdigheden og sædelighedsparagrafferne.
Fabrikanten og forhandleren af klæder skal ud over dette formidle lyst, sikker
hed, velvære, farveglæde, god smag og mere af samme skuffe.
I stedet nøjes mange af os med at sælge »varer«, så og så mange stykker, som
om vi solgte reservedele af en art eller tom emballage (uden at sige et ondt ord
om disse ! ). Men de samme personer, der lader hånt om deres egen påklædning,
skønt de kan anskaffe og forny den til indkøbspris, er ofte nok så generøse over
for sig selv, når det gælder de kulinariske nydelser. Og så undrer de sig over, at
deres kunder ikke er kvikke nok til at komme og købe nyt tøj.
Som boghandleren har en faglig glæde ved at formidle viden og underhold
ning, som vinhandleren kan begejstres over sin opgave som rådgiver og mund
skænk, således må tøjhandleren opøve stolthed ved sin opgave. En forudsætning
herfor er det naturligvis, at det ikke falder ham eller hende selv svært at for-
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nemme det selvfølgelige i passende, attraktiv påklædning, i glæden ved fornyelse
og i en rimelig hjælp til det naturskabte.
Trygve Lie sagde engang i en helt anden forbindelse, at »det er altid god
moral at være naturlig«. Et godt ord, som dog ikke hindrer, at man hjælper
naturen lidt på vej, d. v. s. søger at skjule, hvor den har været lidt unådig, me
dens man fremhæver sine mere heldige sider. Hertil er klædedragten det bedst
egnede hjælpemiddel.
Animositeten imod at lægge vægt på sit tøj og sit ydre i det hele taget har for
visse kategorier (dog igen mest mænd) antaget så vidtgående karakter, at den
ligefrem har sat det gamle og anerkendte ord »Forandring fryder« ud af kraft
på dette område. Medens man skifter bilmodel, TV-apparat og andre tekniske
genstande ud hver anden sæson, er man meget tilbageholdende med udskift
ning og fornyelse af sin garderobe. Men selvfølgelig er brugt-prisen for tøj også
lig nul, nu hvor marskandiserstanden er uddød, og lånekontorerne ikke noterer
brugt tøj ret højt. løvrigt et velstandstegn, som vi skal glæde os over. Men her
ved opstår et »afgangsproblem« for branchen. Hvor skal folk gøre af det brugte
tøj, som ikke er moderne mere, men som på den anden side ikke er slidt op?
Laves tøjet simpelthen for godt til at imødekomme den naturlige lyst til udskift
ning?

HVAD ER MODE?
Sammenligningen i udskiftningshyppighed bil/habit vil ret logisk føre til det
modargument, at medens der sker væsentlige fornyelser i bilers karosseri og
brugsegenskaber, så er ændringerne i klædedragten (og herunder især i mands
dragten) så sporadiske, at et tilsvarende incitament netop mangler. Indrømmes
må, at hvis det gamle ikke er slidt, og det nye ikke er nyt, så mangler såvel
saglig som enhver anden begrundelse for at skifte ud.
Argumentet holder bare ikke stik, al den stund de modeskift, der vitterligt
sker, trænger uendeligt langsomt igennem hos mændene. Det nye modtages med
glæde hos den mere modebevidste del af publikum — herunder en relativt stor
procent af de yngre. Men hos flertallet af de voksne og lidt ældre sidder kon
ventionen om tilbageholdenhed over for moden meget indgroet.
Imidlertid skal der så afgjort ikke skydes på publikum. Når de historisk be
tingede, psykologiske faktorer kun ændres langsomt, er skylden sikkert hoved
sageligt at finde i manglende overbevisning og begejstring hos branchens egne.
Dette kan lyde grumt i mange øren. Hvis nu denne evne til begejstring virke
lig kom tilstede, hvad kunne tekstilfolkene med de forskellige moderåd i spidsen
så ikke afstedkomme over for de sagesløse forbrugere?
Frygt ikke. Ud over at animere det for naturlige mennesker naturlige behov
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af lystbetonet art, kan moderådene såmænd ikke magte ret meget. En mode kan
ikke dikteres, højst anvises. Det er så demokratisk, at publikm selv virkelig og
helt reelt er dommer i disse sager. Mode er nemlig et spørgsmål om den måde,
som et flertal — under alle omstændigheder et stort antal — vælger at klæde sig
på. Naturligvis findes der mere eller mindre avanceret mode. Men endnu mere
end de egentlige konger må modekonger være i overensstemmelse med deres folk.
Hvor bestemmes moden?

Selv på enevældens tid var de toneangivende kun modeangivende for en snæver
kreds. Købekraftens fordeling (eller mangelen herpå) hindrede simpelthen hof
fets og aristokratiets sæt at klæde sig på i at nå de bredere lag.
I vor tidsalder af velfærd er denne hindring ganske vist ryddet af vejen. Yder
ligere har massekommunikations-midlerne som presse, film og television åbnet
mulighed for, at modens påhit overmåde hurtigt kan nå ud til virkeligt vide
kredse. Men det hjælper ikke. Hverken merkantile interesser eller ekscentriske
lyster kan påtvinge nogen noget bestemt mønster at klæde sig efter.

Gammel og ny bikini. Romersk mosaik og moderne pressefoto.
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En påklædningsmæssig mode skabes ikke ved skrivebord eller i mødesal. Der
er tale om en flertalsafgørelse, men den træffes ikke i fabrikantforeningen, der
imod hos det store publikum.
Findes der da slet ingen modekonger? Jo da, vi kender alle en række navne
på sådanne, selv om de ret beset er få. Den virkelig navnkundige créateurs evne
består i, at han kan forudane, hvad et stort publikum om så og så længe vil
acceptere. Han må derfor i overordentlig grad have fingeren på pulsen med
hensyn til en hel række forhold, der tilsammen er udslagsgivende for smagen.
Det er næsten aldrig industrien, der lancerer en mode, skønt den meget gerne
ville. Den dygtige fabrikant eller forhandler i tekstilbranchen er igen den, der
blandt de forskellige modeskaberes frembringelser satser på det rette, — også for
hans vedkommende ud fra en fingerspidsfornemmelse for, hvad hans kundekreds
vil kunne lide.

Industriens fejlslagne forsøg på at diktere mode er der mange eksempler på.
I tyverne, da charleston og ultrakorte kjoler var fremherskende, forsøgte den
franske tekstilindustri sig gentagne gange med at lancere længere skørter. In
teressen i et merforbrug af stof var åbenbar. Men kvinderne agtede ikke så snart
at give afkald på den nyvundne ret til at vise ben. Der gik adskillige år, inden
kjolesømmen atter kravlede nedad.
Få måneder før disse linier skrives, er den såkaldt »topløse« blevet bragt til
torvs såvel til bade- som til selskabsbrug. Man kan vel ikke sige, at den er slået
an, og det viser vist, at det ikke — som hævdet af mange — er mændene, der
regerer også i kvindemoden, thi stod det til dem, så ville vi se endnu mere nedringning, end vi faktisk gør.
Alligevel skal man ikke forsværge, at der i en årrække vil blive vist og set
mere og mere barm. Det har man da været vidne til tidligere i historien. Broby
Johansen, der måske er vor bedste modehistoriker, forudsagde i en artikel i
»B.T.« i foråret 1964, at den topløse mode vil slå igennem. Han begrundede
dette med, at kvinden hermed understreger sin ligeberettigelse og uafhængighed.
Men næste dag blev han imødegået af Eva Bendix i »Aktuelt«. Hun ville ikke
hævde, at den topløse skulle være uden chance. Men Broby Johansens præmisser
fandt hun forkerte. Klæder en kvinde sig på med blottet overkrop, så er det
sandelig for — i hvert fald for en stund — at blive afhængig, hævdede hun,
og afhængig netop af en mand!
Paris vaskede straks sine hænder og henviste til, at denne »vulgære« mode
var skabt i U.S.A. Det er i denne forbindelse værd at notere, at det netop ikke
er de politiske og militære magtcentrer, der angiver moden i vore dage. Hverken
Washington eller Moskva har en førerstilling på dette gebet, derimod Rom og
den i denne sammenhæng nok så evige stad — Paris.
Om emnet topløse skal endnu anføres, at ikke så få fremtidsromaner blandt
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deres visioner om kommende tider just indeholder troen på en mode i denne
retning. Det er ikke snerpethed, der får mig til at tvivle på, at vi kommer til at
opleve det. Kun tror jeg ikke, at kvinden virkelig vil give afkald på pikanteriet
som virkemiddel. Sophus Claussen digtede allerede i 1904:

»Thi mens Klædebonnet hendes Legem aver,
skjuler det, men vækker Tro paa skjulte Gaver«.

En slags topløs. Figuren er ikke
fra en skibsstævn eller fra »Por
nografi tiden de«, derimod fra
gammel, dansk prædikestol. (Ef
ter »Krop og Klær«).
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En køn forvirring — eller køns
forvirring? Skotske turister foran
Notre Dame.

Dansk smag.
En af de anerkendte, ordsprogsagtige sandheder, som der bør rammes en pæl
igennem, er den, at »om smagen kan der ikke diskuteres«. Der findes vel næppe
et taknemmeligere diskussionsemne end netop det. Det vanskelige, ja umulige,
ligger snarere i at blive enige om smagen. Den enighed kan vi da også gerne
være foruden.
Herom et citat af Poul Sterm fra hans hefte »Noget om textilsalg«: »Smag
er imidlertid en brugsegenskab som andre kvalitetsegenskaber ved en vare, at
forbigå den ville være fejgt. Der er god og dårlig smag, som der er god og dårlig
kvalitet. ... På smagsområdet er kunder meget selvrådige, de skal nok selv, de
anerkender ingen sælger som rådgiver — og alligevel appelleres der gang på
gang til sælgerne i smagsspørgsmål. . .. Når Danmark har erhvervet internatio
nal berømmelse på sin boligkultur, er det, fordi der har været diskussion på
dette smagsområde, og den gode smag har her vundet større sejre end på andre
felter. Ligesom det er en glæde at sælge kvalitet, er det en fryd at sælge god
smag«.
Poul Sterm siger videre i samme publikation: »Hvad der er dansk mode, be
stemmes i Danmark; det er publikum, der afgør det. Lige meget, hvad fransk-
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mænd, italienere og amerikanere finder på, lige meget, hvad der via disponen
ter og presse præsenteres af inspirerende nyheder for danske damer — det bliver
de mange anonyme forbrugere, der bestemmer den danske mode — afslår ind
fald, der er populære i Paris, vælger nogle få af de mange farver, mønstre og
snit, som opfindsomme modefolk først har udpønset. Selv om der er tendenser,
der regerer den såkaldte civiliserede verden, så er der nationale nuancer, dik
teret af folkesind, levefod og klima«.
Man skal som bekendt være forsigtig — meget forsigtig — med at gene
ralisere. Sammenfattende tør man måske alligevel om dansk sind og national
karakter sige, at den er behersket af besindighed, rimelighed og balance. Det
har naturligvis meget med vort klima at gøre. Det er sagt, at der aldrig kan
udbryde revolution i Danmark, for inden den rigtigt kommer igang, så begyn
der det at regne, og man kan da ikke gå og demonstrere i gaderne med regn
frakke og paraply! Eller mere sagligt: bygerne kølner temperamentet.
Disse forhold sætter også deres præg på dansk smag og dansk mode. Vi går
ikke til yderligheder. Ofte kan vi iagttage, at modetendenser kommer sydfra og

hurtigt når til Stockholm, men de går vor dør forbi. Adskillige gange har dette
forhold kostet danske disponenter tab. Vor art og væremåde — den gyldne mid
delvejs princip — virker som en slags katalysator på de mest yderligtgående
påfund.
Til sagen hører vel også, at vi traditionelt ofrer relativt mindre af vort rå
dighedsbeløb på tøjindkøb end så mange andre. Derved kommer fornuften ind
i billedet, med en mindre garderobe må der anlægges mere jordbundne syns
punkter ved anskaffelserne. Velstandssamfundet har hidtil kun ændret meget lidt
herved, men det vil muligvis komme via de unge, som jo har de fleste lomme
penge til rådighed. Et bevidst smagsdannende oplysningsarbejde bør da fra
branchens side sættes ind netop over for de unge, fremtidens konsumenter.
En gammel leveregel siger: Du skal spise under din standard (det er sundt
for legemet, og der er jo alligevel mørkt i maven), du skal bo svarende til din
standard (det bør man yde sig, da et trivsomt hjem er en vigtig forudsætning
for velværet), og du skal klæde dig over din standard (det stiver dig af, det ses
af andre og det styrker kreditten). End så længe gør vi vist modsat her til lands.
Vi bruger en relativt stor del af vor indtægt til at spise for og tilsvarende mindre
til påklædning. Det er da også fortsat politisk populært at holde madvarerne
fri for forbrugsskatter, som om vi ikke kunne have godt af at spise lidt mindre,
— bortset fra, at vel enhver vare bør koste det, den vitterligt koster.
Konklusion.

»De var begge nøgne, og de bluedes ikke«, fortæller 1. mosebog om Adam og
Eva, inden de spiste af kundskabens træ. Så fulgte syndefaldet, og herefter
bluedes man. Men hverken blufærdighed eller klimatiske omstændigheder har
første prioritet på modens »forfængelighedens marked«. Hvis jeg for en gangs
skyld må citere mig selv: Koketteri og forfængelighed, kønsbevidsthed og hæv
delsestrang vil stedse være dominerende faktorer i menneskelige væseners valg
af påklædning. Så kan tiderne være romantiske eller materialistiske, naturalisti
ske eller surrealistiske.
»Hvad skal vi dog med alt det stads, når det allig’vel skal ta’s a’s?« kvidrede
Liva Weel i en vise, vistnok af P. H. Vi skal bruge det, ikke blot til at beskytte
blufærdigheden imod blikke og skindet imod vejret, men for at hævde os, stive
os af, tiltrække hinanden og udjævne naturens manglende godgørenhed imod os.
»Man empfängt den Mann nach dem Kleide und entlässt ihn nach dem
Verstände«. Frit oversat bliver det til, at det første indtryk skabes af habitten,
senere bedømmes man efter sin indre habitus. Hvis vi accepterer, at »godt be
gyndt er halvt fuldendt«, så er der dermed bragt tilstrækkelig argumentation
for god påklædning. Hvis folk så bare vil skabe (og købe) gode klæder — sikke
folk, der så bliver skabt!
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HJEMMETS TEKSTILER
Af interiørarkitekt Birte Rohweder.
Funktionalismen var ikke noget, der opstod ganske pludselig. Den var en reaktion
mod en stilforvirring, som havde gjort sig gældende efter jugendperioden i be
gyndelsen af 1900-tallet. Der var ikke den af fortidens stilarter, som ikke var
blevet genoplivet — uden at der dermed fulgte en tilsvarende mode i tekstilerne.
Her synes man ikke at have taget hensyn til stilen i møblerne, men har anvendt
visse hævdvundne stoffer, brokader med damaskvævede, store spejlvendte mo
tiver, reps og boy — solide ting, betræk, man ikke tænkte særligt over, men bare
satte på, fordi de skulle være der. Hele møblementet blev betrukket med samme
farve og samme stof. Gardinet var også ofte samme stof. Undergardin, som var
en uomgængelig nødvendighed, var oftest et kniplingsstof, rigt mønstret med
blomstrede borter. Det er, ligesom om tekstilerne herhjemme ikke er noget, man
interesserer sig for eller beskæftiger sig med; man ser dem ikke i relation til in
teriøret, som den vigtige del deraf, de er.
Som før nævnt var der folk, der tænkte over dette. Allerede før første ver
denskrig oprettes institutionen »Vævestuen« under ledelse af profesor Anton
Rosen. Her arbejdes med forenkling af ældre danske mønstre i håndvævning.
Inspirationen til dette foretagende blev hentet i Sverige, hvor man allerede
før århundredskiftet havde foreningen »Handarbetets vanner« og forskellige hus
flidsforeninger. Danske væversker, som f. eks. Johanne Siegumfeldt, uddannedes
i Sverige og gik med ildhu ind i arbejdet for forædling af hjemmevæveriet.
Ser man på de mønstre, der gengives i hendes lille bog »Vævebog for Hjem
mene« fra 1897, skrevet sammen med Jenny la Cour, er det morsomt at se, hvor
meget af den almuevævning, hun har anvendt som forbillede, der går igen
endnu i dag i forskellige af f. eks. Lis Ahlmanns og Børge Mogensens fabriks
fremstillede mønstre.
Inspiration til forenkling kom også i nogen grad fra England, hvor William
Morris havde beskæftiget sig med mønstre og farver i en mere enkel form end
hidtil set.
Sverige fik på en anden måde sin store betydning for dansk tekstil gennem
butikken »Svensk Husflid«, som Brita Drewsen startede, efter at hun med held
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under den daværende svenske gesandt i Danmark, minister Günthers auspicier,
sammen med hans døtre lige før den baltiske udstilling i 1913 havde vist en
udstilling af svensk husflid.
Denne butik indgik senere i forretningen »BO«, som Brita Drewsen ledede
gennem mange år sammen med Kai Dessau. Man kan roligt sige, at de på
tekstilernes område var med til at vende smagen fra den uheldige tyskpåvirkede
mod den mere klare og sobre svenske smag. Samtidig hermed opstår funktional
ismen, idet der også i Tyskland og Frankrig er kræfter, der arbejder for forenk
ling af smagen.
Brita Drewsen får gennem sit samarbejde med Haderslev Klædefabrik, hvor
hun tegner mønstre til de såkaldte »Hadersbo« tæpper, genoplivet en tæppeart,
som brugtes i ældre tid i velstående byhjem: det gode fladvævede vendetæppe.
Men farver og mønstre forenkles, så disse tæpper passer til en ny tids bolig.
Det er forbavsende at se, hvor gode nogle af mønstrene er — de kan faktisk an
vendes den dag i dag.

Den overlæssede indretning i
klunketiden med stoffer og møn
stre i broget forvirring kan nok
have en vis charme set i dag —
men kønt er det stadig ikke.
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Som en modsætning til klunketidens overlæssethed står det enkle interiør fra Bakkehuset. En
indretning vi idag føler os mere knyttet til.

Med denne optakt til samarbejde mellem fabrik og detailhandler om kunst
nerisk forsvarlig udformning af en produktion indledes nok det, vi nu kender
så godt, designerens medvirken i fabriksfremstilling af tekstiler.
Arkitekternes medvirken ved tekstilfabrikationen tager det længere tid med.
Det synes, som om det har været svært i første omgang at råbe tekstilindustrien
op. Ser man på, hvad der var af betræk af interesse på de møbler, der vistes på
snedkerlaugets udstillinger sidst i tyverne — her var nogle møbler arkitektteg
nede, finder vi ganske enkle, småmønstrede uldstoffer, men tilsyneladende har
15
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designeren ikke haft speciel interesse for betrækket. Først i 1937 nævnes det i
kataloget, at Tove Reddersen (senere Kindt-Larsen) til sine møbler har anvendt
hørlærredsbetræk. Samme år nævnes også Karen Warmings navn: »Håndvævet
stof af Karen Warming«. Nu er tidspunktet inde, hvor også tekstilkunstneren har
betydning. Men forinden har der i årene efter første verdenskrig været arbejdet
intenst på vævestuerne. Askov har vist vej med sine kurser, fru Trolles vævestue
har også været med, og så som før omtalt »BO«. I 1931 har »Dansk Brugs
kunst« en konkurrence om nye vævemønstre. Her vinder Karen Warming. Møn
strene, der præmieres, er alle stærkt geometriske, en smule hårde i virkningen
set med nutidens øjne.
Uopholdelig prækes der i »Tidsskrift for kunstindustri« for bedre tekstiler, for
mere forståelse. Fantastisk er det at læse anmeldelser af snedkerlaugets udstillin
ger, hvor man stadig kører frem med stilmøblerne som en uundværlig del af
faget. Selv husker jeg endnu interiører, der bar præg af fortiden, men var ganske
uden fornemmelse for valg af tekstilet på møblerne.
Gennem 30’rne skifter billedet mere og mere, den forenklede smag vinder
mere og mere fodfæste gennem arkitekternes voksende indflydelse. Hjemmets
indretning bliver et anliggende, man drøfter, kritikken mod det uægte vokser
støt. Finn Juhl samarbejder med væversken Doris Nielsen for at få netop den
stofkvalitet frem, som egner sig til hans meget svungne, overpolstrede møbler.
Børge Mogensen og Lis Ahlmann indleder et samarbejde, som i gennemgribende
grad har præget dansk boligkultur i de sidste 20 år. Også de henter inspira
tionen til stofferne fra gamle danske mønstre — men garner, farver og tern
formater tilpasses de møbler, de skal anvendes til. Man kan sige, at visse af
dem er asketiske i deres forenkling, men der er altid inderlig sammenhæng mel
lem stof og møbel, som er rigtig.

Også Kaare Klint beskæftiger sig med effekten af de stoffer, han betrækker
sine møbler med, det ternede stof — ligeledes fra Lis Ahlmann — som sidder
indvendig i hans store øreklapstol, er en væsentlig del af stolen.
På samme måde er hans store sofa, som måske oftest ses læderbetrukket, et
pragtfuldt syn, når den er betrukket med hjemmevævet glat uld i kraftige sorte,
blå, hvide og røde striber. Dette stof har sin inspiration i et stykke stof, som kom
fra Grækenland, og som Klint så hos professor Wilhelm Wanscher. Også her
blev stoffet til efter samarbejde med Lis Ahlmann.
Samtidig med disse ting arbejdes der på kunsthåndværkerskolen (på væve
skolen) under Gerda Hennings ledelse med nye ideer. Den naturfarvede uld i
nuancer fra lyst til mørkt finder indpas i de vævede ting. Hidtil har den mest
været brugt som baggrund for de kulørte, indfarvede gardiner. Nu kommer den
frem alene. Man husker især de gulvtæpper, som Mogens og Ea Koch frem
stillede. Helt enkle tæpper med et stort mønster, ikke de små mønstre, som hidtil

226

Fladvævet tæppe med store rekt
angler med gennemgående stribe.
Et af de tæppemønstre der kom
frem gennem samarbejdet mel
lem Haderslev Klædefabrik (M.
Schaumann) og >BO«.

havde været brugt. Disse tæpper, som for nogles vedkommende syntes at være
selvskrevne til maskinfabrikation, forblev dog unika.
1934 er Gudrun Clemens i gang med at lave flostæpper efter svenske mønstre.
Inden da har hun lavet en del kludetæpper som vendetæpper med fint samspil
mellem de indfarvede klude. Dette er dog også en mindre industri, som ikke får
væsentlig betydning for udviklingen herhjemme. Oprettelsen af Den Blaa Fabrik
sammen med Brita Drewsen 1935 betyder dog, at virksomheden bliver større og
mere industrielt betonet. Efter Gudrun Clemens død 1953 overtager Brita Drew
sen fabrikken og fører den videre med produktion af møbelstoffer, men dette
hører til under produktionen fra efterkrigstiden.
C. Olesen reklamerer i snedkermestrenes katalog allerede fra 1931, men er
ikke kunstnerisk med i billedet før efter krigen. Men annoncen er tegn på, at
man tillægger snedkerudstillingeme betydning. De er ved at blive opinionsdan
nende. Naturligvis er det et fåtal, der køber møbler her og ser de nye stoffer,
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som håndvæverne fremstiller — men det er altid klogt at holde øje med avant
garden. — Der er i 30’me et stort skridt mellem smagen i befolkningen som
helhed og hos den gruppe mennesker, der beskæftiger sig med boligproblemerne
— arkitekterne og kunsthåndværkerne. Smagen er forenklet hos disse sidste. Stu
derer man billeder fra periodens interiører, er det ikke tekstilerne, der dominerer,
derimod møbler og vægge. Gardinerne er ofte hvide, lette uden særlig karakter,
møbelstofferne stribede, farverne afdæmpede melerede, rustfarvede, vissengrønne
og blågrå. Det synes, som om man endnu er bange for de store flader med rene
farver.
Dækketøjet er et af de boligtekstilområder, som i denne periode også skifter
udseende. Her genopliver enkelte fabrikker gamle mønstre, som i geometrisk
enkelhed passer til de nye ideer i boligen. Georg Jensens damaskvæveri i Kolding
indbyder ligefrem i annoncer i Nyt Tidsskrift for Kunstindustri unge kunstnere
til at komme med mønstertegninger til dækketøj. Jeg citerer: »Undertiden bruger
han også mønstre tegnet af unge kunstnere« (april 1928). Der er således på

Når man ser de forskellige stof
fer anvendt, ændrer de udseende.
Det sort- og hvidstribede hørstof
som Karen Warming har vævet,
er måske ikke så spændende i
hånden, men det danner en god
glat overflade og passer fint til
Jacob Kjærs klassiske stol.
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Fortidens enkle hørgardin i ny
udgave fremstillet for C. Olescns
Cotil-kollektion af K. Olsson.

Dugen i dag er ikke bare hvid,
men i flere farver. Hanne Vedel
har overført et af de ældste møn
stre, »tærnen«, til moderne form
sprog med stort held.
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næsten alle områder inden for boligtekstilerne en udvikling i gang for at føre
danske mønstre frem, selv om den ikke støttes af mere end et fåtal af de indu
strielle foretagender.
Samtidig med fabrikationen af møbelstoffer fremstiller de forskellige vævestuer
uldne gardinstoffer, oftest horisontalt stribede, gerne med de såkaldte effektgar
ner, som giver overfladen en ujævn, nopret karakter. Disse gardinmønstres frem
komst skyldes de lave, langstrakte vinduer, som findes i periodens arkitektur.
Der er ikke nogen trang til stofrigelighed i denne periode, alt er sobert, forenklet
— men det er stadig, som om der mangler koordination mellem materialerne
ved indretningen af den almindelige bolig.
En anden form for stoffer, der er populær fra midten af 30’rne, er stof
trykkene. De fik deres opblomstring i Tyskland, og her uddannedes dels i Mün
chen, dels i Frankfurt en del af de kunstnere, hvis stoffer er kendt fra denne tid.
En af de mest fremtrædende er Marie Gudme Leth. Hendes første stoffer gen
giver i bloktryk kraftige figurer af orientalsk præg. Stofferne er som regel svært,
naturfarvet hørlærred, trykket også ensfarvet: mørkeblåt eller mørkebrunt. Disse
stoffer bebuder genoptagelse af en gammel teknik. Stoftrykket vinder frem på
hjemlige værksteder, både til møbelbetræk og til gardinstoffer. Til de sidste an
vendtes ofte en svær vistrakvalitet, som har et smukt »fald«, og som var ganske
anderledes holdbar end de stoffer af erstatningsmaterialer, som kom frem under
sidste del af anden verdenskrig.
Fru Gudme Leths stoffer blev meget anvendt, de solgtes fortrinsvis fra »BO«.
De blev afløsere for udenlandske mønstre, som ikke havde den enkelhed og fine
farveskala, som passede til de lette, lyse ofte hvidmalede møbler, som var popu
lære på dette tidspunkt. En anden stoftrykkerske, som begynder samtidig med
Marie Gudme Leth, er Gudrun Stig Aagaard. Hendes mønstre er gerne inspi
reret af ældre danske kattuntryk — sådan som man kender dem fra museerne
og fra bloktryksprøver på »Farvergården« i Ebeltoft. De er måske mere feminine
end Marie Gudme Leths, men aldrig sødladne.

I tiden indtil krigen foregår der en stadig kraftigere indvirken på de danske
tekstiler fra forskellige unge arkitekter og væversker. Så kommer krigen, og der
med slutter forbindelserne til en række udenlandske fabrikker, det hjemlige mar
ked må skøtte sig selv.

Dette bliver på en måde chancen for forsøg med danske designere til produk
tionen. Samtidig er den generation ved at være voksen, som er opfødt i funk
tionalismens tid, og som har haft mulighederne for uddannelse på kunsthånd
værkerskolen under lærere med mere fordomsfrit syn på tekstilerne end de for
rige årtiers.
I disse år, hvor stoftrykket er populært, ser vi mange forskellige kunstnere ar
bejde med det. En af dem, der skabte stofmønstre af en blomstrende frodighed,
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Gudrun Clemens vævede i
3O’rne en del meget smuk
ke vendekludetæpper. Kva
liteten var helt anderledes
stærk end den, man før
kendte til, og mønstrene
var gennemtænkte og fine
i farverne.

som ikke er set herhjemme siden gobelinvævningens tid, var Arne Jacobsen.
Hans mønstre kom frem lige efter krigen — enkelte af dem er i produktion den
dag i dag. Det var motiver med mønstre hentet fra naturen, anemoner i skov
bund, siv og strå, lyriske mønstre, som adskilte sig fra Marie Gudme Leths ved
en komposition, der var sammenhængende, de var beregnet for silketryk, ikke
som Marie Gudme Leths for bloktryk. Det er denne nye teknik, der går så
sejrrigt frem lige efter krigen, som muliggør mere præcision og industriel frem
stilling. Arne Jacobsen fremstillede mange mønstre til gardinstoffer, men dette
var ikke nok, også mønstre til tæpper beskæftiger han sig med i denne periode.
Det er en nødvendighed for ham at kunne forsyne sin arkitektur med de teks
tiler, som passer til møbler og rum. For hver offentlig bygning fremkommer også
et tekstil, der har dækket et eller andet behov. Denne udvikling fortsætter og
har i de seneste år skudt nye skud ved Arne Jacobsens forskellige stoffer, som
findes i C. Olesens Gotil-kollektion.
Af andre kunstnere, der også i efterkrigsperioden beskæftiger sig med silke-
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trykket, er arkitekt Bent Karlby, som arbejder, dels med tapetmønstre, dels stof
mønstre, som fremstilles industrielt.
Også Rolf Middelboe med sine grafisk virkende, trykte stoffer begynder at få
indflydelse i denne peroide. Han har gennem sin uddannelse som grafiker en
anden tradition bag sig end de af hans samtidige, som er uddannet på væve
skolen hos Gerda Henning eller på kunsthåndværkerskolen. Ganske vist supplerer
han sin grafiske uddannelse med et års tekstiltryk, men man sporer i hele hans
produktion en saglig fornemmelse over for mønstret og dets virkning på stoffet,
som har rod i det grafiske. Under krigen fik han prøvet sine evner ved et stykke
tid industrielt at lede Dansk Kattuntrykkeri, senere kom han til rebellen Halling
Koch hos Unika-væv.
Det var noget af en revolution inden for det hjemlige tekstilmarked, da
dette firma sammen med grafikeren Aagaard Andersen udarbejdede en farve
skala sammensat af rene farver. Hidtil havde de smukke naturfarver regeret hos
de toneangivende arkitekter og deres følge — pludselig kommer så en produk
tion, som et øjeblik får én til at stejle — men så forstår man, at farver er et be
hov. Denne produktion startes rationalistisk med 5 rene grundfarver og så sam
menvævning af disse enten med sort eller hvid eller to og to indbyrdes, så man
dels opnår mere eller mindre mørke variationer af samme farve, dels blandings
farver, som på denne måde altid vil harmonere med hinanden. Disse meget
stærke farver synes nok for voldsomme for de fleste, de modificeres efterhånden,
og slutstenen på farvekredsen bliver en meget fin farveskala sammensat af alle

Det kvadratiske tæppe er et nyt
format i den industrielle produk
tion. Her er valget naturligt til
cirklen skåret ud med striber
som lagkagestykker. 2 Pi R hed
der mønstret og Rolf Middelboe
har tegnet det. Det findes i en
del farvevariationer, gul-orange
er især festlig og er indpasset i
Unikas farveskala.
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Naturmaterialerne brugt i interiørerne kræver enkle tekstiler sådan som det ses her i dette rum
med murstensvægge.

spektrets farver blandet indbyrdes med de nærstående farver og med hvidt eller
sort, så man opnår en mængde forskellige variationer uden at skulle indfarve
mange garner. Det er en fornuftig tanke. Unika-væv er også på andre punkter
foran i produktionen ved at indføre dette farveskema for gardinstofferne, sam
tidig med at man indfører stoffer trykt i gråskala, som kan harmonere med alle
de stærkt kulørte. Her er Rolf Middelboe igen med, og det resulterer i nogle
meget smukke tryk med grafisk prægede, abstrakte mønstre. Men også den rene
farveskala, som har dannet baggrund for møbelstofferne, interesserer ham, og
han arbejder med at lave overtryk af de rene farver, så der fremkommer mel
lemtoner som overgang fra den ene farve til den anden. Grafiske i tegningen
er også hans tæpper for Unika, f. eks. 2 PiR — cirklen inden i kvadratet. Det
kvadratiske tæppe er også en ny ting — den almindelige form er rektanglet;
det kvadratiske mål synes dog at være fornuftigt til møbleringen i de mindre
rum, der er i de nye boliger.
At de kulørte stoffer igen vinder indpas, må ses i forbindelse med den æn
dring, der kommer i boligindretningen. Efter gennem en årrække at have været
meget yndede, er de stormønstrede tapeter pludselig på retur, arkitekterne arbej
der med væggens flader i rene farver eller i andre materialer, rå mur, gasbeton
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eller træbeklædning. Dette har igen indflydelse på tekstilerne, som må følge de
krav, der stilles af disse materialer.
Hele denne ændring i arkitekturen er orientalsk inspireret, nærmere betegnet
japansk. Det er træet, der begynder at præge interiørerne og afløse puds og
mursten. Der arbejdes med store vinduesflader, som kræver en anden form for
tekstiler end før.
Tekstilerne skal ikke hævde sig i sig selv, men danne en helhed sammen med
vægge og vinduer. Man sporer en rumudformning, der i de lykkeligst gennem
førte løsninger nærmer sig det franske, gennemførte interiør i det 18. årh., om
end forudsætninger og inspiration er andre. Denne nye stil, som er mere eller
mindre skandinavisk, er i en materiel opgangsperiode hurtig til at vinde indpas.
En vis portion snobberi må vel også siges at være med i spillet, når det lykkes
at få spredt ideerne så hurtigt — det er ikke mere fint at være gammeldags.
Et af de tekstilmennesker, der har gjort størst indsats i arbejdet med nye
stoffer, er Paula Trock fra Askov. Hun eksperimenterer med tvundne gamer,
hvor man fornemmer ulden. Det giver en graciøs virkning i de løst spundne
gardinstoffer, som er banebrydende. Hvor man i vore nabolande arbejder med
hørren i en fortløbende tradition, inspirerer Paula Trock ved sine nye arbejder

Det næsten overdimensionerede tæmede betræk på Børge Mogensens løj bænke er komponeret
til møblerne, så tærnen går nøjagtig op, man kunne ikke tænke sig møblerne med andet betræk.
I forgrunden ligger to maskinfremstillede ryaer — et af de få eksempler hvor det er lykkedes at
få et godt resultat; de er Vibeke Klints arbejde for C. Olesen.
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Grethe Ehs har for L. F. Foght tegnet en del meget spændende, trykte gardinstoffer. Overtryk
kene giver farvedybde og valget af farver, brune, blå og lilla en fortættet farveskala, som vi
ellers kun møder hos finnerne.

en fabrikation af lette uldstoffer, som breder sig over hele landet. Som det så ofte
går, efterlignes hendes smukke, håndvævede stoffer i den industrielle produktion,
hvor det ikke er muligt at få den samme virkning frem, og »uldspind« frem
stilles i andre materialer, som ikke har samme levende karakter; ideen forfladi
ges. Det er her, man grelt ser resultatet af den evige trang til at efterligne uden
at kunne gøre det rigtigt. Det måtte synes rigtigere at skabe noget nyt i andre
garner. Men det er en almindelig sag verden over, at når en ting har succes,
må den gøres efter, ligemeget hvor dårligt resultatet bliver; »konkurrencen«,
dette evindelige spøgelse, som altid dukker op. Meget få virksomheder gør sig
umage med forsøg selv, de følger strømmen. Man skulle synes, at netop de
større fabrikker rent økonomisk kunne afsætte midler til forsøg og samarbejde
med de mennesker, der med ildhu går ind for forsøg, skønt de ofte ikke har
råd dertil.
Fra midt i 50’erne arbejdes der dog i nogle virksomheder efter disse linier. L.
F. Foght går i spidsen med stoftryk af danske kunstnere som Salto, Scharff og an
dre. Det er et af de firmaer, som har stadig kontakt med yngre kunstnere og sta
dig gennemfører gode, trykte stoffer. Unika arbejder efter sine gamle enkle regler
med de grafisk-virkende stoffer med kunstnere som Verner Panton, Dieter Rot,
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Aagaard-Andersen og Middelboe, og i 1956 gennemfører C. Olesen Cotil-afdelingen med juryvalgte stoffer. For dette store firma, som spænder over alle
dele af tekstilhandel, bliver det en sag af betydning at gennemføre en produktion
af tekstiler, som fremstilles industrielt, men alligevel har rod i det håndgjorte.
Samarbejdet med Lis Ahlmann og yngre væversker som Lisbeth Have, Vibeke
Klint og Ruth Malinowski fører til strålende resultater.
Alle disse er uddannede på kunsthåndværkerskolen med inspiration fra Gerda
Hennings tid. Alle arbejder ud fra gamle traditioner, men omsat til moderne
form. De stribede, ternede eller blandede stribede-ternede mønstre dominerer i
deres produktion. Selv arbejder de på deres egne vævestuer med fri op
gaver, som ofte er mere spændende i farver og overflader. Det er svært for de
industrielt fremstillede ting at konkurrere med det håndlavede i spændvidde,
fremstillingen skal være rationel, rentabel. Vekselvirkningen mellem mønstre til
industrielt brug og håndvævede er vel styrken hos de fleste gode designere i dag
—• det er kendskabet til garnerne og deres muligheder, som giver det gode resul
tat. Alligevel er der en del designere, som ikke har denne uddannelse, som
opnår glimrende resultater. Tove Kindt-Larsen har som allerede nævnt tid
ligt interesseret sig for tekstilernes virkning i interiøret. Hendes gardiner i natur
uld til hotellet i Søndre Strømfjord på Grønland er en fin udnyttelse af natur
ulden fra Grønland, de store tæpper ligeledes. Nogle af dem har dog tabt en del

Broget og alligevel behersket i virkningen er Aagaard Andersens tryk Doodle Dash for Unika
væv. Her anvendes en ny teknik til gardinstofferne første gang med held.
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Dækkeservietter efter engelsk
mønster anvendes mere og mere
til moderne borddækning; her er
en kuvert dækket med Kirsten
og John Beckers hørserviet. Delt
op diagonalt i mønstret får
man en livlig farvevirkning mel
lem de forskellige garnfarver.
Den grove vævning passer godt
til cgetræsoverfladen på bordet.

ved at blive vævet på maskine, men hun har en fin evne til at lade sig inspirere
af naturen og dens farver. Og hendes farvesans er sikker, selv når hun vover sig
ud i farvesammensætninger, som ligger dansk farvevalg fjernt. Hendes sam
arbejde med Gabriel i Fredericia har i de senere år været vellykket.
Rigt udvalg i farvenuancer har indtil nu været ret begrænset inden for danske
møbelstoffer, mellemtoner har været en mangelvare, visse farver har været mo
derne, skiftende gennem forskellige perioder, en overgang mest de grå toner og
naturfarveme brunt og hvidgul, som den ublegede uld — men trangen til va
riation er jo latent, man kan ikke stå på samme sted, om end man kunne ønske,
at skiftet var knapt så hurtigt, visse gode ting forsvinder, næsten inden man får
opdaget dem. Og nogle ting synes at være født for tidligt. Kravet om varia
tion af farver måtte vise sig og har i den senere tid givet resultater i en serie
møbelstoffer fra de forskellige fabrikanter i mere varierede farveskalaer end tid
ligere. Forrest står igen Arne Jacobsen med en serie i ren uld fra Cotil-kollektionen. Det er farver, der er afdæmpede i karakter, ikke urene, men blide i virk
ningen og alle smukke. Svarende hertil kommer så sammesteds en tæppeserie,
nye trykte gardinstoffer og nogle damaskvævede møbelstoffer med et mønster,
som oprindelig blev tegnet til trykte stoffer, men som synes at virke bedre i denne
udformning.

237

De trykte stoffer er ganske fantastiske i deres farvesammensætninger — en
kelte af dem kan lede tanken hen på jugendperioden og dens flydende former.

Samme blødhed i farveskalaen dyrkes af Erik Ole Jørgensen i de stoffer, han
komponerer for L. F. Foght. Her opnås virkningen ved blandinger af to farver,
som giver stoffet en dybde, som er tiltalende, når det anvendes som betræk.
Et team, der ligesom Arne Jacobsen arbejder både med møbler, stof og in
teriør, er Nanna og Jørgen Ditzel, den sidste død altfor tidligt fra et strålende
samarbejde. Disse to har gennem årene fremstillet adskillige tekstiler, hvoraf vel
nok »Karavekmønstrene for Herning mekaniske væveri var det mest kendte.
Stoffet svarede til tidligere tiders bomuldsstoffer, ternede i alle afskygninger, som
man kunne købe dem overalt i landet, inden de mere blomstrede og brogede
tøjer fik overtaget. Serien var en forløber for en del af de stoffer af andre desig
nere, der i dag indgår i Cotil-kollektionen. Enkelte tæppemønstre har parret også
lavet, men det synes, som om tiden ikke var moden til dem, da de fremkom.
Man kan, når man følger udviklingen, nu og da undre sig over, hvad der gør,
at et oplagt godt mønster ikke vinder frem, skønt man skulle synes, det havde
alle muligheder for at kunne tilpasses interiøret og andre eksisterende tekstiler.
Her er det i høj grad salgsapparatet, der svigter. Hvis den, der skal sælge, ikke
forstår sin vare eller mangler interesse for den, vil det være sværere at få den
solgt. Og indstillingen over for nye ting er nok mere konservativ ude i landet
end i København, — det nye skal have lang tid til at vinde indpas.
Alligevel må man indrømme, at der er sket store fremskridt inden for dansk
boligtekstil i de sidste årtier — der er skabt en selvstændig produktion, som ikke
mere henter sin inspiration udefra, men tværtimod virker inspirerende udadtil.
Den er, især for møbelstoffernes vedkommende, bygget op på studiet af ældre
tiders mønstre, ikke på en tradition. Det har været et langvarigt arbejde, ofte
en kamp mod fordomme, sommetider et hovedspring ind i noget nyt, som af
tvinger respekt.

Det synes, som om samarbejde mellem kunstner og industri nu er et naturligt
princip. Det vil sige, at sansen for det ægte, som den, der arbejder med ma
terialet, næsten altid har, igen er herskende i den bedre produktion. De senere
års ophævelser af restriktioner og afgifter på tekstiler har også gjort det lettere
for den eksperimenterende tekstilkunstner at eksistere. Forrige århundredes nære
kontakt mellem forbruger og væver, som man havde det, da man selv bragte sin
hjemmespundne uld til vævning, forbyder industrialiseringen, men der er op
stået en tilnærmelse, som vel er det bedste, man kan vente i vor rationaliserede
tid. Teoretisk var vel dessinatører og kunstnere nu overflødige, mønstre såvel som
musik kan udtænkes med elektronhjerne — men i praksis er det levende menne
skes medvirken en nødvendighed for at tilpasse boligens tekstiler den levevis,,
som passer os.
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TEKSTILFORBRUGET I TAL
Af kontorchef, cand. polit. Preben Bov.

Fra 1947 til 1964 er det samlede private årlige forbrug af varer og tjenester
her i landet steget fra 12 milliarder til 40 milliarder kr., d. v. s. en stigning på
mere end 200 pct. I 1957 beløb det private forbrug sig til 22 milliarder kr.,
således at den største del af stigningen har fundet sted i den sidste del af pe
rioden.
Hovedparten af denne stærke forøgelse i de private forbrugsudgifter må til
skrives prisudviklingen. I efterkrigsårene har priserne på de fleste varer og tjene
ster været i næsten uafbrudt bevægelse opefter. Tilbage bliver der dog en betyde
lig reel udvidelse af forbruget.
Elimineres prisstigningerne ved en omregning af forbruget til faste priser, får
man et udtryk for de bevægelser, der er sket i de forbrugte mængder. En sådan
beregning giver som resultat, at der fra 1947 til 1964 er sket en mængdemæssig,
d. v. s. reel, stigning i det private forbrug på omtrent 80 pct.
Det må dog tages i betragtning, at der i dag er flere mennesker om at dele
de forbrugte mængder end i 1947. I den omhandlede periode er folketallet steget
med 14 pct., d. v. s. at forbruget pr. indbygger målt i faste priser er forøget med
56 pct.
Samtidig med den kraftige stigning i forbruget er der sket store ændrin
ger i forbrugets sammensætning på de forskellige grupper af varer og tjenester
— forskydninger, der også har gjort sig gældende for tekstilvarerne.
Nedenstående er anført en beregning af bevægelserne i tekstilforbrugets andel
af det samlede private forbrug i perioden 1947—1964 (målt i de fra år til år
gældende priser).
Tekstil]orbrugets andel af det totale private forbrug.
1947
1950
1953
1957
1961
1964
--------------------------- pct.-------------------

Beklædning, garner, metervarer m. v. . .
Boligtekstiler ............................................

10,0 12,0
................

9,7
0,9

8,3
0,9

7,4

6,8

1,2

1,2

Tekstilvarer i alt.....................................

................

10,6

9,2

8,6

8,0

Fra 1947 til 1950 steg forbruget af tekstiler stærkere end det øvrige forbrug,
idet de ved krigsafslutningen i 1945 halvtomme klæde- og dækketøjsskabe skulle
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fyldes op. Tekstilforbrugets forholdsmæssige andel toppede i 1950—51 og har
derefter været fortsat faldende.
Størrelsen af det private tekstilforbrug fremgår af den følgende oversigt, der
også viser størrelsen af det samlede forbrug samt af forbruget af varige forbrugs
goder og udlandsrejser, de to hovedposter, der har udvist den stærkeste stigning.
Det private forbrug 1953—1964.
Stigning
1953-64 1957-64

1953

1957

. 1913
. 2322
.
439
. 13382

2039
3078
610
16282

2565
5507
913
20967

3140
7275
1285
27750

64
213
193
107

54
136
111
70

Forbrug i alt............... . 18056

22009

29952

39450

118

79

Tekstiler......................
Varige forbrugsgoder .
Udgifter i udlandet . .
Øvrige forbrug..........

1961

1964

pct.

Forbruget af tekstiler udgjorde i 1953 knap 2 milliarder kr. og steg kun gan
ske svagt frem til 1957, da de 2 milliarder blev passeret. Fra 1957 til 1964 ud
viste tekstilforbruget derimod en ganske anselig stigning fra 2 milliarder til mere
end 3 milliarder kr., d. v. s. en stigning på over 50 pct.
Stigningen kan dog ikke stå mål med forøgelsen af det samlede private for
brug, der fra 1957 til 1964 steg med omtrent 80 pct., og slet ikke med udviklin
gen i forbruget af varige forbrugsgoder (herunder egen bil) og udlandsrejser,
der blev mere end fordoblet i denne periode.
De ændringer, der har fundet sted i forbrugets sammensætning, kan også
aflæses af de undersøgelser af indkomstens anvendelse hos lønmodtagerhusstande,
som Det statistiske Departement foretager med visse års mellemrum. Resulta
terne af de sidste to undersøgelser er anført i nedenstående oversigt.

Lønmodtagernes forbrugsudgifter i 1955 og 1963.
Procentvis fordeling.
1955

1963

Stigning eller
fald

Beklædning til mænd og drenge............................
Beklædning til kvinder og piger.............................
Småbømsudstyr, garn m. v.........................................

4,3
4,7
0,6

3,7
4,4
0,5

--0,6
-0,3
-0,1

Beklædning m. v. i alt..............................................
Bolig, varme, lys.........................................................
Føde- og drikkevarer.................................................
Tobaksvarer .................................................................

9,6
14,8
30,9
5,3

8,6
13,1
27,2
5,2

-1,0
1,7
-3,7
-0,1
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Stigning eller
1955

1963

Egen bil...............................
Ferie og fritidsbeskæftigelse
Fjernsyn og radio...............
Andre forbrugsudgifter . . .

3,6
3,8
0,8
31,2

8,1
5,2
1,7
30,9

fald
+ 4,5
+ 1,4
+ 0,9
4-0,3

Tilsammen ..........................

100,0

100,0

—

Fra 1955 til 1963 er der sket en forskydning fra de mere elementære goder
til de mere luksusprægede, hvilket er i god overensstemmelse med den stærke
stigning, der har fundet sted i realindkomsten i den pågældende periode.
Udgiften til beklædning og lign, er faldet fra at udgøre 9,6 pct. af samtlige
forbrugsudgifter til at udgøre 8,6 pct., beklædningsudgiften er faldet forholds
vis mere for mænd og drenge end for kvinder og piger.
Posterne bolig, føde- og drikkevarer og tobaksvarer udgør en mindre andel
i 1963 end i 1955, medens udgifterne til egen bil, ferie og fritidsbeskæftigelse
samt radio og fjernsyn er steget relativt.
Som nævnt ovenfor er der sket en forskydning i tekstilforbrugets sammensæt
ning, således som det ses af nedenstående tabel, der omfatter det samlede tekstil
forbrug, d. v. s. det private forbrug, offentlige varekøb og udlændinges køb her
i landet.

Det samlede tekstilforbrug fordelt på hovedgrupper.
1953
1957
1961
1964
------------------------ mill. kr.--------------------

Tekstilvarer i alt......................................

2071

Heraf (i pct.):
Beklædning ................................................
Garner, metervarer m. v......................... .
Boligtekstiler .............................................

72
19
9

2232

2828

3460

------------ pct. -

73
17
10

70
17
13

70
16
14

Boligtekstiler omfatter gulvtæpper, gardiner, sengelinned, dækketøj, hånd
klæder og lign., og denne varegruppes andel af tekstilforbruget har været sta
dig stigende i de senere år, fra 9 pct. i 1953 til 14 pct. i 1964, medens beklæd
ningsgruppens andel og andelen for gruppen garner, metervarer m. v. (her
under babyudstyr) har været faldende.
For det private tekstilforbrugs vedkommende er i den følgende tabel givet
oplysning om den samlede omsætning inden for de tre hovedgrupper samt en
beregning af omsætningens størrelse pr. indbygger.
16
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Det private tekstilforbrug pr. indbygger 1953—64.
1953
1957
1961
1964
----------------------mill. kr.----------------------

Forbrug i alt....................................................
Heraf:
Beklædning .................................................
Garner, metervarer m. v...........................
Boligtekstiler................................................
Forbrug pr. indbygger.................................
Heraf :
Beklædning .................................................
Garner, metervarer m. v...........................
Boligtekstiler................................................

1913

2039

2565

3140

1379
366
168

1484
347
208

1788
427
350

1[ 2685
J
455

----------- kr.556
454

666

438
316
84
38

331
77
46

388 ]1
92 J
76

569
97

Det private forbrug af tekstiler udgjorde i 1964 666 kr. pr. indbygger mod
omkring 450 kr. i midten af 1950’eme. Boligtekstilernes stigende betydning
fremgår klart af de anførte tal.
På grundlag af statistikken over industriproduktionen samt statistikken over
indførsel og udførsel kan der for nogle vigtige tekstilvarer foretages en bereg
ning af den årlige forsyning, nemlig: produktion + indførsel 4- udførsel, d. v. s.
det årlige forbrug, når bortses fra lagerforskydninger. Tallene omfatter ikke
skræddersyet eller hjemmesyet tøj.
Forsyningen med nogle vigtige beklædningsartikler samt tæpper.
1953

Herre- og drengekonfektion:
Frakker (undt. gummi og plastic) 542
Klædninger .................................... 478
Enkelte jakker...............................
183
Enkelte benklæder:
lange uldne...............................
andre ..........................................
Dame- og pigekonfektion:
Frakker, kåber (undt. gummi og
plastic)........................................ 821
Kjoler ............................................. 1108
Skjorter................................................ 3800
Kitler ..................................................
701

Gulvtæpper og -tøj (undt. kokos og
3081
sisal)
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1957

1959
1000 stk.

1961

1963

328
387
271

310
319
412

364
414
328

570
497
332

...
...

1397
862

1401
1189

1487
917

757
1218
3700
818

827
1455
4900
817

902
1916
4700
911

1068
2059
5100
1161

------------- 1000 kg---------------------------

3326

3736

5087

7174

For herrekonfektionens vedkommende ses det i oversigten, hvorledes habit
ten i 1950’eme blev trængt tilbage af den enkelte jakke (og benklæder), men
nu er ved at genvinde noget af den tabte position. Inden for damekonfektion
bemærkes den meget stærke stigning i forsyningen med kjoler. Endelig er for
syningen med gulvtæpper steget næsten eksplosivt i de første år af 1960’erne.
Som allerede omtalt har tekstilforbrugets andel af det samlede forbrug
(målt i de til enhver tid gældende priser) været vigende siden begyndelsen af
1950’erne.
Elimineres prisbevægelserne ved beregning af såvel tekstilforbruget som det
samlede forbrug i faste priser (i dette tilfælde priserne i 1955), når man til
det bemærkelsesværdige resultat, at fra 1957 til 1964 er tekstilforbrugets andel
af det samlede private forbrug steget, idet forbruget af tekstiler i denne pe
riode er forøget med 47 pct., medens det samlede forbrug kun er steget med 42
pct. I begyndelsen af 1950’eme var tekstilforbruget derimod faldende, ikke blot i
forhold til det samlede forbrug, men også absolut; i 1957 var tekstilforbruget
målt i faste priser således mindre end i de første år af 1950’eme.
Forklaringen på denne helt modsatte udvikling siden 1957 i tekstilforbrugets
markedsandel, alt efter om man måler forbruget i løbende priser eller i faste
priser, er selvsagt, at priserne på tekstiler er steget mindre end priserne på de
øvrige varer og tjenester, der indgår i forbruget.
Det relative prisfald på tekstilvarer har betydet, at konkurrencestillingen
over for andre goder i kampen om forbrugernes penge er blevet styrket rent
mængdemæssigt.
Hvorledes ville det være gået, hvis tekstilpriserne var steget i takt med det
almindelige prisniveau. De solgte mængder havde udvist en mindre stigning,
men hvorledes ville tekstilomsætningen målt i løbende priser have udviklet sig.
Svaret afhænger af, hvor stærkt forbrugerne vil reagere over for en relativ for
dyrelse af tekstilvarerne. Dette ved vi ikke noget bestemt om, men mon ikke
resultatet var blevet en så begrænset nedgang i de indkøbte mængder, at tekstil
forbruget så nogenlunde havde bevaret sin andel af forbruget målt i løbende
priser.
Er denne antagelse rigtig, betyder det, at tekstilomsætningens faldende andel
af det samlede salg af forbrugsgoder og tjenesteydelser under de senere års
højkonjunktur udelukkende må tilskrives det relative prisfald.
Det kan herfra videre sluttes, at det ikke er nogen »naturlov«, at tekstil
forbrugets relative betydning falder med stigende realindkomst. Menneskene
befinder sig stadigvæk på forfængelighedens marked samtidig med, at de får
bedre råd til at være der.

16*

243

HVORFOR HEDDER DET SÅDAN?
Af undervisningsleder Vagn Jacobsen.

Tænk hvilken fordel det ville være i en så vigtig og omfattende gruppe af for
brugsvarer som tekstil at have blot nogenlunde præcise, veldefinerede og enty
dige benævnelser. Men sådan forholder det sig desværre ikke. Tværtimod er der
næppe noget felt, hvor begrebsforvirring hersker mere udbredt end netop i tekstil
terminologien, og jo mere man forsøger at danne sig et overblik over tekstilud
tryk og deres oprindelse, des mere bliver man klar over, at der ikke er og aldrig
har været logiske og klare retningslinier for fastsættelsen af de tekstile handels
betegnelser.
Helt bortset fra de fantasinavne, som de skiftende moder bringer med sig og
som oftest kun lever så længe som moden selv, er der mellem 2000 og 3000
»klassiske« varenavne. D. v. s. betegnelser, som er overleveret gennem århundre
der eller måske blot årtier, men dog navne, som må siges at være indgået per
manent i terminologien. Det er helt klart, at den almindelige forbruger, som jo
i tidens løb kommer ud for et særdeles bredt udvalg af tekstiler, ikke kan kende
ret mange af de talrige navne, som varerne sælges under, og — lad os være
helt ærlige — hvor mange fagfolk er i stand til at gøre rede for mere end nogle
få hundrede?
Selve det at spinde garn af fibre og væve gamet til stof har været kendt i år
tusinder og er vel et af verdens allerældste erhverv. Således var kendskabet til
vævning udbredt i Ægypten allerede 4000 år før vor tidsregning og måske endnu
tidligere i Kina.
Efterhånden som folkeslagene kom i berøring med hinanden, og der opstod
en livlig samhandel, indtog tekstilerne fra første færd en fremtrædende plads
som handelsobjekt. Det blev nødvendigt at forsyne de forskellige varer med han
delsbetegnelser, helst tillokkende og eksotiske navne, og hvad var da mere nær
liggende end at opkalde dem efter deres oprindelsessted.
I middelalderen, da handelen rigtig blomstrede, var det som bekendt især de
arabiske og persiske byer, der var målet for de europæiske handelsskibe. Fra
disse byer hjembragtes eksotiske stoffer, tørklæder og tæpper med navne, som
anvendes den dag i dag (damask, mousseline, ottoman, smyma, kelim etc.). De
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europæiske middelhavslande Italien, Spanien og Frankrig kom i samme periode
til at spille en stor rolle som handelscentre. Især blev Frankrig gennem sin op
blomstrende silkeindustri toneangivende, og endnu i dag anvendes franske silke
stofbetegnelser i de fleste europæiske lande.
Samhandelen gav folkene anledning til gensidigt at lære hinandens sæder og
skikke at kende, og gennem de produkter, man handlede med, udvidedes kend
skabet til fremmede råstoffer og forarbejdningsmetoder. Man fik øjnene op for
den fantastiske mængde variationsmuligheder, der er alene i vævede stoffer, og
naturligvis måtte de nye varetyper, man skabte, have nye navne, selv om de
kun afveg ganske lidt fra allerede kendte, og det er jo såre menneskeligt, at den
stolte fabrikant opkaldte sin vare efter sig selv (batist), sin datter (georgette),
sin elskerinde (pepita) eller kundernes forventede begejstringsudbrud (merveil
leux = pragtfuld, vidunderlig).
I løbet af de senere år har de nye fibre bragt en masse nye navne ind
i billedet, som i høj grad har medvirket til at øge forvirringen og et udtømmende
svar på spørgsmålet, Hvorfor hedder det sådan?, ville alene fylde et bindstærkt
værk. Her vil det imidlertid kun være muligt at omtale nogle få eksempler på
almindeligt forekommende varenavne og deres oprindelse.
Som tidligere nævnt er mange stoffer opkaldt efter deres oprindelsessted. Det
gælder f. eks. axminster, der er navnet på en type luvtæpper, som først frem
stilledes i Axminster i England. En anden kendt tæppetype, wilton, har fået navn
efter byen Wilton i grevskabet Wiltshire, som er hovedsæde for den engelske
tæppeindustri, og nøjagtig det samme tæppe sælges under betegnelsen tournay
efter den belgiske tæppeindustriby af samme navn. Den almindeligste lagenvare,
dowlas, stammer fra en lille fransk by, Daoulas i Bretagne. Damask var oprinde
ligt mønstrede silkestoffer fra Damaskus, mousseline fra den tyrkiske by Mossul,
og ottoman er simpelthen stoffer fra det ottomaniske (osmanniske = tyrkiske)
rige. Tweed-stoiierne menes opkaldt efter floden Tweed i det sydlige Scotland,
og donegal er en lignende varetype fra grevskabet Donegal i det nordlige Irland.
Den fortrinlige arbejdstøj vare og til cowboybukser, jeans og anden fritidsbe
klædning så populære denim er, som navnet direkte siger, fra den franske by
Nimes (de Nimes). Satin, der både er betegnelsen for en meget stor gruppe
stoffer og samtidig navnet på den ene af hovedbindingeme i vævning, har fået
navn efter den kinesiske udskibsningshavn Tzu-ting (den hedder nu Chuan
chow). — Der kunne nævnes utallige andre tekstiler, der er navngivet efter deres
geografiske tilknytning, og ved en nøjere granskning ville det sikkert vise sig at
være de fleste.

En anden stor gruppe af tekstilbetegnelser skyldes mere eller mindre ram
mende og mere eller mindre fantasifulde forsøg på at beskrive stoffets karakter
eller udseende. Bortset fra pelsimitationeme, hvor man direkte har tilstræbt at
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Slangudtryk kan gro fast som varenavne. Sildebensvævet er en officiel betegnelse.

efterligne forskellige til pelsværk attraktive dyreskind som persianer, astrakhan,
breitschwanz, ozelot etc., finder man bl. a. henvisninger til dyreskind i navne
som biber (bæver), buckskin (hjorteskind), doeskin (dåskind) og moleskin
(muldvarpeskind). Lidt mere fantasifuld er f. eks. det franske silkestofnavn peau
d’ange, der betyder englehud, whipcord (piskesnor), pinhead (knappenålshove
der) og salt og peber efter stoffets karakteristiske nistrede udseende. Endvidere
kan nævnes opal, der efter sit matte, mælkehvide udseende er opkaldt efter ædel
stenen af samme navn, sildeben, der er varer, som viser skiftevis højre- og venstregradet køper og duvetine, afledt af det franske duvet, som betyder dun. I nav
net stout ligger, at det er en kraftig og modstandsdygtig vare, og betegnelsen
atlask fortæller direkte den arabiskkyndige, at der er tale om en glat vare.
Nogle stofnavne henviser direkte eller indirekte til den anvendte fremstillings
teknik. Således kommer tekstil, der ganske vist i dag er fællesbetegnelsen for alle
slags vævede, strikkede, flettede og spundne varer, oprindeligt af latin textilis,
som betyder vævet. Den måde, varen er vævet på, er angivet i navne som køper,
twill, drilling, satin, panama (som fletningen i panamahatte) og lærred, der er
hør- og bomuldsvæverens udtryk for toskaftsbindingen. Lærred er iøvrigt et gam
melt dansk ord (opr. lerudh, lærret), sammensat af »lin« og en afledning af
»rive« jf. oldnordisk »ript« og betyder egentlig blot tøjstykke. Et andet gam
melt dansk ord, klæde, menes oprindelig lånt fra frisisk jf. oldfrisisk klath, der
betyder klæg eller klæbe og henviser til valkningen, hvortil anvendtes valkelér.
Til de gamle danske tekstilbetegnelser hører endvidere vadmel. Betegnelsen går
helt tilbage til oldnordisk »vaömal« og betød egentlig et bestemt mål klæde,
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som man dengang brugte som betalingsmiddel. Oprindelig var det et simpelt,
hjemmevævet, ufarvet, uldent stof, som anvendtes af bønderne og derfor blev
symbol på almuen. I dag forstår man ved vadmel tykke, men porøse og derfor
relativt lette strøggamsvarer til dameovertøj, især forårs- og sommerfrakker.

Også råmaterialerne, de såkaldte tekstilfibre, har sat deres spor i tekstiltermi
nologien. Dog uden at der af den grund er opstået mere oplysende og korrekte
betegnelser. Mange stoffer, som har navn efter det materiale, de oprindeligt
fremstilledes af, er senere blevet efterlignet i andre materialer, men alligevel
bragt på markedet under den originale betegnelse. Dette forhold har undertiden
medført, at den originale vare er gledet helt ud af billedet, medens imitationerne
lever videre i bedste velgående stadig under det oprindelige navn, som derved
har fået en helt anden mening eller i hvert fald mistet sin egentlige betydning.
Sådan er det f. eks. gået med serge, der stammer fra fransk og er direkte af
ledt af sericum, det latinske ord for silke. Nu fremstilles serge af næsten alle
mulige materialer (dog sjældent af silke) til så vidt forskellige formål som habit
ter, kjoler, slips, foer m. m., og det eneste fælles kendetegn er i dag bindingen,
der i visse tilfælde er en ligesidet, i andre en uligesidet kiper.
Et slående eksempel på tekstilnavnes degradering har vi i vigognegarn. Vi
gogne, det franske navn for vicuna, er i virkeligheden en meget fin lamauld og
det mest eksklusive tekstilmateriale, der eksisterer. Ikke desto mindre bruges be
tegnelsen nu bl. a. om bomuldsaffaldsgamer, f. eks. sådanne, som anvendes til
gulvklude. Uldspind — det i original udgave særdeles tiltalende gardinstof —
fremstilles også helt eller overvejende af rayonuld, og den for tiden så populære
kjolevare, silkelærred, har intet med silke at gøre, men er slet og ret en hørlær
redsimitation af rayonuld.

Når talen er om selve klædedragten, kan de fleste udtale sig med en vis sag
kundskab, og selv om betegnelserne er legio, er der næppe terminologiproblemer
på dette felt. Tøj er jo nemlig — om ikke ligefrem noget vi fødes med — så
dog noget vi stifter bekendtskab med i en meget tidlig alder, og ord som sko,
bukser og trøje er blandt de allerførste, vi lærer at kende.
Selv om udviklingen og de skiftende moder gennem tiderne har ændret såvel
mands- som kvindedragten en hel del, bruger vi i vid udstrækning de samme be
tegnelser om vore klæder, som vore forfædre har anvendt gennem århundreder.
En kjole er f. eks. stadig en kjole, uanset hvilke variationer den måtte forekomme
i, og selve ordet angives blot at stamme fra »kort« ligesom kjortel, skørt og
skjorte, hvilket måske umiddelbart kan forekomme lidt besynderligt, da netop
disse beklædningsgenstande i tidens løb har haft meget varierende længder.
Frankrig har været modens højborg gennem generationer, og ikke alene de
mere eller mindre specielle modenavne, men også mange af de almindeligere
betegnelser stammer fra fransk. Således kommer ordet bluse af den gamle fran-
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Der er en etymologisk sammenhæng mellem ordene
»kjole« og »kort«.

ske betegnelse bliaud, og frakke, der tidligere hed — og endnu på visse dialekter
forekommer som — frak, er simpelthen en fordanskning af froc. Også navnet
jakke, der først blev brugt om den korte trøje, som man bar over panserskjorten,
stammer fra fransk, og den populære blazer hedder sådan på grund af det klub
mærke eller våbenskjold, som hyppigt er anbragt på dette klædningsstykkes bryst
lomme (af blason = våbenskjold).
Ordet bukser, som er dannet af buk-hose, det vil sige hoser (hylster) af bukke
skind, betragtedes tidligere som et — mildt sagt — folkeligt udtryk. Var man
endelig nødt til at omtale en så »vulgær beklædningsdel«, hvilket i sig selv var
pinligt, brugte man ord som unævnelige eller, hvis man ligefrem dristede sig til
at spøge med emnet, permissioner af latin permissio, der betyder tilladelse.
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Som bekendt var det oprindeligt manden, der havde bukserne på. Men også
på dette område har kvinden trængt sig ind og frataget manden eneretten til
hans hævdvundne tegn på mandfolkeværdighed. Hans forståelige krænkelse kom
mer til udtryk i betegnelsen slacks, der betyder næsvished.
Den i vort klima så uundværlige cotton-coat (bomuldsfrakke) optræder un
dertiden som trench-coat, der betyder skyttegravsfrakke og i virkeligheden er
inspireret af de engelske soldaters regnfrakke. Ofte træffer vi den som raglanfrakke, opkaldt efter den engelske general, lord Raglan, som i slaget ved Water
loo i 1815 mistede sin »sværdarm« og i den anledning opfandt det bekvemme
snit, der er karakteristisk for denne frakke, og som især gør den nem at tage
af og på.
Et moderne eksempel på, hvordan tøjnavne kan opstå, har vi i bikinidragten.
Bikinien lanceredes i sommeren 1946, samme år som de amerikanske atom
bombeforsøg fandt sted på koraløen Bikini. Man kan jo kun gætte på, hvilken
forbindelse der er mellem de to begivenheder, men måske antyder navnet, at
den diminutive, todelte badedragt virkede lige så chokerende som atombombens
opfindelse.
Vort ordforråd om tøj er stort. Det spænder fra haute couturens blomstrende
og poetiske navne over det mere hverdagsagtige til deciderede slangudtryk, som
forøvrigt tit kan være forbløffende pletskud. Vi bruger mange ord om tøj og på
tøj, men det er måske ikke så mærkeligt endda, for — som Broby-Johansen skri
ver i sin fortrinlige bog »Krop og Klær« — »Vi har vænnet os i den grad til
klær, at vi opfatter dem som en ikke uvæsentlig del af vor personlighed«.
Og hvad interesserer et menneske mere end dets egen personlighed?
Der kunne nævnes mange eksempler på navne, der antyder ét, men i virke
ligheden bruges om noget helt andet, og den gennem de senere år nærmest eks
plosive udvikling af nye tekstilmaterialer har skænket os flere hundrede nye
navne, der har øget forvirringen ikke så lidt. Derfor er det vel her på sin plads
at beskæftige sig lidt nærmere med emnet.

Tekstilfibrene.
1 en redegørelse, der beskæftiger sig med tekstilterminologi, kommer man ikke
uden om en omtale af tekstilterminologiudvalget, hvis indsats er det første virke
ligt konkrete forsøg på at rydde op i det tekstile fagsprogs jungle.
Udvalget for tekstilterminologi blev nedsat i 1952 på initiativ af Textilfabrikantforeningen i samarbejde med Danmarks Textiltekniske Forening og Termi
nologicentralen, med — som det hedder i indledningen til udvalgets publikatio
ner — »den opgave at bringe orden i den sprogforvirring, der gør sig gældende
på mangfoldige områder inden for tekstilterminologien, og som bl. a. vil have
betydning på områdernes kvalitetsmærkning, toldnomenklatur etc.« — Ingen
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der har med tekstil at gøre, kan være i tvivl om betydningen af denne opgaves
løsning. Tænk blot på, hvor mange misforståelser og irritationsmomenter man
ville blive sparet for, hvis der var bare lidt mere system i fagsproget.
For en ordens skyld skal det tilføjes, at udvalget foruden faglige eksperter om
fatter særligt sprogkyndige, således at opgaven også i sproglig henseende er sik
ret en korrekt løsning. Udvalgets fremgangsmåde har iøvrigt været, successive
at udarbejde forslag til terminologi vedrørende bl. a. uld, silke, hør, bomuld,
kemofibre o. s. v. og udsende forslagene til institutioner og virksomheder med
anmodning om at tilstille udvalget eventuelle indvendinger eller kommentarer.
Forslaget har derefter atter været behandlet sammen med de fra branchen og
andre kyndige indkomne bemærkninger, og ud fra dette er så udarbejdet en
»foreløbig meddelelse om terminologi vedrørende ......
Når arbejdet er afsluttet, er det tanken at udsende en endelig publikation, som
skal samle alle de foreløbige meddelelser. Imidlertid har der været en pause i
udvalgets arbejde siden 1959, men der er dog stadig håb om, at opgaven atter
tages op, og det betydningsfulde arbejde fuldføres. Navnlig de mange betegnel
ser på kemofibre gør en fortsættelse ønskelig.
Noget af det første, tekstilterminologiudvalget beskæftigede sig med, var teks
tilmaterialerne og allerede med den indsats, der hidtil er gjort, er der ydet et
værdifuldt bidrag til en nøjagtigere afgrænset betydning af en række fagudtryk
inden for dette område.
Prøver man at danne sig et overblik over de råmaterialer, som anvendes i teks
tilindustrien i dag, vil man se, at der er tale om to hovedgrupper af fibre, natur
fibrene, som findes i naturen direkte i den form, hvori de anvendes som spindemateriale, og kemofibrene, de fabriksfremstillede fibre (engelsk: man-madefibres).
Indtil slutningen af det forrige århundrede måtte man klare sig med de i natu
ren forekommende spindematerialer. Men de ældste af dem, uld og hør, har men
nesket til gengæld mere — sandsynligvis endda langt mere*) — end 6000 års
erfaring i at fremstille tekstiler af.
Naturfibrene får vi dels fra planteriget, f. eks. hør og bomuld, dels fra dyre
riget, uld og silke, samt fra mineralriget, asbest.
Trods de mange og meget omtalte nye fabriksfremstillede fibre er bomuld sta
dig det mest anvendte tekstilmateriale. Selve navnet bomuld har vi fra tysk
Baumwolle, der egentlig betyder træuld. Denne betegnelse stammer fra de tid
ligste beretninger, der nåede Europa om dette materiale, og som gik ud på, at
det var uld fra får, der voksede på træer!
*) Konservator Hans Helbæk, Nationalmuseet, omtaler i en artikel i ’Archaeology’, vol. 16,1963,
“Textiles from Catal Hüyük”, fund af textiler, som menes at være af uld og plantefibre og
mindst 8500 år gamle.
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Hørplanten regnes for den ældste kulturplante i verden, og sammen med uld
udgjorde hørtaven, som nævnt, menneskets første spindemateriale. Betegnelsen
hør menes beslægtet med hår, men der hersker iøvrigt nogen usikkerhed med
hensyn til ordets oprindelse. Hørvarer kan være vævet af lingarn, d. v. s. garn af
heglet hør, men de kan også være fremstillet af de grovere og mere uregelmæs
sige blårgarner. En hellinned vare er vævet af hørgarn, men kan — som det ofte
er tilfældet f. eks. i hellinnede viskestykker, indeholde indtil 15 % effektgamer
af andre fibre. Betegnelsen halvlinned dækker vævede varer indeholdende mindst
45 % hør.

Sådan forestillede man sig tidligere bomuldsavlen. Tysk træsnit fra 1654.

Ordet uld, hvis oprindelse og betydning fortaber sig i en fjern indo-europæisk
fortid, forekommer i dag i mange sammensætninger, men når uld står alene,
betegner det altid fåreuld. De øvrige dyrehår, der anvendes som tekstilmateriale,
f. eks. fra angorageden, alpacaen, cashmeregeden og angorakaninen, betegnes
henholdsvis mohair eller mohairuld, alpaca eller alpacauld, cashmere eller cashmereuld og angora eller angorauld.
I forbindelser som rayonuld, acetatuld og nylonuld angiver stavelsen -uld
udelukkende, at der er tale om et kortfibret materiale i modsætning til f. eks.
rayon og nylon, der er uendeligt lange fibre. Rayonuld har altså lige så lidt med
uld at gøre som bomuld eller træuld.
Uld er et attraktivt tekstilmateriale og vel derfor en af de mest misbrugte be
tegnelser. Terminologiudvalget har gjort en særlig indsats for fastlæggelsen af en
række uld-udtryk, så deres betydning begrænses til, hvad publikum normalt for
binder dem med.
Ren uld er betegnelsen for garn og varer, fremstillet af ny uld, d. v. s. uld
klippet af levende får, med et indhold af højst 5 % effektgamer. Udtrykket sva
rer til det tyske reine Schurwolle og det engelske pure virgin wool.

252

Heluldne varer kan derimod være af såvel opkradset som af ny uld eller en
blanding af begge dele, og de må indeholde indtil 3 % andre fibre end uld for
uden 5 % effektgamer.

En halvulden vare skal indeholde mindst 50 % ny eller opkradset uld, men
om udtrykket ulden er ingen nøjagtig betydning fastlagt, og man kan undertiden
komme ud for, at en »ulden vare« indeholder forsvindende lidt uld, eller at ud
trykket simpelthen bruges om en lådden vare uden smålig skelen til, hvilket
materiale den iøvrigt er fremstillet af.
Kamgarn har indenfor branchen i en vis udstrækning været anvendt som
betegnelse for kæmmede garner, uanset hvilket materiale de var af. Derimod er
der næppe tvivl om, at forbrugeren almindeligvis opfatter kamgarn udelukkende
som varer af uld. Terminologiudvalget har derfor — uden at møde protester —
vedtaget, at betegnelsen kamgarn kun bør anvendes om garn og varer af kæm
met uld, medens kæmmede garner af andre fibre end uld bør betegnes kæmmet
garn, f. eks. kæmmet bomuldsgarn, kæmmet rayonuldsgarn etc.
Foruden hårfibrene har mennesket i dyreriget fundet et andet værdifuldt teks
tilmateriale, nemlig silke. Silkens hjemland er Kina, og også selve ordet silke
stammer oprindeligt fra det kinesiske »se«. Undertiden bruges betegnelsen natur
silke for at pointere, at der ikke er tale om kunstsilke. Derimod bør udtrykket
helsilke undgås, da det kan opfattes som en kvantitetsangivelse i stedet for en
kvalitetsbetegnelse.

Den gruppe af tekstilmaterialer, der går under fællesbetegnelsen kemofibre,
omfatter fibre af ubegrænset længde, filamentfibre, og fibre af begrænset længde,
stapelfibre, fremstillet af regenererede, syntetiske eller uorganiske stoffer.
Det, der oprindeligt startede udviklingen af kemofibre, var 3—400 år gamle
teorier, udsprunget af studier af silkesommerfuglens liv og levned, og som gik
ud på, at det måtte være muligt for mennesket at efterligne den tilsyneladende
simple proces, der bestod i, at en sommerfuglelarve åd sig stor og tyk i morbær
blade og derefter var i stand til at spinde en tråd, som man dengang betragtede
som dronningen blandt tekstilmaterialerne. Da det efter mange mislykkede for
søg endelig i slutningen af forrige århundrede lykkedes at fremstille en lang fiber
af cellulose, var det derfor ganske naturligt, at man kaldte produktet kunstsilke.
Det var jo det, man hele tiden havde stræbt mod: ad kunstig vej at fremstille
silke. Betegnelsen kunstsilke har man dog nu på næsten alle sprog erstattet med
rayon, der stammer fra fransk og betyder stråle. Dette skyldes sikkert først og
fremmest, at et ord som kunstsilke — analogt med f. eks. kunsthonning — anty
der, at der er tale om et surrogat. Men desuden er der naturligvis også sket en
væsentlig kvalitetsforbedring i løbet af de ca. 80 år, materialet har været
kendt, selv om fremstillingsprincippeme stadig er de samme.
Ordet celluld har man samtidig valgt at erstatte med betegnelsen rayonuld,
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hvilket er i overensstemmelse med norsk og svensk sprogbrug (rayonull). Det
skal imidlertid kraftigt understreges, at den korrekte betegnelse er rayonuld og
ikke uldrayon eller andre hjemmelavede udtryk, som alt for ofte ses i annoncer,
kataloger og andre varebeskrivelser.
Den almindeligste rayontype er viscoserayon. Viscose kommer af det latinske
viscosus, der betyder klæbrig og henviser til spindeopløsningens sirupagtige kon
sistens. Den udspundne fiber består af ren cellulose og optræder foruden under
de generelle betegnelser, rayon og rayonuld, under en række indregistrerede
navne som Vistra, Fibro, Fiocco, Danuflor, Floxan, Tenasco og mange flere.
Kobberrayon er den ældste af de rayontyper, der anvendes i dag, men dækker
kun få procent af det samlede rayonforbrug. Fiberen består lige som viscose af
ren cellulose, men vil oftest forekomme under et eller andet indregistreret vare
mærke, hvoraf vel nok Bemberg og Cuprama hører til de bedst kendte.
Den tredie rayontype, acetatrayon, er, som det antydes i navnet (af latin: acetum = eddike), fremstillet af en forbindelse af eddikesyre og cellulose og har
derfor egenskaber, der på væsentlige punkter afviger fra de øvrige rayontyper.
Til de almindeligt kendte varemærker af acetatrayon og acetatrayonuld hører
Celanese, Drawinella, Rhodia og Seraceta.
Relativt nyt er triacetat, som i virkeligheden er et halvfabrikat af acetatrayon.
Det vil sige, at man faktisk har været i stand til at fremstille dette materiale,
der har en del gode egenskaber fælles med de syntetiske fibre, allerede omkring
århundredskiftet. Men først efter de syntetiske fibres fremkomst — og med dem
de højt besungne »wash-and-wear«-egenskaber — har man fået øjnene op for,
at triacetat egentlig er et ganske udmærket tekstilmateriale. Triacetat optræder
på markedet bl. a. under varemærker som Arnel og Tricel.
Alle de foran omtalte kemofibre henregnes til gruppen regenererede fibre,
d. v. s. fibre fremstillet ud fra naturlige høj molekylære stoffer (cellulose), idet
betegnelsen regenereret stammer fra latin, re + generare, som betyder genføde
eller gendanne.
Den anden store gruppe af kemofibre er de syntetiske fibre, der af termino
logiudvalget er defineret som fibre af begrænset eller ubegrænset længde, frem
stillet ud fra relativt enkelt sammensatte organiske forbindelser. Syntetisk kom
mer af græsk synthesis og betyder sammenføjende.
Det begyndte som bekendt med nylon i 1938, og i dag er der henved tusind
nye mirakelfibre — hvis man ellers skal tro de herrer fiberproducenter. Helt så
galt er det dog ikke. I virkeligheden er der kun tale om en halv snes forskellige,
og af dem er det især de fire første i nedenstående oversigt, der har fundet ud
bredt og alsidig anvendelse som tekstilmateriale.
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Inddeling af syntetiske fibre:

polyamid - fibre
polyester - fibre
polyacryl - fibre
Polyvinylchlorid - fibre
polyvinyliden - fibre
polyurethan - fibre
polyvinylalkohol - fibre
polyolefin - fibre
polystyren - fibre

f. eks. Nylon og Perlon
f. eks. Terylene og Diolen
f. eks. Orlon og Dralon
f. eks. Rhovyl og PCU

De mange handelsnavne, som de syntetiske fibre optræder under, er opstået
på denne måde:
Omtrent samtidig med nylon udvikledes i Tyskland et lignende materiale,
Perlon, og efter krigen blev disse nye fibre sat i produktion verden over på licens
fra opfinderfirmaeme og af den enkelte fabrikant sendt på markedet under et
af ham opfundet og indregistreret navn, hvis oprindelse eller motivering fore
kommer helt tilfældig. Fibre som Amilan, Enkalon, Grilon, Kapron, Liilion,

De mange betegnelser på kemo
fibre volder både handlende og
forbrugerne besvær. Illustration
fra Dansk Textil Instituts ind
bydelse til handelskurser 1962.
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Nylsuisse, Rilsan og mange flere er — omend i kemisk henseende lidt forskellige
— så dog med hensyn til praktiske egenskaber identiske med nylon og Perlon.
I 1941 fandt to engelske kemikere ud af at fremstille polyester, og i 1947 ud
tog den store britiske koncern Imperial Chemical Industries Ltd. (I.C.I.) ver
denspatent på polyesterfremstilling undtagen for U.S.A., hvor rettighederne blev
købt af nylon-opfinder-firmaet E. I. du Pont de Nemours and Co., og den
videre udvikling forløb ganske som for polyamidfibrenes vedkommende: Du
Pont gik i gang med at fremstille en polyesterfiber, som man døbte Dacron, I. C.
I. producerede en fiber mage til, som fik navnet Terylene, og fra 1953 har I. C.
I. lånt opskriften ud til fiberproducenter i Frankrig, Italien, Tyskland, Holland,
Japan m. fl., som producerer polyesterfibre under navne som Tergal, Terital,
Trevira, Diolen, Enkalene, Terlenka, Tetoron og mange andre.
Så fulgte du Pont nylon-successen op med polyacrylfiberen Orlon, som hurtigt
fik adskillige artsfæller, Acrilan, Cashmilon, Courtelle, Dralon, Exlan, Vonnel
etc.
Det er jo indlysende, at denne udvikling ikke just har bidraget til overskuelig
hed og system.
Imidlertid er det ved hjælp af den foran viste opdeling af de syntetiske fibre
efter deres kemi, der jo samtidig er bestemmende for såvel fabrikations- som
brugsegenskaber, muligt at danne sig et nogenlunde overblik over det, man med
god ret kan kalde de tusind navnes forvirring, og hvis blot fiberproducenteme
altid ville anvende disse generelle fiberbetegnelser i forbindelse med handelsnav
nene, ville allerede meget være nået.
Man kan naturligvis diskutere, hvor velegnede og forståelige de kemiske be
tegnelser er for ikke-kemikere, men det er da i hvert fald en forenkling, kun at
være nødt til at skelne mellem en halv snes forskellige typer frem for at skulle
holde rede på henved tusind navne.
Problemet er internationalt, og der har da også hævet sig stærke røster for en
standardisering af fiberbetegnelserne. Spørgsmålet er nu rejst inden for ISO —
den internationale standardiseringsorganisation — der har nedsat en teknisk ar
bejdsgruppe med det formål at finde frem til internationalt forståelige og vel
egnede fællesnavne for de kendte fibergrupper. Væsentligt er det i den forbin
delse, at sammenslutningen af fiberproducenter (BISFA) har givet udtryk for
en positiv indstilling til et nøgternt og sagligt samarbejde om problemets løsning.
Men selv om initiativet nu er taget, kan der dog godt gå flere år før konkrete
resultater af det vanskelige arbejde foreligger. Vi må altså væbne os med tål
modighed endnu en stund og iøvrigt håbe, at det arbejde, der her på internatio
nal basis er sat i gang, efterhånden vil blive videreført til andre områder af teks
tilterminologien.
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TEKSTILLITTERATUR
Af bibliotekar Bent S. Jessen.

Tekstillitteraturen, set med danske øjne, er en broget skare ord fordelt over et
næsten grænseløst område anbragt i de forskelligste former og steder, ikke sær
lig nemme at få øje — eller fat på — og kun tilgængelige i større mængde, om
man magter mere end sit modersmål.
Lad os prøve at skaffe overblik ved at klarlægge, hvad tekstillitteraturen be
står i.
Hårdt sagt i 80 °/o suppeafkog, 15 °/o genopfriskning — og 5 °/o nyt. Dermed
skal ikke være sagt, at hverken suppeafkoget eller genopfriskningen ikke har deres
berettigelse! En opfindelse kan for eksempel være ubehjælpsomt beskrevet ved
sin fremkomst, mens en senere vurdering runder af, sætter den bedre i forhold
til det gamle, som den skulle afløse eller forbedre, og en stor, velskrevet oversigts
artikel eller endog lærebog kan stå som en solid milepæl og både gøre den øje
blikkelige tilstand op og vise retningen fremefter. Vi må jo heller ikke glemme —
at vi glemmer.
På den anden side må det skærpe vores sans for det væsentlige, dette at der
virkelig findes så meget afkog i litteraturen.
De, hvorfra de litterære produkter flyder, enkelte personer, firmaer og insti
tutioner, har et stedse større ansvar for at holde igen på papirstrømmen og ud
sende så få ting i så kort og lettilgængelig form som muligt.
Vi, der modtager, må skære det overflødige væk; lagerpladsen, også til littera
tur, bliver dyrere med tiden, og med en udbygning af meddelelsesmidlerne vil
et tekstilvidencenter med dataanlæg kunne blive aktuelt.
Nøje sammen med erhvervslivets levekraft hører videnforbrug. Det er bydende
nødvendigt, om en virksomhed ellers kan og vil overleve konkurrencen, skabe
nye behov og udvikle nye produkter, at dens videnforbrug ligger på lige så højt
plan som dens tekniske kunnen. Det vil sige, at virksomheden må have teknikere,
ikke bare til produkt- og procesudviklingsarbejde, men også til teknisk informa
tionsarbejde.
I store virksomheder, og de behøver nuomstunder ikke at være så store endda,
vil man få brug for ingeniører eller folk med anden faglig indsigt, der tillige har
den fornødne uddannelse i teknisk informationsarbejde; dokumentalister er man
allerede begyndt at kalde dette ny erhvervs udøvere.
17
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Dokumentalisterne skal kunne holde styr på den faglige information gennem
deres specialviden om bibliotekstjeneste, litteratursøgningsteknik, informations
systemer, systemer til lagring og genfindelse af lagret information og kommuni
kationsteknik, herunder referattjeneste. Under det sidste punkt gemmer sig også
den dyd at kunne udtrykke sig skriftligt — en dyd, der ikke lægges megen vægt
på under de tekniske studier; i det informationsarbejde, der tager sigte på kun
dekontakt, er det imidlertid vigtigt, at kommunikationsmidlerne er effektive;
ikke blot, for at kunderne kan modtage faglige informationer, men fordi én af
de vigtigste kilder til en virksomheds informationsmateriale er aflæsningen af
kundernes reaktioner, eller sagt på en anden måde: ét af de vigtigste incitamenter
til forbedringer er efterforskningen af reklamationer !
Hvad forstås der ved faglig information? Lære, oplyse, underrette, undervise,
har givet begrebet faglig information den betydning, at vi ud af hele den passive
litteratur modtager personlige oplysninger under aktive former; formålet kan
være at skaffe informationsgiveren ære, skabe impulser, vække til erkendelse, yde
bidrag til løsningen af et problem, måske spare måneders kostbart forsknings
arbejde. Dette formål kan selvfølgelig være kommercielt.

Faglige informationer fremkommer i form af:
a) Rapporter (beskrivelser af ny iagttagelser udsendt til en mindre kreds af
fagfæller).
b) Foredrag (ved møder- og kongresser. Er ofte urimeligt længe om at blive
trykt).
c) Kataloger, brochurer, annoncer (gennem leverandører).
d) Tekniske tidsskrifter, tidsskrifter og seriepublikationer (neutrale, som ikke
udgives af enkelte virksomheder samt firmatidsskrifter og firmaseriepublikationer).
e) Indeksværker (årbøger, adressebøger, udstillingskataloger).
f) Abstractværker (titeloversigter, mest ordnet efter emner og med korte refe
rater af artiklernes indhold).
g) Lærebøger.
h) Håndbøger, leksika.

I de tre sidstnævnte kategorier er forældelsesfaktoren størst, og deres beretti
gelse ligger i, at man her genfinder faglig information.
Faglig information skaffes ved at

1 ) indmelde sig i faglige organisationer.
2) besøge messer.
3) tappe leverandører, boghandlernes boglister, indkøb af bøger.
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4) holde tidsskrifter.
5) knytte kontakt med biblioteker og få deres bogtilvækstlister ; knytte for
bindelse med forskningscentre og få deres rapporter.
Inden for kategorien c) brochurer udgives der for enhver smag, fra papirkur
vens (der ynder dem med de store blikfang og billige slagord) til de mest op
højede hylders i reolen. En god regel er at give sidstnævnte materiale et dato
stempel, så man lettere kan skifte ud med f. eks. ét års mellemrum. De kata
loger, der kan stå som samlekataloger med ringbind, er bedst anbragt alfabetisk
efter fremstiller på en hylde; de bløde tryksager kan ordnes enten emnevis eller
under fremstillere i hængemapper eller kassetter.
Begynder de at »flyde«, er det på tide at sætte dem i kartotek i 3 kataloger
således:
a) Et kort med emneord, dato og fremstillerens navn.
emnekatalog
leverandørkatalog b) Et kort med leverandørens navn og agentens navn og
desuden et kort med agentens navn og leverandørens
navn; det sidste kort kan der naturligvis opføres flere le
verandører på.
varenavnskatalog c) Et kort med varenavn og leverandørs navn.

En hjælp til at finde agenter — leverandører — varenavne er sådanne indeks
værker som »Kompas« og »Ingeniørens Indkøbsbog« foruden de specielle tekstilindeksværker som omtales senere.
Tidsskrifter anskaffer man sig lettest gennem en boghandel. Alle større bog
handlere, der sælger faglitteratur, har som regel også en effektiv abonnementsaf
deling for tidsskrifter, og overbringer man sine ønsker til denne, slipper man for
megen korrespondance og fremmed møntveksling. Man bør undersøge, om der
findes fordelagtige to- eller treårsrater. Valget af tidsskrifter afgøres efter ens
fagområde, og hvor højt ens produktionsniveau ligger. Desuden bør tidsskrift
holdet begrænses efter det antal medarbejdere, der skal læse dem, og den mængde
information, der kan fordøjes og lægges på lager til genfindelse. Derved kommer
vi ind på udnyttelsen af et tidsskrifthold.
De fleste tidsskrifter udkommer månedligt, og man bør ikke belaste en med
arbejder med mere end ca. 5 tidsskrifter. Da udvælgelse og klassifikation af
informationsmateriale må foretages af kvalificerede folk, vil man i mindre og
mellemstore virksomheder lade de tekniske medarbejdere, der dækker tidsskrif
terne, både udvælge artikler og påføre dem klassifikationsbetegnelser, måske end
og formå dem til at skrive ca. 5-liniers referater dertil, hvorefter materialet kan
indsamles, katalogiseres og arkiveres af mindre kvalifcieret arbejdskraft.
17*
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En væsentlig hjælp til at finde ud af, på hvilke biblioteker man kan låne uden
landske fagtidsskrifter, er den danske årbog »Dansk List-Tech«, København, Bib
liotekscentralen.
Tidsskrifter der alle bringer løbende teknisk information og desuden bringer
referater af bøger, patenter, rapporter og tidsskriftartikler.

DTI: Dansk Textil Institut.
DTB: Danmarks tekniske Bibliotek.
American Dyestuff Reporter, Lowelt, Mass.
Organ for The American Association of Textile
Chemists and Colorists. Referater af tidsskrift
artikler, ny produkter, patenter samt boganmel
delser.
26 hæfter/år. DTI 35/1946-

Farvning og efterbehandling

Bekleidung und Wäsche, Mönchengladbach, BR.
Ny produkter, lejlighedsvis boganmeldelser.
12 hæfter/år. DTI 13/1961-

Beklædningsindustrien

Chemiefasern. Zeitschrift für moderne TextilVerarbeitung, Frankfurt/Main.
Organ for Comité International de la Rayonne
et des Fibres Synthétiques (CIRF) Paris. Medde
lelser fra VDJ-Fachgruppe Textiltechnik ( ADT).
Referater af tidsskriftartikler og bøger.
12 hæfter/år. DTB.

Kemofiberindustrien

The Clothing Institute Journal. London.
Anmeldelser af ny produkter og processer, lejlig
hedsvis boganmeldelser.
4 hæfter/år. DTI 7/1959-

Beklædningsindustrien

Deutsche Textil-Technik, Leipzig, DDR.
Anmeldelser af ny produkter og processer, tids
skriftartikler og DDR-standarder.
12 hæfter/år. DTB.

T ekstilindustrien

Faserforschung und Textiltechnik. Berlin, DDR.
Stort antal referater af tidsskriftartikler, samt
bog- og patentanmeldelser.
12 hæfter/år. DTI 13/1962-

Tekstilindustrien
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Habit, Stockholm.
Anmeldelser af ny produkter.
11 hæfter/år. DTI 3/1963-

Beklædningsindustrien

Hosiery Times, Manchester.
Anmeldelser af ny produkter og processer. Liste
over ny firmaer med deres aktiekapital.
12 hæfter/år. DTI 31/1958-

Trikot ageindustrien

LTndustrie Textile, Paris.
Anmeldelser af ny produkter og processer, paten
ter, bøger, tidsskriftartikler og kurser for råfibre.
12 hæfter/år. DTB.

Tekstilindustrien

LTnstitut Textile de France. Bulletin de, Paris.
Referater af tidsskriftartikler, patenter og bog
anmeldelser.
6 hæfter/år + årsindex. DTI 1959/:84-

T ekstilindustrien

The Journal of the Society of Dyers and Colour
ists, Bradford, England.
Boganmeldelser, stort antal referater af tidsskrift
artikler og patenter.
12 hæfter/år. DTI 62/1946.

Farveri og efterbehandling

The Journal of the Textile Institute. Manchester,
England.
3 udgaver, Abstracts og Transactions med 12
hæfter/år og Proceedings, der udkommer uregel
mæssigt. Transactions og Proceedings har kun
artikler. Abstracts: se afsnittet referattidsskrifter.

T ekstilindustrien

Man-Made Textiles. Manchester. England.
Anmeldelser af ny produkter og processer med
tilhørende informationstjeneste. Boganmeldelser.
12 hæfter/år. DTI 38/1961/:450.

Kemofiber-tekstilindustrien

Melliand Textïlberichte. Heidelberg, BR.
Opdelt i »tekstilteknik« og »tekstilforædling«,
der behandler maskiner og processer, fibre, far
vestoffer og hjælpemidler, samt »tekstilindustri«,
der behandler driftsteknik og -organisation. Des
uden findes anmeldelser af tidsskriftartikler og
bøger. 12 hæfter/år. DTI 7/1926-

Tekstilindustrien
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Modern Textiles Magazine. New York.
Organ for The American Association for Textile
Technology, Inc. Anmeldelser af ny produkter
og processer og detaljerede oplysninger om kemo
fiber- og gampriser på alle USA-fabrikater.
12 hæfter/år. DTI 30/1949-

Kemofiber-tekstilindustrien

National Institute of Dry cleaning, Bulletin Ser
vice, Silver Spring, Maryland.
Udgiver forskellige sektioner med forskellige in
tervaller. Anmeldelser af ny produkter og proces
ser samt fortegnelse over afprøvede rensevædsker.
DTI 1936-

Kemisk rensning

Norsk Tekstiltidende, Bergen.
Fagskrift for tekstil- og konfeksjonsindustri. Or
gan for Norsk tekstilteknisk forbund. Referater af
tidsskriftartikler lavet af Norsk Tekstilforsknings
institut.
12 hæfter/år. DTI 26/1945-

Tekstilindustrien

Spinner Weber Textilveredlung, Würzburg, B.R.
Organ for tekstilteknik-sektionen, ADT, af Ver
ein Deutscher Ingenieure. Anmeldelser af nye
produkter og processer, bøger, tidsskriftartikler
og klassificerede referater af forrige blads artik
ler.
12 hæfter/år. DTI 78/1960-

Spinding, vævning, farvning
efterbehandling

5 VF Fachorgan für Textilveredlung, Basel
Organ for Schweizerische Vereinigung von Fär
bereifachleuten og Verband Schweizerischer Kleidenfärberein und Chemischer Reinigungsanstal
ten. Medlemmer modtager med hvert hæfte des
uden et afsnit af den løbende tekniske seriepub
likation: SVF-Lehrgang für den Textilveredler.
Anmeldelser af ny produkter og processer og bø
ger.
12 hæfter/år. DTI 13/1958-

Farvning-efterbehandling
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Teintex. Revue Générale des Matières Colorantes
du Blanchiment, de la Teinture, de l'impression
et des Apprêts, Paris.
Anmeldelser af ny produkter og processer, paten
ter, tidsskriftartikler.
12 hæfter/år. DTB.

Farvning-efterbehandling

Textil och Konfektion, Stockholm.
Organ för den svenska textil- och konfektions
industri. Ny produkter og bøger.
18 hæfter/år. DTI 1/1944-

T ekstilindustrien

Textile Industries, Contents of The Textile Ma
nagement and Enginering Journal, Atlanta.
Anmeldelser af ny produkter og processer og bø
ger.
12 hæfter/år. DTB.

Tekstilindustrien

Textile Institute and Industry, Manchester.
Enkelte boganmeldelser og referater af Journal
of the Textile Institute, Transactions.
12 hæfter/år. DTI 1/1963-

T ekstilindustrien

Textile Manufacturer, Manchester.
(Incorporating Textile Industry and Exporter.
The Textile Machinist. The Hosiery, Lace and
Silk Manufacturer and The Textile Colourists).
Anmeldelser af ny produkter, processer, firmaer,
patenter og bøger.
12 hæfter/år. DTI 84/1958-

Tekstilindustrien

Textile Recorder, Manchester. Anmeldelser af
nyt maskineri, patenter, bøger, firmaer.
12 hæfter/år. DTB 66/1948-49-

Tekstilindustrien

Textiles, Foreign Trade. Import. Export. OEEC
Statistical Bulletins. Paris.
4 serier:

Tekstilhandel

1) Al handel efter oprindelse og bestemmelse
( hver anden måned ).
2) Udenrigshandel efter varegrupper og om
råder (hvert kvartal).
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3) Udenrigshandel efter udvalgte varegrupper
(hvert kvartal).
4) Udenrigshandel efter varegrupper, oprin
delse og bestemmelse (hvert halve år)
og en årlig udgave sammenstillet af hoved-data
DTB.

Textile World, New York.
Anmeldelser af ny produkter og processer med
dertil hørende informationstjeneste. I det årlige
Fact File Issue i juli findes et omfattende produktfremstillerindeks med informationstjeneste.
12 hæfter/år. DTI 105/1955-

Tekstilindustrien

Textil-Praxis, Stuttgart.
Anmeldelser af patenter, bøger, tidsskriftartikler,
produkter, processer.
12 hæfter/år. DTI 4/1949-

Tekstilindustrien

Textil-Rundschau, St. Gallen, Schweiz.
Organ for Schweizerischen Verein der ChemikerColoristen (SVCC) og Kommission 25 (Textil
industrie) des Schweizerischen Verbandes für die
Materialprüfungen der Technik (SVMT). An
meldelser af produkter, mange tidsskriftartikler,
deraf nogle som titel-, andre indikative referater
og bøger.
12 hæfter/år. DTI 1/1946-

Tekstil- og papirindustri

Tidsskrift for Textilteknik, København.
Organ for Dansk textil-teknisk Forening. Anmel
delser af patenter, nordiske tidsskriftartikler, bø
ger og leverandøranmeldelser.
12 hæfter/år. DTE 1/1943.

Tekstilindustrien

Wirkerei- und Strickerei Technik, Coburg, BR.
Anmeldelser af bøger, patenter og firmaer.
12 hæfter/år. DTI 8/1958.

Trikotage, farvning-efterbe
handling

Wool Record, Bradford, England.
Anmeldelser af firmaer, bøger, uldpriser, de al
mindeligste kemofiberpriser. Med mellemrum spe
cialhæfter med tekniske oversigter.
ca. 52 hæfter/år. DTI: Forrige års årgang.

Uldindustrien
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Zeitschrift für die gesamte Textilindustrie, Mönchengladbach, BR.
Organ for Verein Deutscher Färber e.V. og di
verse tekstilfagskoler. Anmeldelser af ny produk
ter, processer og tidskriftartikler.
12 hæfter/år. DTI 75/1955-

Tekstilindustrien

Følgende liste rummer navnene på branchetidsskrifter inden for og med til
knytning til tekstilområdet. Enkelte norske og svenske tidsskrifter er medtaget.
Desuden er de organisationer, for hvilke tidsskrifterne er talerør, nævnt. Indhol
det er for det meste præget af organisatoriske, pris- og lønmæssige interesser; dog,
hvor det er fremhævet, er teknisk-faglige interesser plejet:

Boligtextil. Tidsskrift for Boligtextil-Informationen. Boligtextilgrossisters Brancheforeninger un
der Grosserer-Societetet og Provinshandelskam
meret.
Boligtextil-Informationen
Købmagergade 64 3
København K. CE 7537.

4 hæfter/år.
Rent teknisk informations
blad.

Dammodebranschen.
Redaktion :
Fack, Stockholm 3. 230370.

12 hæfter/år.
»Nordiskt organ för bran
schens mode-, inköps-, för
säljnings- och reklamfrågor.«

Dansk Farveri- og Renseri-Tidende.
Foreningen af danske Farvere og kemiske Ren
sere. (Dansk Farverforening af 1888)
Vester Farimagsgade 20
København V. MI 777.

12 hæfter/år.

Dansk Kunsthåndværk.
Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk
Bredgade 66
København K. MI 741.

6 hæfter/år.
Indeholder lejlighedsvis ar
tikler af interesse for tekstil
folk.
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Dansk Textil-Tidende.
Manufakturhandlerbladet.
Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark.
( Tilsluttet Provinshandelskammeret ).
Mindevej 46
Søborg. SØ 5203.

26 hæfter/år.

Herrbeklädnadsbranschen.
Redaktionen
Stockholm 3. 230370.

12 hæfter/år.
»Nordiskt organ för bran
schens inköps-, försälj ningsoch reklamfrågor.«

Haandarbejdets Fremme.
Selskabet til Haandarbejdets Fremme
Kongens Nytorv 30
København K. CE 6108.

4 hæfter/år.
Særlig af interesse for folk
inden for mønster- og deko
rationsområdet.

Klæder skaber folk.
( Delvis støttet af : ) Beklædningsindustriens
Sammenslutning
Vester Voldgade 111
København V. MI 6303.

8 hæfter/år.
Særlig af interesse for folk
inden for herremoden.

Manufaktur.
Norges Tekstilkjøpmenns Forbund
postbox 7086
Oslo 3. 563888.

26 hæfter/år.
God alsidig orientering.

Modern Textil. Manufakturisten.
Barnhusgatan 4
Stockholm C. 119512.

12 hæfter/år.
»The Scandinavian Market«
God alsidig orientering. Re
ferater af hovedartikler på
engelsk og tysk. Nordiske og
udenlandske annoncer.

Renseriejeren.
Dansk Renseriejer Forening
Annexgårdsvej 16
Vanløse. 703730.

12 hæfter/år.
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Råd og Resultater + Tekniske Meddelelser.
Statens Husholdningsråd
Amager Fælledvej 56
København S. AS 3400.

8 hæfter/år.
Indeholder lejlighedsvis ar
tikler af interesse for tekstil
folk.

Stof og saks.
Dansk Beklædningsarbejderforbund
Vendersgade 29
København K. CE 15818.
Dansk Tekstilarbejderforbund
Nyropsgade 14
København V. CE 16765.

12 hæfter/år.

Textil + Textil-Statistik.
Dansk Textil Union. Hovedorganisationen for
tekstildetailhandelen i Danmark.
H. C. Andersens Boulevard 25
København V. PA 1708.

26 hæfter/år.

Textilbranschen.
Sveriges Textilhandlareförbund
Mäster Samuelsgatan 22
Stockholm C. 08/231240.

13 hæfter/år.
God alsidig orientering.

Textilmesteren.
Dansk Textilindustris Mesterforening
Helsingborggade 262
København 0. RY 8195.

12 hæfter/år.

Tex til-Wirtschaft.
Bundesverband des Deutschen Textileinzelhan 
dels e. V. Association Européenne des Orga
nisations Nationales des Commerçants Détail
lants en Textiles.
6 Frankfurt am Main.

52 hæfter/år.
Meget omfattende
orientering.

Tidsskrift for Hospitalsvaskerier.
Danmarks Oldfrueforening.
Oldfrue frk. I. H. Fregerslev
Bispebjerg Hospital.

12 hæfter/år.

Vaskeriejertidende.
Dansk Vaskeriejer-Forening
Nørrevoldgade 22
København K. PA 9349.

26 hæfter/år.
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I det følgende gives der en oversigt med størst hensyntagen til varekundskab
over tekstillitteratur på dansk, og der er desuden medtaget en del norsk og svensk
litteratur. Bøgerne vil kunne lånes gennem folkebibliotekerne og på Dansk Tex
til Institut.

Bielefeldt, J.,
Vore vaskemidler. København, Det Danske Forlag, 1954. 86 sider.
Bo, Kresten,
Tekstilstofferne (i hans: Stoffer, Vask, Rensning) 1945, side 7-66.
Brandenberger, Ernst,
Vevstolteknikk. Bergen, Norsk Tekstil Teknisk Forbund, 1948. 387 sider.

Brandt, Sven,
Textillære. Materiallære. Odense, Teknisk Skoleforenings Forlag, 1953. 143
sider.

Broby-Johansen, R.,
Krop og klær. Klædedragtens kunsthistorie. København, Gyldendal, 1953.
247 sider.
Brindner, Per,
Textilkunskap. Utgiven i samråd med Sveriges Textilhandlareförbund. Stock
holm, Norstedt, 1962. 151 sider.

Danske Husmødres Forbrugerråd
Om behandlingsetiketter. København, Danske Husmødres Forbrugerråd,
1962. 13 løsblade, 1 prøve, 3 foldere, 5 sider foredrag.
Danske Husmødres Forbrugerråd
Om standardstørrelser for tøj. København, Danske Husmødres Forbrugerråd,
1961. 16 løsblade, 1 folder, 3 sider foredrag.

Den danske Hørproduktion.
Udarbejdet af Knud Sterren Andersen. Udg. af Det Handelsvidenskabelige
forskningsinstitut. København, Harch, 1941. 51 pag. sider + 3 tillæg, heraf 1
blad med bibliografi.

Forbrugerhåndbogen. Politikens Forlag, 1963. 359 sider.
Garde, Georg,
Dansk Billedvævning ca. 1500—1800, Kbh. Thaning & Appel, 1949. 104
sider.

Garde, Georg,
Europæisk Tekstilkunst. En oversigt. Kbh. Thaning & Appel, 1946. 101 sider.
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Garde, Georg,
Dansk silkebroderede lærredsduge fra det 16. og 17. århundrede (doktordispu
tats). A/S Dansk Videnskabs Forlag, 1962. 500 sider.
Geismar, A. F.,
Bindingslære. Mindre håndbog for vævere, væveriteknikere og håndvævere.
2. udg. København, Teknologisk Instituts Forlag, 1950. 106 +203 plancher.
Geismar, A. F.,
Jaquardmaskinen. Mindre håndbog for vævere og væveriteknikere. Køben
havn, Teknologisk Instituts Forlag, 1936, 98 sider, 32 plancher.

Grote-Hasenbalg, Werner,
Orientaliska mattor. En kortfattad vägledning. Stockholm, A.B. Kungshol
mens Bokhandel, 1936. 24 s. + 48 s. farvefotos.
Hald, Margrethe,
Olddanske Tekstiler. Komparative tekstil- og dragthistoriske Studier på grund
lag af Mosefund og Gravfund fra Jernalderen. 496 sider (i: Nordiske Fortids
minder, 1950, Bd. 5).

Hannover, H. I.,
Textilindustri. København, Gjellerup, 1924—38, Bd. 1—3. 1: Råstoffer, 2:
spinding, 3: vævning.

Hansen, H. P.,
Spind og bind. Bindehosens-bindestuens og hosekræmmerens saga. 238 sider.
Holbek, H.,
Haandbog for farvere. København, Dansk Farverforening af 1888, 1937. 123
sider.
Håndbog i renseripraksis. Udgivet af Dansk Renseriejer Forening. Helsingør,
1954—56, Bd. 1—2, 1: Kemisk rensning, 2: Detachering.

Jellig, Leo og August Christensen,
Den fuldfashionerede strømpe og dens fremstilling. København, 1949. 506
sider, bibi. side 506. Teknisk ordliste, engelsk-tysk, tysk-engelsk side 479-505.
Jensen, Jens,
Textilfibrene. Fremstilling og karakteristiske egenskaber. København, Jul. Gjellerups forlag, 1954. 62 sider.
Jensen, Svend Aage,
Vaskerivask. København, Teknologisk Institut, Vaskerikonsultationen, 1963.
588 sider.
Johnsen, Allan,
Haandbog for skræddere. København, Levin & Munksgaards Forlag, 1933.
219 sider.
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Kjellstrand, S.,
Textil varukundskap. Stockholm, 1940. 158 sider.
Kooperativa Förbundet (red.),
Beklädnadsvaror. Hemtextilier (i: Varulexikon, 2. bd.) Stockholm, Koopera
tive Förbundets bokförlag, ÏÔ45. 428 sider.

Kurs i tvätteknik. Utgiven av Föreningen Rationell Textiltvätt vid Ingeniörsvetenskapsakademien. 2. uppl. Stockholm, 1942—43. Bd. 1—2.
Køb det De kender. Kend det De køber. Grenaa Damp væveri i samarbejde
med Lis Groes. 28 sider.

Liebetrau, Preben,
Orientalske tæpper i farver. København, Politikens Forlag, 1962. 132 sider.
(Bibliografi s. 130).

Manufaktursalgets ABC. Kbh. Det danske Forlag, 1948. 131 sider.
Melin, Bertil,
Textilhandboken. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1952. 269 sider.

Några praktiska råd för selfaktorspinnare.
Stockholm, Sveriges Textilindustriförbund, 1952. 21 sider.
Några praktiska råd för vävare inom bomullsindustrin. Sveriges Textilindustri
förbund, Stockholm, 1953. 26 sider.

Några praktiska råd för vävare inom ylleindustrin.
Sveriges Textilindustriförbund Stockholm, 1954. 33 sider.
Om strømper. A/S Valby Strømpefabrik, 1953. 151 sider.
Rationelt textilsalg. Beretning fra en studierejse i USA i jan.-feb. 1953. Udgivet
ved Udenrigsministeriets foranstaltning. København, Høst, 1954. 186 sider.
(Teknisk bistand under Marshallplanen).

Sampe-Hultberg, Astrid og Vera Diurson,
Textil bilderbok med vägledning vid textilval. Stockholm, Forum, 1948. 170
sider.
Sterm, Poul,
Textil. Metervarer. 7. oplag. Gjellerup, 1962. 206 sider. (Bibi. s. 184—186).

Sterm, Poul,
Textilbogen. Håndbog i textil varekundskab. København, Martin, 1961. 1091
sider i 2 bind.

Sterner, Maj og Jacob Kinch,
Orientaliska mattor med ett kapitel om Svenska Mattor. Stockholm, 1938.
231 sider, bibi. side 226—227.
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Sylwan, V.,
Svenska ryor. Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur, 1934. 141 sider + 98
plancher. (Bibl. side 125—28).

Tekstil, vand og vask. Udgivet af Oldfrueforeningen. København, Hertz, 1959.
100 sider.

Tinglef, Ida Fenger,
Tøjet vi bruger. Vejledning ved køb og anvendelse af tekstiler. Kbh. Gylden
dal, 1955. 51 sider.
Tvede, M.,
Fagkemi for farvere. København, Teknologisk Instituts Farverskole, 1955. 132
sider.

Uldbogen. Udg. af International Wool Secretary, Dansk Sekretariat. København,
Gjellerup, 1952. 86 sider, bibliografi side 82.,

En undersøkelse av stoff feil i Tekstil- og Konfeksjonsindustrien. Oslo, Produk
sjonsteknisk Forskningsinstitutt, 1955. 75 sider.
Våra textilier. Red. av Kristina Lenstrand, Stockholm, Soliman, 1957. 378 sider.

Wallin, Åke, Textilboken. Uddevalla, Bertmark, 1956. 704 sider, bibliografi
side 667—99.
Wandel, Gertie,
Hjemmets tekstiler (i: Inga Dalsgard, M. K. Michaelsen og Viggo Sten Møl
ler (Red.), Bosætningsbogen, 1953. Side 65—80).
Wandel, Gertie,
Tekstiler (i: S. Bernadotte og J. Lehrner Laursen (Red.), Moderne danske
Boligkunst. 1946. Bd. 1 side 213—54).

Vaskerikonsultationens pletliste 1963. Teknologisk Institut, 1963. 43 sider.
Veiledende spesifikasjoner for metervarer. Godkjent av confektionsfabrikanternes
landsforbund, De norske tekstilfabrikkers hovedforening. 19 sider.
Westermann, Poul,
Ægte tæpper. København, Westermanns Forlag, 1945. 206 sider, bibi. side
201—202.

Wiklund, S.,
Textil materiallära. Av S. Wiklund och Vera Diurson. Stockholm, LTs Förlag,
1962. 176 sider.
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Inden for varekundskabsområdet må man hæfte sig ved to seriepublikationer,
nemlig:
Forbrugerrådets Køberkursus, På indkøb — men tænk før De handler.
Groes, Lis og Karen Gredal, Hvordan får jeg mere for min krone?
Holmen, Grethe, Spædbørnsudstyr.
Andreasen, Lilly Felix, Strømperne, de smertens børn.
Knudsen, Rita, Vær vågen når De køber sengeudstyr.
Reiermann, Annelise, På talefod med møbelstoffer, tæpper og gardiner, Kø
benhavn, Det danske Forlag, 1952—1957.
Dansk Textilkreds’ publikationer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noget
Noget
Noget
Noget
Noget
Noget
Noget

om
om
om
om
om
om
om

textilsalg 1960.
fibre 1960.
strømper 1961.
gulvtæpper 1961.
bomuld 1962.
herretøj 1963.
farver 1964.

Poul Sterm (Red.), København, Dansk Textilkreds. (Udgået).
Af indeksværker for tekstil- og beklædningsindustrien kan nævnes:

Colour Index. 2nd. Ed. 1956. Soc. Dyers Col., Bradford (Med fortløbende supplementsværker).
Fortegnelse over syntetiske fibre, DTI, 1964.
Guidebook to Man-Made Textile Fibers and Textured Yams of the World, 2nd.
Ed. N. Y., 1964.
Hard’s Yearbook for the Clothing Industry, London.
Index to Man-Made Fibres of the World, Manchester, 1964.
Jahresschau der deutschen Industrie, die Textil-Industrie und ihre Helfer, Darm
stadt.
Knitted Outwear Times, Yearbook Ed. New York.
Kompass Textiles, Edition Suisse.
Natural and Synthetic Fibers Yearbook, New York (DTB).
Repertorium des Bekleidungsindustrie, München (Med meget udførlig biblio
grafi over beklædningslitteratur) DTB.
Skinner’s Cotton Trade Directory of the World, Manchester.
Jost: Tabelle der Textilhilfsmittel, Textil-Rundschau, St. Gallen (fortløbende).
Textile Machinery Index, Oldham (kun inden for U.K.).
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Abstractvœrker, d.v.s. tidsskrifter og publikationer, der alene bringer referater
af patenter ogfeller tidsskriftartikler:

Dansk Patenttidende, København.
Bringer referater af patenter i Danmark, men vil
desuden efter foreslåede lovforslags godkendelse
bringe patentsøgninger, der, om ønskes, på sam
me tid kan få gyldighed i Finland, Norge og Sve
rige. Tilsvarende vil patentansøgninger, der be
handles i de andre nordiske lande, kunne få gyl
dighed her.
DTI : forrige års årgang.

Journal of the Textile Institute, Abstracts, Man
chester.
Referater af tidsskriftartikler og patenter fra næ
sten 700 tidsskrifter.
12 hæfter/år. DTI 23/1932-

Tekstilindustrien

Publications and Patents of the Southern Utiliza
tion Research and Development Division, New
Orleans, Louisiana.
Referater af tidsskriftartikler og patenter vedr,
vegetabilske fibre, mest bomuld.
2 hæfter/år. DTI 1960-

Bomuldsindustrien

TEFO litteraturtjänst.
Litteraturkorttjeneste med titelreferater fra ca.
175 tidsskrifter.
12 gange/år. DTI 1950-

Textile Technology Digest, Charlottesville, Va.
Referater af tidsskriftartikler og patenter fra ca.
250 tidsskrifter.
Dansk Textil Instituts patentudsendelser, Køben
havn.
Bringer patentansøgninger og -bekendtgørelser
uddraget af Dansk Patenttidende.
12 hæfter/år, (duplikeret).

18

T ekstilindustrien
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Review of Textile Progress, London.
Samarbejdet af Textile Institute og The Society
of Dyers and Colourists. Referater af litteratur,
der beskriver nyskabelser inden for tekstilområdet
i året indtil udgivelsen.
1 bind/år. DTI 1/1949-

Tekstilindustrien

Af kategorien håndbøger vil jeg specielt fremhæve dem med standarder og
normer, varedeklarationer, nomenklaturer og terminologier.
Hvadenten det gælder danske eller udenlandske standarder, går »kommando
vejen« gennem Dansk Standardiseringsråd. Undtagelser herfra er forskellige
udenlandske brancheinstitutters standarder, som bedst fremskaffes gennem en
teknisk boghandel. løvrigt vil Dansk Textil Instituts informationsafdeling altid
gerne yde hjælp i disse spørgsmål.
Varedeklarationer tager Dansk Varedeklarationsnævn sig af, og de større agen
turer for råfibre, farvestoffer og tekstilhjælpemidler yder hjælp, hvor det gælder
behandlingsforskrifter; standardiserede behandlingsforskrifter for vask, rensning
og strygning for forbrugere er desuden samarbejdet af en række institutioner,
nævn og råd og kan fås på bl. a. Dansk Textil Institut.
Terminologicentralen har til dato udarbejdet 13 foreløbige meddelelser ved
rørende kemofibre, silke, uld, bomuld, hør, garn, fibre, farveægtheder, hamp,
efterbehandlinger, farvestoffer og opviklingsenheder. Adresse: Dansk Standardi
seringsråd.
Yderligere støtte til definitioner på tekstilbegreber kan engelskkyndige hente
i »Textile Terms and Definitions«, 5. udg., Manchester, 1963 med ca. 2000 de
finitioner. Ellers klares mange begreber i Textilbogen, København 1961 og P.
Sterm, Textil. Metervarer, 7. udg. København 1962.
Af leksika findes »Norsk Tekstilordbog. Med oversettelser til engelsk og tysk«,
Bergen 1954, 134 sider norsk til engelsk og tysk + 65 sider engelsk og tysk til
norsk. (Udsolgt). Et omfangsrigt leksikon på engelsk er Linton: »The Modem
Textile Dictionary«, 3. udg., New York, 1964, 1120 sider.
På tysk findes adskillige gode leksika opdelt i områderne »efterbehandling«,
»råstoffer«, »varekundskab« o.s.v., f. eks.: Hünlich: »Textilfachwörterbuch«.
Berlin, 1958. 133 s.

TEKSTILER OG TEKSTILTEKNIK
I KØBSTADMUSEET »DEN GAMLE BY«
Af museumsinspektør Erna Lorenzen.

Når man ser bort fra fåreavl og hørdyrkning samt trikotageindustrien, er man i
købstadmuseet »Den gamle By«, Århus, i stand til at studere og følge tekstil
fremstilling omtrent fra A til Z.
Lidt utraditionelt, men også ret rimeligt, vil det være til en forandring at be
gynde med Z, nemlig tekstilmuseet, der i det væsentligste indeholder slutresul
tatet — de fuldt færdige produkter efter en lang fremstillingsproces. Borgmester
gården, der er kærnepunktet i hele museet, hvorom de øvrige bygninger har rejst
sig, indeholder også de endelige resultater — interiørerne fra ca. 1600 til 1850
— frugten af en lang række håndværkeres arbejde. Det samme er tilfældet med
Historisk Samling i Ålborggården. Her findes dels interiører og en landlig af
deling, dels specialsamlinger, omfattende fajance, porcelæn, sølv, tin, mønter
m. m. — igen endemålet.
Den besøgende, som kommer uden særlige ønsker om at se en ganske bestemt
afdeling af museet, vil løse en fællesbillet for de her nævnte tre store samlinger,
hvor der næsten uvægerligt må være noget af en art, der særligt kan fange den
enkelte. Hvis det drejer sig om tekstilfolk, er der ingen tvivl om, at »Den gamle
By«s tekstilmuseum må være det, hvori man især vil fordybe sig. Uden for Kø
benhavn er det den største og mest alsidige samling af gamle tekstiler i Danmark.
Den rummes i en fløj af en stor købmandsgård fra Ålborg, som efter de sidste
ejere deroppe kaldes brødrene Bentzens gård. I en længere periode af forrige
århundrede ejedes den af storkøbmanden Poul Pagh og kunne for den sags skyld
også kaldes den Pagh’ske gård.
Hænger man sig ikke i småting, kan man sige, at stueetagen hovedsageligt
rummer ting fra landet, medens man på første sal finder byernes genstande og
i særlig grad dragter, der er brugt i byerne.
Der er en fin symbolik i, at det første, øjet ser, når man træder ind i forstuen,
er to malede standkister og et skab, netop disse møbeltyper i forbindelse med
dragkisterne var stederne, hvor man i gammel tid opbevarede sine gangklæder,
ligesom det var her, børnenes udstyr år for år hobede sig op.
I det første egentlige museumsrum er de redskaber, man i hjemmene frem
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stillede tekstilerne med. En stor væv med jacquardstol har tilhørt en familie, der
startede et damaskvæveri i Maribo i 1838 og ophørte 1930. Denne er således
uden for den egentlige hjemmeforarbejdning; en drejlsvævning sidder på den nu.
På en enkel og ret primitivt fremstillet væv fra Thorsager sidder et gåseøjemøn
ster. I en montre finder man forskellige rokketyper, hasper, garnvinder, vinde
pinde, knevelstokke til snore, vævespjæld til strømpebånd — det er altsammen
sat op med tekstilt tilbehør og derved meget anskueligt.
Ruller og ophængninger af olmerdug, bolstre, dynevadmel og alkoveomhæng
samt hørlagner med navnekartoucher ses også. Hvad olmerdug og bolster angår,
er det dog kun en smagsprøve, resten findes på den righoldige studiesamling, der
på grund af både plads- og personalemangel ikke er tilgængelig for besøgende i
almindelighed.
Derefter følger dragterne og dragtdelene, der særligt synes at have de besøgen
des bevågenhed. Alle dragtmontrer er oplyste med iagttagelse af nødvendig for
sigtighed over for falmning.

Bobinen i væveriet i »Den gam
le By«.
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Både udstillet og i studiesamlingen er en del fine 1700-tals silketøjer, der fra
den tids kjoler er omsyet dels i kristentøj, d.v.s. dåbstøj, dels i kjoler, der spæn
der i modesnit fra 1790erne til 1830erne. Så vidt det kan oplyses, har flere af
dem været anvendt til brudekjoler i deres ændrede udseende, ligesom det i hvert
fald i denne periode er landlige kvinder, der har brugt dem.
En del egnsdragter findes også, men det gælder her som i så mange andre
tilfælde på museerne, at de er mere eller mindre komplette. For at vise en dragt
helhed har det nogle gange været nødvendigt at sammenstille ting, der ikke er
kommet fra samme sted, men fra samme egn, og som formentlig også tidsmæssigt
kan forsvares at blive stillet sammen. For selv hvor alle dragtdele er kommet til
museet fra samme sted og danner en helhed, f. eks. den udstillede Læsø-dragt,
viser det sig, at den sidste bruger af dragten har båret klædningsstykker sam
tidigt, der spænder fra første halvdel af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet.
I øvrigt er der også andre klæder fra de sidste årtier af forrige århundrede.
Man ved, at disse hvergarnskjoler, ligesom det værdige brudepars dragter fra
1880, er brugt på landet, men på den tid brugte man så at sige det samme i
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byerne. Miljøforskelle begge steder spillede dog også dragtmæssigt en vis rolle,
men det er linier, der er vanskelige at trække op i en publikum-udstillings be
grænsede rammer.
På øverste etage har man de egentlige modedragters kavalkade, der i tid går
fra ca. 1740 til 1900. Skønt der vises et righoldigt udvalg, er det dog kun en
brøkdel af, hvad der er på studiesamlingerne. Disse udnyttes imidlertid ved sær
udstillinger og foredrag.
Både i montrer og udtræksrammer er der meget andet end dragter og dele
deraf. Her findes tønderske kniplinger, broderier, damask i form af duge og
servietter, lære-, stoppe-, strikke- og ikke mindst navneklude, af disse ejer museet
over 200, hvoraf den ældste er fra 1630 og de yngste næsten når vor egen tid.
Der er finere tekstilredskaber, hårsmykker samt et skønsomt udvalg af legetøj,
hvor måske nok dukkerne i deres tidssvarende meget varierede originale tøj do
minerer.
Skønt det tydeligt fremgår, at udstillingsarealet sagtens kunne være dobbelt
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så stort, må man vel trods alt sige, at den almindelige besøgende kan få et ganske
godt indtryk af den mangesidede samling, ligesom den, der vil foretage dybere
gående studier, kan blive tilfredsstillet — om ikke andet ved forudgående aftale
om at bese studiesamlingeme.
Hvad selve den mere industrielle og håndværksmæssige tekstilproces angår,
kan denne ses i uldspinderiet og dampvæveriet, der er indrettet i en Århus-bygning. I underetagen er butik og kontor. Fra en mellemgang, hvor den indleverede
uld findes, kommer man ind i karteriet med vulfen, grovkarte- og finkartemaskinen. Nogle få gange har der været fyret under den gamle dampmaskine fra 1849,
og det har været festligt at se den sorte røg stige op af skorstenen og høre ma
skinernes ihærdige spektakel, men dette har brandvæsenet nedlagt totalt forbud
imod, så når ulden nu bliver fornyet på maskinerne, sker det ikke med en sprudende ildhest, men med en yderst dagligdags elektromotor.
Drivremme fører op til første sal, hvor spinderiet og vævesalen findes. Her er
både håndspindemaskine, selfactor, tvindemaskine og garnhaspe. I væveriet er

Stivebordet hos hattemageren.
»Den gamle By<.
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4 mindre maskinvæve og en stor til fremstilling af uld i dobbelt bredde. Her er
ligeledes adskillige andre for en lille fabrik nødvendige redskaber, som det på et
hængende hår lykkedes at få — i de fleste tilfælde før indvielsen i 1944.
Oppe under taget har possementmageren til huse. Redskaberne er udmærkede,
og et stort værksted er yderligere opmagasineret andet steds, men pladsforholdene
er ikke gode. Det er museets håb engang at kunne udstille og vise dette meget
gamle håndværk på en mere værdig måde.
Hvad de uldne vævede stoffer angår, specielt vadmelet, ved enhver tekstil
kyndig, at det må have en efterbehandling. Der har været et umådeligt antal af
stampemøller i Danmark. En af de sidste — stampemøllen fra Svanninge ved
Fåborg — blev erhvervet til »Den gamle By« af fhv. direktør for Textilfabrikant
föreningen L. Brahe Christensen, som i øvrigt også har været primus motor ved
både tekstilmuseets, uldspinderiets og dampvæveriets opførelse og indretning.
Denne kønne, stråtækte møllebygning er i det ydre færdig og vil snart kunne
vise også dette led i tekstilfremstillingen, når det gælder ulden.
Endelig er der farveriet, hvor farver L. P. Hansen og sønnen Ejnar Hansen,
Vejle, var umådelig virksomme ved indsamlingen af redskaber og opstillingen af
det altsammen i »Den gamle By«. I butikken ligger i reolerne det færdigt farvede
uldgarn med kundernes navne på. Der er prøver på farveriets trykklodser, og på
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en pult ligger indskrivningsbogen for bestillinger. I kattuntrykkeriet er der en
righoldig samling trykklodser både udskårne og med mønstret dannet af metal
stifter. Nutidens kattuntrykkere er meget interesserede i disse gamle klodser.
Kulørfarveriet er malerisk med de store kedler af kobber og messing, ind
muret omkring fyrgraven, og over dem hænger garnet til afdrivning på duksene.
Ligesom den gamle fabrik er farveriet også brugbart. Den alt for tidligt afdøde
farver Ejnar Hansen i Vejle har ved ganske særlige lejligheder vist sin kunst med
plantefarvning. Farvevædskerne boblede i kedlerne, dampen drev under loftet,
og vandet silede ned på det stenpikkede gulv eller ud i rendesten og å. Men skal
tingene bevares for efterverdenen, må det kun være forstående fagfolk, der hånd
terer dem, og kun i undtagelsestilfælde. Den besøgende må selv sætte sin fantasi
i bevægelse, og det er ikke vanskeligt, når det her, som ved alle de andre fag, er
håndværkets egne folk, der har opstillet det, så arbejdsprocessen næsten umiddel
bart kan iagttages. I øvrigt følger der altid ved besøg et vejledende opsyn med,
der kan orientere og besvare spørgsmål eller i eventuelle mere saglige tilfælde
henvise til museumsinspektørerne. Den ledsagende fører vil således også vise den
besøgende ind i blåkammeret med de nedgravede varmekyper, hvor uld blev
indigofarvet. Også pressekammeret og loftet med lageret af farvestoffer, tørre
kammeret og svendekammeret vil gæsten få forevist, hvis man da ikke afskrækkes af den ikke alt for bekvemme trappe, der fører derop.
Efter således at have fulgt de mange faser i tekstilfibrenes behandling til fær
digt garn og stof, kan man passende sætte kronen på det hele ved et besøg i
hattemagerens hus, som stammer fra Kalundborg.
Også her kan fremstillingen følges fra de indkøbte hare- og kaninskind til de
færdige høje filthatte, der er udstillet i butikken. Det har været en både om
stændelig og usund beskæftigelse, hvorfor man vel næppe skal begræde, at hatte
fremstillingen i dag foregår under mere tidssvarende former. Derimod bør man
være taknemmelig over, at alle de enestående redskaber er blevet indsamlet i tide
og i 1929-30 også har nået at blive opstillet af fagfolk, der endnu kendte til ar
bejdsgangen og brugen af værktøjet. For både nutiden og ikke mindst for efter
verdenen vil både de gamle fag og deres halv- og helforarbejdede varer være af
uvurderlig betydning og give den virkelige kulturhistoriske baggrund for indu
striens hele udvikling.

ET MUSEUM OG DETS BAGGRUND
TRIKOTAGEMUSEET I HERNING

Af rektor C, L. Christensen.

I begyndelsen af 1800-tallet erobrede teknikken uldvarefabrikationen, og hjem
meindustrien og husfliden blev gradvis fortrængt. De første trikotagevæve er
fremstillet i Tyskland, og enkelte af dem nåede til Danmark omkring midten af
århundredet. Det er de såkaldte fangvæve, fladvæve, valsevæve, kuler- eller
virkestole, lavet af træ. I de følgende årtier tog bevægelsen fart, og der kom
forbedrede strikkemaskiner, navnlig en mængde fladstrikkemaskiner af jern, der
blev brugt rundt i småhjemmene. Så fulgte rundstrikkemaskiner, automatiske
strømpevæve, raschelvæve, kædestole o. m. fl., og den gamle husflid, håndstrik
ningen, bukkede under for maskinerne. Trikotagefabrikationen oplevede en ri
vende udvikling. De gamle maskiner blev hurtigt forældede og afløstes af nye
og mere rationelle. Så blev de gamle hugget op og solgt som gammel jern. I Her
ning Museum havde man i 1906 indrettet en bindestue og efterhånden samlet
en del materiale til belysning af den gamle husflid og enkelte gamle væve, som
var skænket af fabrikkerne, men som man af pladshensyn måtte lade blive, hvor
de var. Det var i længden uholdbart, vævene blev hverken brugt eller passet,
hvorfor de forfaldt, og fabrikkerne kunne ikke afse plads til dem mere. Derfor
var det ganske naturligt, at museets leder gennem mange år, den kendte mu
seumsmand og folkemindeforsker H. P. Hansen, der var blevet æresborger i Her
ning og æresdoktor ved Århus Universitet, fik den tanke at skabe et trikotage
museum for at redde, hvad reddes kunne, inden det blev for sent, og med under
støttelse af tipsmidler, bidrag fra Herning kommune, byens pengeinstitutter,
Textilfabrikantforeningen, Tekstilarbejdernes Fagforening, private fabrikanter
og andre lykkedes det at få opført et trikotagemuseum på det gamle museums
grund og få det indviet og taget i brug den 12.8.1960 — 50 år efter at museets
hovedbygning blev åbnet, og det indgår nu som et naturligt led i de mange andre
bygninger, som museet består af.
Bygningen er toetages med kælderrum og tagetage, hvoraf de to sidstnævnte
bruges til magasinering. I stueetagen er der glasskabe, hvori der er udstillet for
skellige gamle redskaber, der anvendtes ved den gamle husflid: karter, tene, ten
stole, strikkepinde, kneblestokke o. lign. I store skabe med udtrækstavler og ma-
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gasinrum forneden er der prøver på såvel håndstrikkede uldvarer som på maskinfabrikerede trikotagevarer. I montrer er fremlagt moderne ting, der kan udskiftes.
Over montrene er der ophængt billeder, som H. P. Hansen fra tid til anden har
taget af de gamle husflidsarbejdere. I en særlig montre findes den originale
»Mors rok«, hvorom Jeppe Aakjær har skrevet sit digt: Spurven sidder stum
bag kvist — med omkvædet »Lul — lul! Rokken går støt i moders stue«. Han
skænkede museet rokken, der nu har fundet sin naturlige plads her.
I en anden montre findes uldhandlerpas og nogen litteratur om bindeindu
strien. En lille lommebog i samme montre viser indkøbs- og udsalgspriser og
heraf fremgår, at han har tjent ganske godt på sine varer. I følge optegnelserne
var det ikke ualmindeligt, at han fik det dobbelte af indkøbsprisen. Endvidere
findes i stueetagen en gammel fangvæv, der nu er museets ældste væv og vist ret
enestående. Den er af træ og primitiv, men for sin tid et stort fremskridt. Den
er fremstillet i Tyskland og blev anskaffet af degnen i Sunds, en lille by 8 kilo
meter nord for Herning, omkring 1840 for at bøde lidt på det magre embede.
Efter treårskrigen kom sønnen, Ludvig Damgaard, hjem og overtog virksom
heden. På denne primitive væv lavede han smalle stykker til ærmer, der bagefter
blev syet sammen i hånden. Senere slog han sig sammen med en købmand syd
for Herning, og bedriften udvidedes så stærkt, at man havde 6 væve i gang i
1860. Den kendte familie Damgaard, som nu bor i Herning, og som er førende
på stedet i trikotage- og skjortefabrikationen, er ikke i familie med førnævnte
Ludvig Damgaard.

I museets stueetage vises de gamle husflidsredskaber samt prøver på håndstrikkede varer.
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Den gamle fangvæv, som degnen
i Sunds anskaffede for at tjene
lidt ekstra.

I de følgende årtier kom der forbedrede strikkemaskiner frem, navnlig de tid
ligere nævnte fladstrikkemaskiner, der sendtes rundt i hjemmene, hvorefter disse
halvfabrikater afleveredes til Søren Truelsen, der i mellemtiden var flyttet fra
gården Vesterholm til Herning, hvor han byggede en af de første fabrikker. Her
blev de indleverede stykker færdiggjort og klar til salg. Men museets maskiner
vil man ellers kunne se på næste etage. På trappegangen derop vil man se en
væg med billeder af pionerer i branchen. I selve rummet findes et udvalg af de
ældste maskiner, der kan give et indtryk af udviklingen. Hvor ønskeligt det end
var, ville det være uoverkommeligt at samle alle de store maskiner, der efter
hånden må vige pladsen for mere moderne. Dertil vil kræves store udvidelser,
som museet endnu ikke kan magte, så det må blive eftertidens sag. Det er
museets sag at vise oprindelsen og det første forløb. De første maskiner skulle
drives ved håndkraft. Det er således tilfældet med et stort monstrum af en
spindemaskine af træ, som er forløberen til selfaktoren, og som brugtes til at be
handle omboende bønders uld. Der findes kun to eksemplarer af denne spinde
maskine her i landet. De er blevet brugt lige op til 1ste verdenskrig, og det andet

285

Garnvinde, spolerok og fladstrikkcmaskine.
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Arbejdet ved spindemaskinen var meget hårdt, og den fik øgenavnet »morgenstjernen«.
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eksemplar, der er i Langå på Fyn, bruges efter sigende lidt endnu. En væver,
der har arbejdet med denne, oplyser, at det populære navn for denne var »mor
genstjerne«, formodentlig fordi arbejdet med den var så strengt, at man så både
sol, måne og alle stjerner. Det er i det hele typisk, at man i begyndelsen måtte
bruge håndkraft under arbejdet, derefter dampkraft, før man gik over til elek
triciteten. En begynder i Ikast anvendte vindmotor på den gård, hvor han be
gyndte sin virksomhed. Her følger en beretning om denne mands virksomhed,
skrevet af hans søn:

»Poul Christensen, født 1868 i Tulstrup ved Ikast på en sandjordsejendom,
hvor økonomien blev stivet af ved kartning, spinding og strikning, som var en
daglig foreteelse. F. eks. måtte han som dreng have strikkepindene og et nøgle
garn med i marken, når han skulle passe køerne. Han skulle strikke en alen bol
til en trøje om dagen, og var han ikke færdig, når det blev aften, måtte han
strikke resten, inden han fik lov til at gå i seng. Som 18-årig drog han ud med
uldposen. I 1903 købte han væve, som blev opstillet hos to landmænd i Ikast
sogn. 1906 købte han en landejendom med 6 tønder land i Ikast, hvor maski
nerne blev flyttet til og drevet som husflid for salg til uldhandlere. Der var til
at begynde med 3 rundvæve, som blev trukket med håndsving og hjælpestang
af 2 piger og 1 mand. Produktionen var meget primitiv. Elektriciteten nåede
først til Ikast i efteråret 1912. I 1914 købte han en byggegrund i Ikast. Skødet
blev udfærdiget og håndskrevet af en manufakturhandler, og der var ikke noget
med sagførerudgifter. Fabrikken blev bygget og produktionen forøget, men under
krigen blev det småt med elektriciteten, og han lod opstille en vindmølle i 1917
— såvidt det vides den eneste trikotagefabrik i verden, som har benyttet vind
kraft. Det var heller ikke ideelt, for når det var stille vejr, blev en mand sendt
op i møllen for at skubbe til vingerne for at få den igang igen. Men når det
blæste stærkt, og der kom vindstød, måtte maskinerne standses, indtil farten igen
blev mere passende. Møllen blev benyttet som nødforsyning i ca. 3 år. Han fore
tog flere udvidelser og moderniseringer indtil sin død i 1930, hvorefter 2 af søn
nerne drev fabrikken videre. Sidste udvidelse er foretaget i 1958, og fabrikken
råder nu over 2500 kvadratmeter benyttet gulvareal, og produktionen er spe
cialiseret i herretøj«.
For at vende tilbage til 1ste sal i Trikotagemuseet vil man her finde nogle af
de ældste rundvæve, hvoraf én har været anvendt i 75 år. Der er flere flad
strikkemaskiner, og blandt dem en, som er en gave fra arveprins Knud. Arve
prinsen har vist stor interesse for trikotagemuseet ved bl. a. at forære museet
sin moders symaskine, der er udstillet i en særlig montre.

Omkring 1900 blev der i bladene averteret med en lille strømpemaskine til
små penge, hvormed man kunne tjene mange penge ved i sin fritid at væve
strømper. Denne lille rundstrikkemaskine kunne skrues på et bord ligesom visse
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Under el-rationeringen i 1917 lod Poul Christensen en vindmotor drive sine maskiner.

En rundvæv som har været i drift i 75 år.

288

kaffemøller, hvorfor den i folkemunde blev kaldt en kaffemølle. Disse små ma
skiner blev lavet i England og Sverige. På nogle af dem kunne man strikke hæl
og tå, på andre kun skaft. Arbejderne blev sendt til fabrikken, hvor de blev
færdigbehandlede. Man vil finde en stor samling af symaskiner, dels håndmaski
ner, dels fabrikmaskiner, flere af dem meget gamle; en trædesymaskine siges af
fagmænd at være en af de ældste maskiner, som Singer har fremstillet. Fra fir
maet S. Truelsen & Søn, Herning, er der et helt sæt af specielle maskiner. End
videre er der ophængt 3 tavler med varemærker fra forskellige fabrikker i Her
ning og omegn, hvorunder er angivet forklaring på navnets oprindelse og års
tallet for virksomhedens grundlæggelse. De skulle således vise udviklingen og
være et historisk dokument.
Sammenfattende har det været opgaven at vise oprindelsen til og den første
udvikling af den gamle bindehusflid til industri, således som den fremtræder i
vor tid. I disse år er der et vældigt opsving i virksomhederne. Ikke alene har
pengerigeligheden og den voksende befolkning skabt et større hjemmemarked,
men eksporten til udlandet er vokset betydeligt. Den flid og nøjsomhed, der altid
har været et særkende for denne egns mennesker, sætter stadig nye og friske spor.
Netop i disse år er der stadig udvidelser. Man flytter ud fra de gamle og trange
gårde, der ofte er baggårde, og bygger nye fabrikker, som er smukke og hensigts
mæssige, på arealer i udkanterne af byen, som af byrådet er udlagt til industri
kvarterer. Man indfører rationaliseringer og øger kapaciteten. Man afholder år
lige salgsmesser, der er livligt besøgte af handlende fra ud- og indland. Forhol
dene har forandret sig stærkt gennem tiderne; men den gamle virksomhedstrang
og initiativet er stadig levende og livskraftig.
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BINDESTUER OG HOSEKRÆMMERE
Af rektor C. L. Christensen.
I gamle dage, før andelsbevægelsens, maskinernes og folkeoplysningens tid, var
Midtjylland særlig kendt for sine vidtstrakte heder og sin bindeindustri. Nu er
største parten af heden opdyrket, så der kun findes pletter hist og her, mest
fredede arealer, hvor man før så uoverskuelige hedeflader. Og hvor fremtrædende
heden var i Hammerum herred, der skæmtende blev kaldt »Jammerfuld Her
red«, kan man vanskeligt forestille sig nu, hvor egnen er velopdyrket og frodig.
Sydligst i herredet og indtil Vejle amt ligger Skarrild sogn, der spottende blev
kaldt »»Skjærsild« eller »Menneskets sidste tilværelse«. Trap skriver i sin be
skrivelse af Danmark 1859, at der næppe er dyrket en tyvendedel af dette sogn,
og i anden udgave af værket 1879 står der: »Sognet hører til Nørre Jyllands
vildeste Hedeegne, næppe meget over 10 pct. er opdyrket, det øvrige dækkes
af Lyng, tildels i udstrakte, sammenhængende Heder. Og Forholdet er lignende
i andre Sogne.« Som et eksempel på vidtstrakte hedearealer kan nævnes, at
ejeren af Herningsholm, grev Gert Rantzau, anlagde et schaffen på Sunds hede,
nord for Herning. Gården fik navn derefter og kaldtes for Skåphus ( Schafhaus),
og således hedder landsbyen den dag i dag. Gården Skåphus havde et tilliggende
på 3000 tdr. land, hvoraf det meste var hede, landets største bondegård. Syd
ligere ligger Voulundgård i Rind sogn, der havde et areal på 1500 tdr. land,
og noget lignende havde en gård i Fjederholt ved Kølkjær, men efter sigende
vidste ejeren slet ikke, hvor skellene gik. Topografen, professor Wilse, der var
sognepræst til Edsberg i Norge, gennemrejste i 1765 og 1766 de midtjyske hede
egne fra Fredericia til Lemvig og skriver herom i sine »Reiseiagttagelser, Kbhvn.
1798«: »I Almindelighed er at mærke, at den hele midterste Deel af Jylland,
hele dets Land-Ryg fra Norden til Sønden, udgør så godt som een Strækning
af Heder, hvoraf nogle endnu ere, men før den sorte Død 1350 langt flere, have
været dyrkede, og derimellem store øde Heder, hvoraf de mellem Holstebro,
Viborg, Ringkjøbing og indtil nær Fredericia gaae næsten sammen i en Stræk
ning af 16 Mile i Længden og fem til otte Mile i Bredden. Disse ere Alheden,
Graaheden, Arenborgheden og Brandheden; siden forekommer længere mod
Sønden Randbølleheden, i hvilken, saavelsom i Alheden, de nye Colonier ere
anlagte.
19*
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Denne Hede forestiller en fuldkommen Slette, som, at slutte af dens bratte
Kanter langs Liimfjorden, maa være ophøjet 50 til 60 Alen over Havets Flade.
Skove er ikke at see der, kun som en stor Sieldenhed noget Krat ved de ligesaa
sieldne Bakker og Dale. Da de faa Landsbyer og enkelte Huse ligge langt fra
hverandre, og Kirke Taamene vise sig i den lange Frastand kun som Naale
Spidser, og da der gives mange selvgiorte Veie, saa kan en Fremmed der snart
fare vild .... « Ser man på et samtidigt kort, vil man kunne bekræfte disse
iagttagelser; heden er altherskende, kun nu og da afbrudt af engstrimler, hvor
igennem snor sig åer og bække. I hele Herning sogn, som nu (i 1964) har nær
ved 30.000 indbyggere, boede i 1787 kun 270 mennesker og deraf 12 familier
i Hemingby ved den gamle landevej, hvor Herning købstad nu ligger.
Disse heder havde ingen handelsværdi, fordi jorden var så ringe. Et par eks
empler viser, hvor lidt man dengang værdsatte den slags jord: en mand solgte
et par hundrede tdr. land til en anden for et gammelt sølvlommeur. På et mar
ked handlede to mænd om et større hedeareal. De blev enige om, at køberen

Endnu for 100 år siden dominerede heden Hammerum herred. (Udsnit af Generalstabens Kort,
Skarild fra 1871).
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Fårene klippes. Fot.: H. P. Hansen.

skulle give en omgang kaffepunche for jorden. Da købesummen var drukket,
fortrød køberen handelen og tilbød at ville give en ny omgang for at slippe, og
det gik sælgeren ind på.
Men havde heden ingen handelsværdi, havde den til gengæld så meget større
brugsværdi for bønderne; thi herfra fik de brændsel, lyng og hedetørv. Man fik
lyng til at tække husene med og lyngknipper til at lægge i bunden af sengene.
Hedetørvene brugte man til at beklæde de lerklinede ydervægge med. Det lunede
godt og beskyttede de svage mure mod regn og frost, og når tørvene blev for
gamle og udslidte, brugtes de til at strø under svinene med. Størst betydning fik
heden dog for beboerne ved, at store flokke af får og ungkreaturer her kunne
få deres næring om sommeren, og skete det, at foderet i en streng vinter slap op,
eller hvis avlen havde været ringe, bjærgede man smålyng til kreaturerne.
Fåreavlen blev forudsætningen for bindeindustrien, den husflid der gjorde
Hammerum og Lysgård herreder kendt udadtil, og som kom til at danne grund
laget for trikotageindustrien. H. P. Hansen, som vel nok er den bedste kender
af disse forhold, som han har gjort til genstand for længere undersøgelser, mener,
at denne husflid ikke er af særlig stor ælde, men anser det for sandsynligt, at
man omkring midten af 1600 årene er slået ind på hosebinding i Midtjylland
for at tjene en nødskilling til afhjælpning af de trange forhold efter svenske
krigenes ødelæggelser. I 1691 klager klædekræmmerne i København til politiet
over, at »de jydske Hosekræmmere, som mesten er Løsgængere og aarlig Aars
indføre baade uldne og Traadstrømper samt og uldne traadvanter, som de ej
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alene om Torvedagene offentlig paa Torvet (d. v. s. Amagertorv) falholde saavel og Læder-Handsker, uldne Nattrøjer, Vadmel og syede Vadmels Kjoler, mei
endog daglig Dags i alle Gader og Stræder dermed omløbe og husere, Kræm
merne til største Skade og Hindring udi deres Næring.«
Af arkivalierne fremgår, at de første hosekræmmere fra Hammerum herred
har løst næringsbevis som hosekræmmere i København den 7. juni 1700, og
flere følger efter. I begyndelsen tog de næppe varigt ophold, men drog tilbage til
deres hjemstavn, når sommeren meldte sig. Efterhånden tog flere og flere fast
ophold i staden, og som de sejge jyder, de var, blev de generende for de gamle
klædekræmmeres handel. At striden har været hård ses af, at de tilflyttede og
nu fastboende hosekræmmere indsendte et andragende til kongen om tilladelse
til at måtte forhandle »uldne og traa Strømper samt Vadmel, som forfærdigedes
af Bønderne i de fire Herreder: Hammerum, Bølling, Lysgaard og Ulfborg, af
hvilken Haandtering de skal have deres meste Levebrød, eftersom Kornavlingen
kun er ringe sammesteds.« Resultatet blev et kongeligt reskript af 30. januar
1741, i følge hvilket uldhandlere fra disse fire herreder fik lov til uhindret at
måtte »sælge og afhænde de af dennem forarbeidede Uldene og Linnede Vahre
til hvem de lyster, og hvor de samme bequemmelligst og best kand forhandle og
afsætte.« Fra nu af kunne de jyske hosekræmmere (uldhandlere) frit drage lan
det rundt med deres uldpakke og handle, hvis de da holdt sig reskriptet efter
retligt og kun solgte hjemmefor arbejdede varer. Først ved den ny næringslov af
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F. Vermehren: Jysk fårehyrde på heden. Statens Museum for kunst.

1931 blev reskriptet ophævet med den modifikation, at de daværende hosekræm
mere måtte fortsætte som hidtil, således at deres tilladelse eller pas blev fornyet
hvert år, mens nye hosekræmmere kun kunne løse amtspas.
Et gammelt mundheld siger: Nød lærer nøgen kone at spinde. Nøden lærte
de fattige beboere i Midtjylland både at spinde og binde. Ganske vist var deres
fornødenheder få og små. Man levede af stedets produkter og var nøjsom, og
slog avlingen fejl, sultede man sig igennem tilværelsen. Men også dengang var
der skatter, og de var, som nu, ikke til at komme udenom. Nogle få produkter
måtte man også købe, som salt, sukker og krydderier. Den fattige jord kunne
ikke føde dem, og derfor måtte man i gang med bindehosen. Alle i hjemmene,
fra småbørn til gamle, måtte »la di fem pind lest ve«, som Blicher udtrykte det
i »E Bindstouw«. Den daglige kamp for tilværelsen krævede, at ingen nogen
sinde var ledig. Man kunne binde hoser nårsomhelst og hvorsomhelst, på vejen
til og fra arbejdet i marken. Skulle de magre heste eller stude have sig et hvil
under plovarbejdet, tog pløj emanden sin bindehose frem, og om aftenen sad
alle ved den sparsomme belysning, tranlampe, tællelys og senere petroleumslam
pen, og bandt, således som Blicher levende har skildret det i sin berømte bog. At
bruge strikkepindene var det første, et barn lærte, så man forstår, at de som
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voksne bandt helt mekanisk. Det fortælles om en kone, at hun kunne binde hose,
tvinde garn, vugge barnet og kærne smør samtidig. Det kendte maleri af F.
Vermehren: Faarehyrde på Heden, 1855, gengiver fortæffeligt en ældre mand,
der sammen med sin hund vogter en flok får på den øde hede, hvor man ser
lyng og gravhøje, så langt øjet rækker. I forgrunden står fårehyrden med kæp
pen og hyrdetasken, bindende på en hose. Garnnøglet har han fastgjort til en
krog, der er sat fast oppe ved venstre skulder. Således gik alle og bandt ved
deres arbejde. De kunne udmærket udføre andet arbejde ved siden af, for binde
arbejdet sad dem i fingrene, så det krævede ingen særlig opmærksomhed. Og der
måtte hænges i, for der var trods alt udgifter, der skulle honoreres til tiden, hvis
ikke man skulle gå fra stedet, og selv om de daglige fornødenheder var skåret
ned til det allernødvendigste, kunne de fattige hedelodder ikke skaffe midler
nok til at dække udgifterne. H. P. Hansen fortæller om nogle bønder i Kollund,
der ellers har bedre jord end mange andre steder, at de var blevet pantet for
skatter og en bestemt dag skulle aflevere deres kreaturer til auktion i Snejbjerg
kro. En af mændene sagde klagende, at hvis der ikke skete et mirakel, måtte de
alle gå fra ejendommen. Miraklet indtraf, idet det satte ind med et så stærkt
snefog, at det var umuligt at færdes udendørs, og auktionen måtte udsættes.
Så gav alle sig i lag med bindehosen, og inden den berammede tid lykkedes det
dem at få bundet så meget, at de kunne betale skatterne. Ligeledes fortælles, at
grd. Chr. Overgaard fra Gullestrup engang i 1860-erne kørte ind over Skaaphus
hede og undervejs fik en fattig hedebonde op at age. Alt så uendelig bart og
trist ud, og det fik Overgaard til at udbryde: A fåsto’r snå’r et’ hon’ I ka fo æ
Fø’ hæ’ur? — Ä’ jåw’, svarede hedebonden, de go’r endda, for æ Juw’r fø’er
wås, æ Fo’r kle’er wås, o så hå’r vi snå’r et’ and’er Ud’gywt’er end te Tobak,
Sålt o Træ’sko.
Hemmeligheden ved hedebøndernes tilværelse var, at de var uhyre flittige og
nøjsomme. Man nøjedes med lidt til at begynde med og arbejdede sig langsomt
op. Ude på Haderup hede boede et ungt par i et jordhus uden døre og vinduer.
Skulle man ind eller ud, flyttede man et par store tørv, og så kravlede man
gennem åbningen. I dette jordhus boede de, mens deres første barn blev født.
Så byggede de et spændhus, som man ellers brugte til tørvehus, og der boede
familien sammen med en ko og deres får. Det var naturligvis meget beskedent.
Men der var tilfælde, hvor der var endnu mindre, som på det sted, hvor mand
og kone kun havde én spiseske, og det gik ret godt. Manden spiste først af grø
den. Så tog han sig en pavse, og konen tog fat. Kunne hun ikke få bugt med
fadets indhold, hængte han atter i.
Til sidst en lille samtale, som H. P. Hansen har optegnet fra Hammerum:
Når »Kræ Huus« i Gjellerup om morgenen trak ud med sin ko, gik han altid
og bandt på sin bindehose. En dag spurgte læreren, der mødte ham, hvor meget
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han kunne tjene ved sin bindehose om dagen. »Ti øre; o pas mi kow,« svarede
han. Det var da alt for lidt, mente læreren. Kræ Huus spurgte: »Hvor meget
kan det blive i en måned og i ét år?« »Ja, det kan jo blive 3 kroner i en måned
og 36 kroner i et år, sagde læreren. »Hu møj æ de æ renter aw?« fortsatte Kræ
Huus. Ja, det er vel renten af 900 kr., svarede læreren. »Nå, men a faarenter
et mier end 800.« Dermed havde binderen ikke alene givet bevis for, at det
kunne betale sig for ham, men også vist hemmeligheden ved de »fem pinde«s
store betydning for hedeegnens småkårsfolk.
I denne forbindelse må også nævnes de berømte bindestuer. Den første, der
omtaler dem, er grev Moltke i »Danmarks og Norges oekonomiske Magazin«
1759, hvor han skriver: »I Tusmørket om Vinteren samles unge og gamle ByViis, og fra de Byerne nærmest beliggende Stæder for at binde op, da for at kap
pes om, hvo der kan binde hastigst, bliver udmaalet til enhver at binde hundrede
og tive Favne Garn, som er til sex Timer nemlig tive Favne i hver Time, hvor
efter de regne Tiden, om Aftenen, nemlig fra Klokken sex, da de begynde indtil
Klokken tolv, da de igjen i det seeneste adskilles, og er da Klokken syv tive
Favne Aften, som de kalde det, ogsaa videre indtil Klokken tolv«. Og videre:
»Naar de om Aftenen samles i deres Binde-Stuer, som skeer for at spare Lys og
ved Snak at fordrive Tiden, forholde de dem gandske skikkelig, uden nogen Slags
Drik at bruge, men Munden give de Frihed, at digte de usandfærdigste Ting,
de kand optænke ...... Steen Blichers fader, Niels Blicher, er den næste, der
har skrevet om bindeindustrien i sin bog om Vium sogn. Steen Blicher inter
esserede sig meget for denne husflid, og i sin berømte lille bog »E Bindstouw«
har han givet os og eftertiden det klassiske billede af disse sammenkomster.

Efterhånden blev det til en mængde uldtøj. Selv brugte de, der bandt det,
kun lidt. Man gik barfodet hele sommeren, højst med et par stunthoser eller
stumper d. v. s. skafter uden fodsål, og de kunne vare uendelig længe, når de
blev lappet og stoppet. På trikotagemuseet i Herning findes et par stunthoser,
som en 99-årig kone gik med, mens hun plukkede lyng ude i heden. De bærer
præg af slid og istandsættelser, og har man fantasi og sans for det, kan man læse
en virkelig historie ud af dem. Med den nøjsomhed blev der meget uldtøj til
bage, der skulle afhændes og sættes i penge, der var hårdt tiltrængt. I gammel
tid var der langt til de nærmeste købstæder, men efterhånden kom der fast
boende købmænd i de fattige hedeegne, som fik lov til at handle med såkaldte
grove varer, og disse købmænd købte så bøndernes uldtøj, der igen blev videresolgt til hosekræmmere, som regel uden kontant betaling, men til senere afreg
ning, når uldtøjet var solgt.
Disse uldhandlere gik under forskellige navne: hosekræmmere, uldhandlere,
strømpehandlere og endnu flere. Det var oftest unge midtjyske bønderkarle, der
havde rejselysten i blodet og fik deres trang til oplevelse og fortjeneste styret ved
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at tage uldpakken på nakken og drage ud. Det vigtigste i en uldhandlers udstyr
var naturligvis hans uldpakke eller uldpakker. De fleste delte uldtøjet i to pak
ker, der kunne hænges over en skulder, som regel den venstre, så højre arm
var fri til at virke med og have kæppen i. Nogle havde kun een pakke (en så
kaldt dækpakke) på venstre skulder; andre havde en todelt tværsæk, og atter
andre havde en enkelt eller dobbelt bærerem. Ja, den gamle Anders Ronnum
gik med tre pakker, idet han havde den tredje hængt på armen. Man vandrede
til fods, senere brugte man også cyklen, og som oftest havde man et bestemt
distrikt, som man efterhånden oparbejdede, så man havde en fast kundekreds.
De steder, man særlig hjemsøgte, var øerne eller »ud i æ Sønden« d. v. s. Sønder
jylland. Var en uldhandler ude på rejsen, var der for langt hjem efter en ny
sending, men så fik han mere sendt med fragtmanden til det nærmeste afhent
ningssted. Det var da af betydning, at han holdt sig reskriptet efterretligt og
kun falbød varer, der var hjemmegjort. Men ofte faldt han for fristelsen til at
smugle finere fabriksvarer ind blandt uldtøjet. Dem var der større fortjeneste
på, og de lokkede de unge kvinder mest. Der skulle passes godt på, for politiet
var på tæerne for at konfiskere ulovlige varer, også fordi den enkelte politi
betjent fik værdien af den konfiskerede pakke. Men uldkræmmeren havde vide
lommer og rigelig plads under vesten, hvis han ikke kunne få de fine varer gemt
mellem uldtøjet. Alligevel gik det galt til tider, og så røg fortjenesten og mere til;
men i al handel må man regne med tab, og der hører krigsomkostninger med.

Bindestuen i Herning Museum.
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Uldhandler Johannes Knudsen
(1865-1925). Fotografi på Her
ning Museum.

Den forbudte hjemmebrænding af brændevin og uldhandelen giver utallige hi
storier om, hvorledes man søgte at undgå tolderes og politibetjentes tjenstivrige
eftersøgninger. Selv om det er et enkelttilfælde, kan det dog nævnes, at da en
gammel hosekræmmer blev spurgt, om de slet ikke havde noget ulovligt, svarede
han med et bredt grin: »Vi havde slet intet, der var lovligt.«
Skal man klarlægge grunden til, at de unge bønderkarle drog ud på farten,
må der vel først henvises til, at opgaven lå lige for, uldtøjet var der, det skulle
sælges, og hvem var nærmere til det end de unge. Fra barnsben var de vant til
handel. De lyttede til de ældres fortællinger, der sikkert var stærkt farvede, men
som satte drengens fantasi i bevægelse og vakte hans lyst til selvstændighed. Der
var også medfødt handelsblod i årerne, og det var hele tiden holdt flydende.
Fra lille handlede drengene med alt, hvad de fik i hænde: knive, knapper, ur
kæder, punge, bånd, kort sagt alt kunne byttes i handel; og det var vel lige så
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meget for spændingens som for vindingens skyld. Den karl, der som dreng havde
været vant til at handle, omend i det små, havde gode forudsætninger for at
kunne blive en dygtig uldhandler, for han havde den erfaring, der skal til, for
at se, hvordan folk skal behandles, hvis man skal gøre en god handel. Men
han havde også sine svage sider. Generthed og mindreværdsfølelse måtte over
vindes, og det har sikkert været svært for mange i begyndelsen at skulle ud fra
de små forhold i den store verden. Sproget voldte vanskeligheder, indtil karlen
lærte at gøre sig forståelig for øboerne; men han var fra sin drengetid vant til
at møde hindringer og at overvinde dem. Han lærte at ombytte sit jyske a med
det mere forståelige jeg, uden at han derved mistede sit særpræg, for den største
ros, en handelsmand kunne få, når han efter længere fravær vendte hjem, var,
at man sagde om ham, at han lignede sig selv. Omvendt blev han mødt med
foragt, hvis han optrådte »fin« og forsøgte at dupere sine gamle kendinge. En
sådan ung knøs traf efter sin hjemkomst en gammel mand og spurgte ham, om
han ikke kendte ham. »Kind’er du dæ sjæl’?« var det foragtelige og ironiske svar.
Den, der forstod at holde sig ved jorden og bruge sine øjne, opdagede, at han
i kløgt og snildhed stod langt over de fleste af de hjemmefødinge, han traf på
øerne, og det gav ham lidt efter lidt en vis selvsikker optræden, der vakte beun
dring og respekt, og denne overlegenhed medførte, at han ofte kunne sælge til

Der handles. Uldhandleren er Ove Henning Jakobsen. Fot.: H. P. Hansen.
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folk, der var vrangvillige til at købe. Han havde lært handelsmandens første og
største kunst.

Men ellers vil et forsøg på at analysere hosekræmmerens sind og væsen være
svært og kan let blive misvisende. Der er noget, man kan kalde det jyske sind.
Johs. V. Jensen har i sin digtning givet væsentlige bidrag til forståelse heraf,
og der kan da heller ikke være tvivl om, at både sproget, tanken og sindelaget
præges af naturen, klimaet og arbejdet. Nu er forskellen vel nok stærkt udjævnet
mellem øboere og jyder; men i gamle dage, da kampen for tilværelsen var så
meget hårdere i de jyske egne end på øerne, har uligheden været mere slående.
Jyden er først og fremmest nøgtern og uimponeret, hvorfor han måske lettere
end andre af sine landsmænd gennemskuer det opblæste og udenpå hængte.
Han er ikke så let at dupere, fordi han, åndeligt talt, afklæder sin modpart og
søger ind til mandens inderste kerne. Af væsen er han vel nok stædig og ved
holdende, konservativ og traditionstro — egenskaber, der kom hosekræmmeren
til hjælp i vanskelige situationer: Han er i besiddelse af lime og humor, hvad
også hænger sammen med hans nøgtemhed, idet han ikke tager sig selv for
højtidelig.
På den anden side er han mere træg og tung af natur end andre landsmænd.
Der er noget sejgt over ham. (Jyden han er stærk og sejg), og han er påstående
og drillesyg. Men han er hjælpsom, gæstfri og medfølende som få, og det giver
sig smukke udslag den dag i dag, når han kommer en betrængt nabo til hjælp,
når denne har det vanskeligt med at få sin avling bjerget på grund af sygdom
eller mangel på medhjælpere, vel at mærke uden betaling, thi en god gerning
bærer lønnen i sig selv. Angående det religiøse er det noget vanskeligt at sige
noget afgørende; men det er vist naturligt, at folk, der lever i beskedne kår og
kun har det nødvendige til udkommet, har lettere ved at være taknemlige og
lettere ved at takke forsynet for, at de har det godt, end de, der kan få alt,
hvad de peger på, af verdslige goder. Derfor er det naturligt, at de stærke reli
giøse bevægelser har slået dybest rod i Jylland.
Det blev gennem årene mange af de jyske bønderkarle, der tog uldpakken
på nakken og søgte afløb for deres udlængsel og handelslyst. De fik horisonten
udvidet, høstede erfaring og opnåede større selvsikkerhed end de, der blev
hjemme. Fik man lært kunsten ved at omgås fremmede og handle med dem,
kunne der tjenes gode penge, og forstod man at holde på dem, kunne man skabe
sig en fremtid udenfor det hjemlige miljø. Mange slog sig ned ude i det frem
mede som grossister, trikotagehandlere eller fabrikanter, og der findes endnu vel
havende fabrikanter og grossister, der begyndte som hosekræmmere. Og de fin
des eller fandtes i næsten alle danske købstæder, ja selv i Norge. Det var ikke
lærdommen, der trykkede dem, for datidens skolegang og undervisning var mere
end beskeden; mange af dem kunne næsten hverken regne eller skrive; procent-
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regning var et ukendt begreb. De vidste blot, at de skulle have mere for varen,
de solgte, end de selv havde givet. En gammel kræmmer i Herning blev træt af
at lytte til de andres foredrag om procenter, når man trættedes om, hvorvidt
man skulle nøjes med 25 % eller tage mere. Den gamle mente, det var en ublu
avance; han tog aldrig mere end én %, og det fandt han var rigeligt. Når han
havde købt en vare for en krone, tog han kun to. Det fandt han var en nem
og billig beregningsmåde.
Hosekræmmerens tid er forbi, og man skal være heldig, om man kan få se en
enkelt med pakken tage plads i toget, og så er det altid en ældre herre. De unge
bønderkarle er blevet en mangelvare, som der er efterspørgsel efter, og som der
for kan tjene store penge ved andet erhverv. Der virkes ikke mere uldtøj i de
mange små hjem. Fabrikkerne har overtaget produktionen og spyr varerne ud
i læssevis, og her er noget for enhvers smag og efter enhvers pung. Det er alt
sammen i sin orden. Fremskridt skal der til, og det er kun godt for os alle, at
der er driftige folk, der forstår at udnytte maskinerne i fremskridtets tjeneste.
Og alligevel må man have lov til at drage et længselens suk over det, der
forsvandt. Der var en poetisk patina over den gamle hosekræmmertid, som er
gået tabt for bestandig. Det var en fattig og slidsom tilværelse; men trods alt
var folk glade og tilfredse med tilværelsen. Man fandt sig i sin beskikkede lod.
Maskinerne i fabrikken har også deres tone. Men den er en anden.
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SKRÆDDERFAGET
af skræddermester, oldermand Holger Voigt-Petersen.
Skrædderfaget er et af de ældste håndværk, og det kan spores langt tilbage
i historien.
I det 13. århundrede begyndte skrædderne i Danmark at slutte sig sammen
i gilder eller lav, og skrædderlavene hører til de ældste i landet. Det kan nævnes,
at »Skrædderlauget i Kjøbenhavn« er fra 1275, fra hvilket år den første laugsskrå er dateret, og det er således Danmarks ældste laug. I lavene varetoges
fagets interesser, men der pålagdes også medlemmerne pligter, som betød, at
man måtte bevise sin faglige duelighed, og ingen måtte stå uden for sine fag
fællers organisation og derved modarbejde standens interesser. Man førte nøje
kontrol med kvaliteten af sine medlemmers arbejde, og man sørgede for, at
ødelæggende konkurrence ikke førte til, at der blev et utilstrækkeligt udkomme
til den enkelte. Man arbejdede for et godt samarbejde mellem svende og mestre.
Svendene havde også deres lav og lavsregler.
Endelig havde lavene en række sociale foranstaltninger, såsom hjælpekasser
ved sygdom, alderdom og invaliditet, ja endog en »liigkasse«, hvor man ved
dødsfald trådte til med en begravelseshjælp.
I 1613 afskaffede Chr. d. IV ved en forordning alle lavsretter og lavsskråer
over hele landet og indførte dermed faktisk fuld næringsfrihed. Grunden til
afskaffelsen var, at kongen mente, at lavene fordyrede varerne og lagde for
store vanskeligheder i vejen for dem, der søgte optagelse i lavet.
I 1621 kom der dog en ny kongelig forordning, der tillod mestrene at iværk
sætte visse bindende regler for antallet af svende og lærlinge, ligesom det tillodes
at beskikke en oldermand for hvert håndværk til at afgøre mestres og svendes
stridigheder. Derimod skulle der ikke aflægges mesterstykker for at få lov til
at begynde et håndværk.
I 1682—85 gav Chr. d. V en række lavsartikler, som i realiteten genop
rettede lavenes gamle stilling. Under Chr. d. VI tilkom en række forordninger,
der kunne meddele fritagelse for forskellige lavsforpligtelser.
På denne tid blev endvidere al indførsel af klæde og de fleste andre stoffer
forbudt, og der var straf for de skræddere, der syede klæder af fremmede stof
fer. Med tøjet skulle følge attest om, at stoffet var indenlandsk. Hver uge
skulle skrædderne indsende lister over de klæder, de fremstillede, til hvem og af
hvilket klæde.
20
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Ved gennemførelsen af næringsloven i 1857 ophævedes lavene i deres gamle
form. Dette gjaldt også skrædderlavene, men f. eks. i København fortsatte
lavet som »Skræddermestrenes Forening i Kiøbenhavn« med de opgaver, som
var mulige. Således oprettedes i 1858 en stiftelse, hvor trængende ældre skræd
dermestre og deres enker kan bevilges fribolig. Desuden varetoges medlem
mernes faglige interesser, deres uddannelse og dygtiggørelse. Senere blev det
atter muligt at optage lavsbetegnelsen i navnet, der nu er »Skrædderlauget
i Kjøbenhavn«.
Også lavene i provinsbyerne ophævedes, men arbejdet fortsattes i et vist om
fang, og en del af dem samledes i 1888 i »Provinsskrædderlauget«. Mellem
de 2 organisationer består et snævert samarbejde.
Skrædderfaget i den nyere tid har jo været stærkt præget af den tekniske
udvikling, der satte ind i slutningen af det nittende århundrede, hvor den be
gyndende konfektionsindustri pludselig melder sig som en konkurrerende faktor
for skrædderne. Industriens opblomstring på alle felter betyder en fuldstændig
omvæltning af hele påklædningsbegrebet. De store ydre forskelle mellem rig
og fattig i klædedragten udjævnes i samme takt, som de sociale forskelle udjævnes, og konfektionsindustrien, der fra en famlende begyndelse med hjemme
syersker og svende efterhånden blev organiseret i fabriksvirksomheder med plan
mæssig tilrettelægning af produktionen, tiltog sig derfor i stigende hast i årene
fremover en stedse større andel af beklædningsbehovet.
I de senere år må man vel stort set sige, at skrædderfaget har stabiliseret
sig, og at forholdene mellem industri og håndværk nu har nået et stadium,
hvor den ene ikke kan tage noget fra den anden. Den højere levestandard vil
givet betyde et større forbrug af klæder, men det stigende forbrug vil komme
både industri og håndværk til gode.
Når der i indledningen er peget lidt på den historiske udvikling af fagets
organisatoriske forhold, er det især fordi man i disse år må tillægge det en væ
sentlig betydning, at skrædderfaget igen organiserer sig, således at de faglige
problemer kan løses ved en fælles indsats til gavn for helheden.
Den faglige standard og de principper, der i det hele taget ligger til grund
for den moderne uddannelse og den moderne produktionsform, der givet vil
vinde indpas i skrædderiet, kan selvfølgelig bedst tilrettelægges af faglige orga
nisationer i samarbejde med svendenes organisationer. Det er så meget mere
nødvendigt, som det i fremtiden vil koste mange penge at uddanne fagets ud
øvere. I erkendelse heraf blev det ved overenskomstforhandlingerne i 1963 ved
taget at opbygge en uddannelsesfond, som fra 1. april 1963 opkræver 1% øre
pr. arbejdstime, således at mestrene betaler 1 øre og svendene V2 øre.
Det indkomne beløb indkasseres af Dansk Beklædningsarbejderforbund og
deles mellem organisationerne med halvdelen til hver. Derigennem er det nu

306

Lavspokal for Skrædderlauget i
Kjøbenhavn. Udført 1656 af Me
ster Jacob Weitzer, København.
Deponeret på Kunstindustrimu
seet.

muliggjort at hjælpe til med finansieringen af uddannelsesforanstaltningerne.
Dette må betegnes som et betydeligt skridt i den rigtige retning.
For skrædderfagets vedkommende må udviklingen selvfølgelig følges op af
tidssvarende fremstillingsmetoder, og dér har skrædderorganisationeme selvsagt
deres store ansvar ved at medvirke til en modernisering af hele fagets struktur.
Det bør ske ved, at rationelle arbejdsmetoder indføres, såsom brug af moderne
specialmaskiner, gruppearbejde, moderne tilskæringsformer med nøjagtig tilret
telægning og indretning af arbejdet. Dertil indgående studier af de enkelte ar
bejdsprocesser og moderne værksteder, der er hensigtsmæssigt indrettede. Dette
bør iværksættes hurtigst muligt med den bestående stab af udøvere af erhvervet,
men bør dog især udbygges i oplæringen af de nye lærlinge i faget.

Lærlingeuddannelsen,
Skrædderfagets lærlingeuddannelse har igennem tiderne lige op til vore dage,
fortrinsvis foregået via mesterlæren. Læretiden var i mange år 5 år og er for
tiden 4 år. Skrædderlauget i Kjøbenhavn har i de sidste 4 à 5 år arbejdet in20*
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tenst med at få en moderne, rationelt tilrettelagt lærlingeuddannelse på 3 år
gennemført, og det er at håbe, at det snart vil lykkes at få en sådan uddannelse
ført ud i livet, idet faget igennem de sidste 10—12 år har måttet lide stærkt
under, at tilgangen af lærlinge har svigtet.
Årsagerne hertil har været flere. Efter at den nye lærlingelov i 1956 blev gen
nemført, var interessen hos mestrene for at antage lærlinge ikke stor. Udgifterne
ved og besværet med at uddanne lærlinge var for store, mente man, og når
så dertil kom, at en ret stor part af lærlingene efter en kort tid som svende
overgik til konfektionsindustrien, fandt man det urimeligt, at man skulle bekoste
industriens tilgang af kvalificeret arbejdskraft og ikke selv i faget høste gavn af
den indsats, der kræves af mestrene for at uddanne lærlinge. Disse ræsonnementer
var forståelige, men måske nok noget kortsynede. Det bør vist også siges, at
industriens forståelse for disse problemer ikke heller var særligt fremsynet. Re
sultatet er da også blevet, at både skrædderfaget og konfektionsindustrien i
disse år mangler kvalificeret arbejdskraft.
Faget vil forhåbentlig i de kommende år gøre en kraftanstrengelse for at
ændre disse forhold, således at fornøden tilgang kan sikres.
For at dette kan ske, bør en fuldstændig fornyelse og modernisering af uddan
nelsen finde sted, således at ungdommen kan føle sig tiltrukket af faget. Lige
ledes bør arbejdsmetoderne i faget moderniseres, således at fortjenstmulighederne kommer på linie med andre fag, thi også dette vil være af betydning
for, at ungdommen vil vælge dette fag.
Det skal nævnes, at afgangen af svende for tiden er ca. 100 om året.
Nedennævnte tal viser udviklingen inden for de sidste 10 år:
Indgåede læreforhold

Aflagte svendeprøver

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

128
102
77
52
28
30
16
12
16
19
10

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

37
33
23
12
16
15
14
21
11
12
14

Der foregår i disse år en udvikling hele Europa over, hvor man har taget
skrædderfagets problemer op til dybtgående overvejelser, idet man forsøger at
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Carl og Martin Larsens skrædderværksted 1888 (efter maleri af professor Oscar Matthiesen).

Skrædderværksted 1964. Havcmanns Magasin. Fot. Mogens von Haven.
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kortlægge hele faget i de mindste detaljer og derigennem opbygge de bedst
mulige rationelle systemer med hensyn til tilskæringen, syningen og indretnin
gen af værkstederne.
En række lande er enige om at udveksle erfaringer, således at man når frem
til en hensigtsmæssig og mulig fornyelse af fremstillingsformerne.

Givet skal der en mentalitetsændring til for at nå frem til at få et fag, der
igennem så lang en periode har haft en traditionel fremstillingsmåde, til at
kaste sig ud i en sådan total omlægning. Skrædderfirmaeme er i hovedsagen
små virksomheder der beskæftiger få svende, og derfor møder man oftest den
indvending, at rationalisering ikke kan blive effektiv og lønnende. Selvfølgelig
er der en grænse for, hvor lille en virksomhed kan være, hvis den skal kunne
rationaliseres med et resultat, der modsvarer den investering, som må foretages.
Der kan en af fremtidens løsninger være den, at der oprettes specialfirmaer
der syer skræddernes arbejde for dem. Sådanne firmaer vil være i stand til en
udstrakt rationalisering og derigennem for det første sikre et ensartet og smukt
produkt, fordi hver arbejder er specialist på sit felt, og for det andet et ordent
ligt udbytte til dem, der syer arbejdet. De skræddere, der ikke selv kan oprette
rationaliserede værksteder, kan på denne måde få deres arbejde udført og der
ved spare al besværet med værkstedsdriften, men de vil stadigvæk kunne til
skære og prøve tøjet, således at en individuel stil kan bevares.
Symaskinens fremkomst betød en revolution i skrædderiets historie. De gamle
skræddere mente, at nu blev skrædderiet totalt ødelagt, thi når ikke alt var
syet i hånden, duede det ikke. Årene viste, at den blev skræddernes bedste
hjælper, der forbedrede hans kår og var med til at gøre hans arbejdsdag kor
tere. Vore dages specialmaskiner mødes gennemgående med samme skepsis som
i sin tid symaskinen. Der er dog ingen tvivl om, at skrædderne med tiden vil
forstå at udnytte en del af de specialmaskiner, som i disse år bliver bedre og
bedre. Man må erindre sig, at det arbejde, en sådan maskine kan præstere,
i høj grad er afhængig af den hånd, der fører maskinen. Rigtigt betjent kan
maskinen udføre arbejde af høj kvalitet. Ligesom symaskinen efterhånden blev
en anerkendt del af skrædderens værktøj, vil specialmaskinerne også glide ind
i rækken af naturlige hjælpemidler for skrædderne.

Som for andre håndværk har det haft stor betydning for skrædderfaget, at
en del af dets udøvere igennem tiderne har arbejdet i udlandet og derfra har
hjembragt nye impulser og erfaringer, der stedse har holdt os à jour med ud
viklingen og moden på kontinentet. Især var vel perioden før den første ver
denskrig frugtbar i den retning, idet restriktioner ikke hindrede den farende
svend i at drage fra land til land og søge arbejde hvor han kom frem.
Fremtiden bør også forsøge at gøre det lettere for ungdommen at komme ud
og høste erfaringer i andre lande.
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Symaskine fra 1862. Fot. »Pfaff«.
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Tilskæring.

Tilskæringen har i skrædderhåndværket altid været af stor betydning. Den rette
tilskæring, det fine snit var og er det, som skaber forudsætningen for, at en
skrædder får sukces. Hvad hjælper det, at tøjet er smukt syet, hvis snittet ikke
er godt.
Tilskæringen, som vi kender det i dag, stammer fra begyndelsen af det 19.
århundrede, hvor en skræddermester Michel fra London udarbejdede et system,
hvor han gik ud fra den halve overvidde og derfra udviklede et trediedels sy
stem. Af dette udledtes siden mange andre trediedels systemer.
I 1836 udviklede Compaing i Paris en tilskærermetode, hvor anvendelse af
centimetermålet var det store fremskridt. Han eksperimerede videre med sit
system og opfandt en proportionel opstilling efter overvidde og længdemål. Via
Tyskland kom igennem årene stærkt forbedrede tilskærersystemer efter viden
skabelige metoder.

Skrædder fra 1576. (Efter maleri
af Giovanni Batista Moroni).
Tilhører National Gallery i
London.

312

GARDEHUSAROFFICIERS DOLMAN
SU O V

TILLÆG TIL MODEBLAD

N? 10

Skræddermestrenes Forening
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Også danskere har gjort sig bemærket ved bidrag til tilskæringens kunst. I
året 1862 udgav skræddermester Peter Christensen således en bog »Ny og prak
tisk lærebog i selvundervisning i den geometriske tilskærerkunst for skræddere«.
I 1879 udgav den kendte skræddermester B. A. Hutters en lærebog »Nyeste
skole i tilskærerkunst«. Senere udgav han flere tilskærerbøger, og i 1889 star
tede han udgivelsen af »Skandinavisk Modetidende«, der blev stærkt udbredt
og hvori han udfoldede en stor faglitterær virksomhed. Tillige drev han en me
get besøgt tilskærerskole.
I årene, der fulgte, arbejder tilskærerskoleme nu med letfattelige systemer
med måltagningen som grundlag. Tilskæringen er til dels stagneret i de senere
år, og det er et spørgsmål, om der ikke snart på videnskabelig basis bør kon
strueres et helt nyt system, der er baseret på indgående studier af tilskæringens
mange problemer. Der tiltrænges på dette felt til en virkelig ny orientering.

Dameskrædderiet.
Dameskrædderiet har ført en langt mere omtumlet tilværelse end herreskrædde
riet igennem tiderne.
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Mens herreskrædderne i gamle dage var forpligtet til at være medlem af
lauget, og en optagelse heri var jo et privilegium, var den, der ville nedsætte
sig som dameskrædderinde, henvist til Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlaugets velvilje, idet dette lav efter sit skøn til magistraten udvirkede, at kvin
der fik tilladelse til at nedsætte sig som dameskrædderinder. Den bedste adkomst
til en sådan tilladelse var nød og fattigdom og således ikke dygtighed. Der var
ikke tale om en uddannelse, men denne bar helt tilfældighedens præg, og dette
har vel i høj grad medvirket til ,at en del herreskræddere i midten af det nit
tende århundrede specialiserede sig som dameskræddere og oplærte kvinder til
at sy samt efterhånden begyndte en systematisk oplæring af mænd til dame
skræddere.
Dameskrædderinderne har i den nyere tid organiseret sig og fået faget aner
kendt som lærefag på linie med de andre fag indenfor skrædderiet. Dette må
betegnes som et stort fremskridt, idet folk uden uddannelse eller med kun ringe
uddannelse hidtil har kunnet nedsætte sig som dameskræddere til skade for kun
derne.
Nu afholder dameskrædderinderne faglige kursus og modestævner, og der
ved sikres der de faguddannede dameskrædderinder en høj faglig standard til
gavn for såvel faget som kunderne.
Til slut nogle tal til belysning af fagets størrelse.
Ifølge erhvervstællingen 1958 fandtes der i Danmark:

Storkøbenhavn
virk beskæf
som tigede
heder

Provinsbyer
med forstæder
virk
som beskæf
heder tigede

Land
distrikter

Ialt

virk beskæf
som tigede
heder

virk beskæf
som tigede
heder

Skrædderier

642

1772

649

1380

605

890

1896

4042

Dameskræddere
og systuer

572

1069

743

1161

627

717

1952

2947

Tallene har næppe ændret sig væsentligt i den forløbne tid. Af folketællingen
i 1960 fremgår det, at der derudover findes et betydeligt antal mennesker, der
ernærer sig ved at sy for andre.
Skræddermestrene er næsten udelukkende mænd, og de fleste arbejder alene
eller med en enkelt svend — eller deres kone. Kun godt 100 skræddermestre
beskæftigede i 1958 mere end 5 svende.
I 1964 var der ca. 1800 skræddersvende.
Dameskrædderiet er næsten fuldstændigt et kvindefag. Det domineres i endnu
højere grad af småvirksomheder — i 1958 beskæftigede ingen således mere end
20 medarbejdere.
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Moderne oplæg af stof til habit.

Hvis alle de omtalte problemer løses inden for en overskuelig fremtid, vil
skrædderiet givet kunne stabilisere sig, og det vil også betyde, at faget vil få
den tilgang, det må have, fordi det så vil komme til at ligge på linie med andre
fag, hvad indtægtsmulighederne angår.
Når der gennem tiderne altid har stået en særlig air over ordet »skrædder
syet«, er det først og fremmest, fordi det altid har betydet det samme som »kvali
tet«. Det har altid stået for det individuelle, det bedste, det solide. Dette er no
get, skrædderne gør klogt i at holde sig for øje.
Det er på kvalitet og det individuelle, at skrædderiet skal opretholde sin plads
i erhvervslivet.

Det gamle segl fra 1661 for Skræcklerlaugct i Kjøbcnhavn.

PIONERERNE INDEN FOR HÅNDVÆVNING
OG STOFTRYK
Af vævekonsulent M, K. Paulli Andersen,
Fra de ældste tider og så længe det selvforsynende bondesamfund bestod, har
vævning foregået delvis i hjemmene og delvis — for landets og småbyernes ved
kommende — hos landsbyvæveren. De større byer kom ret tidligt ind på, at
tekstilbehovet dækkedes af forhandlere, der solgte både her i landet fremstillede
og indførte tekstiler.
I bondehjemmene fremstilledes stoffer til husets og de menneskers forbrug, der
var knyttet til det, oftest enkle slidvarer. Deres større eller mindre skønhed af
hang af stedets tradition og det menneske, der stod for vævningen. Man havde
på denne tid tilsyn med materialerne, fra hørren blev sået og lammet født, gen
nem dyrkning, sortering, kartning, spinding, vævning og efterbehandling. Man
kendte sine enkle materialer til bunds, hvad der gav sikkerhed overfor opgaven.
Da industrialismen i midten af forrige århundrede trængte frem, forsvandt
vævene her i landet næsten totalt, og alle gik over til de fabriksfremstillede varer
med sine lettere stoffer, større mønstervariationer og stærkere farver. De gamle
stoffer blev lagt på kistebunden og i skuffer — og fik lov til at ligge der — og
ingen regnede med, at det nogensinde blev aktuelt at væve igen.
Det blev det heller ikke på samme måde, som det havde været før i tiden.
Dog skulle der ikke gå lang tid, før begavede og fremsynede mennesker forstod,
at med alt det gode, maskinerne havde givet os, ville noget værdifuldt gå tabt,
om håndvævningen helt gik til grunde.
Der var dog gået så lang tid, at for dem, der igen tog håndvævningen op, var
der så godt som intet at lære herhjemme; alle har de fået deres impulser på rej
ser fortrinsvis i Sverige og Finland, hvorfor vi er disse lande tak skyldig. Sikkert
har der op gennem tiderne været udvekslinger mellem landene i Skandinavien,
så måske har vi hentet enkelte impulser tilbage, som i sin tid er kommet herfra,
men dog har hvert land sit særpræg, som gerne skulle bevares.
Derfor kom på et senere tidspunkt en trang til at frigøre sig fra specielt den
svenske påvirkning, og man kæmpede for at finde den danske form. Interessen
for vore gamle tekstiler vaktes til live. Der blev foretaget indsamlinger af mu
seums- og fagfolk, og tingene blev vist på udstillinger.
Dette var en vældig inspiration for datidens vævere. Vi behøvede altså ikke
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at gå over åen efter vand, — vi ejede selv en tekstilskat, der kunne bygges videre
på, og vi forstod, at vi havde en arv, som det stod til os at forvalte på rette måde.
Vor arv bestod fortrinsvis af dragtstoffer, og herfra går ahner til Skrydstrup
og Egtved. Der var meget få af, hvad svenskerne kalder »prydnads«-tekstiler,
d. v. s. vægtæpper, puder o. 1., men mange af dragtstoffeme, vævet som de var i
kraftige kvaliteter, egnede sig til møbelstoffer. Ofte stod man famlende overfor
den opgave, man af interesse og kærlighed havde taget op. Museumsdirektør
Elna Mygdal (1868-1940), der gennem sit arbejde på Folkemuseet og gennem
mange artikler om tekstile emner var meget inspirerende, citerede ofte en gam
mel kinesisk talemåde: »Et folk med en gammel kultur trænger ikke så meget til
at lære nyt, som at lære det, det har glemt,« men tilføjede: »ikke for at blive
stående derved, men for at arbejde videre derfra. Det er et plus or et godt arbej
de, at det også er nationalt præget.«
Havde vævningen før fortrinsvis været et direkte — og inden maskinernes
fremkomst — ganske nødvendigt håndværk, så skiftede nu håndvævningen ka
rakter og placerede sig i sin bedste udformning som en gren af kunsthåndværket.
Det første sted, hvor vævning undervisningsmæssigt blev taget op, var på
Dansk Husflidsselskabs skole i Askov, hvor Jenny la Cour (1849-1928) fra 1882
havde undervist i håndarbejde og i 1888 også begyndte undervisning i hånd
vævning. Dog ikke bygget på vor egen arv, men på inspiration fra et ophold i
Sverige, hvor Jenny la Cour og hendes yngre slægtning Johanne Siegumfeldt
(1868-1952) var taget op for at studere håndarbejde. Da de ikke fandt noget
nyt inden for dette fag, tog de undervisning i vævning og blev så begejstrede
herfor, at de ved hjemkomsten fik skaffet væve, og der undervistes hver sommer
i de kommende 25 år.

Det var dog i de dage ikke så lige en sag at købe en væv. Jenny la Cours
første væv blev lavet på Oremandsgårds husflidsskole, men da den ikke var til
fredsstillende, gik hun til Anders Lervad i Askov og fik ham til at lave den om,
— det var begyndelsen til firmaet Anders Lervad & Søn’s vævefabrikation.
I 1905 byggedes »Vævehuset« i Askov, en træbygning, der først for få år
siden er revet ned. Mellem 700-800 elever har igennem årene deltaget i disse
kurser.
Kurserne var kun på 4 uger, og det var mest elementær vævning, der blev
dyrket her. De samme mønstre gik igen og igen, og det, man mest arbejdede på,
var at give eleverne elementær øvelse i at sidde i væven og kalde på lysten til
igen at tage de gamle væve ned fra lofterne og bruge dem. Da Jenny la Cour
trak sig tilbage, videreførtes disse udprægede husflidskurser af Marie Ravn.
Væveundervisningen videreføres nu under udvidede former på »Den danske
Husflidshøjskole« i Kerteminde.
Johanne Siegumfeldt var med i undervisningsarbejdet i Askov de første 6
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Detalje af »Thisbetæppet«.

somre og vævede om vinteren i sit hjem, samtidig med at hun passede sin svage
lige mor. Ved at se J. S.s forsøg i væven gjorde husets unge pige, der var fra
Lyderslev på Stevns, hende opmærksom på denne egns mange smukke tekstiler.
J. S. tog derfor til Stevns, og ved at gå på sine ben fra gård til gård lykkedes det
hende at samle prøver af disse, hvoraf hun senere anvendte mange både til
»Vævestuen«s og egen produktion.
I 1895 studerede Johanne Siegumeldt på væveskolen Tavastahus i Finland,
hvor en tysk vævemester et par år tidligere havde indført kontremarchvæven,
og denne vævetype indførte hun herhjemme.
Johanne Siegumfeldt og Jenny la Cour udgav i fællesskab i 1897 »Vævebog
for Hjemmene«. En klar og saglig bog med både teoretiske og praktiske oplys
ninger samt en vævet prøvesamling. Denne bog kom i flere oplag og er bog
stavelig talt blevet slidt op på vævestuerne. Den teoretiske basis for at kunne
skrive bogen havde J. S. for størstedelen erhvervet sig i Finland, men noget byg
gede hun også på »Håndbog for Vævere« af væver H. C. Nielsen, udgivet 1881.
Fra 1913 til 1916 arbejdede J. S. på Husflidsselskabets vævestue i København.
I disse år arbejdede institutionen »Vævestuen« (s. d.) væsentligst som skole, og
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J. S. havde kontakten med de rundt i landet siddende væversker, der arbejdede
videre, så godt det lod sig gøre på den korte undervisning, de havde modtaget
på skolen i Askov. Desuden analyserede J. S. en stor del af Folkemuseets gamle
stoffer.
Beklagevis for Vævestuen blev dette samarbejde afbrudt, og J. S. begyndte
selvstændig vævestue i København, men få år efter flyttede hun på opfordring
af damaskvæver Georg Jensen, Kolding, dertil og indledte et samarbejde. Her
arbejdede hun, assisteret af en tysk væver, Weismann, med møbelstoffer vævet
på jacquardvæv, der bl. a. forhandledes af firmaerne »BO« og »Fritz Henningsen«, begge København.

Gennem væver Jensen, Vonsild, far til Georg Jensen, Kolding, og Anders Jen
sen, Høsterkøb, lærte hun beiderwandteknikken, som gennem flere generationer
var blevet vævet i dette værksted. Hun aftegnede og lavede mønstrene til flere
af de gamle sønderjydske beiderwandmønstre, bl. a. Thisbetæppet og livstræet.
Disse er senere, overgået til familien Jensens produktion.
Foruden opgaver for arkitekter havde hun i disse år mange store leveringer,
bl. a. 2500 m gardinstof til det nybyggede Gentofte Amtssygehus og et tæppe til
Grundtvigskirken.
I 11 år arbejdede Johanne Siegumfeldt sammen med Georg Jensen i Kolding,
men afhændede så de store jacquardvæve, flyttede til København og senere til
Roskilde, men lige til sin død havde hun et par væve, hvorpå hun jævnligt ar
bejdede.

J. S. var en sikker teoretiker og en dygtig håndværker. Sin viden har hun
givet vider gennem sin undervisning og sine bøger. Hun gav håndvævningen
respekten for håndværket og for vore gamle ting, men det var dem, der kom
efter hende, der skulle give faget dets fornyelse.
I 1913 foreviste arkitekt Martin Nyrop nogle prøver af svenske stoffer på et
møde i Dansk Husflidsselskabs bestyrelse og beklagede sig over, at man måtte
gå til Sverige eller Norge, når man ønskede særprægede stoffer til montering af
større lokaliteter.
Dette førte til indkaldelse til et møde i Kunstindustrimuseet den 1. november
1913, hvor indbydelsen begynder således: »På foranledning af herr professor
Martin Nyrop blev det på »Dansk Husflidsselskab«s sidste møde bestemt at fore
tage forberedende arbejder til en udvidet virksomhed til fremme for udviklingen
af hjemmevævningen i Danmark, for hvilken man mente, der var dannet et
godt grundlag gennem selskabets mangeårige virksomhed i Askov under frøken
Jenny la Cours ledelse.«
Efter det stenografiske referat af mødet indledte selskabets formand, justits
råd N. C. Rom ved bl. a. at påpege, at der omkring 1840 havde været 20.000
væve igang her i landet.
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Arbejder fra skolen i Askov var fremlagt, og en righoldig samling fra dansk
Folkemuseum af gamle danske dragter blev forevist af museumsassistent Chr.
Axel Jensen, der uden at være vævekyndig viste megen interesse for netop det
danske i disse arbejder.
På grund af de også på den tid for knappe pladsforhold på museerne var
disse tekstile skatte gemt bort, og derfor var de kun kendt af den snævreste
museumskreds. Man fornemmer gennem referatet, hvor stærkt et indtryk disse
stoffer gjorde på mødets deltagere. Mødet resulterede i, at man ville væve prøver
op efter de gamle forbilleder for at vise, hvad der kunne væves af danske arbej
der. Dog var man allerede på dette møde klar over, at der måtte kunstnerisk og
nutidig vejledning til, men i begejstringen for de gamle ting, blev man i første
omgang stående ved direkte kopiering.

Stofferne analyseredes af Johanne Siegumfeldt og museumsassistent Elna Myg
dal under ledelse af forstanderinden for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvin
der, frøken Sophy Christensen, og de fremstillede stoffer solgtes i Dansk Husflids
selskabs udsalgslokaler, Vester Boulevard 10 (oprindeligt oprettet for salg af
hedeboarbejder).
Dog var disse stoffer efter datidens smag for primitive i farver og mønstre,
og det blev overdraget arkitekt, professor Anton Rosen (1859-1928) at komme
med forslag til en mere kunstnerisk behandling af de gamle mønstre.
Achton Friis siger i en artikel i »Skønvirke« 1917: »Denne stræben efter at
lære bl. a. af vor gamle folkelige industri har allerede vist sine første resultater,
men om vi alene skal følge de tråde, der viser tilbage til denne, er endnu ikke
godtgjort, men nuvel — lad os da begynde med at sætte nye strenge på den
gamle bondefiol, men lad os dog ikke af altfor »pæredanske« grunde kun stirre
ligeud og knibe øjnene til for indtryk udefra.«

På dette tidspunkt (1917) havde Vævestuen sit forsøgsværksted på Åboulevarden 3, København, og havde ca. 100 væversker, fordelt rundt i landet, der
arbejdede for institutionen. Efter Johanne Siegumfeldt lededes forsøgsværkstedet
af Karen Warming, og som prøvevæversker optoges fortrinsvis elevér fra Tegneog Kunstindustriskolen.

11918 udstillede Vævestuen sammen med Dansk Kunsthåndværk i Stockholm,
og arkitekt Carl Malmsten skriver: »Dansk Husflidsselskabs vævestues möbel
tyger var en upplevelse at se«. — »Det enkle upprepningsmönstren fylle sin
uppgift at ge ytan liv utan at bryta sönder den. Dekor og botten har allestädes
denna väl avvägda skillnad i valör, som ger, att mönstret aldrig verkar påsat,
men sammansmält med tyget, liksom blomstrat fram ur dess alstringsrika, mjuka
dunkel.« — »Som modärn möbeltyger äro de ypperliga.«
Vævestuen lededes af et udvalg nedsat af Dansk Husflidsselskabs bestyrelse,
ligesom selskabet støttede virksomheden med et mindre tilskud til driften.
21
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Man samlede sig udelukkende om at væve stoffer, undgik bevidst de forskel
lige former for »kunstvævninger« og billedvæv eller gobelin, som der var en vis
interesse for i tiden, bl. a. gennem Dagmar Olriks arbejder. Dagmar Olrik ( 18601932) var uddannet på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder og ville op
rindelig have været malerinde, men på rejser fik hun interesse for gobelinvæv
ningen og studerede dette i Rom og Firenze 1900. Fra 1902 til 1921 havde hun
vævestue på Københavns rådhus, hvor hun sammen med andre hjælpere ud
førte gobelinerne til Frølich-salen. Dagmar Olrik var den første, der tog gobelin
vævningen op herhjemme, idet alle vore gamle gobeliner er vævet af indkaldte
udenlandske mestre. Gennem sine elever videregav hun sine erfaringer på dette
specielle væveområde.
Vævestuen følte det som sin opgave at kontakte en større kreds end den, den
eksklusive billedvævning henvendte sig til, og derfor begrænsede man sig til de
direkte stoffer. En anmelder af en udstilling, holdt i 1921, skriver: »Inden for
varsomt afstukne grænser udfoldede der sig en forbavsende variation« — »dæm
pede brudte farver, milde farveharmonier, en vis noblesse.«

I 1924 udstillede Vævestuen i Holland, og dette førte til en forhandling af stof
ferne der. I 1925 tog man en Grand Prix hjem fra udstillingen i Paris, og alle
rede i 1920 kunne man opregne en lang række institutioner, som Vævestuen
havde leveret møbelstof til.
Vævestuen og dens ledere havde bevist, at håndvævning var mere end den
direkte nyttevirkning: de bragte vævningen frem som kunsthåndværk, forstod,
at man ikke måtte blive stående på det, der var, men gennemleve det og så gå
videre; dette, som hver generation må erfare påny. Kun når teknisk kunnen og
kunstnerisk skaben forenes, går vort fag opad, — det sker ikke så ofte, og lange
tider arbejdes der så med de vundne resultater.
Trods sin store indsats var det, som Vævestuen ikke kunne komme over et
vist punkt — måske manglede det rigtige menneske — måske var de store sam
linger af gamle mønstre en for tung last. I hvert fald sygnede Vævestuen hen,
og i 1933 indgik den i »Haandarbejdets Fremme«.

Blandt mange andre arbejdede Agnes Borg nogle år på Vævestuen, men
havde desuden en væveskole i København, senere assisteret af søsteren Johanne
Borg. De havde skole fra ca. 1895 til 1931 og uddannede i disse mange år mel
lem 14 og 25 elever årligt, d. v. s. at der uddannedes over 500 elever. Det var
dog kun kortere kurser man arbejdede med. Mette Westergaard fortæller, at da
hun henvendte sig til søstrene Borg for at spørge om, hvor lang tid det ville tage
at lære at væve, var svaret: »Ja, under 14 dage kan det ikke lade sig gøre.«
Agnes Borg underviste to gange i Amsterdam i tilslutning til og efter udstil
linger afholdt af Industriforeningen.
I »Vort Hjem«, en håndbog redigeret af Emma Gad og udsendt af Emst
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»Ganymedes på Ørnen« tegnet
af Møhl Hansen, vævet af Mette
Westeigaard.

Bojesen, skriver Agnes Borg en stor artikel om spinding, og i samme værk har
museumsassistent Elna Mygdal en artikel om vævning.
Mette Westergaard (1866-1952). I sine meget unge år var M. W. i huset hos
hofjægermester Brun på Louisianna i Humlebæk, og miljøet her bevarede hun
hele sit liv i taknemmelig erindring.
M. W. modtog sin første væveundervisning af søstrene Borg i 1901. Hun del
tog i Jenny la Cour og Johanne Siegumfeldts kurser i Askov specielt for at lære
hørvævning, og hos Dagmar Olrik lærte hun gobelinvævning.
Gennem den Bindesbøll-Konstantin Hansenske broderiforretning kom hun i
forbindelse med maleren Møhl-Hansen, og det blev til et langt livs samarbejde,
idet Møhl-Hansen tegnede de fleste af hendes specielt figurale mønstre, der i
mange tilfælde vævedes op i finvæv.
I 1904 begyndte M. W. væveskole på Svanemosegårdsvej, men flyttede til St.
Kongensgade, hvor hun også havde forretning, og derfra til Dronningens Tvær
gade, hvor hun boede og arbejdede til sin død kun afbrudt af somrene på Nexelø
og stadige studierejser.
Somrene på Nexelø i Sejerøbugten, hvor M. W. flyttede op med væve, væver
sker, elever og katte var typiske for M. W.s livmønster, og man kan ikke tale
21*

323

med væversker, der har tilbragt somre der, uden at de mindes dem med glæde.
Arbejdet, naturen, den nære kontakt — alt var med til at knytte ganske særlige
bånd.
M. W. arbejdede meget med merceriseret bomuldsgarn, der i de år var en
modevare, men hendes virkelige interesse var det mere ædle materiale, silken.
Hun gjorde forsøg i væven med indførte materialer uden tilfredsstillende resul
tat og rejste derfor til Schweiz for at studere silkevævningen der. På den tid
fremstilledes de berømte schweiziske silkevævninger endnu i de fattige landbo
hjem i omegnen af Zürich, hvor husmandskonerne — ofte i samme stue —
passede både børn og væv. M. W. vendte inspireret hjem fra denne rejse, og
snart var hun i gang her hjemme med silkevævene. Hun havde her fundet det
materiale, der passede til hendes livfulde temperament. Ideer og indfald havde
hun mange af, men samtidig med det nye søgte him stadig tilbage til de gamle
danske stoffer, og blandt hendes bedste silkevævninger må nævnes kopierne af
fanøtørklædeme.
M. W. var initiativtageren til oprettelsen af foreningen »Dansk Kunst og
Husflid«, der startedes 1928 med professor Alfred Lütken som formand, og
åbnede forretning i sidebygningen til Odd-Fellow Palæet. I 1931 overgik »Dansk
Kunst og Husflid« til Haandarbejdets Fremme.
Det daglige arbejde afbrødes jævnligt af studierejser støttet af fonds og staten,
bl. a. til tyske museer, til Norge for at studere gamle norske billedvævninger, til
Wien og til Jugoslavien for at se på knyttede tæpper og folkekunst. M. W. var
selv op i sin høje alder en levende personlighed, der stadig var interesseret i at
dygtiggøre sig og videregive sin kunnen til de unge.
Tiden var med M. W., eller man kan også sige, at hun forstod sin tid. Hun
fik store bestillinger, bl. a. til 0. K., og har leveret stoffer til Hirschsprungs mu
seum. Både her hjemme og i udlandet var hun anerkendt — to gange fik hun
diplôme d’honneur i henholdsvis San Francisco 1915 og Paris 1929 og Grand
Prix i Barcelona 1925.
Fra anmeldelsen af en af hendes sidste udstillinger skal citeres: »Men til slut
vil jeg række laurbærkransen til vor nestor Mette Westergaard for den arbejds
glæde, hendes vævninger stadig viser — silkestoffer i dæmpede fine farver og et
gardinstof så pigeligt og let, at det leder tanken hen på det første bal. — Gid
vi andre må have lige så megen forståelse for den dag, vi lever i, når vi har pas
seret de fire snese.«
Gerda Henning (1891-1951) tog afgang fra Statens Tegnelærerkursus, var
ansat på Den kgl. Porcelainsfabrik fra 1910-17 og arbejdede med broderi indtil
1922. Dog anskaffede hun sig allerede i 1918 sin første væv. Inspirationen til at
tage vævningen op fik G. H. dels ved at se maleren Ejnar Nielsens svenskfødte
hustru væve, og dels ved at hun udefra fik en opfordring til at tegne vævede
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arbejder: For at kunne dette følte hun sig tilskyndet til at sætte sig ind i teknik
ken. Hun henvendte sig til et par ældre damer, der da havde væveskole i Køben
havn, men her blev hun kun i 14 dage, så købte hun la Gour og Siegumfeldts
vævebog og startede på denne basis.
Hendes eneste og egentlige læremester blev gamle væver Schultze, der sad i
en kælder på Christiansborg og vævede damaskduge til slottet i hør no. 100 på
en bred jacquardvæv. G. H. anskaffede sig en jacquardvæv og fik væver Schultze
til at undervise sig, og da hans arbejde på slottet var færdigt, fortsatte han hos
G. H. i 3 år. Det var selvsagt et uvurderligt gode, at denne gamle erfarne fag
mand fik mulighed for at videregive et langt livs erfaringer til en ung og lære
lysten lærling, der så senere igennem sin undervisning kunne give dem videre
til en skare elever.

Gerda Henning begyndte vævestue i 1922, udstillede første gang vævninger
i 1923, og samme år modtog hun et legat. I disse første arbejder spores remi
niscenser fra porcelænsmaleriet. Det var ting i halvgobelin i merceriserede bom
uldsgarner og silke. Men snart forlod hun denne »kleinkunst«, og på sin næste
udstilling viste G. H. nogle dejlige stoffer inspireret af de gamle koptiske mønstre.
Omkring 1926 udstilledes et af de første stoffer med figurale motiver, hvor G. H.
samarbejdede med sin mand, billedhugger Gerhard Henning, således, at han
tegnede figurerne, og hun det udfyldende rankemotiv.
I 1931 fik G. H. bestilling på et antependium til Helsingborg, hvortil et af
før nævnte stoffer med læsende engle blev valgt. Disse arbejder viser en tydelig
inspiration fra de italienske Lucca-stoffer, men her udarbejdet i den sønderjydske
beiderwandsteknik — eller som det gamle danske navn er Ry- eller Riflagen.
Også i silke og i silke og guldtråd udførte hun dejlige damaskvævninger til kirke
ligt brug.

I sin søgen efter de rigtige materialer fandt hun, inspireret af arkitekt Kaare
Klint, frem til de islandske uldgarner. Fik dem hjem i naturfarver og supplerede
med egne indfarvninger, og af disse garner vævedes kraftige møbelstoffer i na
turfarvede store tern og stribede stoffer i græsk inspireret farveholdning.

Mange strenge var nu spændt på buen, men højst og størst nåede G. H. dog
vist i sine tæpper. Det var, som hendes evner voksede med opgavernes størrelse.
De første tæpper vævede hun til A. C. Bangs pelshus i 1933 og siden i sam
arbejde med arkitekt Kaare Klint tæpperne til rådhusets bryllupssal. G. H. havde
en fin fornemmelse for samspillet mellem tegning og teknik, således at hun til de
strenge geometriske mønstre arbejdede med den tætte lave luv og til de friere
mønstre med en mere levende overfladevirkning.
Gerda Henning har vævet til mange offentlige institutioner, bl. a. Ny Carlsbergfondets direktionsværelse, Lufthavnen, Thorvaldsens Museum, Aarhus Dom
kirke, Kvinderegensen, Ringsted rådhus og trappeløbere til Kunstindustrimuseet.
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Det personlige arbejde ved væven var kun én side af Gerda Henning. Hun
løste den vanskelige opgave både at være personligt skabende og at undervise.
På Kunstindustrimuseets initiativ oprettede hun i 1927 i samarbejde med den
bestående kunsthåndværkerskole en væveskole i museets bageste fløj mod Amaliegade. Skolen overtoges i 1930 af Det tekniske Selskab, men G. H. fortsatte som
leder til sin død.

G. H. var en inspireret og dygtig underviser; med sin stærke personlighed
prægede hun sine elever for livet, og foruden de faglige og kunstneriske discipli
ner indpodede hun sine elever respekt for håndværket, for det teknisk rigtige og
for den praktiske arbejdsgang. Med sit tidlige indblik i jacquardvævens mulig
heder forstod hun, hvor værdifuldt et samarbejde mellem håndvævningen og
tekstilindustrien kunne blive, og gennem sin uddannelse af eleverne og ved at
lade dem følge Teknologisk Instituts kurser, forberedte hun dem til at tage dette
arbejde op. Gennem sin undervisning satte G. H. sig et smukt eftermæle, og
mange af vore bedste håndvævere idag er elever af hende.
Gerda Henning modtog i 1946 Tagea Brandts legat.
Umiddelbart efter hendes død afholdtes i Kunstindustrimuseet en mindeud
stilling — den største udstilling museet indtil nu har holdt for en enkelt kunst
håndværker. Foruden at vise G. H.s formåen viste udkast, tegninger og prøve
vævninger, at her var et menneske gået bort midt i sit arbejde.
Gerda Hennings vævninger er repræsenteret på museer i København og Göte
borg.
Lis Ahlmann (f. 1894) blev i 1923 Gerda Hennings første elev og fortsatte
som hendes medarbejder i 10 år.
I 1933 startede L. A. vævekurseme på Ollerup håndværkerskole, og i 1934
begyndte hun eget værksted med betalende elever, men snart kom hun i for
bindelse med arkitekt Mogens Kock og fik bestillinger til bl. a. sygehuset i Skive
og statshospitalet i Sønderborg. Med arkitekt Kaare Klint har L. A. også sam
arbejdet, ligesom hun sammen med arkitekt Børge Mogensen har arbejdet for
F.D.B.

Lis Ahlmann var en af de første, der så skønheden i det naturlige bomulds
garns matte farver og har haft en stadig produktion i dette materiale. Ligeledes
var det hende, der igen tog brikvævningen op, efter at denne teknik var så godt
som glemt.
Farverne i Lis Ahlmanns vævninger betyder mere for hende end for de fleste,
hvorfor hun har haft et nært samarbejde med farver Ejnar Hansen, Vejle, men
hun har også selv fremstillet mange af sine farver og er en af de få, der kan
fremstille en indigo-kype.
Lis Ahlmann er dybt forankret i vor gamle tekstile kultur og vedgår sin arv,
men hun har med lykkelig hånd evnet at skabe stoffer, der har nutidens præg,
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Detalje af antependie vævet i
beiderwandsteknik. Figurmotivet
tegnet af Gerhard Henning og
rankemotivet af Gerda Henning.

og som, når de når højst, samtidig har så fast en holdning, at de er tidløse. Hun
arbejder med et behersket mønsterskema, en dyb følsom farveholdning og en
dybtgående fornemmelse for det tekstile begreb. Et af hendes senere arbejder er
forhænget til Krematoriet i Køge, en markant drejlsvævning med korsmønster i
sortblå og hvidgrå.
Ud fra sin indstilling var det naturligt, at L. A. var en af initiativtagerne til
indsamlingerne og udstillingerne »Folkelig Vævning« i 1939-40.
Siden 1953 har Lis Ahlmann været kunstnerisk medarbejder for »Cotil« A/S
C. Olesen og har herigennem været en direkte formidler mellem håndværket og
industrien.
Lis Ahlmann har studeret på rejser i Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig
og England og modtog i 1948 Tagea Brandts legat. Hendes arbejder er vist på
udstillinger her hjemme og i udlandet, og hun er repræsenteret på Kunstindustri
museet.
Askovhus — Paula Trock (1889-), Henny Baumann (1892-1956).
I 1928 begyndte Paula Trock væveskole i Poul la Cours gamle ejendom
»Askovhus« i Askov.
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Paula Trock siger om sin begyndelse, og hvorfor det blev dette arbejde, hun
tog op: »Der er to faktorer, jeg ikke kan komme udenom, den sociale indstil
ling, jeg fik i mit hjem, og det levende krav, jeg mødte på højskolen.« Dette
var de indre krav — de ydre årsager var, at det ikke var muligt at få en virke
lig uddannelse i håndvævning udenfor København, og at det ikke var muligt
at skaffe gode og varierende materialer, og hun stillede sig disse to krav, bedre
uddannelse og bedre og mere varierende materialer for håndvævningen.
Allerede i sine ganske unge år, da P. T. var beskæftiget i børneforsorgen, tog
tog hun på sine fridage undervisning hos søstrene Borg i København og var
senere på kursus hos Marie Ravn i Askov. Da Paula Trock blev klar over, at
det var vævningen, hun ville gå videre med, tog hun i årene 1925-26-27 til
»Sätergläntan«s væveskole i Sverige og i vinteren 1927 til frøken Branders væve
skole i Tavastahus i Finland. Ligeledes besøgte hun i længere periode Ethel M.
Mairet i Sussex, England.
Paula Trock begyndte væveskolen i Askov sammen med Else Kock, men alle-

I

Møbelstof i mørkeblåt og gråt
hør på stol tegnet af arkitekt
Kaarc Klint.
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Relief tæppe eller halvflos, efter gammelt kinesisk motiv.

rede samme efterår begyndte samarbejdet med Henny Baumann, der, efterhån
den som arbejdet voksede, blev leder af værkstedet.
De første kurser i Askov var kun af 6 måneders varighed, men i 1929 byg
gedes det 2-etages vævehus i træ efter svensk forbillede, og uddannelsen ud
videdes til to år med afgangseksamen. Elevantallet voksede støt, og et værksted
opstod som en naturlig tilvækst, både for at eleverne kunne gå videre med et
træningsår, og fordi der stadig indløb forespørgsler på stoffer. Blandt de første
større ordrer var møbelstoffer til Handelsbanken i København og til kongeskibet
»Dannebrog«. I samarbejde med arkitekt Kyhn vævedes stoffer og tæpper til
hotel d’Angleterre, Wivex og Nimb.
I 1929 udstilledes første gang på Købestævnet, og i 1932 modtog man Købestævnets årsmedalje.
I 1934 var pladsen i Askov blevet for trang, og skole og værksted flyttedes til
Sønderborg. Skolen havde mange elever, og på værkstedet arbejdede en snes
væversker. Det havde altid knebet for skolen at holde trit med værkstedet, da
der var brug for flere, end der blev uddannet, hvorfor der til stadighed var sven
ske væversker ansat.
På verdensudstillingen i Bruxelles 1935 modtog man Grand Prix, og i Paris
1937 endnu en Grand Prix for møbelstoffer og guldmedalje for silkestoffer.
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Det var ikke kun de vævede ting, der sendtes ud, også eleverne rejste under
inspirerende ledelse for at få kontakten med, hvad der skete ude. Fra 1932 til
krigen lukkede for dette og meget andet, gik elevrejser til Stockholm, Lübeck,
Berlin, Hamborg, Paris og »Fyen rundt«.
Skolen var nu anerkendt som teknisk skole og var overgået til selvejende in
stitution. En interesseret lærerstab udvidede stadig fagområdet, men tiden var
nået frem til 1940.
I krigens første år fortsattes arbejdet under nogenlunde forhold, dog føltes
ansvaret for en elevflok tungt så nær grænsen — for videre overvejelser blev man
fritaget, da tyskerne okkuperede hele skolen i september 1943.

Statshospitalet i Sønderborg stillede en tom lægebolig til rådighed for dame
skrædderklassen, således at dette kursus kunne afvikles, men til vævene var der
ikke plads, hvorfor eleverne måtte sendes hjem. Efter krigens slutning var byg
ninger og indbo i en sådan forfatning, at man ikke mente at kunne begynde igen.
Værkstedet fortsatte i Sønderborg til Henny Baumanns sygdom og død.
Spindegården — Paula Trock.
Efter okkupationen af »Askovhus« i 1943, fulgte et par dådløse venteår, og da
det blev klart, at skolen i Sønderborg ikke kunne opstå, tog Paula Trock et
gammelt ønske og mål op.

Allerede i Sønderborgtiden havde P. T. truffet ingeniør Fitz Patrich, tilknyttet
eksperimentalskolen Dartington Hall, og havde hørt om hans arbejde med små
håndkontrollerede spindmaskiner i England. Et arbejde, der dér var sat i gang
af »rural industry« for at hjælpe og stimulere de små værksteder på landet og
bremse flugten til byerne.
Paula Trock havde straks planer om at bygge et sådant spinderi i tilknytning
til skolen i Sønderborg, men bremsedes af byggevedtægter, der forbød opførelse
af »fabriksbygninger« på grunden. Paula Trock tog nu denne tanke op igen,
rejste til England for nærmere at studere maskinen og mente her at have fundet
en håndterlig spindmaskine til fremstilling af uldgarn til håndvævning. Hun
købte de nødvendige maskiner og vendte tilbage til sit udgangssted, Askov, og fik
her i restriktionernes vanskelige år bygget et lille spinderi.
I 1949, da Paula Trock var fyldt 60 år, begyndte hun så på andet kapitel af
sit livsværk, fremstillingen af uldgarner — spundet på selfactormaskine — egnet
til håndvævning. Som første medarbejder havde hun Aagot Poort, der havde
studeret uld i Island og inden starten af virksomheden været et halvt år i Eng
land for at se på maskiner og arbejdsgang. Og nu begyndte disse forsøg, der
aldrig vil og heller ikke må holde op — uldtyper, blandingsforhold, snonings
grad, tvinding o. s. v., en stadig stræben efter at finde det smukkeste, det bedste,
det rigtigste gammateriale.
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Selfactorspundne garner fra Spindegården — Paula Trock.

Vore tekstile pionerer har hver deres markante særpræg, og mellem dem står
Paula Trock som den dristigste eksperimentator, lydhør for tidens strømninger,
med et udadvendt og kontaktsøgende sind, hvor tidens kunstneriske rørelser spej
les. Hun går i sin virksomhed i Askov og har mange forbindelsestråde, hvorigen
nem der ad underlige veje tilflyder hende opmuntring. Og det har været til
trængt, for det har ikke været lette år, — kun én, der har sind til at være bane
bryder, kunne holde ud.
De fremstillede garner blev ret dyre, og væverne herhjemme var ikke indstil
lede på — eller kunne ikke — at betale så meget for kvaliteten. For at eksistere og
for at vise garnernes muligheder begyndte man selv at væve dem op på »Spindegården«. Paula Trock valgte gardiner som speciale, et noget forsømt område,
men påkrævet, nu hvor arkitekterne arbejdede med de store glasarealer. Møbel
stoffer og tæpper ville P. T. på daværende tidspunkt ikke tage op, selvom der
udmærket kunne fremstilles garner dertil, da dette var i produktion på mange
værksteder, og fordi hun ikke ville konkurrerere med mulige garnkunder.
Paula Trock bragte de uldne gardiner på markedet i en fremragende kvalitet
i en enkel binding og et skiftende gennemkultiveret farvevalg. Beklageligvis har
de dannet mode i ringere plagiater, så navnet »uldspind« er blevet deklasseret,
men dette forringer ikke de oprindelige.
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Spindegårdens garner indfarves af Ejnar Hansen, Vejle, i et nært og for begge
parter inspirerende samarbejde med specielt farver Lars Hansen.
Som supplement til egne uldgarner anvendte Paula Trock som en af de første
den klare cellofantråd, metaltråd og også silke og i specielle tilfælde håndspunden
silke. Foruden gardinstoffer væves nu også dragtstoffer i lidt kraftigere kvali
teter og selskabsstoffer, hvor den levende uldtråd samarbejdes med f. eks. en
måneskinnende cellofantråd til en raffineret elegance, et stof, der vil huskes fra
udstillinger, og som fik Triennalepris i 1960.
Spindegårdens første store opgave var i samarbejde med arkitekt Finn Juel
gardinerne til F. N.s bygning i New York. I det hele taget har der været nære
kontakter mellem arkitekterne og Paula Trock. De fandt i hendes arbejder det
tekstile islæt, der passer til den moderne arkitektur, og Spindegårdens gardiner
hænger bl. a. på »Louisiana«, hotel »Tre Falke«, SAS-hotellet og det danske
bibliotek i Flensborg. Siden 1950 har P. T. komponeret gardiner for Unica-Væv
og fra dens oprettelse for Cotil A/S C. Olesen.

Spindegården har modtaget udmærkelser bl. a. på Triennalerne i 1954-57-60,
arbejder hænger på museer i Amerika. Schweiz, England, Norge og på Kunst
industrimuseet.
Paula Trock har personligt modtaget L. F. Foghts legat, første gang det ud
deltes i 1958, og Zeuthens mindelegat i 1963, ligesom Spindegården har mod
taget flere legater til driften.
I 1958 omdannedes Spindegården til selvejende institution.
Omkring og efter disse pionerer er vokset en elevflok op, der nok har mod
taget store påvirkninger, men de bedste har personlighed til at gå egne veje og
er med til at bære håndvæverfaget videre frem.
Blandt andre skal nævnes:

Marie Moos
Doris Nielsen
Væveboden, Rungsted Kyst
Kirsten og John Becker
Vibeke Klint
Regitze Valentiner
Astrid Kahn
Karen Thorvald Nielsen
Ruth Malinovsky
Oda og Jacob Ørsted Brandt
Hanne Vedel
Lisbeth Have
Annette Juel.
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»Lianer« udført af Gudrun Stig Aagaard for L. F. Foght.

Som helt selvstændige og på grænsen til den frie kunst områder står:
Juliane Sveinsdottir
Anna Thommesen
Ea og Mogens Kock
Franka Rasmussen.

Stoftrykkerfaget har ikke som vævningen tidligere været et selvstændigt fag,
men var tilknyttet farverivirksomheden.
Den første, der tog stoftryk op, var Gudrun Stig Aagaard (f. 1895). Hun
blev uddannet på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder og tog videre
uddannelse på Academie des beaux arts des tissus i Lyon, og var en tid prøve
væverske på Vævestuen under professor Rosen.
Gudrun Stig Aagaard begyndte på stoftryk i 1928, inden da arbejdede hun
med batik, men forlod denne langsomme og orientalsk prægede teknik til fordel
for stoftrykket. Der var ingen steder, hvor hun kunne gå hen og lære fremgangs
måden, men der havde været udført bloktryk her i landet fra ca. 1700 og til
1875, hvor valsetrykket blev indført. Farverne skar dog kun i meget sjældne
tilfælde deres trykblokke selv, men arbejdede med indførte blokke.
Selvom de fleste af disse blokke var gået al kødets gang, nu da de ikke mere
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blev brugt, så var dog en del havnet på de forskellige museer, og Gudrun Stig
Aagaards første studierejse i trykkets verden gik derfor til de danske museer for
at se på blokke, låne blokke og trykke med disse blokke, og hun fik fine ting
frem. Som det personligt skabende menneske, hun er, skar him snart sine blokke
selv, inspireret af de gamle, men besjælet af sin egen tid og fornemmelse.
Senere supplerede Gudrun Stig Aagaard sin viden på studierejser til England,
Frankrig, Schweiz og til LG. Farbenindustrie i Frankfurt a. M.
Gudrun Stig Aagaard tog også rammetrykket med sine større rapporter op
og har skabt mønstre, der harmonerer med moderne arkitektur. Hun har for
trinsvis vist sine arbejder i Selskabet til Haandarbejdets Fremme og på selska
bets udstillinger herhjemme og i udlandet, og hendes arbejder er repræsenteret
på Kunstindustrimuseet.
Marie Gudme Leth (f. 1895) er den stoftrykker, der har betydet mest for
stoftrykkets udvikling her i landet, både gennem egne arbejder og ved sin under
visning på Kunsthåndværkerskolen fra 1931 til 1948, hvor hun først kun under
viste i bloktryk, men senere indførte rammetrykket.

»Juni«, håndtrykt stof af Marie
Gudme Leth.
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Marie Gudme Leth har uddannelse fra Tegne- og Kunstindustriskolen for
Kvinder og Kunstakademiet og lærte stoftryk på Kunstgewerbeschule i Frank
furt a. M. og har foretget studierejser til bl. a. Java, Jugoslavien og senere til
Mellemøsten og Ægypten, den sidste rejse da him i 1955 fik Tagea Brandts
legat.
Marie Gudme Leths første stoffer var orientalsk prægede i mønstervalget,
fint tegnede dyr og fugle, men også danske motiver tog hun op i disse »for
tællende stoffer« — muntre motiver, hvor farverne hver især stod klart afgræn
sede. Derefter fulgte nogle af de bedste blomsterstoffer, der indtil nu er trykt
herhjemme, naturalistiske motiver opbygget dekorativt i fine farveklange, trykt
med en luftig ynde. Men som den levende kunstnerinde, hun er, havde hun
flere strenge at spille på, og helt nye sider af sit væsen har hun vist i de senere
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år i strenge geometriske figurer i dybere farvetoner, hvor farverne trykkes over
og forenes i nye farveklange.
Marie Gudme Leth ledede i en årrække »Dansk Kattuntryk« og har samar
bejde med Cotil A/S C. Olesen.
Marie Gudme Leths stoffer er vist på udstillinger både herhjemme og i
udlandet og har modtaget guldmedalje både i Paris og på Triennalen 1951.
Flere af hendes arbejder hænger på Kunstindustrimuseet.
Ruth Hull (f. 1912) er uddannet på Kunsthåndværkerskolen, tog afgang
1935 og begyndte umiddelbart efter eget værksted.
Ruth Hull spiller på alle trykteknikens muligheder, fra de første enkle blok
tryk, skåret med megen fornemmelse både for blokkens lille flade og for spillet
i blokkenes sammensætning over stoffets store flade, f. eks. »Valmuekapsel«, til
hun nu frit bruger bloktryk, rammetryk, indfarvning og maling på stoffet —
ofte flere tryktekniker på samme stof.
Ruth Hull arbejder med forkærlighed på uld og silke og har ved sin klare
kunstneriske holdning skabt stoffer, der både har fornem ro og frigjorthed.
Ruth Hull har udført stoffer for Cotil A/S C. Olesen og Unika-Væv, og hen
des arbejder er vist på udstillinger både herhjemme og i udlandet. Hun er re
præsenteret på Det Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhjem, Norge,
og på Kunstindustrimuseet.
Helga Foght (f. 1902) kom ret sent ind i kunsthåndværket, da hun i sin før-

»Bark og ved< udført i rammetryk af Helga Foght.
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ste ungdom var beskæftiget med andet arbejde. Hun blev uddannet på Haandarbejdets Fremmes broderiskole og på Kunsthåndværkerskolen. Da hun her
skulle vælge endnu et fag foruden broderiet, valgte hun — uden at kende noget
til faget — stoftryk og blev så indfanget af det, at hun umiddelbart efter sin
afgang fra skolen tog til Berlin for at studere videre og lærte her rammetrykket.
Helga Foght startede eget værksted i 1937, kom hurtigt i forbindelse med
arkitekter og fik forskellige større opgaver. Ligeledes kom hun i forbindelse med
F. L. Fogh, med hvilket firma hun fra 1939 har haft et stadigt og godt sam
arbejde. F. L. Foght havde tidligt øje for, at der kunne skabes noget herhjemme,
der kunne hævde sig overfor de indførte boligtekstiler.
Fra sine første naturinspirerede tryk som »Kastanie«, »Skælrod« og »Konval«
har hun arbejdet sig hen mod en mere abstrakt formverden mod det dekorativt
afbalancerede, og fra tungere farver er hun gået over til klarere, mere mættede
farvetoner. I hendes senere arbejder er formen gjort enklest mulig, for at farven
så meget mere kan få lov at virke.
Helga Foght har modtaget guldmedalje på Triennalen 1951 og er repræsen
teret på Kunstindustrimuseet.
Foruden eget arbejde har Helga Foght undervist på Skolen for Boligmontering
og underviser stadig på Husflidshøjskolen i Kerteminde og siden 1954 på Kunst
håndværkerskolens Tekstilskole.

*

*

*

Stoftrykket blomstrede så intenst, da det først var kommet, og blandt de bed
ste, der er med til at holde dets høje kunstneriske stade, kan nævnes:

Ruth Christensen
Mulle Høyrup
Ingetoft
Rolf Middelboe
Dorte Raaschou
Tusta Wefring
Grete Ehs Østergaard.

I denne korte gennemgang er der lagt vægt på at tegne et billede af de per
soner, der har været medvirkende til at genskabe håndvævningen og stoftrykket
herhjemme. De har så godt som alle været personligt skabende og har forstået
værdien af samarbejdet med tekstilindustrien. På denne måde bliver væve
stuerne og trykværkstedeme de eksperimenterende værksteder, hvor industrien
kan hente stadig inspiration og fornyelse. De selvstændigt arbejdende tekstil
håndværkere er i så nær kontakt med arbejdsredskaber, materialer og farver og
har i denne kontakt, når den parres med et produktivt sind, en kilde at øse af,
som vanskeligt kan opnås i industriens opdelte arbejdsgang.

22
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BOMULDSINDUSTRIEN
Af kontorchef, cand. jur. Børge Rosenkrantz Lasson.
Der synes at foreligge sikre historiske beviser for, at bomuld som spinde- og
vævemateriale har været kendt i Indien allerede nogle århundreder før vor tids
regning.
På grund af den efter nutidens forhold meget primitive spinde- og væveteknik
har mængden af de produkter, der i hine tider blev fremstillet af bomuld, været
temmelig ringe, hvilket igen har medført en høj pris, eftersom reglen om prisens
afhængighed af udbud og efterspørgsel ingenlunde er af ny dato.
Stoffer af bomuld var følgelig forbeholdt de fornemme og velhavende klasser,
og som et kuriosum kan nævnes, at tyveri af bomuldsstoffer var belagt med
højere straf end tyveri af andre varer.
Fra Indien og Kina bredte kendskabet til bomuld som tekstilmateriale sig
over Persien, de arabiske lande, Lilleasien, Ægypten og videre over middelhavs
landene til Mellemeuropa.
Men først efter at bomulden med vævere fra Flandern var blevet ført til Eng
land, kom der i forbindelse med den såkaldte industrielle revolution i slutningen
af det 18. århundrede fart i bomuldsindustrien, hvis forudsætning dels var op
findelsen af de halv- og helmekaniske spindemaskiner og væve, dels opfindelsen
af dampmaskinen. Hertil kom, at Nordamerika omkring samme tidspunkt kom
ind i billedet som storleverandør af råbomuld.
Den danske bomuldsindustri består af, dels spinderier, dels væverier. Oprin
delsen til den ligger væsentligst i den sidste del af det 19. århundrede.

Bomuldsspinderier.
I 1892 blev grunden lagt til det største bomuldsspinderi her i landet, nemlig
»De Danske Bomuldsspinderier«. Fra en beskeden begyndelse i Vejle er virk
somheden stadig blevet udvidet og råder nu over 2 fabriksanlæg i Vejle og ét
i København. Grundlæggeren, konsul M. Windfeld-Hansen, måtte kæmpe en
hård kamp mod den mistro over for danske industrivarer, som navnlig i de tider
gjorde sig gældende.
Også den omstændighed, at det viste sig nødvendigt at antage svensk arbejds-
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kraft til at oplære danske arbejdere i pasning af maskinerne, bidrog til at gøre
begyndelsen vanskelig, men efter en række omvæltninger og personskift lykkedes
det at bringe virksomheden ind i den udvikling, som har ført frem til det nu
værende, moderne bomuldsspinderi.
Lige omkring århundredskiftet blev et andet bomuldsspinderi oprettet af A/S
De forenede Textilfabrikker i Ålborg, og endelig etablerede grundlæggeren af
»De Danske Bomuldsspinderier«, konsul Windfeld-Hansen, der i mellemtiden
var udtrådt af denne virksomheds ledelse, nogle få år senere i Vejle en ny virk
somhed (Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi A/S), der ligeledes i dag er af et
betydeligt omfang.
I de forløbne år har spinderierne således erobret en naturlig plads i den dan
ske tekstilindustri, og ingen vil mere for alvor påstå, at det er unaturligt at
placere sådanne virksomheder her i landet. De har forlængst vist deres leve
berettigelse. I 1963 beskæftigedes ca. 1.800 mennesker, og der blev produceret
ca. 8.050 tons bomuldsgarn foruden ca. 325 tons garn af rayonuld m.m. Hoved
parten er garn til industribrug, og heraf er vel ca. % vævegam og resten trikotagegam, men der findes i dag også en mindre produktion af håndstrikkegam
o. lign.
Spinderierne leverer størsteparten af væveriernes og trikotagefabrikkernes garn
forbrug. Resten indføres. Dels anvendes, især på trikotagefabrikkerne, en del
specialgamer, som ikke rentabelt kan fremstilles herhjemme, dels ligger priserne
på de danske gamer gennemgående lidt højere som følge af en bedre kvalitet
og højere service. Denne prisforskel er danske gamaftagere indstillet på at betale
under forudsætning af, at prisafstanden ikke er for stor.

Det må i denne forbindelse tages i betragtning, at såvel trikotagefabrikker
som væverier selv er ude i hård konkurrence med billigere, omend også ringere,
importvarer. Det hører til de forbavsende kendsgerninger, at den danske for
bruger i langt højere grad er prisbevidst end kvalitetsbevidst, når han eller hun
køber tekstiler, end hvor det f. eks. gælder fjernsyn o. lign.
Råmaterialet er væsentligst Texas-bomuld samt til de finere garner Perubomuld, der har afløst den ægyptiske bomuld, ikke på grund af kvaliteten, men
på grund af den ægyptiske salgspolitik. Retningsgivende for prisniveauet er
U.S.A., der er langt den største bomuldsproducent. I virkeligheden er U.S.A.’s
prisniveau for bomuld kunstigt holdt oppe gennem den indviklede prisstøtte for
landbrugsvarer, og den dag der sker en ændring heri, vil der finde alvorlige om
væltninger sted. For tiden (1964) er markedet som følge af de gode konjunk
turer dog særdeles stabilt.

Der er i tidens løb — og ikke mindst i årene efter 2. verdenskrig — foretaget
væsentlige fornyelser af maskinellet og gennemgribende rationaliseringer såvel
af selve spinderiet som af de andre afdelinger, såsom renseri og blanderi, ligesom
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Moderne spindesal. Elektromotorer driver hver enkelt spindemaskine. A/S De danske
Bomuldsspinderier.

man på flere af virksomhederne har etableret eget farveri. Til sikring af det
producerede garns jævnhed og kvalitet er der installeret kostbare klima- og ud
sugningsanlæg, og alt i alt må bomuldsspinderierne siges at stå rustet til fortsat
at levere garn af så høj kvalitet, at dansk bomuldsgarn fortsat kan hævde sit ry
og bevare en rimelig chance for at tage konkurrencen op med det bomuldsgam,
der tilbydes fra udlandet.
Bomuldsvæverier.

Fra slutningen af det 19. århundrede stammer også en stor del af de mere be
tydelige bomuldsvæverier, der i dag findes her i landet. Hovedparten af disse
er beliggende i provinsen (Bloch & Andresen, Fredericia, A/S De forenede Textilfabrikker, Ålborg, A/S Grenaa Dampvæveri, Grenå, Nordisk Tekstil Væveri
A/S, Odense, Vejle Dampvæveri A/S og Vejle Textilfabrik A/S, begge i Vejle).
Af større bomuldsvæverier i København kan nævnes Carl Flensburg & Sebbelov
A/S og K. P. Thomsen I/S.
Heller ikke på dette område har udviklingen stået stille i den forløbne tid.
Medens man dengang opererede med et antal væve på nogle få stykker for hele
virksomheden, findes der i dag vævepladser på op til 32-36 væve.
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Hertil kommer, at selve vævningen af stoffer ganske vist fortsat må betragtes
som det væsentligste led i produktionen, men dog langtfra kan betragtes som
det eneste led.
Med de stadigt stigende krav til den færdige vares praktiske anvendelighed i
forskellige retninger er efterbehandlingen kommet til at spille en større og større
rolle i produktionsprocessen og har nødvendiggjort anskaffelsen af maskiner og
materiel til udførelse af disse processer.
En af de ældste efterbehandlingsprocesser er merceriseringen, der består i en
behandling med stærk natronlud, hvorved de enkelte fibre svulmer op og giver
varen en glattere og mere glansfuld overflade samt større styrke.
Ved imprægnering tilføres varen forskellige præparater afhængig af formålet
med imprægneringen. Det kan være at give varen en større krølægthed, og ved
stadige forbedringer af denne proces er man nået frem til de såkaldte »stryge
fri« stoffer, der har opnået stor popularitet og udbredt anvendelse til skjorter,
bluser, kitler og andre beklædningsgenstande, som kræver vask med korte mel
lemrum.
Endvidere kan der imprægneres mod vand, ild og forrådnelse, hvortil nu også
er kommet imprægnering mod tilsmudsning. Den sidstnævnte form for impræg
nering har navnlig interesse i forbindelse med boligtekstiler.
Af rent mekaniske efterbehandlingsprocesser skal nævnes runingen, der består
i en lettere opkradsning af varen med det formål at forsyne den med luv. Som
eksempler på stoffer, der har gennemgået en sådan proces, kan nævnes flonel
og duvetine.

I modsætning hertil står kalandringen, der består i en kraftig presning og
strygning, og som anvendes ved varer som hvidevarer, bolstervarer og lignende,
der gerne skal være glatte, tætte og tynde.
Som en efterbehandling af relativ ny dato kan nævnes den krympeægte efter
behandling, der bl. a. er kendt under betegnelsen »sanfor«. Denne proces består
i en rent mekanisk sammenskubning af varen, der forkortes så meget, som den
ellers ville krympe i vask.

Endelig er der grund til at nævne, at de fleste større bomuldsvæverier har eget
farveri, hvor man for de ensfarvede varers vedkommende foretager farvning af
de færdige stykker, medens man til brug for varer med flere farver må foretage
farvning af garnerne, før disse anvendes ved vævningen.
I modsætning til, hvad der gælder for spinderierne, foreligger ikke eksakte tal
om væverierne. Der findes antagelig ca. 25 virksomheder, der kan betegnes som
bomuldsvæverier, og de beskæftiger omkring 2.300 mennesker. I gennemsnit er
det således ret store virksomheder, for øvrigt også efter internationale forhold.
Ganske vist findes der i udlandet enkelte virksomheder, der er større end den
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samlede danske bomuldsindustri, men ved siden af findes der i mange lande et
langt større antal småvirksomheder end herhjemme.
Rækken af de produkter, der fremstilles på vore bomuldsvæverier, er meget
lang, og det ville føre for vidt at opregne dem alle, men for dog at give et ind
tryk af den mangfoldighed, der er tale om, skal følgende eksempler nævnes:
Inden for selve beklædningsområdet udgør kjole-, bluse-, kittel- og skjorte
stoffer, arbejdstøj og flonel nogle af de vigtigste produkter.
Herudover kan nævnes lagenstoffer, dynesatiner, dunlærred, håndklædestof
fer, herunder frotté, viskestykker, duge, boligtekstiler, gardiner, dekorationsstof
fer, markisedug, liggestolestoffer o. s. v.
Endelig bør nævnes de tekniske varer som f. eks. lærreder til skotøjs- og
gummiindustrien.

Bomuldsindustriens jr emtidsudsigter.
De foranstående bemærkninger vil forhåbentlig have givet et indtryk af den
udvikling, der har fundet sted, siden bomulden i forrige århundrede for alvor
holdt sit indtog her i landet.
Denne udvikling må tilskrives arbejde, initiativ, fantasi og i mange tilfælde
hård kamp, ligesom den, navnlig i de seneste år med den rivende tekniske ud
vikling, har krævet meget store økonomiske investeringer for at bevare dansk
bomuldsindustris fortsatte konkurrenceevne.
På denne baggrund må det være naturligt at forsøge at give et indtryk af de
udsigter, der tegner sig for bomuldsindustriens fremtid, og det kan her med
nogenlunde stor sikkerhed fastslås, at den vil blive påvirket især fra 2 sider,
nemlig dels konkurrencen fra kemofibrene, dels markedsdannelsernes indflydelse
på afsætningsmulighederne.
Den industrielle revolution fandt et udmærket råmateriale i bomulden. Den
var let at bearbejde, den var anvendelig til alle tekniske formål, udbuddet lod
sig let afpasse til efterspørgslen. Derfor blev bomulden hurtigt det vigtigste
tekstilråmateriale, som dækkede ca. % af det samlede forbrug, et forhold som
kun i ringe grad ændredes med fremkomsten af kunstsilke. Først med frem
komsten af de syntetiske fibre opstod der en alvorlig trusel mod bomuldens
førerstilling. Her var man kommet i besiddelse af råmaterialer, der i styrke og
modstandsdygtighed overgik bomulden, omend kun til særlige formål, og hvis
produktionsomkostninger efterhånden kom ned i et sådant leje, at de også pris
mæssigt kan sammenlignes med bomulden. Denne udvikling står kun i sin be
gyndelse, men det kræver ikke spåmands-evner at forudse, at den hastige ud
vikling på hele dette område vil betyde en stadig større trusel mod bomulden
som tekstilråmateriale.
Vender man sig dernæst til det andet af de ovennævnte momenter, nemlig
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markedsdannelserne, vil det være nyttigt at gøre sig klart, at kun ca. % af for
bruget af bomuldsvarer på hjemmemarkedet dækkes af den indenlandske pro
duktion.
En nærmere undersøgelse af denne markedsandel viser, at de ovennævnte
mangeartede produkter i stærkt varieret omfang indgår i denne andel, og at det
navnlig er varegrupperne arbejdstøj, hvidevarer, skjorte- og kjolestoffer samt
tekniske varer, der spiller en væsentlig rolle.
Af de lige nævnte varegrupper hører arbejdstøj og hvidevarer så udpræget
til de såkaldte stabelvarer, medens på den anden side kjolestoffer så afgjort er
at betragte som modevarer.
Skjortestoffer foreligger både som stabelvare og som mere modepræget vare,
alt efter hvor meget der er gjort ud af varen med hensyn til udmønstring (de
sign) og/eller kvalitet.
Hvad endelig angår de tekniske varer, må disse nok efter deres natur siges at
høre til stabelvare-kategorien, men de specielle krav, der som oftest stilles af de
enkelte aftagere med henblik på varens anvendelse og formål, vil i de fleste til
fælde bevirke, at der ikke bliver tale om en egentlig stabelproduktion.
Alt i alt må det nok siges, at stabelvarerne, så længe talen er om hjemme
markedet, er af så stor betydning, at denne produktion også fortsat må bevares.
Når talen derimod er om eksport, vil forholdet efter al sandsynlighed stadig
være det, at en række produktionsmæssige omstændigheder gør det særdeles
vanskeligt for dansk bomuldsindustri at konkurrere med udenlandske virksom
heder på de egentlige stabelvarer, og at danske bomuldsvarer her kun vil gøre sig
gældende i kraft af fremragende kvalitet og design.
Under disse omstændigheder synes målet at være — med opretholdelse af
den produktion af stabelvarer, som gennem mange år har været og fortsat må
siges at være rygraden i bomuldsindustrien på hjemmemarkedet — at stræbe
mod en sådan grad af mobilitet, at man med kort varsel er i stand til i det om
fang, som de handelspolitiske forhold tilsiger, at supplere stabelproduktionen
med mere forædlede og modeprægede varer, hvor begrebet »Danish Design«
og ekstraordinær kvalitet ligesom på mange andre områder kan åbne nye mar
keder.

DEN DANSKE ULDINDUSTRI
Af fuldmægtig Helge Bjørn, H. D.
Af uldindustri findes der i Danmark: Uldspinderier, såvel kartegam- som kam
garnsspinderier, klædefabrikker og gulvtæppefabrikker. Også de ret få filtfabrik
ker må siges at høre ind under uldindustrien. For så vidt gennemgår ulden alle
rede gennem vaskning og kæmning en industriel behandling, inden den når
frem til spinderierne, men disse arbejder udføres kun lejlighedsvis i Danmark.
Sædvanligvis indføres ulden i fabriksvasket stand og også kæmmet som tops.
I følge erhvervstællingen i 1958 fandtes der i Danmark 60 uldspinderier,
klædefabrikker og tæppefabrikker, og de beskæftigede godt 4.800 medarbejdere.
Det drejede sig væsentligst om ret store virksomheder, kun 17 af dem havde
under 10 medarbejdere, og det er karakteristisk, at andre 17 beskæftigede over
100 medarbejdere, tilsammen godt 3.800, d. v. s. at næsten 80 pct. af arbej
derne og dermed af produktionen falder på disse store virksomheder. Nyere ab
solutte tal for industrien foreligger ikke, det må antages, at virksomhedsantallet
er omtrent det samme, men at der som følge af den gennemførte rationalisering
er sket en reduktion af arbejderantallet. Der har samtidig fundet en betydelig
produktionsstigning sted.
Engang dækkedes den danske uldindustris behov af hjemlig uld, men det er
længe siden. Den fårebestand, der er tilbage, er kødfår, og deres grove uld
dækker kun en ringe del af tæppefabrikkernes behov eller udføres.
Her bør retfærdigvis nævnes, at både på Færøerne og på Grønland spiller
fåreavlen en vigtig økonomisk rolle. Også her er det væsentligt med slagte-formål
for øje, dog anvendes på Færøerne ulden til hjemmeindustri til fremstilling af
færøtrøjer o. lign.
Der eksperimenteres med industriel anvendelse af den grønlandske uld til
boligtekstiler, bl. a. er hotellet i Sdr. Strømfjord monteret med gardiner og tæp
per heraf. Det er dog vanskeligt at få en ordentlig sortering af ulden frem.
De vigtigste leverandørlande af uld er Australien, New Zealand og Sydame
rika, enten direkte eller via England eller Vesttyskland, og uldindustrien er vel
den danske industri, som har den længste transportvej for sine råmaterialer. Des
uden er produktionsprocessen ret langvarig; til det sæt tøj, som køberen ser på
i efteråret 1965, har spinderierne måttet disponere uld i efteråret 1963. Hertil
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kommer, at uldpriserne er underkastet store svingninger, og risikoen i forbindelse
med investeringerne i råvaren er stor.
Mange af de danske klædefabrikker er blandt landets ældste industrivirksom
heder. Flere af dem er udsprunget af farverier, der har behandlet landboernes
hjemmespundne garner. Da hjemmespindingen ophørte, har farverierne også
taget fabrikationen af uldgarn op. Beliggenheden ved en å var nødvendig. Dels
drev strømmen maskineriet, dels var tilstrækkeligt blødt og godt vand en nød
vendighed i valkeri, vaskeri og farveri. Derfor er uldindustrien ikke knyttet til
en enkelt egn, men virksomhederne findes spredt over hele Danmark.
Råmaterialet er først og fremmest uld, dels ny uld, dels oprevne klude, shod
dy. Om der bruges det ene eller det andet, er et prisspørgsmål, men det må dog
tilføjes, at ville man alene holde sig til varer af ny uld, ville behovet for uld
varer ikke kunne dækkes. Høje uldpriser og vanskelige afsætningsforhold med
fører stigende brug af shoddy, medens omvendt lave uldpriser og gode konjunk
turer betyder større anvendelse af ny uld. Desuden kan iblandes andre fibre for
at billiggøre varerne, tidligere bomuld, senere især rayonuld.

Af anden karakter er iblandingen af syntetfibre af polyestertypen. Disse rå
materialer var i hvert fald i begyndelsen ikke billigere end uld, men de gør stoffet
stærkere, mere formfast og mere vaskbart uden væsentligt at ændre karakteren.
Dog tør det vel understreges, at en god 100 pct. uldvare stadig væk giver en
behagelig følelse af at være velklædt.
Når spindestofferne er blandet i volfen, går de til kartemaskineme, og karte
floret fortsætter videre til forspindemaskiner og finspindemaskiner. Oprindelig
var selfaktorspindemaskineme eneherskende på klædefabrikkerne, men arbejds
gangen er ret langsommelig, og derfor vinder ringspindemaskineme stadig større
indpas. Produktionen er større på dem, og den tidligere forskel i garnernes art
er udjævnet med de forbedrede anlæg.

Garnet går til væveriet, hvor stoffet bliver til. De danske klædefabrikkers pro
duktionsområde omfatter alle former for beklædningsstoffer: Frakkestoffer til
såvel damer som herrer, habitstoffer, lettere kjolestoffer eller kostumestoffer, bil
lige benklædestoffer; såvel stabelvarer som modevarer; og boligtekstiler: møbel
stoffer, dekorationsstoffer og plaider. For beklædningsvarer er tendensen i de
seneste år gået i retning af en omlægning til de bedre kvaliteter og modevarer,
idet den danske produktions høje stade udelukker en konkurrence på de billige
varers område. I stedet søger man at være ledende i udviklingen af nye stoffer
og mønstre, selv om denne produktion medfører større risiko og større omkost
ninger på grund af det stadige pionerarbejde. En følge heraf er, at danske fa
brikker meget tidligt var med i udviklingen af beklædningsvarer af uld iblandet
polyesterfibre.
Når en klædevare forlader væven, er den kun halvt færdig. Dens endelige
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Detalje af klædevæv. Fot. Aage
Klem.

karakter fremtræder først efter en lang række efterbehandlinger, som er fuldt
ud lige så vigtige som selve vævningen. Først efterses den, og derefter valkes,
tørres, rues, overskæres, krympes, presses, dekateres, dampes o. s. v. den, ofte
flere gange. Hvis varen ikke er farvet i ulden eller i gamet, skal den gennem
farveriet, og endelig efterses den endnu en gang, før den går til lager eller for
sendelse.
Forbrugernes ændrede indstilling over for køb af konfektion og den dermed
følgende nedgang for skrædderi og hjemmesyning spiller en stor rolle for klæde
industriens afsætningsproblemer. Tidligere solgtes produktionen væsentligst til
grossister, nu sælges den direkte til storaftageme i konfektionsindustrien.
I artiklen om »Hjemmets tekstiler« er fortalt om udviklingen af en dansk stil
for boligtekstiler. Dette har medført, at møbelstofproduktionen, som tidligere
spillede en forholdsvis ringe rolle for de danske klædefabrikker, efterhånden ind
tager en meget betydelig plads. Foruden den æstetiske side af sagen har de dan
ske klædefabrikkers store tekniske viden været den nødvendige baggrund for
denne produktions succes.
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Frigivelsen af importen af tekstilvarer i begyndelsen af 1950erne blev i øvrigt
det kommercielle incitament til produktionen af boligtekstiler. Danmark blev
oversvømmet af klædevarer til priser, som var urentable for den danske fabri
kant. I stedet for at kaste sig ud i en fortvivlet priskrig optog industrien nye pro
duktionsgrene, dels ved som før nævnt at tage produktionen af modeprægede
varer op, og dels ved at imødekomme møbelfabrikkernes voksende ønske om
møbelstoffer af dansk type.

Således er situationen nu for den danske klædefabrik, at den må specialisere
sig. Mange væverier fremstiller nu alene møbelstoffer; spinding og efterbehand
ling er ligeledes udskilt i selvstændige virksomheder, men man søger stadig spe
cialproduktioner, som ganske vist er kostbare på grund af stadige forsøg og
produktionsomlægninger, men hvor man til gengæld kan sikre sig en acceptabel
indtjening og samtidig være det nødvendige hestehoved foran de udenlandske
konkurrenter.
Strøggarnspinderierne, hvortil også må regnes virksomheder, som fremstiller
vigognegam (gam af bomuldsaffald), fremstiller især væve- og trikotagegam.
Desuden noget håndstrikkegam. En klædefabrik, som lægger hovedvægten på
gamsalg, vil i øvrigt være tilbøjelig til efterhånden helt at opgive sit væveri. Der
er en naturlig menneskelig tilbageholdenhed mod at købe råmaterialer hos en
konkurrent. De mange nyetablerede specialvæverier for møbelstoffer og gulv
tæpper, som ikke har været interesseret i selv at etablere et kostbart spinderi,
har fremmet udspecialiseringen i spinderier.
Kamgarnsproduktionen, som er koncentreret på to store virksomheder, har
ikke som strøggamsproduktionen sin oprindelse i de egentlige klædefabrikker. De
to virksomheder er unge sammenlignet med den øvrige uldindustri og er spe
cialiseret i denne gamtype. De dækker den væsentlige del af det danske forbrug
heraf. Desuden eksporterer de 25-30 pct. af deres produktion.
Medens produktionen af håndstrikkegam kun spiller en ringe rolle for strøg
garnspinderierne, udgør kamgarnspinderiernes produktion af denne vare ca.
20 pct. af deres produktion. Afsætningsmæssigt giver denne varegruppe helt
andre problemer end industrigameme. Konkurrencen inden for håndstrikkegam
er meget hård, ikke alene på pris, men fuldt så meget på service. Det er nødven
digt, at der udarbejdes modeller og strikkeopskrifter. En udsendelse af en ny
bog med strikkeopskrifter er sikker på anmeldelse i avisernes damesider, der
med kritiske øjne følger udviklingen. Det er naturligt, at de danske fabrikker
lægger vægt på, at deres mønstre har et dansk eller nordisk præg. Dette er også
et salgsargument, hvor det drejer sig om eksport. Dertil kommer stadige reklame
fremstød, så navnet ikke glemmes. I de seneste år er sket en væsentlig ændring
i råmaterialernes art, idet syntetiske fibre, især acrylfibre, spiller en stadig større
rolle. Disse fibre spindes enten i rene garner eller blandet med uld.
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Udsnit af spindesalen på et moderne spinderi. Fot. A/S Det nordiske Kamgarnspinderi,
Sønderborg.

For industrigamernes vedkommende er der et nært samarbejde mellem leve
randørerne og aftagerne, hvad begge parter nyder godt af.
Det er før nævnt, hvor stor rolle produktionen af møbelstof nu spiller for
klædeindustrien. Flere klædefabrikker har taget konsekvensen heraf og speciali
seret sig som møbelstof væverier. Nye virksomheder er kommet til. Disse har af
stået fra at etablere eget spinderi og køber deres garn. Enkelte af disse virksom
heder er opstået af håndvæverier, der har været førende inden for udviklingen
af den danske stil, og de har også som industrielle foretagender været retnings
givende. Dette er vel også årsagen til, at de fladvævede varer er fremherskende
medens plysvarer og lignende ikke spiller større rolle i den danske møbelstof
produktion. På dette område eksisterer for øvrigt stadig en betydelig forlagsvirk
somhed.
Medens folk alle dage har skullet bruge tøj, og møbelbetræk under en eller
anden form har været hyppigt brugt, er den almindelige anvendelse af gulv
tæpper i hjemmene af ret ny dato. Derfor er gulvtæppefabrikkerne gennem
gående unge. Enkelte klædefabrikker har dog på et tidligt tidspunkt specialiseret
sig i rejsetæpper og lignende og senere i gulvtæpper.
Der har fra gammel tid, og vistnok især i Sønderjylland, været nogen pro
duktion af de såkaldte præstegårdstæpper, og de danner udgangspunktet for
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det typiske danske tæppe: vendetæppet. Det fladvævede tæppe er slidstærkt,
har mange anvendelsesmuligheder og er ikke kostbart. Mange virksomheder be
nytter kunstnere, der i deres mønstre udnytter de virkninger, som tæppets to
lige anvendelige sider giver for afveksling. Normalt er slidlaget af uld, i billigere
typer dog iblandet bomuld eller rayonuld. Typen er i tilbagegang i sammenlig
ning med luvtæpperne, men fremstilles dog stadig på næsten alle virksomheder.
Luvtæpper: Axminster og Wilton-typer udgør for tiden hovedparten af den
danske gulvtæppeproduktion. De fremstilles såvel i traditionelle »persiske« møn
stre som i moderne danske mønstre. Også for disse tæppers vedkommende be
nyttes kunstnere til at skabe mønstre, og i flere tilfælde har fabrikkerne benyttet
sig af konkurrencer for at få nye emner frem.
En særlig art luvtæpper er ryerne. Oprindeligt håndgjorte efterligninger af
dyreskind blev de populære som prydtæpper gennem dygtige håndværkeres ar
bejder. Det er lykkedes industrien at eftergøre disse tæpper på maskiner på en
sådan måde, at deres karakter af prydtæpper er bibeholdt.
En tredje hovedgruppe er de tuftede tæpper. De er fremstillet efter en anden
teknik end de førnævnte vævede tæpper. Luven »sys« ind i et bundvæv, hvor
efter den limes fast dertil. Processen er hurtigere end for de vævede tæppers
vedkommende, og derfor bliver den færdige vare billigere; i begyndelsen yder
ligere understreget af, at der hovedsageligt anvendtes rayonuldgarn. De tuftede
tæpper har deres væsentlige andel i, at vendetæpperne er på retur. Produktions
metoden medfører, at mønstervariationeme er begrænsede.
Produktionen blev herhjemme taget op i 1957 og er stærkt udbygget siden.
Flere specialfabrikker er grundlagt. I stadigt større omfang anvendes nu uld
blandingsgarner eller garner af ren uld. Den danske forbruger foretrækker sta
dig tæpper af uld. De er varmere, de er mindre modtagelige for snavs end
tæpper af kemofibre, og de er »hyggeligere«.
Den samme indstilling gør sig i øvrigt gældende for alle boligtekstiler. Uldne
møbelstoffer foretrækkes trods deres højere pris for andre stoffer.

TRIKOTAGEINDUSTRIEN
Af tekstilingeniør Jørgen Starcke.

Ved de fleste læreanstalter, der uddanner folk til tekstilindustrien, er det ofte
foretrukket, ved afslutningen af et længere studium, at stille de unge mennesker
en opgave, som f. eks. beregning af en fabrik, der kan forsyne en så og så stor
befolkningsgruppe med tøj af denne eller hin type. Man går ud fra et skønnet
forbrug pr. individ, og når herefter frem til maskinparkens størrelse, arealet den
optager, lagerrum o. s. v. En interessant og morsom opgave, som det er både
spændende og fornøjeligt at arbejde med. Men ser man tilbage på trikotage
industrien, så er der ikke en eneste fabrik under vore himmelstrøg, der er opstået
på denne måde. Som eneste undtagelse kan kun nævnes de fabriker, der brændte
og skulle bygges op igen, og hvor man valgte andre produktioner og dermed
andre maskiner.
Så godt som alle Danmarks trikotagefabriker er opstået af en enkelt mands
indsats, man kunne måske sige af et ægtepars indsats, for hvis manden kunne
strikke, så var det hans kone, der syede strikvaren sammen. Arbejdsstaben blev
udvidet, når produktionen voksede, men som oftest med børnene, slægtninge, og
først derefter med fremmed arbejdskraft.
De ældste trikotagefabriker er omkring 100 år gamle og var snarere opsam
lingssteder for de strikvarer, bønderne fremstillede i de lange vinteraftener, end
egentlig fabriker, men langsomt vandt maskiner indpas, og de maskiner, der blev
brugt, var udrustet med spidsnåle, som den dag i dag er vanskelige at arbejde
med og kræver en hel del teknisk viden og indsigt. Man sad ned foran maskinen
og arbejdede med hænder og fødder på denne kulérstol. Herning museum har
en sådan. Man strikkede frem og tilbage og kunne forme varen ved ind- og
udtagning i kanterne, og derefter sy varestykkerne sammen i hånden. De fik en
fast kant, og sprang en søm, løb der af den grund ingen masker. Rundstrikke
maskinerne begyndte at komme frem, velegnede f. eks. til strømper og under
trøjer. Man måtte nu klippe i varen for at få den til at passe den menneskelige
krop og derefter sy varekanterne sammen på maskine, hvilket igen krævede bedre
symaskiner med elastiske sømme, der kunne følge varens elasticitet uden at
springe.
Da dampmaskinen var eneste kraftkilde og krævede en stor fabrik med mange
maskiner, måtte de små fabriker lade maskinerne dreje ved håndkraft. Endnu
23
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findes disse maskiner med hul gennem remskiven til håndtaget, og ældre strikkere
kan berette om sliddet ved at holde maskinerne i gang.
Grundlaget for vor store og vidt udbredte trikotageindustri er to opfindelser:
tungenålen og elektromotoren.
Tungenålen gør strikkemaskinens opbygning meget enklere og lettere at be
tjene. Efter få timers instruktion er man i stand til at strikke de første enkle
varestykker. Tungenålene bruges både i flad- og rundstrikkemaskiner, og da ma
skiner med disse nåle kom frem, begyndte det at gå rask fremad med opbygning
af en industri.
Elektromotoren kunne tilpasses den enkelte maskine eller større grupper, gan
ske som man ønskede det. Industrien spredtes i mange små og store fabriker,
strikkepindene i Hammerum Herred blev lidt efter lidt fortrængt af maskiner,
og hosekræmmere, der drog vidt omkring i landet, grundlagde nye fabriker så
langt borte som i København, ja, selv til Norge kom de, og bragte deres viden
om og kendskab til strikkekunsten med sig.

I årene 1920—1930 sker en støt udvikling af industrien, som får et godt skub
fremad, hvor man under verdenskrigen skal forsyne landet med varer. Efter kri
gen, da produktionen af strikkemaskiner atter kommer i gang i udlandet, bliver
Danmark en storaftager af disse. Fabrikerne udbygges, og maskinparken fornyes,
mange nye så muligheder for selv at begynde med et par maskiner og tog fat
med en ganske ringe startkapital, som oftest selv sammensparet. Da produktionen
efterhånden blev for stor til at afsættes herhjemme, kom eksporten i gang. For
brugerne lærer i disse år at sætte pris på strikvarer, og det indvundne terræn
holdes af modens folk, der sørger for, at pullovers, bluser og jersey dragter er
med i alle kollektioner i nye farver, nye garner med nye egenskaber, der har
nyhedens interesse.

De ældre fabriker bestræbte sig på at levere alle slags trikotagevarer fra deres
maskinpark. Man strikkede sokker, strømper, undertøj, overbeklædning og kon
fektioneret overbeklædning under samme tag. Produktionen var lille, omsætnin
gen også. Man havde tid til at pusle med de små opgaver og problemer. Med
den voksende gode levefod steg kravet til flere og bedre varer, og de skulle hurtigt
frem. Moden skiftede hurtigt, og det gjaldt om ikke at ligge med for stort garn
lager eller lager i halvfærdige varer. Helst vil man begynde med strikningen, når
ordren indgår, og så skal varen være leveret hurtigt. De, der kan afgive ordren
i en mere stille tid, forventer større rabatter, og deres tilbud er mindre lønnende.
Det var derfor nødvendigt for fabrikerne at specialisere sig, og det viste sig tyde
ligt, at de, der ikke gjorde det, fik meget store vanskeligheder at kæmpe med. To
industrigrene brød først ud: strømpefremstillere og producenter af undertøj.
Sokker til herrer, ankelsokker til damer, herrer og børn fremstilles på dobbeltcylindermaskiner, og disse små rundstrikkemaskiner på diametre fra 2" til 4"
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De store cottonmaskiner til
fremstilling af fuldfashionerede
strømper er nu næsten helt af
løst af automater, der strikker
sømløse strømper. Fot. Julius
Hansens Trikotagefabrik A/S.

er vanskelige at arbejde med. Man må oplæres i betjeningen af maskinerne,
både som reparatør og som strikker. Før havde en fingernem mand kunnet sætte
sig ind i hvilken som helst strikkemaskine og hurtigt forstået at reparere den,
om der opstod småfejl. Større fabrikker havde udenlandske medhjælpere, især
fra Tyskland, til at overvåge maskinparken.
Disse dobbeltcylinder-maskiner kan automatisk strikke en sok, sportsstrømpe
eller ankelsok med ribbort og alle mulige mønstre ned ad skaftet og ud i foden,
fremstille hæl og tå, og gå over til næste sok uden at nogen behøver at træde
hjælpende til. Produktionen er bestandig blevet højere ved at der blev bygget
maskiner med op til tre arbejdssystemer rundt omkring den lille maskine, og
omdrejningshastigheden forøgedes.
Det skal også nævnes, at tåen efter strikningen må lukkes med en såkaldt
ketling, der også kræver oplæring og er en flaskehals i produktionen. Man for
søger med syning på specielle overlock-symaskiner, men kvalitetsvaren skal stadig
være ketlet.
De betydeligste fabrikker ligger i få byer som København, Kolding, Frederiks
sund og Odense, og de har udelukkende disse maskiner i deres bygninger.
Går vi nogle år tilbage, finder fremstilling af damestrømper sted på to maskingrupper. De såkaldte cottonmaskiner for fuldfashionerede strømper, og rund
strikkemaskiner til, som ordet siger, rundstrikkede strømper.
Cottonmaskinerne, opkaldt efter opfinderen Cotton, strikker strømpen fladt,
tråden løber fra side til side, og i en sådan vare er det muligt at ændre bredden
23*
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ved indtagninger. Strømpen kan derved strikkes, så den nøje følger et bens fa
con. Efter strikningen må strømperne syes sammen. På de store cottonmaskiner
fremstilles 32 strømper ad gangen ved siden af hinanden. Disse maskiner er
meget kostbare, og fabrikkerne koncentrerede sig derfor om strømpefremstillingen
og optog ingen anden produktion. Her blev det København, der tog førerstillin
gen med de fleste fabrikker. Desuden opstod der i Århus og Kolding fabrikker
for denne produktion; men antallet af maskiner er blevet meget stærkt reduceret,
så kun de allerbedste nu er tilbage. Og det er den anden gruppe strømpemaski
ner, rundstrikkemaskinerne og de nye garner af nylon og lign., der har skylden
herfor.
Rundstrikkemaskinerne fremstiller strømperne uden søm og på utrolig kort tid.
Fra at være forsynet med ét arbejdssted kom der hurtigt et andet til, især når
man ønskede at fremstille mønstrede strømper, hvor ét system mønstrer, og det
andet strikker glat. Hælen fremstilles i pendulbevægelse, og tåen sys som regel
sammen på specielle maskiner. Men det er ikke absolut nødvendigt at indstrikke
en hæl, den kan formes ind i strømpen.
Nylongarnet bliver under varme og damptryk plastisk, og er strømperne truk
ket på en aluminiumsform, formes de nøje derefter og beholder senere denne
facon.
Fremstiller en fabrik disse strømper, er maskinerne forsynede med 6-8 arbejds
steder, og strømperne er færdige på 2 minutter.

På kædestolene (Charmeusemaskiner) strikkes af nylon- og per
longarn m. m. stof til undertøj,
kitler, skiorter o.s.v. Fot. Julius
Hansens Trikotagefabrik A/S.
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For at arbejde rentabelt må en strikker have et ret stort antal maskiner at
passe, og dette kræver igen en stor investering. Heller ikke her blev der tale om
små fabrikker med 5-6 maskiner, således som man finder det i Italien. Maski
nerne dukkede op som en naturlig afløser for de cottonmaskiner, der gled ud,
og det blev igen København, Kolding og Århus, der blev hjemsted for denne
industrigren.
For at undertøjet kunne komme ned i pris, måtte man anskaffe et ret stort
antal maskiner både til ribvarer og til interlock, idet en strikker kunne passe
mange af dem. Deraf fulgte igen større systuer til at aftage det meget stof, der
kom fra maskinerne, og meget snart var der i en trikotagefabrik for undertøj
ikke plads til andre varetyper. Flere fabrikker er endda gået et skridt videre,
så de kun fremstiller herre- og drengeundertøj eller dame- og pigeundertøj.
Efter krigen kom der også gang i en anden stor gruppe rundstrikkemaskiner
med en diameter på 30". Det var maskiner til jersey-varer, et navn der egentlig
ikke dækker noget bestemt, men måske efterhånden vil komme til at stå for
kategorien: et stykke fintmasket strikket stof til konfektionering. Ordet »jersey«
dækker ikke, at varen er af uld, den kan være fremstillet af alle slags materialer
og blandinger, og den anvendes især til konfektionering af kjoler, nederdele,
bluser og frakker, samlet under begrebet overbeklædning.
Disse maskiner optager ikke megen plads, de producerer overordentligt hurtigt,
og frembringer næsten ingen støj. De er forsynede med fra 24 til 44 arbejdssteder
placerede rundt langs omkredsen. Stoffet kan være strikket i et utal af bindinger,
hvor man lader maskerne alene danne mønstre eller strikker med forskellige far
ver, der giver alle tænkelige effekter. Garnet kræver ikke en lang forbehandling.
Ankommer det spolet, kan det straks sættes på maskinen og skal ikke først slettes,
skæres, bommes, spoles til skud o. s. v. som ved vævning.
Også her begyndte mange med få maskiner, og producenterne kan deles i to
grupper: de der blot fremstiller stof, og de der fremstiller stof og syr varer deraf.
Fabriker med disse maskiner findes i Herning og Ikast, Silkeborg og Århus,
hvor de blev en kærkommen fornyelse af de ældre rund»væve« til fremstilling af
foervare, silke og tråd, polostof og lignende, hvor priserne efterhånden var kom
met meget langt ned og anvendelsesmulighederne blevet stærkt begrænsede.

Som omtalt i indledningen er det især håndstrikkemaskinerne, der dannede
grundlaget for en videreudvikling af industrien. På disse maskiner tjentes de
penge, der skulle bruges til indkøb af flere og bedre maskiner, og manglen på
arbejdskraft til betjening af håndmaskinerne tvang også her små som store
fabrikanter til at se sig om efter automatiske maskiner. Vi må heller ikke glem
me nye skattemæssige afskrivningsregler, som ligefrem opfordrede til udskiftning
af forældede konstruktioner.
På fladstrikkemaskinerne strikkes varer således, at tråden forløber fra side til
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side, man kan gøre varen bredere og smallere ved at sætte flere eller færre
nåle i arbejde, og de automatiske maskiner gør dette selv, medens der strikkes.
Man kan forme et ærme eller skulderstykket i en pullover ganske efter kroppens
linier, man sparer garn og tilskæring med deraf følgende spild og får en
bedre vare med faste kanter. Det er på denne maskingruppe, en mængde over
beklædning fremstilles, som f. eks. cardigans, jumpers og de nævnte uundværlige
pullovers. Men andre store varegrupper er babytøj, bomuldslivstykker, under
trøjer, uldne overtræksbenklæder, gamaschebukser og strikket besætning af man
ge slags.
Da det var let at lære at betjene de første håndmaskiner, opstod der mange
fabrikker rundt omkring i landet, selv om den største koncentration findes i
Herning og Ikast. Der er ikke mange danske byer, der ikke har eller har haft
et strikkeri med disse maskiner, der har dannet grundlaget for større fabrikker,
hvor hovedvægten lå på disse eller beslægtede maskiner. Nogle af de vigtigste
er København, Nykøbing Sj., Odense, Vejle, Kolding, Sønderborg, Haderslev,
Horsens, Århus, Hobro og Ålborg. Men fra disse byer tvang mangelen på ar
bejdskraft fabrikanterne til at søge derhen, hvor den skulle være lettere at er-

Selv meget indviklede mønstre kan ved hjælp af jaquard-kort fremstilles industrielt
på motorfladstrikkemaskiner. Fot. Julius Hansens Trikotagefabrikker A/S.
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hverve, så ude i de små landsbyer finder vi også ret betydelige strikkerier, f. eks. i
Bjæverskov, Rude, Brylle, Øster Vrå, Foldby, Andst — bynavne, der sikkert er
de fleste læsere ukendte. Strålende ud fra Herning og Ikast blev alle de mange
små byer hjemsted for strikkerier, der var som skabte netop til indretning af
småfabrikker og systuer. Byer som Videbæk, Kibæk, Sunds, Studsgård, Bording
m. fl. har alle mange trikotagefabriker forsynede med fladstrikkemaskiner.

På håndstrikkemaskinerne kan man forme varen ved at tage ud og ind, og
strikkeren udfører det med sit dækhåndtag. Men også her dukker en afløser op,
cottonmaskinen. Efter at være fortrængt fra strømpemarkedets mellemgrove
strømper får disse maskiner en renaissance. Med meget grovere nåle, end
der anvendtes ved strømpefremstilling, og i dobbelte bredder fremstilledes fuld
automatisk de samme trøjer som på håndstrikkemaskinerne, men maskinerne
er dyre, og kun de større strikkerier har råd til at anskaffe dem, medens de
mindre søger andre veje med specielle dessins og mønstre.
Medens tråden i en af de forannævnte maskiner løber fra side til side i en
vare, så havde man i raschelmaskinen mindst én tråd pr. strikkenål, og trådene
løb i zigzag op gennem varen. Produktionen var efter ældre tids målestok høj. Va
ren kunne ikke fremstilles med rib og fast kant, så ribberne måtte syes på ved
konfektioneringen, og det satte varen lidt tilbage i kvalitetsmæssig henseende. Ma
skinen er sikkert af den grund gledet ud af uldproduktionen, men er til gengæld
kommet igen i ny skikkelse til fremstilling af blonder. Det er store kostbare ma
skiner, der kræver megen dygtighed af betjeningspersonalet, hvorfor disse maski
ner er koncentrerede i få fabrikker, hvor kun denne produktion har til huse,
beliggende i Viborg, Værløse, Farum, København og Ikast. Danmarks eksport
oversigter viser nu en betydelig blonde-eksport, hvor vi før importerede hele
blondeforbruget. Også gardiner er blevet en stor artikel på disse maskiner, og ved
anvendelse af nye garner som terylene o. lign., opnår man nye og smukke resul
tater.
Det er aldrig godt at få de syntetiske fibre ind i de samme rum, hvor der
forarbejdes bomuld eller uld, idet den statiske elektricitet i de syntetiske garner
vil suge fnuggene til sig og give forstyrrelser i produktionen.
Måske derfor er en stor gruppe maskiner, bedst kendt under navnet charmeuse-maskiner, hurtigt blevet skilt ud fra andre produktionsgrene og firmaer
oprettet rundt omkring med denne produktion som speciale. Også her deltes
fabrikkerne i to grupper: de, der kun fremstillede stoffer, og de, der både frem
stillede stof og syede det op i charmeuseunderkjoler og bluser til damer og piger
eller skjorter til herrer og drenge. Også disse maskiner grupperer sig i bestemte
byer som Viborg, Herning, Ikast, Århus og Karup. I København er der efter
nedlæggelsen af flere store fabrikker nu kun få tilbage, der arbejder med charmeuse-maskiner.
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I denne gruppe, der arbejder med trådene i kæder, finder vi også possementmaskinerne, som med få undtagelser er forblevet i små fabrikker, da det er så
specielle ting i små serier, man fremstiller.
Ser man på trikotageindustrien som helhed, undgår det næppe ens opmærk
somhed, at der er to grunde til dens placering. Den første er som en celledeling,
hvor bestående fabrikker skiller sig ud i to eller flere selvstændige virksomheder,
eller en driftsleder eller værkmester fra et firma begynder for sig selv. Den anden
er forsøget på at finde ud til arbejdskraften, hvor den er til at få, og hvor der
ikke er for megen konkurrence fra andre industrier. Ikke at trikotageindustrien
betaler mindre godt, nej, men den er et fag, endnu miskendt af myndighederne
og uden status som et sådant, som kræver oplæring, og for nogle grene endda ret
lang oplæringstid. Arbejdskraften i de store byer vil derfor blive trukket mod
de industrigrene, hvor man efter en kort instruktion kan holde en god ugeløn,
eventuelt på akkord. Udviklingen fremover vil afhænge af, om vi kan gøre faget
tillokkende for de unge, så de uddanner sig i det og her eller i udlandet henter
mere viden hjem til de danske fabrikker, at de stadig kan sikres den førerstilling,
som denne industrigren har i Danmark, hvor vi nu er selvforsynende med al
trikotage og kun importerer specialiteter.
Bestræbelserne vil samtidig gå i retning af at gøre produktionen så automatisk
som mulig, og man vil opmærksomt følge, hvad der måtte fremkomme af pro
duktionsforbedrende metoder. Det er ikke altid det nyeste, der tilbydes på mar
kedet, der kan holde for en prøve i den daglige produktion, og så længe man
ikke har nået tilfredsstillende resultater ved at sprøjte den færdige dragt eller
kjole ud, men må gå den langsommere vej gennem garnspinding — forarbejd
ning — færdigvare, vil strikkemaskinerne stå i midten som værende de maskiner,
der med de færreste forberedelser på hurtigste måde fremstiller det stof, der i
forarbejdet tilstand bedst følger legemets linier og bevægelser.

FARVERFAGET
Af ekspeditionssekretær E. Hammershøy.
F arv erjaget og jarverkunsten er langt ældre end vor tidsregning, men at komme
nærmere ind herpå ligger uden for denne artikels rammer. Det vil dog være
rigtigt at gøre eventuelt interesserede læsere opmærksom på, at der i tidens løb
er fremkommet udmærket kildeskriftmateriale om faget og dets historiske ud
vikling, selv om disse kilder her i landet er spredt og ikke synderlig oplysende.
Foruden Rigsarkivets samlinger af Kommercekollegiets protokoller fra ene
vældstiden findes der enkelte oplysninger i Pontoppidan’s »Danske Atlas«, Rawert’s »Danmarks industrielle forhold« samt i industrihistorikeren, forlængst
afdøde professor Camillos Nyrup’s »Danske Farvere«, som blev udgivet i året
1900 i anledning af det københavnske farveri Goldschmidt & Nordholm’s 100
års jubilæum.
Fagets organisationsmæssige udvikling og historie er behandlet i jubilæums
skrifter fra såvel arbejder- som arbejdsgiverside (»Blade af Farveriets Historie i
Danmark«, udgivet 1913 i anledning af Dansk Farverforening af 1888’s 25 års
jubilæum, samt et jubilæumsskrift, udgivet 1934 af Farveriarbejdernes Fag
forening af 1884 i anledning af dennes 50 års jubilæum).
Et væsentligt bidrag til belysning af selve farverkunstens historie er givet af
en af fagets danske udøvere, farver Ejnar Hansen, Vejle, der døde i 1961, og
som med rette kunne kalde sig kunstfarver. Fra hans hånd foreligger et skrift:
»Et Indblik i Farverkunstens Historie«, der udkom i 1924.
De første farverier i Danmark
Ifølge erhvervshistorikerne opstod de første farverier i Købennavn i midten af
1500-tallet, nærmere lokaliseret til den gade, som fik navn efter faget, og som
eksisterer den dag i dag, nemlig Farvergade. Her lå på Frederik den II’s tid en
mølledam, hvis drivkraft kongen ønskede anvendt til et farveri og en klædemølle,
hvorfor der i 1564 blev indforskrevet en til formålet duelig farver og »dug
bereder« fra Lübeck, som her startede sin håndtering.
Omtrent 20 år efter kom i samme gade et nyt farveri, der blev oprettet på
initiativ af ingen ringere end en vis hr. Tycho Brahe, som dog snart opgav denne
for ham lidet indbringende og af samtiden ret ukendte syssel til fordel for andre
gøremål, der til gengæld er blevet stående i Danmarks- og Verdenshistorien.

361

Ca. 100 år senere fik farveriet et opsving under merkantilismen, der som be
kendt anvendte de mest hårdhændede metoder til fremme af næringslivet i kon
kurrencen med udlandet. Således benyttede man som billig arbejdskraft til farve
rierne — der dengang var nøje forbundet med uldindustri — mindreårige til det
såkaldte »tugt- og børnehuset« i Silkegade, og datidens »læderjakker« blev også
holdt i skak ved beskæftigelse i »bømemanufakturet« og dettes farveri. Til gen
gæld ofrede staten store summer på indretningen af disse »huse«, hvis effektive
drift med datidens målestok virkelig kunne betegnes som rationel planlægning.
I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af det 19. århundrede, da det pri
vate initiativ igen kom i højsædet, og laugsvældet blev fremmet, blev farveriet
endog et privilegeret fag, hvortil der krævedes kongelig bevilling, og farveri og
trykkeri blev ofte drevet side om side.
Medens der ikke herhjemme, men f. eks. i Tyskland og Sverige, blev skelnet
mellem »sietfarvere« og »skønfarvere«, d. v. s. mellem linnedfarvere og uld
farvere, så var der til gengæld en vis forskel mellem en fabriksfarver, der var
knyttet til tekstilindustrien, og en bondefarver, der drev selvstændig virksomhed
med farvning og valkning af almuens hjemmespundne garner og hjemmevævede stoffer. Det var den almindelige opfattelse, at fabriksfarverne — i hvert
fald en overgang i første halvdel af forrige århundrede — var de dygtigste, men
efterhånden udviskedes denne klasseinddeling inden for faget som følge af indu-
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strialiseringen og den tekniske udvikling. Faget måtte efter sin art naturligt glide
ind under tekstilindustrien, og var iøvrigt det første område inden for denne
industri, der stiftede bekendtskab med »kunstige« råstoffer, efter at man i Tysk
land i slutningen af forrige århundrede inden for den kemiske industri havde
fundet frem til udviklingen af de såkaldte Ænz'Zz’n-farvestoffer, der blev fremstillet
ved kemisk behandling af stenkulstjære, som igen udvindes som biprodukt ved
gasfremstilling (benzol). Denne opfindelse blev indledningen til en gradvis afløs
ning af de gennem århundreder anvendte animalske og vegetabilske råstoffer ved
tilberedning af farvepulver og -vædsker. Dette betød dog ikke, at den hemme
lighed, der altid havde været forbundet med kunsten at farve, og den meget
større hemmelighed, hvormed man omgav selve fremstillingen af farvestofferne,
blev opgivet; det var og er stadig ikke beskåret enhver at blive en god farver.

Den faglige uddannelse i Danmark

Der skal en god og grundig læretid til, inden grundlaget for det mest elementære
kendskab til udøvelsen af det ældgamle fag er opnået. Som helhed er tekstil
industrien et ikke-faglært arbejdsområde, men inden for dansk tekstilindustri
beskæftiges stadig faglærte farvermestre og farversvende på de tekstilfabrikker,
•der har eget farveri, samt de såkaldte lønfarverier, der arbejder i løn med farv
ning og efterbehandling af tekstiler for deres forskelligartede kunder inden for
konfektionsindustri, importører og grossister i tekstilbranchen samt militære og
.civile myndigheder.
Uddannelsen af farvermestre og farversvende har imidlertid aldrig fundet
sted i tekstil- eller lønfarverierne, men altid i garderobefarverierne, naturligt
nok ud fra det synspunkt, at det er vanskeligere at omfarve tøj end at indfarve
garner og stoffer, der lige kommer fra spinderiet eller væveriet.
Med næringsfrihedens indførelse i 1857 var der i loven herom også for første
gang taget hensyn til det offentliges interesser i en lærlingeuddannelse inden for
håndværksfagene og således også for farveriet. Det blev ikke længere et privat
anliggende mellem mester og lærling, som det i realiteten havde været indtil da,
idet der tilsyneladende skete en forbedring af beskyttelsen af lærlingen fra det
offentliges side. Samtidig blev uddannelsen af lærlinge også bedre, især efter
vedtagelsen af den første egentlige lærlingelov, der så dagens lys i 1889 i Dan
mark. Fra da og indtil 1. verdenskrig var udviklingen inden for farverfaget og
den faglige uddannelse faktisk af en sådan art, at en dansk farversvend med sit
»mesterskudsmål« under sin vandring »på valsen« kunne få ansættelse hos uden
landske mestre hvor som helst.
Oprettelsen af Teknologisk Institut i København i 1906 gav også farverfagets
organisationer impulser til en udbygning af den faglige uddannelse herhjemme.
Og lige siden da er den praktiske uddannelse i garderobefarverierne blevet sup-

363

pieret med en nødvendig teoretisk indføring i fagets labyrint, hvad angår kemi,
fysik, fagregning, materialekundskab etc., etc., på og i samarbejde med Tekno
logisk Institut.
Medens de fleste fag efterhånden fik oprettet deres egne skoler på instituttet,
blev farverfagets drøm om egen skole først realiseret så sent som 1947. Det turde
imidlertid være et spørgsmål, om det gamle ord »bedre sent end aldrig« kan
bruges i denne forbindelse, idet den tekniske udvikling også inden for dette fag
allerede i tiden mellem de 2 verdenskrige medførte en vis tilbagegang i garde
robefarveriernes, og dermed lærlingenes, antal rundt i landet, hvilket igen havde
til følge, at flere og flere af de fra Teknologisk Institut udgåede farversvende
søgte over til tekstilfarverierne, som havde og fortsat har god brug for deres fag
lige grundlag. Men endnu manglede faget nøje fastlagte retningslinier for en
effektiv lærlingeuddannelse og en autoritativ svendeprøve, der for længst var
institueret i de større håndværksfag. Med den nye lærlingelov af 1937, der var
den hidtil mest gennemgribende af de 3 love, der havde set dagens lys siden den
første lærlingelov i 1889, blev der endelig skabt de forudsætninger, efter hvilke
lærlingeuddannelsen og aflæggelse af svendeprøve i garderobefarverfaget siden
da — og især efter oprettelsen af Farverfagskolen i 1947 — er blevet gennem
ført, også efter den 4. lærlingelov af 1956. På grundlag af 1937-loven blev op
rettet »Garderobe] arverfagets Svendepr øvekommission« og »Det 19. faglige
Fællesudvalg i Lærlingesager«, et af de 22 lærlingeudvalg, som blev oprettet
under Handelsministeriet, der dog først i 1942 kunne godkende et regulativ for
aflæggelse af svendeprøve i garderobefarverfaget, som er gældende den dag
i dag.
Som nævnt er imidlertid garderobefarveriernes antal svindende og de sidste
20 år reduceret til ca. 25 i hele landet (1964) mod ca. 200 omkring århundred
skiftet, og de tilbageværende virksomheder opretholder da også kun farveriet,
fordi de samtidig — og som hovedforretning — driver kemisk rensning og har
bibeholdt garderobefarvning, dels som en ekstra service over for deres kunder,
og dels fordi de fleste også samtidig udfører farvning af garner og metervarer.
Man kan måske på baggrund heraf derfor ytre sin tvivl med hensyn til beret
tigelsen af opretholdelse af en lærlingeuddannelse inden for garderobefarver
faget i den hidtidige form, især da der i de senere år kun bliver dimitteret en à
to farversvende årligt fra Farverfagskolen, medens industrien som nævnt er i
stærkt bekneb for faglærte farvere. Der er da også i den allerseneste tid indledt
drøftelser mellem de interesserede organisationer og institutioner og fagets re
præsentanter om den fremtidige uddannelse af farveriernes personale, idet der
efterhånden fra forskellig side inden for industrien er givet udtryk for ønske
ligheden af en mere tidssvarende og praktisk betonet uddannelse. Medvirkende
hertil er også den omstændighed, at der i 1960 — som et led i udbygningen af
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Moderne renseanlæg for sværbenzin (white spirit) — på grund af væskens lave flammepunkt sker
tørring i en anden maskine, en såkaldt »tumbler«.

hele uddannelsessystemet i Danmark — blev vedtaget en lov om erhvervsmæssig
uddannelse af ikke-faglærte arbejdere, hvor staten under bestemte forudsætnin
ger og efter nærmere fastsatte regler for gennemførelse af en sådan uddannelse
yder tilskud på op til 85 % af udgifterne i forbindelse med uddannelsen af ikkefaglærte arbejdere. Samtidig skal loven ses som en hjælp til industrien til frem
skaffelse af egnet arbejdskraft under 60’ernes udtalte arbejdskraftmangel, som
også har været fremherskende i tekstilindustrien.

Kemisk rensning
Som nævnt driver de fleste garderobefarverier i dag kemisk rensning som hoved
erhverv, fordi omfarvning af garderobe gennem de senere år som følge af den
tekstiltekniske udvikling (forholdsvis billigere tekstiler) har tabt terræn.
Renserierhvervet er imidlertid ligeså gammelt som farvning af tekstiler — al
den stund farveren altid har måttet rense og vaske stofferne inden farvningen.
Imidlertid har rensning aldrig været betragtet som et fag — i hvert fald ikke i
lærlingelovens forstand — men som en serviceydelse over for kunderne. Det var
først ved fremkomsten af en decideret renseri-maskinindustri i forbindelse med
udviklingen af særlige, fedtopløselige vædsker (perchloræthylén, trichloræthylén,
mineralsk terpentin og andre betegnelser) til maskinrensning, at begrebet kemisk
rensning blev kendt og praktiseret i større omfang fra begyndelsen af 30’erne
herhjemme.
Betegnelsen »kemisk« rensning er på dansk overtaget fra det tyske »Chemisch
reinigung«, medens det både på engelsk (»dry cleaning«) og fransk (»nettoyage
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à sec«) hedder tør-rensning, efter som rensegodset efter behandlingen i rensetromlen fremkommer i tør tilstand. Formentlig som følge af forbrugernes mang
lende kendskab til, hvad der egentlig foregår under »kemisk« rensning, og der
med følgende skepsis over for denne behandlingsform, er den på andre områder
stigende hygiejne endnu ikke helt slået igennem i en almindelig tøj hygiejne, selv
om den nok er mere udbredt i U.S.A., England og Tyskland end i de fleste
øvrige lande, deriblandt de nordiske. Det er, lige som om den manglende infor
mationstjeneste på dette omåde har bibragt mange af forbrugerne det indtryk,
at stofferne i kemisk rensning bliver »kemisk« påvirket, medens der i virkelig
heden kun er tale om en uskadelig, mekanisk påvirkning til fjernelse af alle
smuds- og fedtpartikler i stoffet uden ændring, men snarere forbedring af dettes
karakter, når behandlingen foretages af anerkendte virksomheder, jfr. nedenfor.
Den maskinelle og kemiske udvikling har imidlertid langsomt ændret forbru
gernes syn på kemisk rensning, hvilket kan ses af den stærke vækst de senere år
i antallet af renserier over hele landet, som i dag yder forbrugerne en service
under forskellige former og til forskellige priser. Da dette erhverv tilmed indså

Moderne fuldautomatisk rensemaskine for anvendelse af perchlorethylen (rensning og tørring
i samme maskine).
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betydningen af samarbejde med forbrugerne og deres organisationer til opnåelse
af good-will for branchen, blev i 1954 oprettet »Ankenævnet for Renserisager«
i lighed med det samtidig instituerede »Ankenævnet for Vaskerisager«. Disse
nævn, der er sammensat af repræsentanter for Statens Husholdningsråd, For
brugerrådet og brancheorganisationerne med tilforordnede tekniske og juridiske
sagkyndige, har til opgave at virke som en uvildig ankeinstans i tvistigheder
mellem renserierne og disses kunder. Nævnets afgørelse tillægges da også en sådan
betydning, at domstolene — i de tilfælde, hvor en sag ikke har kunnet forliges
i nævnet og derfor er forelagt retten til afgørelse — som oftest lægger ankenæv
nets kendelser til grund for domsafsigelsen. Foruden rensning beskæftiger anke
nævnet sig også med de reklamationer, der måtte indløbe fra virksomhederne
eller kunderne, for så vidt angår farvning af garderobe og boligtekstiler. løvrigt
er der med henblik på varetagelse af forbrugernes interesser med hensyn til en
forsvarlig rensning og farvning i garantimæssig henseende — også i lighed med
»Danske Vaskeriers Fællestilsyn« — dannet et »Renseribranchens Kvalitetstil
syn«, der i det store og hele overvåger en vis standardkvalitet i rensningen på de
tilsluttede virksomheder, som underkaster sig en regelmæssig kontrol under tilsyn
af sagkyndige fra Teknologisk Instituts Renserikonsultation, og som derfor er
berettiget til at skilte med et »K«-mærke (står for Ævalitet) som en anerkendt
virksomhed. Disse foranstaltninger, der alle er gennemført på frivilligt grundlag,
har uden tvivl i de senere år bidraget til en højnelse af tøj hygiejnen herhjemme.
Siden den sidst foretagne erhvervstælling er antallet af renseri virksomheder
her i landet — inclusive butiksrenserier af enhver art — steget ret kraftig, og
der regnes (ult. 1964) skønsmæssigt med et samlet antal på ca. 500 med en
total omsætning på op imod 100 mill, kroner årligt.
Farvning, trykning og efterbehandling i tekstilindustrien

Ved en omtale af farverfaget må det være naturligt at pege på den snævre for
bindelse, der er mellem håndværk og industri på dette område. I et foregående
afsnit er allerede omtalt, i hvilket omfang de tekstilfabrikker, der har eget far
veri og efterbehandlingsafdeling, eller de lønfarverier, der arbejder for andres
regning, benytter sig af faguddannet personale. I virkeligheden er de fleste af
de farversvende, der i tidens løb er dimitteret fra Teknologisk Instituts Farver
fagskole — skønt udlært i garderobefarverierne — gået over i tekstilindustrien,
der har kunnet byde dem mere tilfredsstillende arbejdsvilkår, og hvor de har
haft bedre avancementsmuligheder. Det er imidlertid betegnende for deres til
knytning til og veneration for et fag, at en betydelig kreds af de på tekstilfabrik
kerne ansatte mestre for og ledere af farveriet er trofaste medlemmer af Farver
fagskolens Elevforening, hvor de gennem foredrag og studiekredse stadig holder
sig åjour med den rivende tekniske og kemiske udvikling på deres faglige område.
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Moderne uldgarnsfarveri (i strang).

Industrifarverierne i Danmark er på enhver måde fuldt på højde med udlan
dets, og især efter 2. verdenskrig er farverierne, som tekstilindustrien iøvrigt,
blevet rationaliseret og moderniseret i takt med udviklingen. Såvel eksporten som
importen af tekstiler har givet farverierne fuldt op at gøre i efterkrigstiden, især
under højkonjunkturerne, der har været fremherskende i hele Vesteuropa og
U.S.A, fra midten af 50’eme og op til i dag. Ikke mindst hvad angår den i det
sidste decennium stærkt stigende danske tekstileksport har farverierne og efter
behandlingsafdelingerne (finish) haft deres store andel i skabelsen af »Danish
design« i beklædning og boligtekstiler, som har vundet så stor anseelse på vore
eksportmarkeder.
Som følge af arbejdskraftmanglen i almindelighed og manglen på farver
svende i særdeleshed har tekstilfarverierne i de senere år måttet foretage store
investeringer ved en omlægning af produktionen fra manuelle processer til auto
matiske og elektroniske styringer af disse processer med samtidig udvidet kvali
tetskontrol af den færdige vare. Som led i denne udvikling arbejder de store
udenlandske farves tofkoncerner samtidig på at fremstille og tilbyde en stor va
riation af nye farvestoffer og hjælpeprodukter, der imødekommer tekstilfabrikan
ternes krav om lettelser i produktionen og forbrugernes krav til farveægthederne
i de nye stoffer af syntetiske og halvsyntetiske fibre, som må være lette at be
handle i vask og rensning (»easy care«).
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Når man ser bort fra klædefarveriet, der anvender »hasper« til en særlig
farvegang, sker farvning af andre metervarer overvejende »i styk« på en såkaldt
»jigger«, en maskine, som består af 2 valser over et farvekar. Stoffet oprulles
på den ene valse, og trykkes derfra gennem farvebadet over på den anden valse,
hvilket sker automatisk. Farveriarbejderens opgave består iøvrigt i at fremstille
farvebadet ved hjælp af de materialer, der udleveres ham (som regel af en fag
lært svend eller mester), og han skal derefter kontrollere, at stoffet får den til
sigtede nuance, hvorpå han skifter den farvede vare ud med en ny til farvning.
Ved gørnfarvning sætter farveriarbejderen gamet (der er nøglet på perforerede
stålhylstre) på plads i farvekarret. Men iøvrigt har han samme arbejdsopgaver
som stykfarveren. Al transport af de farvede varer sker ved hjælp af løftevogn
og løbekraner, således at der ikke stilles særlige krav til tekstilfarverens fysik,
men nok så meget til hans farvesans. For farverlærlinges vedkommende gælder
det iøvrigt, at de inden læreforholdets påbegyndelse enten skal bestå en psyko
teknisk prøve eller den japanske dr. Shinobu Ishihara’s synsprøve.
Der findes ialt ca. 75 farverier (incl. løn- og garderobevirksomheder), der
beskæftiger ca. 1200 arbejdere. Da størstedelen af disse virksomheder figurerer
som enkeltafdelinger af tekstilfabrikker, har man ikke noget tal for den samlede
omsætning eller produktionsværdi i farverierne.
Foruden farvning af tekstiler udføres på enkelte tekstilfarverier her i landet
også trykning, hvortil man bruger samme farvestoffer som til farvning, blot er
det ikke i en opløst farvevædske, men med en dejglignende masse. I et andet
kapitel er der givet en omtale af den håndværksmæssige trykning (kattuntryk
o. lign.), hvorfor det her kun kort skal nævnes, at de industrielle tekstiltrykkerier
arbejder med maskintryk (rouleaux) eller jilmtryk (skabelontryk).

Maskintryk foretages på store valsetrykmaskiner, som er opbygget på den
måde, at der omkring en stor tromle ledes en tyk filterdug som underlag for
det stof, der skal trykkes. Ind mod denne tromle er fastgjort et antal mindre
valser, som er graveret med de ønskede mønstre på en valse for hver farve, der
skal påtrykkes stoffet. Farven overføres fra en farvekufe til valserne ved hjælp
af et transportbånd, og for at trykningen kan blive tilfredsstillende, må det på
gældende stof være forbehandlet på en måde, så trykket kan stå klart i samtlige
farver, ofte op til en snes. Denne metode kræver nødvendigvis store ordrer for
at kunne anvendes rentabelt.
Filmtryk må siges at være en mellemting mellem håndværk og maskinteknik
og egner sig for fremstilling af mindre kvanta stoffer. For hver farve laves en
»skabelon«, d. v. s. en ramme med et stramt udspændt stykke stof (gaze eller
sidug), der afdækkes efter en forudbestemt plan med et middel, som lukker
stoffets porer. Skabelonen lægges over stoffet, og trykfarven presses gennem de
24
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åbne dele af stoffet. På denne måde skabes mønsteret ved at flytte skabelonen
etapevis.
Efter vådprocesserne — vask, blegning, farvning og til dels trykning — får
de forskellige tekstiler en sidste efterbehandling på særligt dertil indrettede anlæg,
således appretering, kalandring, imprægnering, dekatering, krympning (sanforizering) ruening, valkning og til sidst tørring, alt under eet benævnt »finish«,
hvis art og omfang er bestemt af varernes anvendelsesformål og er afgørende for
deres brugsegenskaber.
Ovenstående redegørelse for farverfagets udvikling og forskellige funktioner
har udelukkende haft til formål inden for den bundne opgave, der er stillet for
fatteren, at give en ret summarisk oversigt over fagets vilkår i fortid og nutid.
Det gamle håndværk er — som de fleste øvrige håndværksfag — ved at bukke
under for nutidens krav, medens til gengæld fagets industrialisering og hidtidige
tekniske fremskridt giver al mulig grund til optimisme for fremtidsudsigterne.

KONFEKTIONSINDUSTRIEN
Af direktør Herluf Sahlertz.
Definition.
Konfektionsindustrien kan i store træk defineres som den industri, der køber
vævede metervarer fra væverierne, skærer dem ud og syr dem sammen til be
klædningsgenstande i forud fastlagte størrelser, men til en ukendt kunde.
Trikotageindustrien hører altså ikke til konfektionsindustrien, fordi denne in
dustri fremstiller den strikkede metervare selv. Sammensyningen af trikotagen er
derimod en konfektioneringsproces, og trikotage er derfor et grænseområde mel
lem tekstil og konfektion.
De hovedartikler, som fremstilles af konfektionsindustrien, omfatter følgende:
Herrefrakker, jakker, benklæder, damefrakker, damedragter, kjoler, bluser, kit
ler, skjorter, pyjamas, korsetter, busteholdere, bømekonfektion, arbejdstøj, regn
beklædning, læderkonfektion, kimonoer, badekåber og forklæder.
Industriens historie og forudsætninger.
Konfektionsindustrien daterer sig fra begyndelsen af 1870’erne, hvor den indu
strielle udvikling begyndte i Danmark. I modsætning til tekstilindustrien var
virksomhederne relativt små.
For tekstilindustrien gjaldt, at mekanisering var en forudsætning for fremstil
lingen af billige metervarer, og de anvendte væve og hjælpeapparater forud
satte stordrift.
Konfektionsindustrien derimod byggede på symaskinen, som var en relativt
billig arbejdsmaskine, og da den enkelte arbejder syede hele beklædningsgenstan
den færdig, spillede virksomhedsstørrelsen ikke nogen afgørende rolle for kon
kurrenceevnen.
Det at købe færdigt tøj var en virkelig ny idé i slutningen af det 19. århun
drede. På begynderstadiet var konfektionen fremstillet af billigt materiale og for
et jævnt publikum. Efterhånden udvidede markedet sig op ad den sociale skala>
og konfektionskvaliteten forbedredes i takt dermed.
Den virkeligt store ekspansion indenfor beklædningsindustrien fandt ikke sted
før efter 1914, selv ikke i de ældre industrilande.
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De første praktisk anvendelige symaskiner kom til Danmark i begyndelsen ai'
60’eme, først og fremmest Singer symaskiner for herre- og damekonfektion og
Wheeler & Wilson symaskinen for den lettere konfektion. Også kædestingsmaski
ner kom frem på denne tid, men anvendtes mest til den lettere konfektion; kæde
stingsprincippet blev imidlertid i de følgende årtier basis for udviklingen af en
lang række specialmaskiner.
Indførelsen af symaskinen var naturligvis et uhyre fremskridt. De første sy
maskiner kunne sy med en hastighed af 800 sting i minuttet mod de ca. 30 sting,
man regnede sædvanligt for en håndsyerske.
Samtidig med, at den maskinelle forudsætning for konfektionsindustrien skab
tes, blev markedet vældigt udvidet. Et stigende antal industriarbejdere havde
behov for billige klæder, og dette behov kunne konfektionsindustrien opfylde gen
nem sin masseproduktion. Forudsætningerne for storproduktion af klæder var
først nu for alvor til stede.
Omkring århundredskiftet (1902) var konfektionsindustrien i Danmark nået
så vidt, at der i hele landet fandtes 378 virksomheder, der beskæftigede sig med
fremstilling af konfektion, med et samlet arbejderantal på 6.300, hvoraf ca. halv
delen var kvinder.
Størstedelen af produktionen blev fremstillet af virksomheder beliggende i Kø
benhavn eller nærmere betegnet i den indre by; på samme måde som i andre
lande var den danske konfektionsindustri igennem mange år en typisk city-indu
stri og i vidt omfang baseret på hjemmearbejde.

I tiden helt op til umiddelbart før første verdenskrig syede hver enkelt syerske
stykket helt færdigt med undtagelse af knaphuller og eventuelt knapper, men
den første verdenskrig forcerede udviklingen inden for konfektionsindustrien, da
vældige kvantiteter af uniformsgenstande skulle effektueres til hærene. Resultatet
blev, at der konstrueredes en mængde nye specialmaskiner til forøgelse af sy
hastigheden og afløsning af håndarbejde. Samtidig indførtes »delt arbejde«, hvor
hver arbejder kun udførte en lille del af arbejdet på det enkelte stykke konfektion.

I begyndelsen af 20’me fulgte en række vanskelige år, hvor industrien var
udsat for en voldsom dumping, både fra lande med lav social standard og fra
lande som f. eks. Tyskland, hvor inflationen skabte unormale priser på eksport
varer. Mange firmaer søgte at klare sig i den ulige konkurrence ved at lade stof
ferne »løn«-konfektionere i Tyskland, og andre søgte til udlandet med filialer.
Den importbegrænsning, som blev etableret fra begyndelsen af 30’rne, og som
varede op til ca. 1950, betød en stærk vækst i den danske konfektionsindustris
produktion, men industrien var stadig meget håndværksmæssigt betonet, uanset
at der i stort omfang anvendtes specialmaskiner og en undertiden ret vidtdreven
arbejdsopdeling.
Efterkrigstidens arbejdskraftsmangel, høje lønninger og gode afsætningsforhold
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Konfektionsindustriens barndom. Der sys for første gang på »delt« arbejde. 1911.

har været baggrunden for konfektionsindustriens rationalisering og industrialise
ring.
Handelens frigørelse mellem landene har desuden givet mulighed for en ret
omfattende specialisering for fabrikkerne.

Den nuværende struktur.
Industriens nuværende struktur (1965) kan kort karakteriseres på følgende måde:
Der er ca. 18.000 arbejdere og ca. 3.000 funktionærer beskæftiget i konfek
tionsindustrien. Investeringerne pr. arbejder andrager i gennemsnit ca. 30.000 kr.
Ingen dansk konfektionsfabrik beskæftiger mere end ca. 500 arbejdere, men de
større og mellemstore virksomheder vejer tungt produktionsmæssigt imellem de
ca. 450 virksomheder, der findes her i landet, som beskæftiger over 6 arbejdere.
Den gennemsnitlige omsætning pr. beskæftiget arbejder andrager knap 50.000
kr. og er godt det halve af gennemsnittet for den øvrige danske industri, hvilket
i sig selv er et udtryk for, at en stor del af arbejdsprocessen stadig er håndtering,
mens mange andre industrier i højere grad har en maskinstyret produktion.
Den danske konfektionsindustri producerer varer for rundt regnet 900 millio
ner kr., hvoraf godt 125 mill. kr. til eksport. Samtidig importeres der for ca.
165 mill. kr. færdig beklædning her til landet.
Afsætning af konfektion foregår næsten udelukkende ved direkte salg fra fabrik
til detailhandler.
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Vi skal kort gennemgå industriens råvarer, arbejdskraft, lønforholdene, ud
dannelsen, teknikken, størrelsessystemerne, salget, mode- og afsætningsforholdene.
Råvarerne,

Den mest benyttede råvare i konfektionsindustrien som helhed er bomuld, der
næst syntetiske metervarer og endelig uld. Desuden anvendes en lang række
blandingsvarer, og nye varetyper dukker stadig op, f. eks. laminerede metervarer,
der i reglen er en trikotagevare, gummibelagt på bagsiden, desuden de såkaldte
stretch-varer, og endelig må nævnes de rene plasticvarer, som ofte ikke syes sam
men, men svejses sammen.
Skal produktionen løbe mest muligt rationelt, må disse metervarer være bedst
muligt egnede for konfektionering (nålfærdige). Der stilles stadigt større krav
til økonomiske bredder, længden af de stykker, hvori metervaren leveres, færrest
mulige og bedst muligt afmærkede fejl, bestemte normer for krympning i pres
ning o.s.v. Er dette ikke i orden, kan metervarerne, som er ca. 40 % af hele pro
duktets færdigpris, ikke udnyttes økonomisk.
T ilskæring.
Metervarerne lægges herefter op i større eller mindre lag, mønstret lægges på
enten manuelt eller ved anvendelse af særlig oplægningsmaskiner. Størrelserne
skæres i reglen ind i hinanden for at udnytte stoffet bedst muligt. Jo længere op
lægning, desto mere økonomi. Stofspildet er stærkt varierende, i reglen mellem
5 og 20 %. Jo mindre stofspild, jo billigere produktion.
Mønstret udskæres ved hjælp af båndsav eller elektrisk håndmaskine, og de
udskårne stof dele går derefter til fabrikken, hvor syerskerne syer delene sammen.
Ofte er arbejdet så stærkt opdelt, at et meget stort antal syersker syr hver deres
lille del af hele beklædningsgenstanden.
Konfektionering,

Man bruger ved sammensyningen både almindelige industrisymaskiner, men også
en mængde specialmaskiner og hælpeapparater, linealer, trådafskærere o.s.v.
Ind imellem foretages såkaldt underpresning af de enkelte sammensyede dele,
der ved hjælp af et eller andet produktionssystem bringes fra den ene syerske til
den anden.
Uden at gå nærmere ind herpå kan nævnes de mest almindelige betegnelser
for disse systemer. Glidebordssystem, transportbånd, synkrosystem, gruppesystem.
Undertiden kaldes disse systemer blot for ringsystemer.
Det er værd at bemærke sig, at uanset, at man har en specialmaskine, der kan
sy knapper i i et antal af 24.000 knapper på 8 timer, og uanset, at en almindelig
industrisymaskine, stikkestingsmaskine kan sy 6000 sting pr. minut, så er den
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Et eksempel på moderne fabriksbyggeri i konfektionsindustrien.

samlede maskintid på et stykke konfektion et sted imellem 10 % af forarbejd
ningstiden og i allerbedste tilfælde op mod 35 % af tiden. Resten er mere eller
mindre tilrettelægning og håndtering.
Der er langt til egentlig automation i industrien, selvom man særligt indenfor
den lette bomuldsindustri har gjort tilløb dertil gennem såkaldte automater, der
klarer kombinerede operationer.
Man vil i produktionen til enhver tid søge at gøre det tøj, der skal fremstilles,
så egnet som overhovedet mulig for industriens maskiner og teknik, men der er
grænser for de ændringer, man kan foretage på en beklædningsgenstand af tek
niske grunde, idet der er megen konservatisme, hvad angår konfektionens ud
seende, så teknikerne må ofte trække det korte strå overfor salgsafdelingen.
Med de høje lønninger og omkostninger er der i disse år meget stærk interesse
for i videst muligt omfang at lade maskinerne overtage arbejdet, og det er ikke
ualmindeligt at se afdelinger, hvor én operatør passer 2 maskiner ad gangen.
Ved selve den afsluttende presning af konfektionen anvendes i vore dage i vid
udstrækning trykluftbetjente pressere. Nye pressemaskiner med automatisk ind
stilling af varme, damp, tryk og tid efter et programkort vil i løbet af få år vinde
indpas i industrien.
Der bruges i vid udstrækning klæbende indlæg, som også sparer tid i fabrika
tionen og ofte betyder, at syoperationer kan undværes og tages ind som en del
af presseoperationerne.
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Arbejdskraften.
Den arbejdskraft, der anvendes i konfektionsindustrien, er for mere end 90 %’s
vedkommende kvinder, ufaglærte, korttidsoptrænede arbejdere, som til gengæld
også udskiftes i gennemsnit med 30 % om året.
I den tunge herre- og damekonfektionsindustri anvendes i mindre omfang fag
lært arbejdskraft på visse pladser. Der er tale om tidligere skræddere, som på
længere sigt skal erstattes af egentlig industrioplærte medarbejdere, der ikke har
lært unødvendige ting og ikke er blevet metodeblindet, men fra første færd har
en industriel indstilling.
Der anvendes i stadigt stigende omfang tids- og metodestudiefolk til fastlæg
gelse af akkorderne og udarbejdelse af metoderne.
Konfektionsindustrien er på disse punkter nået meget langt, simpelthen fordi
konfektionsindustrien ikke så meget er en industri på grund af maskinanvendelse
som på grund af tilrettelægning og organisation. Den eneste vej frem til bedre
organisation og tilrettelægning går igennem det systematiske metodearbejde.
U ddannelse.

Om de uddannelsesforanstaltninger, som er igangsat fra Beklædningsindustriens
Sammenslutnings side kan oplyses følgende:
Der er i løbet af de senere år skabt eller planlagt et uddannelsesmønster, der
bygger på rationelle, industrielle principper i stadig vekselvirkning med indu
striens fortsatte udvikling.
Uddannelsen omfatter beklædningsindustriens arbejdslederskole, der er en
2-årig aftenskole, og som må betragtes som en langvarig overgangsforanstaltning
fra håndværk til industri, inden en allerede igangsat uddannelse af konfektions
assistenter, konfektionsteknikere og modelkonstruktører er slået igennem.

Uddannelsesmuligheder i beklædningsindustrien.

Herudover uddannes der i beklædningsindustrien: Instruktører, arbejdsstudicteknikere og
MTM-analytikere.
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Konfektionsassistentskolen, der kun har været i gang i kortere tid, er en helt
industrielt tilrettelagt grunduddannelse for kommende ledere og består af 6 må
neders elementær oplæring på skole, 1 års »styret« praktisk uddannelse på fa
brikkerne, hvorefter de unge mennesker vender tilbage til afsluttende uddannelse
på skolen. Herefter har de unge mulighed for efter nogle år i branchen at vælge
en produktionsteknisk 1 års uddannelse på skole, der vil kvalificere dem til ar
bejdslederstillinger som produktionsteknikere eller arbejdslederstillinger som mo
delkonstruktører.
Endelig må nævnes de indbyggede værkstedsskoler, der er af meget stor betyd
ning, fordi mere end 90 % af beklædningsindustriens arbejdere er ufaglærte
kvinder. De indbyggede skoler er både kvantitativt og kvalitativt en fremragende
effektiv oplæringsmetode, byggende på 3 ugers grundkursus på fabrikken, til
hvilket der ydes statstilskud og senere kortere eller længere påbygningskurser,
afhængig af fabrikkens produktion.
Hele dette arbejde administreres af beklædningsindustriens brancheudvalg, i
praksis Beklædningsindustriens Sammenslutnings uddannelsesafdeling, der også
uddanner instruktører og kontrollerer og følger arbejdet op.
Til slut må nævnes, at Beklædningsindustriens Sammenslutning har fået eta
bleret et samarbejde om bred indførelse af MTM ( Methods-Time Measure
ment) i industrien, foreløbig gennem et nært samarbejde mellem 10 større virk
somheder. Dette arbejde ledes og kontrolleres også af organisationen.
Desuden har man fra beklædningsindustriens organisationers side søgt at sti
mulere og hjælpe industriens fortsatte rationalisering gennem opstilling af syn
tetisk akkordmateriale med nøje fastlåste metodebeskrivelser (damekonfektions-
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industrien), gennem afholdelse af tekniske kurser og møder og for den sags skyld
også kurser med mere salgsbetonede formål.
En ledetråd i dette arbejde har været altid at tilpasse Sammenslutningens
hjælp til industriens aktuelle udvikling og behov, således at man ikke kommer
ud for, at f. eks. en uddannelsesform er lagt så fast, at man risikerer, at indu
striens udvikling løber fra den. Der henvises i øvrigt til den skematiske oversigt
over uddannelsesmulighederne i beklædningsindustrien.
Forholdet til Beklædningsarbejderforbundet.
Denne stærke tekniske udvikling har gjort det klart både for Beklædningsarbej
derforbundet og for Beklædningsindustriens Sammenslutning, at der måtte hejses
nye signaler for det indbyrdes forhold mellem de 2 organisationer, Ikke på den
måde at forstå, at forbundet ikke stadig skal repræsentere arbejdernes interesser,
og at Beklædningsindustriens Sammenslutning ikke skal repræsentere ledelsens
interesser, men derudover har man erkendt nødvendigheden af ved et samarbejde
at fremme den tekniske udvikling for at forøge produktiviteten, således at man
gør branchen yderligere konkurrencedygtig, sikrer de bestående arbejdspladser
og følger med i den almindelige løn- og velstandsstigning.
En del af midlerne til det store og kostbare uddannelses og tekniske sam
arbejde fremkommer på den interessante måde, at Sammenslutningen og det
moderne ledede Dansk Beklædningsarbejderforbund har oprettet et uddannelsesog oplysningsfond, som finansieres gennem bidrag på 1% øre pr. arbejdstime,
fordelt med 1 øre til arbejdsgiveren og ¥2 øre pr. time fra arbejderne. Fondet
indbringer ca. 400.000 kr. om året.

Lønninger.
Lønningerne i konfektionsindustrien, der før krigen var relativt lave, ligger nu
for kvindernes vedkommende nogenlunde på niveau med den øvrige industri,
takket være industriens rationaliseringsforanstaltninger.

Standardstørrelser.
Inden for herrekonfektionsindustrien er der for en del år tilbage skabt et standard
størrelsessystem, hvormed man med ca. 62 størrelser kan dække 95 % af alle
mænd med færdig-beklædning.
Opgaven var — som ved alle størrelsessystemer — at finde det færrest mulige
antal størrelser, der passer flest muligt af befolkningen, og at give de fundne
figurtyper enkle og lethuskelige betegnelser. Opgaven blev løst og benyttet for
90 % af produktionen af herrebeklædning.
Standardstørrelser betyder for detailhandelen store lettelser og besparelser i
størrelsesudvalget, for forbrugerne en lettere ekspedition og en nedsættelse af
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brugen af målkonfektion, som ikke kan produceres industrielt, og endelig regner
man med færre forandringer, hvilket letter detilhandel og forbruger og sparer
mange penge for forbrugeren.
Den meste konfektion sælges, inden den bliver produceret. Der er dog und
tagelser, særligt for skjorter, billigere kjoler og enkelte andre steder. Årsagen til,
at der ikke i overvejende grad produceres til lager, er frygten for en fejlproduk
tion på grund af modeændringer. Man prøver i forskellige lande gennem mode
prognoser at sikre en mere stabil modeudvikling, således at detailhandlerne kan
disponere med større tryghed og på et tidligere tidspunkt, hvilket er til stor fordel
for industriens kontinuerlige produktion.
Salgsfremmende samarbejde.

Den danske konfektionsindustris relativt homogene karakter og ikke mindst den
omstændighed, at så lille en del af produktionen tegnes af de små virksomheder,
mens meget store virksomheder slet ikke findes i branchen, har givet gode be
tingelser for udviklingen af et samarbejde, som i det store og hele finder sted
inden for rammerne af Beklædningsindustriens Sammenslutning.
Dette organiserede samarbejde kan deles op i 2 hovedgrupper, nemlig sam
arbejdet om at forøge forbruget og salget af konfektion og samarbejdet om ud
dannelse og teknik i branchen.
På det salgsfremmende område tegner billedet af Dansk Herremoderåd sig
meget markant. Rådet er stiftet i begyndelsen af 1958 og arbejder med et stort
budget. Formålet er at skabe interesse for bedre beklædning hos den mandlige
del af befolkningen og dermed et øget forbrug. Desuden at rådgive og vejlede
medlemmerne med hensyn til køb og produktion forud for sæsonen og detail
handelen i dens indkøbsdispositioner.
Moderingens formål er noget lignende, omend det spænder over et noget
videre felt, idet man i modsætning til Herremoderådet også er direkte engageret
i eksporten.
Den almindelige prestige, som omfatter Dansk Herremoderåd, har det kostet
betydelige anstrengelser at nå. Mænd og mode kunne nemt have fået et lidt lat
terligt skær, hvis opgaven ikke var blevet grebet rigtigt an. Nu er det lykkedes
ved blandt andet i det udadvendte arbejde at spille på mange strenge fra an
noncering, propagandafilms og lign, over modeopvisninger til en stor indsats for
at gøre pressen, og dermed offentligheden, interesseret i velklædthed.
Beklædningsindustriens Sammenslutning.

Konfektionsfabrikkerne i Danmark er tilsluttet Beklædningsindustriens Sammen
slutning, som formidler industriens til enhver tid aktuelle behov for samarbejde
på alle områder, f. eks. løn- og overenskomstforhold, uddannelse, teknisk sam-
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arbejde, standardstørrelser, betalingsbetingelser, kontakt med udlandet og har
desuden i større eller mindre omfang beskæftiget sig med salgsuger, fælleseksport
og meget andet.
Organisationen har arbejdet udfra den filosofi, at alt organiseret samarbejde
indenfor konfektionsindustrien bør koordineres, og hertil har man brugt Sam
menslutningen som organ.
Der har i perioder været sat hårdt ind for at løse bestemte særligt aktuelle
opgaver, som man har ment var væsentlige for at fremme industriens udvikling,
specielt for at forbedre konkurrenceevnen. På længere sigt tilstræber organisa
tionen imidlertid ligeligt at støtte et harmonisk samspil mellem alle de faktorer,
der skal sikre industriens rentabilitet, konkurrenceevne og gode menneskelige
forhold for alle ansatte.

ANDEN TEKSTILINDUSTRI
Af fuldmægtig Helge Bjørn, H.D.

I de foregående artikler er der fortalt om hovedgrenene inden for Danmarks
tekstilindustri, men der findes også andre brancher.
Blandt dem har hørindustrien en særdeles mærkelig historie. Indtil for et halvt
hundrede år siden havde hver bondegård sin hørmark, hvis blå blomster Hvede
op i sommerlandskabet. Hørren, som blev tilberedt hjemme, anvendtes til skjor
ter og særke, til duge og håndklæder, til sengetøj, for slet ikke at tale om hedeboegnens fine syninger, sengeomhæng og Egnende. Men med landbrugets omlæg
ning kunne arbejdskraften bruges bedre på andre områder, og den frembrydende
tekstilindustri bragte med bomulden en farlig konkurrent på markedet, så dyrk
ningen af hør mindskedes. Man kunne ganske vist op i 1930rne endnu nogle
steder, især på Fyn, se de blå, blomstrende hørmarker, men det var nærmest
et kuriosum, ligesom når mange gårde stadig selv bryggede øl. Tilberedningen
af hør skete ikke mere hjemme, hørren blev leveret til Hørfabrikken i Tommerup, der til gengæld leverede sengelinned og dækketøj. Hørrens saga var ikke
udspillet, men var henvist til et slags luksusforbrug.
Men ved besættelsen i 1940 kom der atter gang i hørdyrkningen, og en bety
delig hørindustri opstod med mange skætterier og spinderier. I de sidste krigsår
blev hver hørstængel udnyttet til sidste tave. Fredelige forhold satte ind, bomuld
kunne atter leveres, og: »Moren har gjort sin pligt, moren kan gå«. Hørrens
plads i det moderne tekstilforbrug er beskeden, den skal i brugen plejes mere
end andre stoffer, men lønner nænsomheden med at blive kønnere for hver vask.
Men hørindustrien lod sig ikke sådan slå ud. Da hjemmemarkedet svigtede, for
søgte man med held at eksportere hørvarerne, således som det er omtalt i artik
len om Danmarks tekstileksport. Alligevel har hørindustrien måttet se sig deci
meret, og der er kun et enkelt spinderi tilbage, Kolding Hørfabrik, Kolding,
med ikke så få kontraktavlere. Det skyldes bl. a., at mange landmænd finder,
at jorden engang imellem har godt af et sædskifte med hør. Over halvdelen af
hørfabrikkens produktion går til eksport, delvis indirekte, idet flere danske væ
verier fremstiller ikke alene hørduge, men i vid udstrækning også hørgardinstoffer.
Men går én industrigren tilbage, opstår der nye. De syntetiske fibre går deres
sejrsgang. Danmark har ingen egen produktion, hverken af syntetfibre eller af
rayonfibre (det skal ikke beklages, idet det har medført, at danske virksomheder
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har kunnet købe kemogarner under fri konkurrence, medens handelen i mange
lande er monopoliseret). Men syntetgarnerne kan forædles på forskellig måde,
og det har vist sig, at en sådan industri med held kan trives i Danmark. A/S
Kaj Neckelmann, Syntetisk Fiber Industri, Silkeborg, har eksisteret siden 1958.
Grundlaget for fabrikkens eksistens er den danske trikotage- og væveindustris
forbrug af syntet-crepegarner, og her spiller det udvidede behov for fritids
beklædning en stor rolle, men efterhånden går størstedelen til eksport, ikke alene
til Europa, men også til oversøiske lande.
Det er gennemgående en forudsætning for en industris trivsel, at den har et
godt hjemmemarked. Omvendt vil et potentielt marked fremkalde en industri
gren, der kan dække behovet. Efterhånden som det danske fiskerierhverv vok
sede i betydning, blev der basis for oprettelsen af danske fiskenetfabrikker, og
de fire eksisterende fabrikker har i forbindelse med vådbinderierne været med
til at udbygge det danske fiskerierhverv. Hovedparten af nettene var oprindelig
af bomuld, medens der dog også leveredes mindre kvanta net af hamp og hør.
Også på dette område er syntetfibrene trængt frem. I begyndelsen mest nylon
fibre, men først efter at polyesterfibrene er blevet udviklet, er der sket en
virkelig omlægning, og bomuldsnettenes dage er talte. Net af syntetfibre er let
tere, mere holdbare, og den trælsomme tjærebehandling af nettene kan und
væres.
En række virksomheder fremstiller hjælpeprodukter til den øvrige tekstilindu
stri eller til anden industri. Det forøgede behov for mærkning af varer dækkes
af etiketvæverierne. Her fremstilles ikke alene simple mærker med størrelsesbeteg
nelser og angivelse af materialeindhold, men også de ofte indviklede varemærker
med reklamepræget udsende, ja, de er hovedproduktionen. Det stadigt stigende
krav om informativ mærkning af varer dækkes væsentligst gennem vævede eti
ketter.
Især trikotage- og konfektionsindustrien bruger store mængder af elastik og
andre bånd, som fremstilles på forskellige specialvirksomheder.
Filthatte fremstilles af Dansk Hattefabrik A/S, Skodsborg. Udgangspunktet
er for de billigere typer kæmlinge, for de bedre typer kaninhår. Til trods for
industripræget er fremstillingen af en filthat stadig stærkt afhængig af dygtige
håndværkere, som over koniske forme opbygger klokkeformede hattestumper,
som efter yderligere presning og formning ender som herre- eller damehatte. En
væsentlig del af fabrikkens produktion, især af stumper, eksporteres.
Det danske behov for vat, såvel egentligt sygevat som konfektionsvat og vat
til stopning, dækkes af danske vatfabrikker.
Denne gennemgang prætenderer ikke at være en fuldstændig opregning af
hele den danske tekstilindustri. Den kan kun give et billede af, hvor vidtspæn
dende den er.
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ENGROSHANDELEN
Af sekretær, civiløkonom Peter Petersen.

Med industrialiseringens og den centraliserede produktions fremmarch brød den
nære forbindelse sammen, som gennem generationer var udviklet mellem på den
ene side: produktion i hjem og lokalt håndværk, og på den anden side: forbrug;
og distributionen gjorde sit indtog som den tredie faktor.
Den øgede mekanisering og automatisering har idag bragt erhvervslivet — i
hele den udviklede verden — så langt, at der nu ikke er nogen tvivl om evnen
til at producere, og næsten ingen grænser for, hvor meget der kan produceres.
Problemet er, om man kan sælge resultatet af den enorme produktionskapacitet.
Erhvervslivets evne til at sælge er ikke alene blevet forudsætningen for den mo
derne masseproduktion, men er i det moderne samfund forudsætningen for en
stor beskæftigelse, et stadig større forbrug og en stadig øget levestandard. Effek
tiv masseproduktion er fundamentalt forbundet med masseforbruget gennem
effektiv massedistribution.

Det er rigtigt, at massedistribution er kostbar. En undersøgelse foretaget i 1929
af 2Oth Century Fund af salgsomkostningerne i Amerika resulterede i en kon
statering af, at 59 % af forbrugernes dollar gik til betaling af salgsomkostninger
og kun 41 % til betaling af produktionsomkostninger. I 1870 beløb salgsomkost
ningerne sig kun til 25 % af forbrugernes dollar. — Det lå udenfor undersøgel
sen at konstatere, at da den såkaldte husøkonomi eksisterede, hvor hver familie
selv producerede næsten alt, hvad den havde brug for, udgjorde salgsomkostnin
gerne praktisk talt nul.
Sålænge massedistributionen således har været betingelsen for opretholdelsen
af masseproduktionen og masseforbruget, har engroshandelen i dens forskellige
former dannet bindeleddet mellem producenten og detaillisten. Ofte har der
været talt om grossisten som et uberettiget mellemled, men man må i denne
diskussion ikke glemme, at i et frit marked med fri konkurrence ville grossisten
som selvstændig erhvervsdrivende forlængst være bukket under, hvis han ikke
løste sine funktioner på en sådan måde, at såvel producenten som detaillisten
kunne se fordelen i at samarbejde med ham og udnytte ham som specialisten i
distribution. — Det kan diskuteres, om hans funktion kan overtages af andre,
men funktionen vil altid være tilstede og skal altid løses. Og omkostningerne ved
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funktionens udøvelse vil også stadig være tilstede. De relative omkostningers stør
relse vil alene være afhængige af, hvor effektivt funktionen varetages, og spe
cialisten er her som på andre områder den mest effektive.
Producenten er specialist i at producere varer i de kvaliteter og kvantiteter
og til de priser, der kan skabe efterspørgsel på hans varer. Detaillisten er specia
list i den direkte kundekontakt og kundebetjening og ved, hvilke ønsker og krav
der skal opfyldes for at skabe det endelige salg til forbrugerne. Grossisten har
specialiseret sig i distributionen af varen fra produktionsstedet til salgsstedet og
varetager dermed på én gang producentens og detaillistens interesser.
Det vil ikke være muligt for alle producenter at sælge direkte til detaillisterne,
og det vil være praktisk umuligt for alle detaillister at købe direkte hos produ
centerne.
Grossisten stiller ikke alene hele sit salgsapparat til rådighed for producenten.
For at leve op til de krav, hans funktion stiller til ham, må han afgive sine ordrer
til fabrikanten i så god tid og i sådanne mængder, at fabrikanten kan se sin
fordel i at handle med ham. Den rettidige ordre i den rette størrelsesorden er
betingelsen for, at fabrikanten kan tilrettelægge den mest rationelle og effektive,
og dermed billigste produktion. Grossisten må endelig afgive sin ordre så betids
hos fabrikanten, at varen, efter at den er produceret, kan nå at blive taget hjem
og præsenteret for detaillisten i så god tid, at han igen kan nå at afgive sine
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ordrer og få varen hjem i sin forretning, inden efterspørgselen kommer fra den
endelige forbruger.
Grossistens køb og salg skal endvidere ske på en sådan måde, at varen ikke
kommer til at ligge på lager hos producenten, og tilsvarende ikke blive »hylde
varmer« hos detaillisten — hvilket automatisk bevirker, at grossisten bliver lager
førende med de omkostninger og administrationsproblemer samt krav til kapital,
dette medfører, samt den risiko, en lagerføring altid må være i fri handel.
For at grossisten kan udføre sin funktion tilfredsstillende for såvel fabrikanten,
detaillisten og sig selv, må han endelig være specialist i markedsforhold. Han må
meget nøje studere og danne sig et indtryk af, hvad der kan sælges, hvornår og
i hvilke kvantiteter. Og han må danne sig et udførligt kendskab til, hvor disse
varer kan indkøbes mest fordelagtigt.
Disse generelle og principielle betragtninger gælder naturligvis også for den
danske manufaktur-engroshandel. Efter en række år med importrestriktioner,
produktionsbegrænsninger og rationeringer, forårsaget af de økonomiske kriser i
30’erne samt krigens og efterkrigstidens vareknaphed, er der nu så stor konkur
rence — i alle led — indenfor branchen, at kun den yderste effektivitet i gros
sistfunktionen vil tillader funktionens fortsatte selvstændige virke.
Udover at deltage i en stadig større indenlandsk tekstilindustris afsætning af
varer på det danske marked hjemtager manufakturgrossisten varer fra næsten
alverdens lande. Sydamerika og Australien er de to eneste verdensdele, som
næsten ikke præsterer nogen direkte eksport af tekstilvarer til den danske grossist.
(Australiens uld går ad andre veje, inden den i bearbejdet form naturligvis også
bliver en væsentlig bestanddel af de tekstiler, der sælges i Danmark).
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Frihandelsområdet:
Storbritannien......................
Sverige .................................
Schweiz ...............................
Østrig ...................................
Norge ...................................
Portugal ...............................

..................
..................
..................
..................
..................
..................

216,8 mill. kr. (17,1 %)
81,9 » »
47,8 » »
39,8 » »
22,4 » »
30,5
» »

Ialt .....................................

439,2 mill. kr. (34,7 %>)

Fællesmarkedet:
Vesttyskland ............................... ...........
198,4 mill. kr. (15,7 %)
Holland ..................................... ...........
84,9 » »
Italien .......................................... ...........
114,9 » »
Frankrig ..................................... ...........
89,0 » »
Belgien/Luxembourg ............... ...........
61,1
» »
Ialt ................................

.

548,3 mill. kr. (43,3 %)

Øvrige lande:

Japan ..........................................
Indien ........................................
U.S.A............................................
Hongkong .................................
Østtyskland ...............................
Tjekkoslovakiet ........................
Ungarn .....................................
Andre lande ............................

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

Ialt ........................

Import ialt ........... ...........

56,2 mill. kr.
33,4 » »
» »
37,1
26,9 » »
14,2 » »
10,4 » »
9,2 » »
90,6 » »

(22,0%)
1.265,5 mill. kr. ( 100%)

Ser man på ovenstående tabel over importen af tekstilvarer ( undtagen spindestoffer) for året 1963, ser man for det første, at ialt 78 % af den danske tekstil
import sker fra de vest-europæiske lande. Men ikke mindre end 22 %, eller for
278 mill. kr. tekstiler, kommer fra Japan, U.S.A., Indien, Hongkong samt nogle
øst-europæiske og en række andre lande.
Storbritannien er største leverandørland, men dominerer dog ikke med mere
end 17,1 % af den samlede import. Vest-Tyskland ligger som nummer 2 med
15,7 %. Ser man på de relativt store importtal fra så fjerne lande som Japan,
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U.S.A, og Indien, understreges nermed den store spredning, som findes i den
danske tekstilimport.
Denne store spredning i leverandørlande fremhæver imidlertid ikke alene en
stor transportafstand, men også den tid, der nødvendigvis må gå, fra det øje
blik grossisten køber varen hos producenten, til den af grossisten kan føres frem
til levering hos detaillisten. Denne afstand i tid og rum er med til at øge gros
sistens risiko for varen.
Den samlede danske tekstilimport (eksklusive spindestoffer) udgjorde i 1963
ca. 9 % af den samlede danske vareimport. Tekstilimporten har gennem de
senere år ligget nogenlunde fast i dette leje.
Hvis man foretager en lidt dyberegående undersøgelse af importen fra Fri
handelsområdet og Fællesmarkedet, konstaterer man, at den stadig større af
stand i toldniveauer mellem de to handelsområder øver en stadig større ind
virkning på importens størrelse fra de to områder. Tekstilimporten fra Fri
handelsområdet er siden 1960 steget fra 28,9 % til 34,7 %, medens de tilsva
rende tal for Fællesmarkedslandene viser et fald fra 51,5 % til 43,3 %. I 1963
er der endog sket en nedgang i tekstilimporten fra Fællesmarkedslandene målt
i kroner (fra 576,9 mill. kr. i 1962 til 548,3 mill. kr. i 1963), medens den
samlede import steg med 0,7 %. I perioden 1960—63 er der sket en stigning
i importen fra »Øvrige lande« fra 19,6 % til nu 22,0 %.

Bortset fra den skævhed i importudviklingen, som de forskellige toldniveauer
har skabt mellem Frihandelsområdets og Fællesmarkedets lande, er importen
af tekstilvarer nu så fri, at ovennævnte importtabel for 1963 tegner et næsten
naturligt billede af det marked, den danske grossist må bearbejde for at bringe
de bedste varer hjem. Men tiderne og markederne skifter meget. Som tidligere
må man fortsat regne med, at nye tekstilindustrier vokser frem, og nye modeog smagsretninger gør sig gældende og øver indflydelse på, hvilke varer, fra
hvilke lande og under hvilke omstændigheder der købes hjem fra verdens
markedet. I stærk modsætning til de nu frie markedsforhold kan det nævnes,
at efter at Danmark gennem 30’erne havde importeret under de meget restrik
tive og retningsbestemte importforhold, som valutacentralen afstak, fandt ikke
mindre end 54,3 % af hele den danske import af tekstilvarer i 1938 sted fra
Storbritannien og 33,5 % fra Tyskland, således at disse to lande repræsenterede
88 % af den samlede tekstilimport, mod nu 33,9 % (incl. Østtyskland).
Det er jo ikke alene »tekstiler«, der handles indenfor det store manufaktur
område. De største manufakturgrossister herhjemme handler med op til 20—
30.000 enkeltartikler. En varefortegnelse, som Foreningen af danske Manufak
tur-Grossister i 1963 har udsendt til detailhandlerne, sammenfatter vareområdet
i følgende hovedgrupper:
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Kjolestoffer,
Bomuldsmetervarer,
Kortevarer,
hvidevarer og senge
udstyr,
Håndarbej dsartikler,
Boligtekstiler,
Herrelingeri,
Hatte, huer og kasketter, Damelingeri,

Klædevarer og foerartikler,
Dame- og pigebeklæd
ning,
Herrekonfektion,
Trikotage.

Lagerføringen, fremskaffelsen af varetilbud, salget og kollektionssammensæt
ningen i forbindelse med de rejsende er de væsentligste omkostningsbelastende
funktioner, grossisten har. Lagerfunktionen betragtes som den fornemste. Netop
gennem sin lagerføring sparer grossisten såvel producenten som detaillisten for
tilsvarende omkostninger. Da grossisten har gjort sig til specialist på området,
kan han imidlertid gøre det billigere, og det vil være forbundet med betydelige
omkostninger og vanskeligheder, hvis enten fabrikanten eller detaillisten selv
ville påtage sig denne funktion — for slet ikke at tale om fremskaffelsen af den
ganske betydelige kapital, som er forbundet med lagerføringen.

Reoler og hylder er fyldte til
bristepunktet, således at varen
er tilstede, når den beordres hos
grossisten.
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ÜB.

Ordren tages frem på lageret, hvor varerne ligger let tilgængelige på moderne stålreoler.

Hertil kommer endelig, at grossisten påtager sig den ganske betydelige risiko,
der er forbundet med at føre lager. Det er ikke muligt at anføre nogen bestemt
procentsats for lagerrisikoens størrelse. Da store dele af manufakturbranchens
varer er mode- og sæsonprægede, vil man imidlertid forstå, at risikoen kan
være ganske betydelig.
Personaleudgifterne er den største omkostningspost på manufakturgrossistens
regnskab. Ifølge en norsk undersøgelse for 1962 (tilsvarende dansk findes ikke),
udgør lagerpersonalet ca. 48 % af det samlede personale hos den norske ma
nufakturgrossist. »Erhvervstællingen 1958« opgør de samlede personaleudgifter
i 585 manufakturgrossistvirksomheder i Danmark i 1957 til ca. 7 % af gros
sistens omsætning. Den lønglidning, som siden da har fundet sted, samt oplys
ninger indhentet indenfor branchen gør det sandsynligt, at dette tal nu nær
mere er 9—10 %.

Overfor forbrugeren er grossisten anonym. Fabrikanten kender grossisten
som den store indkøber og som den, der har en stor og veltrænet sælgerstab til
sin rådighed, gennem hvilken det er muligt at føre fabrikantens varer helt ud
til den enkelte kunde.
Detailhandleren kender hovedsageligt grossisten gennem hans sælgere. Gros
sistens største salgsarbejde finder sted gennem hans sælgerstab ude »i marken«.
Gamle dages salgsrejser 2—4 gange om året er mere og mere blevet afløst
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af, at repræsentanten altid er ude i sit distrikt. For de mode- og sæsonprægede
varer finder salget naturligvis sted før sæsonerne. Stabelvarer sælges hele året,
men stadigvæk kommer nyheder frem, som hurtigst muligt skal ud og præsen
teres for kunderne. Med de moderne samfærdselsmidler er det idag ikke for
bundet med de samme vanskeligheder at holde sælgerne ude i marken, som
da toget og rutebilerne var det eneste transportmiddel, der stod til repræsen
tanternes rådighed.
Men udover det salg, som finder sted ved de rejsendes direkte ordreoptagelser,
finder der naturligvis et omfattende suppleringskøb sted, som sker gennem di
rekte henvendelse fra detaillisten til grossisten. Detaillisten ved, at han næsten
altid med ganske kort varsel kan rekvirere varer hjem fra grossistens lager, når
hans eget lager er sluppet op, men det må erkendes, at denne form for salg —
især når den tager form af en lang række småindkøb — er overordentlig om
kostningsbelastende for grossisten.
»Erhvervstællingen 1958« fortæller os følgende om strukturen indenfor ma
nufakturbranchen (her: metervarer, kortevarer, trikotage, garn, beklædning,
konfektion og modevarer) :

Antal virksomheder

Personel

825
585
7.130

23.859
4.852
24.651

Fremstillingsvirksomheder .
Engroshandel ....................
Detailhandel ...................... .

Omsætning
(1000 kr.)
1.091.026
766.067
1.570.634

Lønudgift
(1000 kr.)
253.698
54.096
124.459

Det bemærkes, at tæpper ikke er med i denne opgørelse, og at opgørelsen
intet siger om de virksomheder, som både driver fremstillingsvirksomhed og
engroshandel, eller engros- og detailhandel. Men tallene giver et udmærket
strukturbillede af branchen.
»Erhvervstællingen 1958« viser i en anden tabelopstilling om strukturen in
denfor manufakturengroshandelen, at

228, eller 39 % af virksomhederne beskæftiger 2 pers, og derunder,
»
3—4 personer,
»
143, » 24% »
»
5
—9
»
»
116, » 20% »
»
10—49
»
»
85, » 15 % »
»
50
pers,
og
derover.
»
»
2
%
»
13,
Det vil sige, at ikke mindre end 487, eller 83 % af de ialt 585 virksomheder
beskæftiger 9 personer og derunder (indehavere, sælgere, kontorpersonale, la
gerpersonale og chauffører inch).
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Ser man på manufakturengrosvirksomhedernes størrelse i forhold til omsæt
ningen, viser »Erhvervstællingen 1958« følgende billede:
74 %, eller 429 virksomheder havde en omsætning på 0—1 mill. kr.,
»
»
» 1— 2 » »
80
»
»
13%, »
»
» 2—5 » »
»
48
»
»
8%, »
28
»
»
»
» 5 mill. kr. °g
»
5%, »
derover.

En tilsvarende statistik for 1963 over medlemmerne fra Foreningen af dan
ske Manufaktur-Grossister viser følgende billede:
mill. kroner,
40 % havde en omsætning på indtil 1
» 1— 4 »
41 % »
»
»
»
»
»
»
» 4— 7 »
»
10% »
»
» 7—10 »
3 %
»
»
»
»
»
» over 10 »
»
6%
»
»
»
»
Det er karakteristisk, at hovedparten af grossistvirksomhederne indenfor ma
nufakturbranchen er enkeltmandsfirmaer. Når der alligevel findes et ikke ube
tydeligt antal aktieselskaber, skal årsagen hertil måske ligeså meget søges i
skattemæssige synspunkter, som egentlige driftsmæssige og økonomiske årsager.
Manufaktur-engroshandelen, opdelt efter ejerforhold, ser således ud:
405
123
54
3

enkeltmandsvirksomheder,
aktieselskaber,
interessentskaber og kommanditselskaber,
andels- og andre selskaber

585 virksomheder ialt.

Ser man endeligt på manufakturgrossisternes geografiske spredning i landet,
konstaterer man — stadig iflg. samme kilde — at 70 % af virksomhederne har
hjemme i København med forstæder. At denne stærke koncentration ikke har
sin årsag i Københavns særlige beliggenhed eller andre fordele ved hovedstaden,
ser man deraf, at kun 36 % af samtlige engrosvirksomheder indenfor alle bran
cher har hjemsted i København.
Ved at sammenfatte den store spredning i leverandørlande, vi tidligere har
konstateret, med det strukturbillede, som ovennævnte tabelopstillinger viser, og
når man dertil yderligere føjer, at tekstilvarer i det væsentlige er fri, og at gros
sistnæringen er så fri, at enhver bogstaveligt kan gå ind fra gaden og ned
sætte sig som manufakturgrossist, vil konklusionen blive, at manufaktur-engros
handelen er en erhvervsgren, hvor der råder en udpræget konkurrence. De
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enkelte virksomheders levedygtighed idag må alene bero på, at grossistfunk
tionerne hidtil er blevet udført effektivt og tilfredsstillende for såvel producent,
detaillist — og for den sags skyld også den endelige forbruger. — Erhvervets
udøvere vil bekræfte, at konkurrencen er hård, uden at man dog kan karakte
risere branchen som »krigerisk«.
Hvordan fremtiden vil forme sig for manufakturengroshandelen, er det na
turligvis vanskeligt at sige noget bestemt om. Overalt i erhvervslivet indstiller
man sig i disse år på ekspansion og strukturændringer, og den almene udvik
ling, som de større handelsmarkeder vil medføre, vil utvivlsomt også komme
til at berøre manufakturbranchens engroshandel.

Søger man efter udviklingstendenser i tiden og udviklingslinier fra lande,
som i ervhervsmæssig henseende ligger foran Danmark, er der især to forhold,
som har interesse, når man skal søge at kortlægge branchens fremtidsudsigter.
For det første: Går udviklingen også i engroshandelen mod større enheder,
og i så fald, hvilken indvirkning vil det få på branchens struktur?
For det andet: Hvilken indflydelse vil den store markedsudvidelse, som trods
alt synes at tegne sig for os i de europæiske markedsbestræbelser, få på manu
faktur-engroshandelen?
Sammenlignet med industrien har handelen hidtil været stærkt præget af
manuelle driftsformer. Med stadig dyrere arbejdskraft indenfor engroshan
delen, hvor personaleudgifterne er den tungeste post på omkostningsregnska
bet, må en overgang til andre driftsformer og anvendelse af ny teknik være en
nødvendighed, hvis grossistfunktionen fortsat skal være konkurrencedygtig.
Nødvendigheden af at søge mod mindre arbejdskrævende metoder og i stedet
tage tekniken i anvendelse i større omfang vil stille krav om betydelig større
kapital. Dette vil være en af flere årsager til, at de større virksomhedsformer
kan gå frem på bekostning af de mindre, som ikke kan magte kapitalkravet.
Stordriftsformen har i sig selv en række produktivitetsmæssige fordele, som
yderligere taler for, at de større virksomheder vil være mere konkurrencedyg
tige og dermed blive større, og de mindre færre. Dette udviklingsbillede synes
at forstærkes, når man ved, at en række udenlandske handelshuse står klar til
at rykke ind på det danske marked, så snart markedsforholdene tillader det.
Og endelig kan der peges på amerikanske undersøgelser, der siger, at dette
at blive selvstændig erhvervsdrivende har mistet noget af sin tidligere tiltræk
ningskraft til fordel for ønsket om at blive en så høj funktionær som muligt
i en så stor virksomhed som muligt, hvilket vil sige, at de dygtigste unge vil
søge mod de større virksomheder.

Det ændrede strukturbillede, som således kan tegnes for os, og som jo alle
rede er under udvikling også indenfor manufaktur-engroshandelen, må imidler
tid også bedømmes under den synsvinkel, at fordelene ved stordrift har sine
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Moderne transportmidler må tages i anvendelse på lageret for at spare på arbejdskraften. Her
ses lageret hos en moderne tæppegrossist.

grænser, og — hvad der kan synes at være nok så væsentligt indenfor netop
manufaktur-engroshandelen — at stordriftsformens fordele udmærket kan op
nås, uden at man påtager sig stordriftsformen, nemlig gennem samarbejde og
specialisering. Ved samarbejde mellem de mindre virksomheder vil man kunne
løse de opgaver, som den enkelte ikke selv magter, og ved specialisering, ned
skæring af sortiment og koncentration om færre varearter og kvaliteter, vil
den mindre grossist blive »stor« indenfor sit felt og blive konkurrencedygtig
selv overfor den større bedriftsform. Fordelene vil komme til at ligge både på
indkøbssiden, på salgssiden og på det administrative område, og når hertil læg
ges personlige kvalifikationer og den mindre grossists købmandsmæssige indstil
ling, vil de mindre virksomheder være i besiddelse af aktiver, som sikkert i stor
udstrækning kan tage konkurrencen op under de nye vilkår.
Åbningen til de større markeder har ofte været stærkest omtalt alene med
tanke på den øgede konkurrence, udenlandske huse kan påføre det danske
marked. Det er naturligvis rigtigt, at det danske marked under disse nye for
hold vil have en ikke uvæsentlig tiltrækningskraft, men et ligevægtigt billede
vil man dog først få, når man samtidig bemærker sig, at den danske handel
til gengæld for en øget konkurrence på hjemmemarkedet kommer til at stå
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overfor et åbent marked, som er mange gange større. Der er intet, der taler
for, at den danske manufaktur-engroshandel — som store dele af det øvrige
danske erhvervsliv — ikke under de fremtidige markedsforhold skal kunne ar
bejde under devisen: »Hvad indad tabes, det skal udad vindes« — og med held.
Manufaktur-engrosbranchen herhjemme vil kun se med tilfredshed på friere
handelsforhold. Det vil altid stride mod grossistens hele natur og købmandsmæssige indstilling og tradition at blive spærret inde af kunstige handelsskran
ker.

DEN DANSKE TEKSTILDETAILHANDELS
STILLING OG PROBLEMER
Af konsulent, cand. mere. Asger Smidt.

Dansk tekstildetailhandel har sine aner langt tilbage i vore bysamfund, hvor en
meget væsentlig del af al handel var samlet på baggrund af den daværende sam
fundsstruktur.
Først ved næringsloven af 1857 brydes skrankerne ned, således at handelen
havde mulighed for at brede sig ud over landet.
Indtil året 1651 forhandledes den væsentligste del af de tekstiler, der afsattes
til forbrugerne i København, af to grupper handlende, nemlig købmændene og
kræmmerne. Den første gruppe havde eneret på handel med klæde, og kræm
merne interesserede sig fortrinsvis for de finere tekstiler. Fra året 1651 finder vi
tekstildetailhandelen i København under Det store danske Købmands-Kompagni,
og i 1688 oprettes Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlauget i København.
Laugsperioden varer under skiftende vilkår, indtil den nye næringslov træder
i kraft i 1857, på hvilket tidspunkt de første tekstilhandlerforeninger er ved at
blive grundlagt. Så er vi inde i en udvikling, der foreløbig er endt i dagens vilkår.

Tekstilhandelens omfang.

Den seneste nogenlunde specificerede opgørelse over tekstildetailhandelens om
fang inkl. de ved denne handel beskæftigede o. s. v. stammer fra erhvervstællin
gen i 1958, og forholdene så dengang således ud:
Forretningens
betegnelse

Manufaktur .....................................
Herrekonfektion, -ekvipering.........
Dame- og børnekonf., -lingeri . . .
Trikotage .........................................
Damehatte, modevarer....................
Broderier............................................
Handsker .........................................
Andre tekstilvarer............................
Tæpper .........................................

Antal
virksomheder

Samlet
personel

Samlet omsætning
i 1.000 kroner

2.201
1.035
626
1.832
161
200
29
146
70

10.858
4.480
3.661
4.617
313
434
71
217
219

710.818
377.777
212.525
243.281
6.705
10.499
3.285
5.744
28.574

6.300

24.870

1.599.208
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Ud over den i disse tabeller angivne omsætning må vi have lov til at regne
med en betragtelig tekstildetailhandel i stormagasinernes omsætning, der i året
1957 androg ialt ca. 421 millioner kroner. De øvrige omsætningstal er ligeledes
fra dette år.
Vi skylder også at gøre opmærksom på, at de anførte omsætningstal for de
forskellige brancher indeholder en meget beskeden engrosomsætning samt lidt
produktion og reparation. Baggrunden er den, at enkelte detailfirmaer har de
nævnte områder som bifunktioner.
Men vi står altså over for en detailhandelsgruppe, der med sine næsten 1600
millioner i året 1957 administrerede henved 12 pct. af hele den registrerede om
sætning i Danmarks detailforretninger.
Antallet af forretninger.

I 1948 gennemførtes en lignende erhvervstælling, som burde kunne anvendes
som sammenligningsgrundlag for tællingen i 1958. Imidlertid har Det statistiske
Departement ændret sine klassificeringsprincipper fra 1948 til 1958, og vi er
dermed ad denne vej afskåret fra at finde frem til en tendens med hensyn til
stigning eller fald i antallet.
Der er imidlertid grund til at tro, at antallet af tekstilforretninger er faldende
ud fra den almene betragtning, at de små forretninger — med mindre de etable
rer sig som specialister — har svært ved at tilbyde et tilstrækkeligt stort sortiment
og derved let kommer i farezonen.
rup, der til gengæld leverede sengelinned og dækketøj. Hørrens saga var ikke
med at der etableres nye forretninger i de voksende boligafsnit omkring byerne.
Vi kan måske alt i alt gætte på, at der i 1965 findes knap 6.000 tekstildetail
forretninger.

Tekstilforbrugets udvikling.
Siden 1950 har vi haft en ret sikker opgørelse over det private forbrug i Dan
mark, opgjort i hovedgrupper. Desværre har man ikke i disse opgørelser, der er
udarbejdet af Det økonomiske Sekretariat, kunnet adskille fodtøj fra tekstil og
beklædning (således er den officielle terminologi), men selv om fodtøj er med,
kan vi alligevel skaffe os en oversigt over de vilkår, tekstildetailhandelen har haft
fra 1950 og frem til 1964, idet vi tillader os at antage, at fodtøjet har haft en
nogenlunde parallel udvikling med tekstilgruppen.
Tæpper er ikke medtaget i omstående tal, idet de statistisk hører sammen
med andre forbrugsgoder.
Forbruget beregnes både i »årets priser« og i 1955-kroner, idet man ved an
vendelse af 1955-kronemes faste værdi har den fordel, at reelle variationer i
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pris og forbrug slår igennem uden at blive tilsløret af kronens fald gennem pe
rioden.
Tallene ser ud som følger:
Privat forbrugaf fodtøj, tekstil og beklædning i mill, kroner
Årets priser
|
1955-kroner

1950
1954
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
.......................
......................
......................

2210
2027
2186
2166
2269
2347
2677
2934
3048
3265*)

2189
2113
1997
1979
2081
2112
2364
2514
2578
2735*)

Den reelle stigning i det samlede tekstilforbrug i Danmark fra 1950 til 1964
var således ca. 25 pct., medens stigningen i det totale private forbrug samtidig
var ca. 57 pct. Tekstilforbruget har således slet ikke kunne følge det private
forbrug, men det skal tilføjes, at denne udvikling er kendt fra andre landes op
gangsperioder.
Forbrugsudviklingen bliver endnu mere grel, hvis man udregner forbruget
pr. indbygger og dermed tager hensyn til, at det totale forbrug skal fordeles på
et stigende antal indbyggere. Det ses tydeligt af tabellen i 1955-kroner, hvorledes
forbruget har været inde i en decideret nedgangsperiode mellem 1954 og 1960.

Årsagen til det beskedne forbrug.

Man kunne tænke sig, at den væsentligste årsag var det stigende indkøb af de
mere langvarige goder i form af automobiler, fjernsyn, vaskemaskiner o. s. v.,
og disse anskaffelser har da sikkert også i mange tilfælde stoppet for anskaffelser
til klædeskabet, enten baggrunden har været ønsket om at præsentere status
symboler, eller fordi den udearbejdende hustru har skullet aflastes i sit hjemme
arbejde. Men der er grund til at erindre, at tekstiler i mange tilfælde reelt er
faldet i pris, hvorved det faktiske forbrug falder. Endvidere er anvendelsen af
kunststoffer og blandinger hermed medvirkende til, at slidstyrken stiger ganske
væsentligt.
*) Tallene fra 1964 er foreløbige.
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Herrestrømper med nylonforstærkning, skjorter af kunststof og herre benklæder
med f. eks. polyesterfibre i uldtrådene har alle en betydelig længere levetid end
de gammeldags varer — for blot at nævne varer fra herrebranchen.
Alt i alt ligger der i befolkningen en form for forbrugsmønster med en vis
prioritetsrækkefølge for de enkelte anskaffelser, når de mest elementære behov
er dækket.
Forbrugsmønsteret, der sammen med indtægten bestemmer anskaffelserne i
husholdningen i videste forstand, synes at være ret fast fra år til år og har altså
kun tilladt en beskeden stigning i tekstilforbruget fra 1950 til 1964.
En kraftig stigning i tekstilforbruget pro persona kan kun tænkes, såfremt der
i forbindelse med en stadig indtægtsstigning sker en radikal ændring af forbrugs
mønsteret, og man får nye vaner med hensyn til køb og forbrug af tekstiler.
Disse vaner kunne f. eks. være køb af specielt tøj til ferie og sport samt en
hurtigere kassation. Begge vaner er kendt fra f. eks. USA, hvor man dog vistnok
knap har den danske kvalitet i tekstilproduktionen, og hvor fristelsen til at kas
sere derfor må være større.
I 1955 gennemførtes en undersøgelse af danske lønmodtageres anvendelse af
deres indtægt, idet man havde opdelt de undersøgte familier i sociale og ind
tægtsmæssige grupper. Det viste sig, at højere funktionærers familier havde et
årligt mandligt forbrug af kropstekstiler på 807 kroner, medens den kvindelige
del af familien brugte 803 kroner. For den lavere funktionær-familie lå tallene
for mandligt og kvindeligt forbrug på henholdsvis 427 og 723 kroner. På bag
grund af den ringere indtægt var det altså husherren i familien med den mindre
indtægt, der måtte lide afsavn. Så kan man i øvrigt udlægge forbrugsvariationen
som et udslag af ambitioner på hustruens vegne eller kalde det et socialt betinget
købsmønster.
Næsten den samme forskel finder man, når der drages sammenligninger mel
lem køb af kropstekstiler i faglærte og ufaglærte arbejderes familier, blot ligger
forbrugene på et andet plan. De anførte tal er fra København. I provinsen var
det kvindelige forbrug altid større end det mandlige.

Ændring af tekstilbutikkernes indretning.

Det fremgår tydeligt af de økonomiske statistikker, at vi fik en kraftig pro
duktionsstigning i Danmark efter afslutningen af den 2. verdenskrig. Denne
produktionsstigning skabte en øget velstand, som tekstildetailhandelen ikke fik
sin procentuelle andel af. Men hele butikslivet påvirkedes kendeligt fra 1950,
dels af velstanden og dels af de strømninger, der kom fra USA som et led i den
øgede kontakt med andre lande.
I fødevarehandelen fremkom selvbetjeningen som en ny salgsform, og i næsten
alle andre former for detailhandel begyndte man at dyrke selvvalgsprincipperne.
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Et eksempel på en moderniseret tekstilforretning. Den nye afdeling er hævet nogle trin i forhold
til det gamle butiksafsnit. Denne hævning letter oversigten over butiksarealet samt øger lofts
højden i den udnyttede kælderetage.

Dette skete også i tekstildetailhandelen, hvor man lagde vægt på at fremvise sit
vareudvalg med angivelse af variationer, priser o. s. v. Dermed skete der et brud
med de gamle sædvaner inden for branchen, idet man forlod traditionen med
de lidt dystre butikker med lukket bagvæg i udstillingsvinduet, lange diske og
varens placering i lukkede skabe og på tætpakkede hylder. Nu skulle varen vises
frem under lyse og venlige forhold, og vinduesudstillingen blev ofte kun adskilt
fra den øvrige butik med et let gardin. Grundprincippet var det, at kunden skulle
have lejlighed til selv at finde frem til den ønskede vare i butikken, hvorefter
sælgeren trådte i funktion.
Disse tanker har deres gyldighed i dag, hvor et stadig stigende antal tekstil
forretninger erkender nødvendigheden af at opbygge en salgsvenlig og positiv
atmosfære. Varerne anbringes hyppigt på fristående gondoler eller på salgsborde,
diske fjernes til fordel for den frie passage i butikslokalet, og væghylder gøres
skrå, for at varen bedre kan ses af kunderne.
Mange faktorer tages i brug for at gøre forretningen sælgende.
Tekstilkøbmænd og konsulenter arbejder i dag rationelt med alle faktorer i
butikken for at gøre forretningen sælgende. Bortset fra vareudvalget og betje
ningen arbejder man f. eks. med gulvbelægningen, der som regel holdes i lyse
26
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og venlige farver. Farverne skal endvidere være neutrale for ikke at skabe farvemæssige konflikter med varerne.
Gulvbelægning i form af linoleums- eller vinylfliser foretrækkes, således at
partielt slid kan udbedres uden vanskelighed.
Belysningen i butikken har også skiftet karakter. Man er i udstrakt grad gået
over til at anvende lysstofrør som kilde for grundbelysningen, hvorimod effekt
belysningen stadig er glødelys, hvis varme karakter og større variationsmulig
heder kan skabe den nødvendige lysmæssige effekt i vinduet.
Når karakteren af grundbelysningen fastlægges, vælger man som regel en let
gylden tone, som medvirker til den positive atmosfære.
Man har i dag et langt højere lysniveau end tidligere, selv om en del butikker
stadig er langt tilbage på dette punkt.
Det er rimeligt fremover at udnytte dette forholdsvis billige reklamemiddel
bedst muligt.
Lofternes udseende måtte naturligt indgå i overvejelserne ved en ombygning,
idet alene det højere lysniveau krævede en indsats. Ofte er lofter blevet beklædt
med plader for at skabe en fornyelse, og var loftshøjden for stor, hvilket generer
den intime stemning, anbragtes f. eks. nedsænkede lofter i form af et stormasket
gitterværk, opbygget af kantstillede brædder. Disse lofter kan let ophænges i
den ønskede højde med belysningsarmatureme anbragt i selve maskerne.
Ved indretning af butikker i dag søger man frem til den rigtige loftshøjde
og loftsflade samt etablerer en rigelig ledningsføring af hensyn til mulighederne
for effektbelysning.

Som tidligere nævnt er mange lukkede vinduesudstillinger forsvundet, således
at man nu kan se direkte ind i butikken eller i hvert fald skimte denne gennem
et let gardin. Vinduesudstillingen er dermed blevet en organisk del af selve bu
tikken, eller for at vende det om: hele butikken er blevet en udstilling.
Løse podier er blevet almindelige, hvilket letter dekoratørens arbejde, og man
har samtidig ofte forladt de sammenpakkede varepræsentationer, der tidligere
syntes at have en vis tiltrækningskraft på såvel indehavere som kunder.
Det er altså blevet lettere at udskifte vinduesudstillingerne, et arbejde der
skal gøres hyppigere og hyppigere.
At kravene dermed er blevet langt større til den dekorationsmæssige indsats,
er indlysende.
Det har ofte været svært i en gammel bygning at efterleve de krav, en moderne
tekstilkøbmand stiller til butikkens ydre rammer. Der er i de senere år ofret
mange penge på f. eks. at sænke butiksgulve, så de er kommet i niveau med
fortovet — kunder kan ikke lide trapper. Det har også været kostbart at trække
en vinduesfacade et stykke tilbage for at skabe et fristed til kunderne, når de
studerer butikkens muligheder og helst ikke skulle generes af trafikken.
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De nye lofter — enten i hele butikken eller kun over vinduesudstillingen —
er sommetider trukket ud over den tilbagetrukne facade. Derved er butiks
atmosfæren delvis skabt allerede ude på fortovet.
Alle de nævnte forhold er sammen med inventaret og personalets indsats med
til at skabe et indtryk, der virker positivt på kunderne, og som dækkes af be
grebet butiksæstetik.
Med den stigende ensretning gennem mærkevarer og standardinventar bliver
denne butiksæstetik af større og større betydning.

Butiksinventarets rolle.
Inventaret i tidligere tiders butikker var hovedsagelig individuelt snedkerar
bejde, hvis udseende og kvalitet afpassedes efter butikkens niveau. Det var stort
set indrettet til en fast vareplacering, også fordi man ikke flyttede om på varerne.
Stort set var det gammeldags butiksinventar bedre egnet til opbevaring af va
rerne end til at præsentere dem.
Omstillingen af salgspolitikken til selvvalg medførte, at butikker, der var ind
rettet under og lige efter krigen, allerede måtte betragtes som umoderne i be
gyndelsen af 50’erne.
Behovet for nyt inventar til branchen var åbenbart, og inspirationen til et
industrielt fremstillet og fleksibelt inventar kom udefra, bl. a. fra USA.
Fordelene ved det nye inventar var mange. Den industrielle fremstilling af
stålskinner og tilbehøret til disse gjorde dette nye inventar billigt. De faste mo
duler, over hvilke inventarsystemet var opbygget, gjorde de forskellige tilbehørs
dele ombyttelige.
Grundprincippet i de nye inventarsystemer var, at man opsatte skinner med
faste indbyrdes afstande, og på disse kunne nu hyldeknægte, konfektionsophæng,
buksearrangementer og småskabe ophænges. Ønskede man at ombytte et reol
afsnit med et konfektionsophæng, løsnede man blot knægtene på reoler og op
hæng.
Gondolopstillingernes afstand fra søjle til søjle respekterede også modulet, så
ledes at ombytning af inventardele mellem gondol og væg kunne finde sted.
Med det nye inventar har tekstilkøbmanden nu mulighed for selv at ar
bejde med inventaret og gennemføre en varemæssig omflytning efter sæsonen.
Et meget positivt træk ved de moderne inventartyper er disses muligheder
for at kunne medvirke til en klar varepræsentation. Disse visuelle muligheder
hænger sammen med, at hylder f. eks. kan gives en ønsket hældning, at reol
afsnit kan afsluttes med en lysbaldakin, så varen belyses, og med at gondoler
kan flyttes omkring efter behov.
Generende for tekstilkøbmændene er det imidlertid, at de forskellige in-
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ventarsystemer, der nu er på markedet, sjældent passer sammen, således at valg
af et system binder købmanden til fortsat anvendelse af dette.
Et problem er det også, at udstrakt anvendelse af samme system i en branche
skaber en ubehagelig konformitet. Butikkerne kommer til at ligne hinanden for
meget.

Anvender man derfor det industrielt fremstillede inventar, må det være en
opgave for købmanden at bryde uniformiteten gennem vareplaceringen, ved
anbringelse af grønne planter o. s. v.
I øvrigt er der et vist salg af enkeltstykker af specialinventar, der kan bryde
det ensartede præg.
Konsulenttjeneste i tekstildetailhandelen,
I årene omkring 1950, da brydningerne satte ind i detailhandelen, skabtes
muligheder for etablering af konsulenttjenester. Dansk Textil Union, der er
organisation for dansk tekstildetailhandel — dog bortset fra Landsforeningen af
Textilhandlere — etablerede, så hurtigt det var muligt, en konsulenttjeneste,
der som alle andre godkendte konsulenttjenester modtog tilskud af de såkaldte
Marshall-penge.
Man har siden da søgt at bistå tekstilkøbmændene ved nybygninger, ombyg
ninger, regnskabsomlægninger o. s. v. og derudover gennemført et løbende kur
susprogram, hvor konsulenterne har påtaget sig de opgaver, der lå inden for
deres arbejdsområde. Ved ansættelse af konsulenter har man bestræbt sig på at
finde frem til folk med en solid teoretisk og praktisk uddannelse, der er blevet
udbygget gennem studierejser, kursus og special træning.
Det er klart, at konsulenterne ved deres individuelle opgaver samt ved det
mere generelle arbejde har haft lejlighed til at fungere som formidlere af nye
ideer af enhver art inden for branchen — ikke mindst, når de efter nogen tids
ansættelse har øget deres viden og indkredset de vigtigste problemstillinger.
Tekstildetailhandelens konsulenttjeneste har imidlertid som så mange andre
konsulenttjenester lidt under en manglende kontinuitet. Gennemsnitsansættelses
perioden for handelskonsulenter under Sekretariatet for Danmarks Erhvervs
fond er kun nogle få år. Det må ønskes, at man i fremtiden bevarer kontinuite
ten inden for handelskonsulenterne, således at de værdifulde erfaringer kan
bringes videre.
Efter den gældende lovgivning modtager de af Sekretariatet for Danmarks
Erhvervsfond godkendte konsulenter et vist tilskud til løn samt en vis godt
gørelse af andre udgifter.
Landsforeningen af Textilhandlere, der som brancheforening er tilknyttet Pro
vinshandelskammeret, benytter Provinshandelskammerets konsulenttjeneste, der
assisterer såvel ved løsning af enkeltopgaver som ved kursus.
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Kursusljeneste.

Tekstildetailhandelen har gennem mange år erkendt nødvendigheden af kor
tere og længere kursus for chefer og for medarbejdere af alle kategorier.
Dansk Textil Union og Landsforeningen af Textilhandlere gennemfører til
stadighed et stort kursusprogram, og ud over de til rådighed stående konsulen
ter benytter man sig af specialister, der kan gennemarbejde de emner, der af
kursusudvalgene sættes på programmet.
Regnskabsføring, salgsprissystemer, måltagning, gardinservice og modernise
ring af butikker er alle eksempler på emner, der tages under behandling.
Dansk Textil Union har gennem nogle år gennemført specielle chefskursus.
Disse, der varer adskillige dage, er internatkursus og kun åbne for chefer og
deres nærmeste medarbejdere, idet man specielt dyrker problemkredsen omkring
chefsfunktionen.
Landsforeningen af Textilhandlere gennemfører f. eks. supplerende lær
lingekursus. Disse er også internatkursus, og de tager ikke mindst sigte på fagene
varekundskab og kundebetjening.
Med den udvikling, der finder sted i detailhandelen i disse år, kan organisa
tionerne yde deres medlemmer en værdifuld hjælp gennem effektive kursuspro
grammer. Specielt for chefskursus gælder det, at man uden for programmet har
lejlighed til en værdifuld erfaringsudveksling.
Erja-arbejde.

Erfa er en forkortelse af erfaringsudveksling, og ordet erfa anvendes om den
specielle form for samarbejde, der består i, at tre eller flere næringsdrivende
— i dette tilfælde tekstilkøbmænd — ved f. eks. kvartårlige møder gennemdrøf
ter deres fælles problemer.
Et sådant samarbejde giver kun resultat, såfremt der lægges en fuldstæn
dig åbenhed for dagen fra gruppemedlemmernes side, og det svære i at etablere
erfa-grupper er at finde frem til et antal købmænd, der ud over at have fælles
vilkår, også harmonerer rent menneskeligt, således at åbenheden er absolut.
Man skiftes til at være vært ved møderne, og spørgsmål som vareudvalg, re
klame, personalepolitik, vinduesdekoration og butiksinventar kommer til debat.
Da drøftelse af de opnåede regnskabsmæssige resultater er et vigtigt punkt ved
disse erfa-møder, er erfa-arbejdet i Dansk Textil Union forbundet med unio
nens normtalsarbejde.

Normtalsarbejde,
Det må betragtes som særdeles nyttigt, at man i en branche udarbejder veder
hæftige gennemsnitstal og nøgletal. Det er naturligt, at en købmand sammen
ligner det aktuelle regnskab med de foregående års og med udarbejdede bud-
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getter. Men en sammenligning mellem egne tal og de af kollegerne opnåede
gennemsnitstal er mindst lige så vigtig og et solide grundlag, bl. a. når man
påtænker omlægning af driftsmæsige forhold.
Normtal kan være et solidt værktøj, når man tvinges ind i overvejelser om
kring rentabiliteten og skal bedre denne.
Om ikke andet kan man ved hjælp af norm tallene komme til en erkendelse
af sine specielle vilkår.
Dansk Textil Union har gennem mange år udarbejdet såvel omsætningsindex som normtal for vareomsætningen og driftsomkostningerne. Dette mate
riale betragtes som fortroligt og er kun tilgængeligt for medlemmerne af erfaarbejdet.
Landsforeningen af Textilhandlere har ligeledes gennem mange år gennem
ført udarbejdelse af indextal og nøgletal i sin normtalsafdeling. Også dette tal
materiale er fortroligt.

Personalets stilling.
Ved overgangen til den selvvalgsbetonede salgspolitik kom salgspersonalet i
søgelyset, idet vilkårene for personalet i de deciderede selvvalgsbutikker var ble
vet radikalt ændret.
Den lidt afventende position, som en butikssælger naturligt indtog i den
gamle butikstype med de lange diske, afløstes nu af en placering ude på bu
tiksgulvet.
Man ønskede at fremvise vareudvalget for kunderne, der ofte selv søgte frem
til den vare, han eller hun måtte ønske, og når kunden var moden til assi
stance, trådte sælgeren i funktion og afsluttede handelen.
Det er langt sværere for en sælger at opholde sig ude på gulvet end i ly af en
disk, hvor kunderne henvender sig. Det er ligeledes krævende for en sælger at
finde det rigtige tidspunkt for sin assistance til kunderne, der ikke må føle sig
presset. Man skal som sælger rent intuitivt føle, når det er opportunt at træde
i funktion. Det er sælgerdiplomati.
Et andet svært punkt ved de nye tider i butikkerne var — og er — varekund
skaben.
Med den voksende mængde af nye fibre og fiberblandinger blev det over
ordentlig vanskeligt — og det er det endnu — at være ordentlig orienteret, så
man kunne vejlede kunderne.
Man har siden fra organisationsside søgt at afhjælpe denne mangel ved af
holdelse af kursus i varekundskab i gamle og nye materialer, men man må uden
tvivl indstille sig på en løbende orientering af alt sælgerpersonale for derved
at sikre sig en korrekt vejledning af kunderne.
I denne forbindelse er det nødvendigt at understrege, at mange kunder i
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tekstilbutikkerne i dag er næsten blottet for varekundskab. Specielt har de
yngre aldersklasser erstattet reel viden om varen med mærkebevidsthed.
De fleste specialforretninger har bevaret den traditionelle salgsform set i re
lation til personalet, men her kræves til gengæld af personalet, at man har et
særdeles dybtgående kendskab til sortimentet.
Uddannelse af overordnet personale.

Så længe en forretning holder sig på et nogenlunde beskedent omsætnings
niveau, vil det være muligt for chefen at gennemføre sit arbejde uden større
assistance.
I større forretninger vil det være nødvendigt, at der ansættes overordnet per
sonale, som selvstændigt kan disponere i de forskellige varegrupper og alternere
med chefen i hans funktioner.
Ud over den almindelige uddannelse som butikssælger bør disse højt kvalifi
cerede medarbejdere have et uddannelsesmæssigt supplement af såvel teoretisk
som praktisk karakter.
På nuværende tidspunkt er på Købmandsskolens specialskoler etableret et
kursus for yngre overordnede medarbejdere i større detailvirksomheder uden for
fødevareområdet, og hvor virksomheden er opbygget med afdelinger. Kursus
er etårigt.
Samme sted finder et toårigt kursus i butiksledelse inden for kolonialbranchen.
Det må ønskes, at tekstildetailhandelens behov for højt kvalificeret perso
nale tilgodeses gennem oprettelse af passende kursus.
Indkøbssamarbejde.

Indkøbssamarbejde har bredt sig stærkt i de senere år hos købmænd af alle
slags. Den vigtigste baggrund herfor er industriernes interesse i at afsætte
relativt store partier. Kan man det, er man til gengæld villig til at sælge på
mere favorable vilkår end ellers.
Også smagsnivelleringen hos detailhandelens kunder spiller ind, idet de sam
arbejdende købmænd kan påregne, at varen er lige attraktiv alle steder.
Man ser i Danmark mange former for fælles indkøb. Den mest almindelige
er måske den, der realiseres ved, at en købmand i eget navn køber ind til sig
selv og et antal kolleger og fordeler varen. Rækkevidden og omfanget af denne
form for samarbejde er naturligvis ukendt.
Der findes en lang række købmandsejede firmaer, der åbent tilkendegiver at
være indkøbsorganisationer. Medlemsskab i disse træder ofte ganske klart frem
ved fælles skiltning, reklame og »uniformering« af facaderne.
Samarbejde giver styrke, og hvis man som købmand kan indordne sig un-

407

der fællesskabet, er der hjælp at hente i organisationen på forskellig vis sammen
med en bedre rentabilitet.
Det er imidlertid nødvendigt, at medlemmernes afsætningssituation er nogen
lunde den samme, så hvis man har et stærkt specialiseret udvalg, må man nok
hellere gå sine egne veje.
Medlemsskab i en indkøbssammenslutning må grundigt overvejes. De op
nåede fordele vil have deres pris.
Tekniske hjælpemidler.
Her skal blot nævnes de hjælpemidler, der er karakteristiske for tekstildetail
handelen.
Det er typisk for denne handel, som for næsten al detailhandel, at driftsom
kostningerne inden for den givne ramme er faste. Disse, der heller ikke repræ
senterer noget stort bilagsmateriale, kan let kontrolleres med budgetter og norm
tal.
Varesiden rummer ganske andre og store problemer. Her skal en ønsket
nettoavance hentes, og herfra stammer de fleste købmænds permanente hoved
pine: omsætningshastighedens ringe størrelse og den deraf følgende mangel
på likvide midler.
Et vigtigt og næsten specielt hjælpemiddel for tekstildetailhandelen er salgs
prissystemet. Det er indført i Danmark fra USA af professor Palle Hansen fra
Handelshøjskolen i København.
Systemet har bredt sig i tekstildetailhandlen siden 1953 i et vist omfang.
Hovedprincippet er, at man til salgspris fører et tilgangs- og afgangsregn
skab for hver fastlagt varegruppe. Da lageret ved periodens begyndelse også er
opgjort på denne måde, kan man altså til stadighed finde frem til den aktuelle
varebeholdning til salgspris. Ved siden af føres et parallelt regnskab for de
samme varegrupper, men til indkøbspris, idet tilgangen kommer fra fakturaer
nes indkøbspris, og afgangen udregnes ved hjælp af en gennemsnits-brutto
avance, der fratrækkes salget.
For hver varegruppe viser regnskabet salgssum, varekøb, vareforbrug og lager
beholdning, alt opgjort til såvel salgspris som indkøbspris. Endvidere konstate
rer man realiseret bruttoavance og bruttoavanceprocent samt enkelte andre
nøgletal.
Det er indlysende, at et sådant system er værdifuldt for købmandens kontrol
med forretningen, men det må samtidig understreges, at en forholdsvis stor
arbejdsindsats hidtil har været nødvendig, både fordi salg og køb skal specifice
res i grupper, og fordi man altid må være opmærksom på rabatter til kunderne.
Denne store arbejdsindsats er årsagen til, at systemet hidtil ikke har bredt sig
mere end til nogle få hundrede købmænd, fortrinsvis fra tekstilbranchen.
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Sådan kan et moderne kasseapparat se ud, når det lukkes op. Forrest ses rullen med det kodebånd, der af købmanden indsendes til elektronisk databehandling.

I de senere år har man søgt at indarbejde salgsprissystemet ved hjælp af
særlige kasseapparater, hvis talmateriale via kodebånd eller kassestrimmel kan
omsættes til elektronisk bearbejdning.
Et svensk kasseapparat er f. eks. forsynet med et kodebåndsaggregat, således
at det producerede kodebånd gennem indslagene absorberer alle data fra sal
get i form af salgspris, varegruppe og eventuelt ydet rabat. Kodebåndet afleve
res månedsvis til elektronisk bearbejdning, og i den fastlagte programmering er
salgsprissystemet indarbejdet.
Hver måned modtager købmanden en komplet opstilling over alle anvendte
varegruppers resultater, idet man som ved den manuelle bearbejdning både
viser månedens resultat og resultatet for den hidtil forløbne regnskabsperiode.
Varetilgangen registreres også på kasseapparatet, idet man skal omregne al vare
tilgang til salgspris.
Et amerikansk og et italiensk firma arbejder med lignende systemer, idet man
dog anvender kassestrimlen som udgangsmateriale for den elektroniske bearbejd-
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ning. Dette sker ved, at strimlens tal ved optisk aflæsning gøres anvendelige for
elektronisk bearbejdning.
Forudsætningen for en videre udbredelse af disse systemer er fælles pro
grammeringer, idet det i praksis er umuligt at have en programmering for hvert
firma.
I enkelte tekstilbutikker har man indført et system med tredelte mærker til
f. eks. konfektion. Mærkerne er stort set enslydende udfyldt på de tre afsnit.
Første trediedel afrives og omsættes til hulkort ved varens tilgang til butikken og
repræsenterer varetilgangen, anden trediedel afrives og omsættes til hulkort ved
salget og repræsenterer afgangen. Den sidste trediedel beholder kunden. På
grundlag af hulkortmaterialet vil købmanden nogle få dage ind i en måned mod
tage en specificeret salgsoversigt og en opstilling over indtjent bruttoavance for
den forløbne måned samt en lageropgørelse med styktal og værdi pr. månedens
udgang.
Systemet er kun økonomisk forsvarligt, når det drejer sig om varer, hvor hver
enkelt stykke repræsenterer en vis værdi.
Endelig er randhulkort også taget i anvendelse ved kontrol med konfektion
m. v. Randhulkortet er dobbelt, og efter klipningen arkiveres det ene eksem
plar på forretningens kontor, hvor det repræsenterer lageret i butikken. Ved
salg går det andet eksemplar til kontoret med en kopi af salgsnotaen, og første
eksemplar fjernes til endelig arkivering.
Det må ønskes, at man fremdeles vil arbejde med systemer, der både kon
trollerer den fysiske tilstedeværelse og giver tekstilkøbmanden mulighed for at
vurdere resultatet af hans varepolitik.
Brancheglidning.

Et stigende antal tekstilvarer er i de senere år blevet mærkevarer, ligesom en
lang række af disse varer også har fået konsumpræg i den forstand, at de ind
købes på linje med andre forbrugsartikler uden større overvejelse. Her tænkes
på en lang række trikotagevarer til både mænd og kvinder.
Da der på denne måde eksisterer et klart indkøbsfællesskab mellem føde
varer og disse tekstilvarer, har en del kolonialkøbmænd følt det naturligt at op
tage damestrømper og enkelte andre lignende artikler i varesortimentet.
At denne fremgangsmåde ikke er populær hos tekstilkøbmændene, er ind
lysende, både fordi omsætningen reduceres, og fordi det drejer sig om de varer,
der har den højeste omsætningshastighed i tekstilbranchen.
Denne form for brancheglidning har forbindelse med mange husmødres
indkøbsvilkår, idet en beskæftigelse uden for hjemmet indskrænker indkøbs
tiden i en sådan grad, at man søger at dække flest mulige indkøb i den samme
forretning.

410

Tekstilvarernes plads i dobbeltsupermarkeder.

Det almindelige ønske i mange dele af landet om at kunne indkøbe så mange
varer som muligt til det daglige forbrug under ét tag har været en inspiration
til fremkomsten af dobbeltsupermarkeder.
Princippet er det, at man udover en velassorteret kolonialafdeling på selv
betjeningsbasis også har en afdeling for non-food varer. Her placeres alle kon
sumprægede varer fra tekstil-, isenkram-, legetøjs- og materialbranchen, som
kan tænkes at indgå i det daglige forbrug.
Det er helt indlysende, at omsætning derved forsvinder fra de traditionelle
tekstilbutikker, der vel ikke har noget våben imod denne udvikling.
De stigende indtægter har to konsekvenser for de traditionelle butikker.
Når man erkender, at de stigende indtægter til dels har deres baggrund i en
hustrubeskæftigelse, der sender adskillige husmødre over i de nye butiksformer
såsom supermarkeder, er der grund til at nævne en anden og mere positiv følge
af indtægststigningen.
Stigende indtægter vil nemlig også gøre kunderne mere kræsne i deres valg
af tekstiler og fremkalde et krav om større sortiment, hvilket er til gavn for de
traditionelle butikker i tekstilbranchen.
De tekstilkøbmænd, der på denne baggrund uddyber sortimentet og samtidig
understreger specialiseringen ved kun at handle med få varegrupper, har mu
ligheden for at kompensere for det omtalte omsætningstab.
Samtidig har disse købmænd også en mulighed for at bedre deres likviditet,
idet omsætningshastigheden almindeligvis er højere i en specialiseret forretning
end i en forretning med bredt vareudvalg.
Men det kan ofte være svært at overtale en tekstilkøbmand til at fjerne vare
grupper, der gennem mange år har ydet et betragteligt bidrag til omsætningen.
Købmanden henholder sig til en salgssamhørighed mellem de forskellige tekstil
varer.
I bysamfund med adskillige forretninger i samme tekstilbranche findes denne
samhørighed dog næppe, samtidig med at en fordeling af varegrupper mellem
de forskellige forretninger uden tvivl vil gavne alle parter — også forbrugerne.

Indkøbspolitikken.
En lav omsætningshastighed har hyppigt delvis sin rod i indkøbspolitikken.
For at skabe en tilstrækkelig differentiering i vareudvalget har mange tekstil
købmænd ofte adskillige leverandører til de samme varer. Dette kan også bero
på, at man gennem mange år har haft forbindelse med flere leverandører, hvis
sælgere er vant til at modtage en ordre ved de løbende besøg.
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En vurdering af situationen omkring en enkelt vare vil ofte give til resultat,
at man kan undvære flere leverandører, idet de resterende udmærket kan dække
et rimeligt vareudvalg.
Derved undgås en overlapning i udvalget, og likviditeten hæves gennem en
højere omsætningshastighed. Samtidig bliver tekstilkøbmanden stærkere i forhol
det til sine leverandører, fordi han bliver en større kunde.
Herved skabes endvidere et bedre grundlag for et udvidet samarbejde mel
lem leverandør og købmand.
Der er grund til at tro, at både leverandør og tekstilkøbmand fremover i
højere grad vil erkende et skæbnefællesskab, som tvinger dem ind i et intimt
samarbejde.

Tekstilforretningernes rolle i bysamfundenes opland.
Ved Det statistiske Departements fastlæggelse af de danske handelsområder i
1960 inddelte man Danmark i en lang række handelsområder og handelsdistrik
ter, der hver for sig havde en by som handelsmæssigt centrum. Denne by men
tes at dække behovet for de fleste udvalgsvarer i sit distrikt, og blandt disse
varer var naturligvis en lang række tekstilvarer i form af dame- og herrekon
fektion, tæpper, gardiner o. s. v.
Der er imidlertid en ret stor forskel på de enkelte varers »udvalgsgrad«, idet
den dyre damekonfektion kan trække kunder til købstaden langvejs fra, hvor
imod let konfektion, sengelinned og fremfor alt trikotagevarer i stigende grad
købes lokalt.
For herreekviperingens vedkommende købes denne hyppigt i de lidt mindre
bysamfund, idet herreekviperingsbranchens butikker har evnet at etablere butik
ker med et rimeligt udvalg i selv ret små bebyggelser.
Dette har sikkert forbindelse med, at selv habitter og frakker er ved at blive
en form for standardvarer fra et fåtal af effektive danske fabrikker — krydret
med importvarer. Skjorter og undertøj er helt klart mærkevarer i stort omfang.
Når der ses bort fra de mest eksklusive varer, vil de fleste andre varer kunne
tilbydes fra de efterhånden mange store tekstilforretninger i oplandets landsbyer
og bymæssige bebyggelser.
Parkeringsvanskeligheder og ubehaget ved at køre i en større bys trafikmylder
har sikkert også deres andel i, at en ubetydelig del af tekstilomsætningen bevares
i de mindre bysamfund.
Der er grund til at tro, at de større tekstilforretninger i de mindre bysamfund
er med til at »nedbryde« de større handelsområder og handelsdistrikter.
Samtidig må man dog ikke underkende de større byers fjerncentervirkning,
der skaber den eksklusive tekstilomsætning i disse byers centrale bydele.
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Fremtiden.

Tekstildetailhandelens fremtid er indgået på naturlig vis i den af professorerne
Fog og Rasmussen udarbejdede prognose for dansk detailhandel frem til 1980.
Som udgangspunkt er anvendt et overslag over stigningen i forbruget:
Millioner kroner i 1962-priser

I960

Beklædningsgenstande ...........
Garn, metervarer....................

Gulvtæpper ............................

1

1980

1.890
440

3.660
945

2.330

4.605

315

730

Den angivne stigning er baseret på vurderingen af en lang række faktorer,
der alle har betydning for detailomsætningen. Detailhandel er en funktion af
samfundet, og boligvaner, muligheden for arbejdskraft i hjemmet, den øgede
fritid, motoriseringen samt turistrejsernes beslaglæggelse af penge og kontakten
med udlandet har spillet en rolle for vurderingen.
Med udgangspunkt i den hidtidige udvikling påregner man, at det samlede
nationalprodukt stiger til det dobbelte i perioden indtil 1980, at beskæftigelses
forholdene er gode, og at indkomstfordelingen vil forskyde sig efter det mønster,
vi kender.
Det skal bemærkes, at den angivne fordobling af salget er angivet i 1962kroner, således at man ikke spekulerer på, hvor meget prisniveauet kan være
steget indtil 1980.
Det kan synes betænkeligt at antage, at der er en fordobling af tekstilforbru
get i vente i de kommende 15 år på baggrund af den forholdsvis beskedne stig
ning i perioden fra 1950 til 1965, fordi det må betyde en kraftig ændring af
danske forbrugeres købsvaner. Året 1964 viste dog en kendelig stigning.
I prognosens drøftelse af butiksantallet fremover anføres, at de mange små
butikker vil have en mulighed for at overleve ved at etablere sig som specialister,
men dette vil formentlig kun gælde de butikker, der er placeret i et lidt større
marked. De små butikker, der i fremtiden søger at holde fast på kunderne ved
hjælp af mange varegrupper og et beskedent sortiment i disse, kan næppe undgå
at bide i græsset. Sker det ikke før, vil det i hvert fald ske ved indehaverens
forsøg på at afhænde butikken.

Udenlandske kæders betydning i fremtiden.
Mange havde ventet en omgående reaktion fra vore partnere i EFTA ved fri
handelsområdets oprettelse i form af butiksetablering. Etableringerne kom først,
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da svenske kæder indrettede de første butikker i jyske købstæder. Spørgsmålet
om disse forretningers fremtid har absolut tekstilhandelens interesse, da tekstilerne
har en dominerende plads i sådanne kædebutikkers vareudvalg. Disse butikkers
skæbne må være afhængig af danske kunders reaktion over for denne form for
store dobbeltsupermarkeder, uanset hvem der driver dem.
Udviklingen fremover.
Hvis vi skal prøve på at drage nogle konklusioner af de forskellige forhold, der
har været til debat i de foregående afsnit om tekstildetailhandelens forhold og
fremtid, skulle disse være følgende:
Den totale omsætning i tekstildetailhandelen vil — under forudsætning af
fortsat gode tider med høj beskæftigelse — stige kendeligt i årene, der kommer.
Omsætningen vil søge mod større butiksformer.
Et ukendt antal mindre butikker med bredt vareudvalg vil bukke under. Så
fremt de ligger i et ikke altfor lille marked, har de muligheden for at overleve
ved at gøre sig til specialister.
Smagsnivelleringen vil fortsætte, og mærkevarerne vil dominere vareudvalget
mere, end de gør nu. Dermed bliver endnu flere varer konsumprægede og ind
købt uden større overvejelser.
Samtidig øges behovet for specialforretningernes dybe sortiment. Med en sti
gende indtægt bliver kunderne mere kræsne.
Flere tekstilvarer af den konsumprægede art trækkes over i supermarkedernes
non-food afdelinger.
Omsætningen i de meget stærkt udvalgsprægede tekstilvarer vil blive koncen
treret i de store bysamfund, der øger deres fjerncentervirkning.
Tekstildetailhandelen vil skole sit sælgerpersonale, bl. a. med henblik på en
bedre kundebetjening uanset salgsformen, og interessen skærpes for en bedre
uddannelse af disponenter, der kan aflaste chefen.
Samarbejdet mellem tekstildetailhandlerne på den ene side og leverandørerne
på den anden vil blive udvidet. Man erkender et skæbnefællesskab.

DANMARKS EKSPORTHANDEL I TEKSTILVARER
Af fuldmægtig Helge Bjørn, H.D.

Da Esben i Blichers novelle »Hosekræmmeren« ikke kunne få den rige hose
kræmmers datter Cecil, drog han sydpå med uldsækken for at tjene de nød
vendige penge. Det lykkedes ham som bekendt; at ikke alt alligevel endte godt,
er en anden sag. Hans eksportarbejde gav det ønskede resultat.
Mange andre jyske bondekarle gik med uldsækken samme vej som Esben og
vendte hjem med pungen fuld, og man får vel tro, at de fik deres Cecil uden
dramatik. Det var ikke små mængder strømper og andre »bundne« sager, som
fra Hammerum herred blev ført ud af landet. Herom fortæller H. P. Hansen
levende i sin bog »Spind og Bind«.
Derfor er der god historisk mening i, at initiativet til dansk tekstilindustris
nuværende eksportarbejde udgik fra trikotagefabrikanternes kreds. Hvad der
før krigen blev eksporteret af danske tekstilvarer, var kun småting, i 1938 beløb
det sig til 14 mill. kr. (Derimod var der en efter forholdene betydelig transit
handel). Der er ikke noget at sige til, at man betragtede tekstilindustrien som
en udpræget hjemmemarkedsindustri, og at tanken om at gøre den danske teks
tilindustri til en eksportindustri i begyndelsen blev mødt med nogen skepsis. Den
stærke konkurrence fra udlandet var medvirkende til omstillingen. Under krigen
udvidedes — på trods af alle forsyningsvanskeligheder — kapaciteten i den
danske tekstilindustri i et sådant omfang, at man blev klar over, at dens ud
nyttelse under mere normale forsyningsforhold ville resultere i en ulykkelig
kappestrid på det danske marked. Erfaringerne fra efterkrigstiden i tyverne
skræmte. Derfor så fremsynede mænd redningen i eksport. Et arbejde blev sat
i gang, Textilfabrikantforeningen oprettede et eksportudvalg, først for trikotage
branchen, siden for hele industrien, der skulle anspore medlemmerne til en
virksom indsats. Her bør den drivende kraft i dette arbejde nævnes: direktør
Alfred Lund, der i 20 år virkede som formand for udvalget, og hvis ildhu for
sagen en væsentlig del af stigningen direkte kan tilskrives.
Direktør Lund gik i sin agitation ud fra forholdene i Svejts, et land, der i
størrelse og forsyningsmuligheder meget ligner Danmark. Det var på forhånd
klart, at en konkurrence inden for samme vareområder, som vore hidtidige
leverandørlande: England, Tyskland, Frankrig, dækkede, for ikke at tale om
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de nyopdukkende oversøiske tekstilproducenter, var umulig. Den danske indu
stris størrelse og omkostningsleje umuliggjorde en konkurrence på priser. Der
for måtte man som i Svejts lægge vægten på kvalitet, udseende og særpræg,
eller som det senere blev formuleret, gøre Danmark til verdens håndværker. For
at overbevise tvivlerne fortalte direktør Lund atter og atter historien om »humle
bien, der efter alle flyveteoretiske betragtninger ikke kan flyve, fordi dens krop
er for tung i forhold til vingerne. Dette ved humlebien imidlertid ikke, og der
for flyver den alligevel«.

Det lykkedes for mange at skubbe de teoretiske betragtninger til side og op
bygge en eksport, der nu er bæredygtig, og som spiller en stigende rolle, ikke
blot for den enkelte virksomhed og for industrien, men for den danske sam
fundsøkonomi. I den følgende tabel gives en oversigt over udviklingen.

Tabel 1.
Danmarks udførsel af tekstilvarer.

1938
1948
1953
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

danske varer
mill. kr.

transitvarer
mill. kr.

i alt
mill. kr.

14,0
39,8
129,4
230,4
258,2
306,0
335,6
373,5
450,3
560,9

11,3
15,0
37,8
36,4
38,3
41,4
37,0
46,5
44,1
55,7

25,3*)
54,8*)
167,2*)
266,8
296,5
347,4
372,6
420,0
494,4
616,6

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

*) Færøerne og Grønland medregnet.

Fordelingen på lande fremgår af følgende oversigt:
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Tabel 2.
Markeder for danske tekstilvarer 1953 og 1963.

Norge...................................................
Sverige ................................................
Finland ..............................................
Island ................................................
Storbritannien ...................................
Svejts ...................................................
Østrig ................................................
Holland ..............................................
Vesttyskland .....................................
Øvrige fællesmarkedslande.............
Øvrige Europa .................................
Afrika ................................................
Kanada ..............................................
U.S.A.....................................................
Øvrige Amerika ...............................
Asien ...................................................
Australien m m..................................

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

mill. kr.
22,2
35,3
7,4
5,3
7,7
0,9
0,1
1,9
8,2
2,3
4,3
1,0
0,4
7,1
15,0
2,3
0,1

Ialt ... ... 121,5

1953

1963*)

°/o
18,3
29,0
6,1
4.4
6.4
0,7
0,1
1,5
6,7
1,9
3,5
0,8
0,3
6,0
12,3

1,9
0,1

100,0

mill. kr.
122,8
159,2
15,2
9,1
28,8
10,1
7,2
10,8
52,2
9,4
10,0
4,8
7,8
35,4
7,4
3,2
1,0

%
24,9
32,2
3,1
1,8
5,8
2,0
1,5
2,2
10,6
1,9
1,9
1,0
1,6
7,2
1,5
0,6
0,2

494,4

100,0

*) Transithandel medregnet.

De vigtigste varegrupper fremgår af næste oversigt.

Tabel 3.
Hovedgrupper i Danmarks udførsel af tekstilvarer.

Spindestoffer:

Uld ..........................................
Hør og blår..........................

1963
reeksport
mill. kr.

1953
i alt
mill. kr.

i alt
mill.rkr.

19,4
4,1

9,0
1,6

7,0

15,4
5,3
8,3
3,0

21,9
3,0
12,3
20,3

0,5

Garn:

af
-

uld (samt blandingsgarn)
hør.....................................
bomuld .............................
nylon .................................
27

—

7,2
1,0
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1953
i alt
mill. kr.

Metervarer:

af uld til beklædning ................................. } 16,2
- uld til boligtekstiler...............................
- hør..............................................................
1,6
- bomuld ..................................................... 10,3
- trikotage, herunder blonder ...............
4,0
Gulvtæpper .......................................................
5,9
Dækketøj, sengelinned .....................................
3,0
3,6
Fiskenet m. m......................................................

i alt
mill. kr.

1963
reeksport
mill. kr.

13,7
20,4
3,0
15.3
22,1
29.4
7.1
3.1

2.7
0,2
0,3
2.8
0,6
1,8
1,1

15,2
5,6
19,7

17,6
29,4
56,0

0,4
—
—

9,5
17,0
4,8
7,2

29,8
46,4
7,9
7,6

—
—
2,7
-

I
I

Trikotagevarer:

Strømper.........................................................
Underbeklædning ..........................................
Overbeklædning............................................
Konfektion:
til mænd .......................................................
- kvinder .....................................................
korsetter m. m................................................
Hatte og hattestumper.....................................

Denne oversigt kan yderligere sammendrages til nogle hovedgrupper:

trikotagevarer .............
konfektion ....................
boligtekstiler ................
garn ...............................

............. ca. 125 mill. kr.
............. - 85 ............. - 75 ............. - 50 -

Hertil kommer, foruden varer, der som spindestoffer og tovværk falder uden
for denne artikels rammer, næsten alle arter af tekstilvarer: stoffer til beklæd
ning, tekniske varer, kortevarer o. s. v. Oversigten viser, at eksport er mulig,
ikke blot for enkelte udvalgte virksomheder eller varer, men for hele industrien.
Eksporten har et bredt, hjemligt grundlag at hvile på, og den finder vej til
næsten alle markeder.
Dette er også nødvendigt, for det er forbundet med stor risiko at oparbejde
en eksport af tekstilvarer. Et eksempel fortæller mere end lange forklaringer.
Da afsætningsmulighederne i Danmark for hørvarer mindskedes efter 1950,
fandt hørfabrikkerne et lovende marked i Brasilien, som holdt i nogle år. Bra-
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silianske valutavanskeligheder medførte så en omlægning af valutakurserne, der
fordyrede det danske hørgarn. Salget gik efterhånden i stå, og fabrikerne måtte
søge nye markeder. Hørgarn var ikke mere en god salgsvare, og en fabrikant
lagde resolut roret om og udbyggede sin produktion af hørgardinstoffer, og
disse stoffer blev en god salgsvare i Kalifornien. Der er næppe fare for, at U.S.A,
indfører restriktioner, men markedet er modepræget, og smagen kan hurtigt
skifte. I så fald må enten nye markeder atter opsøges, og det er fabriken i fuld
gang med, eller også må produktionen igen lægges om.
Under sådanne vilkår kræver det omtanke og forudseenhed at eksportere
tekstiler. Fællesmarkedslandenes indbyrdes toldtilnærmelse har bremset det dan
ske salg til Vesttyskland og hindret fremstød i Italien og Frankrig. I mange
oversøiske lande, både »gamle« og »nye« stater, beskytter man den hjemlige
industri på særdeles kontant måde gennem toldforhøjelser og importforbud. Der
skal desuden overvindes en inerti hos køberne, der nødigt forlader gamle, vel
kendte leverandører til fordel for ukendte firmaer fra et ukendt land, som ikke
engang kan konkurrere på prisen, og som sjældent er kapitalkräftige nok til at
ofre det nødvendige på reklamekampagner m. m. Forskellen i kapital gør sig
gældende, hvor det gælder om at indarbejde en mærkevare, f. eks. undertøj eller
håndstrikkegarn. Undertiden kan spørgsmålet løses ved samarbejde med lokale
fabrikanter inden for samme branche.

Kapitalstærke virksomheder kan overvinde importhindringer ved at oprette
datterselskaber i udlandet. Det er gjort med hensyn til nylongam, persienne
stiger, dameundertøj m. m. Så er der blot ikke mere tale om eksport, og et lig
nende synspunkt kan anlægges, når det drejer sig om produktion i udlandet på
licens.
De midler, industrien har til at overvinde disse hindringer, er på den tek
niske side: kvalitet, snit og mønsterudformning, og på den handelsmæssige side:
dygtige handelsfolk, god handelsmoral og service.
Kvaliteten kommer i forgrunden, fordi danske varer på grund af omkost
ningsniveauet kun sjældent kan konkurrere på prisen. Dette gælder, hvad enten
det er halvfabrikata som garn eller færdigvarer. Dog er heller ikke på kvalitets
plan prisen helt ligegyldig, men det er tilfredsstillende at vide, at de danske
varer i reglen er konkurrencedygtige i forhold til kvaliteten. Først når man
kommer op i luksusklassen, bliver prisen uden betydning.
Design i ordets videste betydning spiller en meget væsentlig rolle, måske
mere end kvalitetsbegrebet. Gode varer kan leveres fra andre lande, men når
f. eks. kamgarnspinderierne kan sælge 30 % af deres produktion i udlandet,
skyldes det især et bevidst arbejde med at skabe et tiltalende farveudvalg. Jo
længere man kommer frem mod den færdige vare, jo større rolle spiller det. For
boligtekstilerne: møbelstoffer, gulvtæpper, gardiner, er design eneafgørende.

27*
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Direktør Alfred Lund skabte grobund for tanken om eks
port af tekstilvarer.

Først da der blev skabt en selvstændig dansk stil, var det muligt at opbygge en
eksport. For beklædningens vedkommende betyder snit og forarbejdning vel
ligemeget, men der er næppe noget firma, der vil ofre et godt dessin på en dår
lig kvalitet. God kvalitet i standard-dessins har næppe nogen særlige eksport
chancer. Der er også dygtige håndværkere i andre lande.
Såvel for eksporten af boligtekstiler som af beklædning spiller danske kunst
håndværkere og andre kunstnerisk uddannede dessinatører en stor rolle ved, at
de udstikker de nye veje i farver, mønstre og snit, som industriens dessinatører
kan følge. Danmarks tekstileksport er i høj grad en eksport af fantasi.
Det gælder også den handelsmæssige side af sagen. De danske handelsmænd
har gennemgående let ved at omstille sig og let ved at gribe sagerne utraditio
nelt an, en egenskab, som er værdifuld som modtræk mod de langt større res
sourcer, som står til de store tekstileksportørers rådighed.
I forbindelse hermed står kravet om de danske varers tilpasning til eksport
markederne. Selv om det er »Danish Design«, der er efterspurgt, kan den ikke
altid sælges direkte. Hvis varen skal kunne sælges i tilstrækkeligt omfang, må
den tillempes det pågældende lands behov. Her må finde et samarbejde sted
mellem sælgeren, der finder frem til de elementer, der tiltrækker, og dessinatøren, der omformer mønsteret eller modellen efter disse retningslinier, uden at
det danske præg går tabt.
Nu er fantasien ikke nok. Uden orden i sagerne går det ikke, og overholdelse
af lovede kvaliteter, leveringsfrister og andre betingelser har bidraget til tekstil
eksportens succes. Men der kan dog være grund til at løfte pegefingeren. De få
sorte får, der findes, skader ikke blot deres egen eksport, men den samlede dan
ske eksport. Betegnelsen »dansk« er en slags mærkevare for kvalitet og pålide
lighed, og et enkelt brud på denne tillid kan inden for en begrænset kreds svække
den generelle tiltro til mærket.
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Ydelsen af service spiller en rolle for eksportsalget af varer som garn, fiskenet
o. lign., kort sagt alle varer, der indgår som råmaterialer i en ny fabrikation.
Der er for så vidt tale om en forlængelse af den indenlandske betjening ud over
grænserne, idet et væsentligt middel til herhjemme at imødegå konkurrence fra
udlandet er en udstrakt og hurtig serviceorganisation.
Kan denne standard nu opretholdes fremover? Spørgsmålet bør snarere for
muleres således: Hvorledes bevares og forøges eksporten? Tendenserne i den in
ternationale handel går fortsat i retning af yderligere nedbrydning af alle skran
ker. Dette gælder også det danske marked og medfører en stigende indførsel af
tekstilvarer. Derfor må den danske tekstil- og konfektionsindustri, hvis den vil
overleve, søge stadig flere aftagere i udlandet.

Det må være rigtigt stadig at lægge vægt på kvalitet og udseende fremfor
lave priser. Ganske vist begrænser det aftagerkredsen, men det gør ikke så meget.
Hvor store tanker man end kan have om den danske tekstilindustris fremtid,
så vil den altid være et af de træer, der ikke vokser ind i himlen, og dens enkelte
enheder vil være små målt med international alen. En begrænsning af aktivi
teten vil i forvejen være nødvendig. Den enkelte virksomhed må finde frem til
forholdsvis få afsætningsområder, som den kan bearbejde dybtgående. At sprede
sig over for mange markeder giver for store distributionsomkostninger, som kun
ganske enkelte varer kan bære.
Til hvilke markeder og køberlag afhænger naturligvis af varen. Et godt
hjemmemarked er stadig en forudsætning for at kunne påtage sig en eksport
risiko, og derfor vil lande med nogenlunde samme levestandard og samme klima
som hovedregel være de bedste markeder. De kan aftage varer, der er gangbare
på det danske marked, hvorved produktionsserierne bliver så store som muligt.
Smagen spiller mindre rolle, fordi den danske stil i sig selv er et salgsargument.
Det skal ikke være den danske tekstileksportørs opgave at få det udenlandske
marked til at forlade sin traditionelle stil, men til at købe danske varer, fordi
de er anderledes, eksklusive.

En større åbenhed over for nye salgsformer vil nok være nødvendig, selv om
mange allerede er klar over det, som det før er nævnt. Hvilke skal ikke afgøres
her, det vil variere fra tilfælde til tilfælde. Alle handelsformer har deres beret
tigelse i visse situationer. Man må blot ikke lade sig blænde af, hvad der går
godt på hjemmemarkedet eller på et bestemt eksportmarked.
Som nævnt kan industriens og virksomhedernes størrelse volde vanskeligheder.
De kan delvis overvindes gennem samarbejde mellem flere fabrikker, enten
fremstillende samme varearter eller salgssamhørende varer. Der har været gjort
flere forsøg herpå. Langtfra alle har været vellykkede, og børnesygdommene er
ikke overvundet. Ikke alle har følt deres ansvar over for samvirket, og de har
været tilbøjelige til at give deres egen direkte eksport en unødig prioritet. Måske
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vil det være mest hensigtsmæssigt, at samarbejdende virksomheder overlader
hele deres eksportsalg til samvirket.
Spørgsmålet kan løses derved, at eksportfunktionen overtages af en selvstæn
dig grossist, hvad der ikke er ualmindeligt i boligtekstilbranchen. Men da der i
enhver dansk fabrikant også bor en handelsmand, er ikke alle fabrikanter glade
for at overlade salget til andre.
Fra statens side stilles mange faciliteter til rådighed for eksportarbejdet, og
de kan udnyttes bedre. F. eks. kan udenrigstjenesten både hjemme og ude yde
støtte til markedsundersøgelser og lign., og gennem Danmarks Erhvervsfond er
det muligt at financière og forsikre eksportforretninger.
Til syvende og sidst afhænger tekstileksportens fortsatte fremgang af menne
skene på fabrikerne, både sælgere, teknikere og dessinatører, og derfor bliver
den afhængig af, hvorledes uddannelsen af industriens unge tilrettelægges. Der
er i en anden artikel gjort rede for uddannelsens problemer i almindelighed.
Hvad eksporten angår, er beherskelsen af fremmedsprog naturligvis uomgænge
ligt nødvendig. Desuden såvel teoretisk som praktisk kendskab til eksportmar
kederne, og ophold i udlandet bør derfor indgå i uddannelsen af sælgere.
Det er før nævnt, at fantasien spillede en stor rolle. Denne kan næppe læres
gennem undervisning, men jeg tror, at den fortsat vil være til stede inden for
tekstil- og beklædningsindustrien, som den har været det i den sidste snes år.
Fantasi parret med virkelighedssans vil være de to hovedegenskaber, som vil
sikre industriens beståen, såvel på hjemmemarkedet som i eksporten.

JURA OG ØKONOMI
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TEKSTILHANDLERENS JURIDISKE PROBLEMER
Af landsretssagfører /. P. Holm.
Tekstilhandlerens juridiske problemer, d.v.s. de love, han kommer i kontakt med,
og hvis nærmere bestemmelser han bør kende for ikke at skabe sig selv vanske
ligheder, er i det store og hele de samme love og samme problemer, som de fleste
handlende har. — Jeg skal derfor i det følgende give en oversigt over de lov
bestemmelser, til hvilke enhver tekstilkøbmand bør have kendskab.

Etablering.

Næringsloven af 28. april 1931 omhandler selvstændig næringsvirksomhed
som industridrivende, håndværker og handlende samt visse andre erhverv.
Enhver — uanset uddannelse — der ønsker at drive selvstændigt erhverv som
tekstilhandler, kan og skal erhverve næringsbrev som handlende. — Den vor
dende tekstilhandler behøver altså ikke at have gennemgået nogen læretid eller
at have erhvervet lærebrev for at starte egen tekstilforretning.
Betingelser for at erhverve næringsbrev som handlende er:
1)
2)
3)
4)

at have dansk indfødsret
at have popæl i landet
at være fyldt 21 år og ikke at være umyndiggjort
ikke at være ude af rådighed over sit bo.

Ret til at erhverve næringsbrev som handlende har man, hvis man opfylder
ovenstående betingelser og erlægger det gældende gebyr på kr. 80.—. Nærings
brevet udfærdiges af politimesteren (i København af Magistraten).

Næringsbrev som handlende giver ret til at handle med alle varer, ikke alene
tekstilvarer.
Næringsbrev som håndværker eller forfærdiger af beklædningsgenstande giver
ret til at drive tekstilhandel i et vist omfang, og dette næringsbrev kan være
nødvendigt for visse kredse inden for tekstildetailhandelen (f. eks. herrekonfek
tions- eller damekonfektionshandlere med egne systuer). Håndværkernærings
brevet begrænser tekstilhandelen til egne og fagfællers produkter. F. eks. har en
skrædder lov til at sælge konfektion, men derimod ikke lingeri og lign.
Forening af næringsbrev på handel og håndværk kan kun finde sted med
Handelsministeriets særlige tilladelse.
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En person, der lever i ægteskab, kan kun få næringsbrev, forsåvidt ægtefællen
ikke allerede har næringsbrev. — Hvis ægtefællerne begge har erhvervet næ
ringsbrev inden ægteskabets indgåelse, kan de hver især udnytte det også efter
ægteskabet.
Næringslovens pgr. 26 — (der p.t. er meget omdiskuteret og som sikkert vil
blive ændret, når den nedsatte næringskommission er blevet enige) bestemmer,
at en handlende ikke er berettiget til at have mere end et fast udsalgssted i ved
kommende kommune.
Derimod må en håndværker, f. eks. skrædder, på samme næringsbrev have
flere faste udsalgssteder i samme kommune.
Næringsbrevet giver kun ret til at drive næring inden for den pågældende
kommune, og tekstilhandleren, der vil åbne filaler i andre kommuner landet
over, må løse næringsbrev i hver enkelt kommune, hvor han påtænker at åbne
butik.
Ifølge lov om handelsregistre, firma og prokura af 1/3 1889, ændret ved lov
nr. 72 af 27/3 1929, er anmeldelse til firmaregisteret af et enkeltmands-firma
frivilligt. — Tekstilhandleren har altså ret til at registrere sit firma, men ikke
pligt. Ved anmeldelse opnår han, at ikke andre kan benytte det indregistrerede
navn.
Derimod skal et interessentskab (d. v. s. hvis 2 eller flere tekstilhandlere dri
ver forretning i fællesskab som ansvarlige indehavere) altid anmeldes til firma
registeret. — Handelsregisteret (firmaregisteret) føres af politimesteren.
Interessentskab: Da start af en tekstilhandel kræver stor kapital, er det al
mindeligt, at to eller flere unge tekstilhandlere slår sig sammen for at drive
forretning, eller at en ung tekstilmand optages som kompagnon hos en allerede
eksisterende tekstilhandler. — 1 disse tilfælde bør man lade en advokat opstille
en interessentskabskontrakt, eller advokaten vil måske råde interessenterne til i
stedet at stifte et
Aktieselskab (d.v.s. at man kun hæfter med den indskudte kapital) eller et
Kommanditselskab, hvor kommanditisten kun hæfter med sin indskudte ka
pital.
Lærlingeloven. Lov nr. 261 af 8. okt. 1956. — som det fremgår af foranstå
ende artikel om næringsloven, er der intet krav om en lærlingeuddannelse for
at åbne egen tekstilhandel. — Da tekstilhandelen imidlertid stiller store krav om
fagkundskab til tekstilhandleren, må det anbefales, at ingen starter en tekstil
handel uden at have gennemført en grundig tekstiluddannelse. Læretiden i teks
tilhandelen strækker sig f.t. over 3-4 år:
4 års læretid for elever fra 7-8 klasse.
3 års læretid for elever med realeksamen.
2 års læretid for elever med studentereksamen.
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Arbejdstiden for lærlinge er p.t. 45 timer pr. uge. Lønnen er nu fast og pris
reguleret p.t. (april 1964):
1. læreår kr. 300.—
2.
»
» 345.—
3.
»
» 405.—
4.
»
» 470.—

pr. md.
»
»
»
»
»
»

Såfremt læretiden er 3 år, startes med sats 2.
Såfremt læretiden er 2 år, startes med sats 3.

Lærlingen har ret til ferie med løn 18 arbejdsdage for hvert læreår.
Ved lærekontrakten skal der sikres lærlingen feriegodtgørelse til brug for den
første ferie efter læretidens udløb. — Kun den lærling, der har udstået sin lære
tid, har krav på feriemærker.
Lærekontrakt skal oprettes af den tekstilhandler, der antager en person under
18 år til uddannelse i tekstilhandel. Lærekontrakten skal underskrives af tekstilhandeleren, lærlingens forældre (eller værge) samt af lærlingen, hvis han er
fyldt 15 år.
Lærlinge, der er fyldt 18 år ved kontraktens underskrift, underskriver uden
forældrenes samtykke.
Lærekontrakt skal sendes til godkendelse på arbejdsanvisningskontoret, der
udleverer blanketter til lærekontrakter.
Prøvetiden er 6 måneder, og både lærling og principal (værgen) kan i denne
tid uden varsel hæve læreforholdet. Når prøvetiden er udstået, er kontrakten
fuldt bindende, og både principal og lærling kan blive erstatningspligtige, hvis
de misligholder kontrakten.
Tekstilhandlerens (læremesterens) pligter er at give lærlingen en grundig ind
sigt i tekstilhandel, sørge for at han går på handelsskole, som læremesteren betaler
tilligemed sygekasse.
Da handelsskolerne ikke alle har tekstilvarekundskab som fag, må det tilrådes
læremesteren at lade lærlingen deltage i de varekundskabskurser, der hvert år
afholdes af tekstilorganisationerne. Læremesteren må ikke benytte lærlingen til
andet arbejde (f. eks. rengøring), bortset fra undtagelsestilfælde.
Uberettiget til at antage og oplære tekstillærlinge er: den, der ikke selv er
faguddannet tekstilmand, medmindre lærlingens oplæring på betryggende måde
er overdraget en i virksomheden beskæftiget, tekstiluddannet person. Dog er den,
der i 5 år har drevet handelsvirksomhed som hovederhverv, berettiget til at an
tage lærlinge, selvom han ikke er faglig udlært. Iøvrigt må tekstilhandleren have
•én lærling for hver faglig uddannet funktionær.
Tekstilhandleren, der er alene, har ret til én lærling, og i dette tilfælde endnu
én lærling, når første lærling har udstået halvdelen af sin læretid.
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Efter læretidens udløb skal læremesteren udfærdige et lærebrev til lærlingen.
Det er dog en betingelse for udstedelse af lærebrevet, at lærlingen har bestået
handelsmedhjælpereksamen. Har lærlingen ikke bestået denne, må lærebrev ikke
udstedes, men læremesteren har lov til at udstede et bevis for, at læretiden er
udstået. Dog bør det heraf fremgå, at handelsskoleeksamen ikke er bestået.

Lærlige-voldgijtsretten træffer afgørelse i lærlingesager. Lærlingen har ret til
løn under sygdomme, dog ikke udover 3 måneder. Læremesteren kan kræve
lægeattest, men uden udgift for lærlingen. — Gravid lærling kan enten ophæve
lærekontrakten eller suspendere læreforholdet; hun har ikke krav på løn under
afbrydelsen.

Funktionærerne.

Alle tekstilekspedienter er at anse som funktionærer, og er derfor beskyttet af
Funktionærloven (Lov nr. 261 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og
funktionærer af 9. juni 1948 og ændringer senest af 11. marts 1964). I loven
defineres begrebet funktionærer således:
»Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontor
arbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition«.
Denne del af § 1 dækker de sædvanlige sælgere (ekspedienter og ekspeditri
cer), medens eventuelle afdelingschefer og kontorchefer er dækket af § 1 stk. 1
pkt. c., der lyder:
»Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejds
giverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde«.
Stk. 2 er ændret så sent som 11. marts 1964 o giyder:
»Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges
af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mindst 15 timer ugentlig, og at han
indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruk
tioner«.
Deltidsbeskæftiget personale — et af tekstilhandelens store problemer — er
altså nu at betragte som funktionærer, blot den ugentlige arbejdstid er 15 ti
mer. — Det vil sige, at faktisk alle ekspedienter og ekspeditricer er beskyttet
af loven. — Det er ikke afgørende, om funktionæren er time,- uge- eller må
nedslønnet.
Den beskyttelse, som funktionærloven yder, er følgende:

Principalens opsigelsesret.
1 ) Opsigelse kan fra principalens side kun ske med mindst en måneds varsel
til fratrædelse ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen.
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2) med mindst 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter
6 måneders ansættelse.
Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår, dog højst
til 6 måneder.
Midlertidigt arbejde: Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at der er truffet aftale
om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke ved
varer udover 3 måneder, gælder opsigelsesreglerne ikke, og der kan opsiges med
det mellem parterne specielt aftalte varsel, evt. uden varsel.
På prøve: Såfremt arbejdsgiveren godtgør, at ansættelsen er sket på prøve,
og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover 3 måneder, skal opsigelse fra arbejds
giverens side ske med mindst 14 dages varsel.
Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved
en måneds udgang, med mindre der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent
midlertidig karakter eller på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover
3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes aftale om længere op
sigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet
fra principalens side forlænges tilsvarende.

Skriftlig opsigelse: Opsigelse skal både fra principalens og funktionærens side
ske skriftligt, undtagen hvor arbejdet er af midlertidig karakter eller på prøve.
Usaglig opsigelse medfører erstatning: Som en ny bestemmelse i dansk funk
tionærret er indført følgende:
Såfremt opsigelse af en funktionær, der er fyldt 20 år, og som har været uaf
brudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst et år før opsigelsen,
ikke kan anses for rimelig begrundet i funktionærens eller virksomhedens for
hold, skal arbejdsgiveren betale erstatning til funktionæren. Denne erstatnings
størrelse fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid, men kan højst
blive 6 måneders løn.

Løn under sygdom: Udeblivelse fra arbejdet på grund af sygdom anses som
lovligt forfald. Det vil sige, at funktionæren har krav på løn under sygdom.
Der er dog den undtagelse, at sygdom, som funktionæren med fortsæt eller ved
grov uagtsomhed under tjenestetidens beståen har pådraget sig, ikke er at be
tragte som lovligt forhold.
Endvidere er det ikke lovligt forfald, hvis funktionæren ved stillingens til
træden svigagtigt har fortiet, at han led af en sygdom, og derefter forsømmer
på grund af den pågældende sygdom.

Lægeattester: Når sygdommen har varet mere end 3 dage, kan principalen
kræve lægeattest. — Denne attest skal betales af funktionæren. Hvis sygdom
men varer mere end 14 dage, kan principalen kræve en lægeattest med nær-
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mere oplysninger om sygdommens varighed. Denne attest skal betales af prin
cipalen.

Underretningspligt: Den syge funktionær har pligt til omgående at under
rette principalen om, at udeblivelse skyldes sygdom.
Graviditet: En funktionær, der bliver gravid, har pligt til at give principalen
underretning om graviditeten senest 3 måneder før den forventede fødsel. —
Undlader hun at give meddelelsen, kan arbejdsgiveren hæve tjenesteforholdet
fra den dag, graviditeten medfører arbejdsudygtighed. Arbejdsgiveren er i til
fælde af en funktionærs graviditet pligtig at betale hende halv løn i indtil 5 må
neder i tiden fra arbejdsudygtighedens indtræden, dog tidligst 3 måneder før
fødslen, indtil 3 måneder efter fødslen, (cfr. kvindelige lærlinge, der ikke har
krav på løn, når lærlingeforholdet afbrydes på grund af graviditet).
Militærtjeneste: Indkaldelse til aftjening af værnepligt såvel civil som mili
tær berettiger ikke arbejdsgiveren til at afskedige funktionæren med forkortet
varsel. Opsigelse kan kun finde sted i h. t. de sædvanlige opsigelsesregler. Funk
tionæren er pligtig at underrette arbejdsgiveren, når han modtager indkaldel
sesordren, dog tidligst så lang tid forinden indkaldelsen, at funktionæren efter
de sædvanlige regler kunne have opsagt tjenesteforholdet til ophør ved ud
gangen af den forud for indkaldelsestidspunktet liggende måned.

Ikke løn ved første indkaldelse: Medens en funktionær ikke har krav på løn
under den første indkaldelse, er principalen under senere indkaldelser pligtig
at betale funktionæren løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted,
og den derpå følgende måned.
Genindtræden i stilling: Efter genindkaldelse til militærtjeneste har funktio
næren ret til at genindtræde i sin stilling med uændret anciennitet. Hvis funk
tionæren vil genindtræde i stillingen, har han pligt til at meddele dette til prin
cipalen, samtidig med, at han underretter principalen om indkaldelsen. Funk
tionæren er da pligtig at genindtræde i stillingen efter hjemsendelse.

Efterløn: Ved en funktionærs død i ansættelsestiden tilkommer der hans efter
levende enke eller børn under 18 år, overfor hvem han har forsørgerpligt,
efterløn således:
Efter et års ansættelse1 måneds løn
» to »
»
2
»
»
» tre »
»
3
»
»
En kvindelig funktionærs børn under 18 år, hvis fader er død eller ikke ved
moderens død har forsørgerpligt overfor dem, har samme ret til efterløn.
Efterlønnen udbetales i rater svarende til en måneds løn, og kan ikke kræ
ves udbetalt samlet.
Kvindelig funktionærs efterladte ægtefælle har altså ikke ret til efterløn.
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Personalets organisationsret: Ifølge § 10 i funktionærloven har funktionæ
rerne ret til at organisere sig til varetagelse af deres interesser, ligesom de har
ret til at underrette deres organisationer om egne løn- og arbejdsvilkår. Ethvert
personale, uanset dets størrelse, har ret til gennem sin organisation at kræve
forhandling med principalen om løn- og arbejdsvilkår. Principalen har pligt
til at føre protokol over disse forhandlinger. Hvis parterne ikke når til forlig,
skal sagen videreføres under medvirken af mæglingsmand, der udpeges af den
faste voldgiftsret i København og Frederiksberg, i det øvrige land af Amt
manden. Personaleorganisationerne indenfor tekstilhandelen er dels Manufaktur
lijælperforeningen i Danmark, og Handels- & Kontorfunktionærforeningen,
der hører under Handels- og Kontorfunktionærernes landsforbund, populært
kaldet H.K. Tekstilhandlerne står organiseret i Dansk Textil Unions Principal
afdelinger for henholdsvis København og Provinsen, der begge har løn-over
enskomster med H.K.

Ferieloven, der p. t. er til revision i Folketinget, hvad der sikkert vil med
føre, at den nu gældende ferieordning bliver væsentlig forbedret for funktionæ
rerne, giver til stadighed arbejdsgiverne daglige problemer, når skiften af per
sonale finder sted.
Hovedreglen er, at en lønmodtager, altså funktionær i tekstilhandelen, har
krav på ferie med løn IV2 dag for hver måned, han har udført arbejde hos
gældende principal i det foregående år fra fra 1/4 til 31/3. 12 feriedage skal
gives i sammenhæng i tidsrummet 2. maj til 30. september (ferieperioden).
De øvrige feriedage — altså 6 dage, hvis funktionæren har ferie til gode for
et helt år — skal principielt gives i sammenhæng, men kan i særlige tilfælde
gives som enkeltdage indenfor ferieperioden. Den ferieberettigede har pligt
til at holde ferie i det antal dage, som ferieretten omfatter. Det er ham for
budt at påtage sig lønnet arbejde i ferien. Gør han det, fortaber han sin ret
til ferieløn.
Enhver aftale, hvorved der gives afkald på lovhjemlet ferie med løn, er
ugyldig.
Den arbejdsgiver, der trods påkrav, uden rimelig grund undlader at be
tale skyldig feriegodtgørelse, ligesom den arbejdsgiver, der slutter aftale, hvor
ved der gives afkald på lovmæssig ferie, straffes med bøde.
Feriemærker: Som hovedregel skal der ydes ferie med fuld løn til fastløn
nede funktionærer samt udbetales 3/4 % contant efter sidste ændring i Ferie
loven. Dette giver ingen problemer for principalen. Men i følgende tilfælde skal
der i stedet for ydes feriemærker, (7x/4 % af udbetalt løn), der købes på post
kontoret og indklæbes i en feriemærkebog, som funktionæren køber på post
kontoret:
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Når funktionæren ikke får løn udbetalt i ferieperioden, f. eks. når funktio
næren forlader sin stilling, eller når funktionæren i stedet for løn kræver at
få feriemærker, uanset at han forbliver i stillingen efter ferien. I dette tilfælde
er feriemærkebeløbet p. t. 6V2 %. Denne sidste ordning har særlig betydning for
provisionslønnet personale, der enten slet ikke får fast løn, eller fast løn plus
provision af eget salg.
Tillægspensionsloven trådte i kraft den 1ste april 1964. I løbet af april
måned skulle alle arbejdsgivere i deres bank hente et arbejdsgiverkort samt et
pensionskort for hver lønmodtager, han beskæftiger.
Arbejdsgiveren skal hver uge eller måned tilbagebetale et beløb af lønmod
tagerens løn til dækning af lønmodtagerens andel af bidrag til arbejdsmarke
dets tillægspension. Arbejdsgiveren skal efter nærmere ordre fra arbejdsmar
kedets tillægspension indbetale bidragene. — Brochurer og vejledning udleveres
i bankerne.
Sygelønsordning blev indført i 1960, således at løstansatte, f. eks. rengø
ringskoner eller ekspedienter med (nu i 1964) under 15 timers ugentlig ar
bejdstid, skal tilmeldes sygelønsordning. — Arbejdsgiveren skal henvende sig
til sygekassernes centralkontor i København, Nørrevold 15. Hver måned skal
der indbetales kontingent for hver løst ansat medarbejder, d. v. s. ansatte, der
ikke i henhold til funktionærloven har krav på løn under sygdom.

Lukkelovs-bestemmelserne, der også er under revision, er således for tekstil
handelen:
Ugens første 4 dage er lukketiden kl. 17.30
Fredag
»
»
» 20.00
Lørdag
»
»
» 14.00
Før jul må der de sidste 6 søgnedage før juleaften holdes åbent til kl. 20.
Juleaftensdag lukkes kl. 14. Sidste søndag før juleaften må butikkerne holde
åbent fra kl. 16—20. Det er den eneste søndag året rundt, hvor tekstilforret
ningerne må holde åbent. I øvrigt er det tilladt at holde åbent til kl. 20. på
følgende dage:
Dagen før følgende helligdage: Nytårsdag, skærtorsdag, påskesøndag, store
bededag, Kristi himmelfartsdag og pinsedag. Desuden den 1. maj og den 1.
november.
Grundlovsdag er lukketiden kl. 12.
Den kortere arbejdstid for personalet, 45 timers arbejdsugen, har været van
skelig at forene med de sædvanlige åbningstider, der giver væsentlig længere
arbejdstid. Problemet er af de fleste tekstilhandlere løst ved ekstra fridage,
idet man over en periode af 4 uger beregner arbejdstiden og derefter giver den
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enkelte funktionær dag- eller timefrihed, svarende til overarbejdet (»Afspadse
ring« ). Problemet har iøvrigt medført en væsentlig større anvendelse af deltids
beskæftiget personale.

Konkurrenceloven.
Tekstildetailhandelens juridiske problemer har gennem de senere år særligt væ
ret knyttet til bestemmelserne i konkurrenceloven. Konkurrencebestemmelserne,
der er givet i bekendtgørelse nr. 80 af lov om uretmæssig konkurrence og vare
tagelse af 31.3.1937, bør kendes af enhver tekstilkøbmand, hvilket de mange
retssager bekræfter. De oftest overtrådte bestemmelser er § 1 om urigtig og
vildledende varebetegnelser, § 5 om ulovlige udsalg samt §12 om tilgift.
Dansk Textil Union, der er hovedorganisation for tekstildetailhandelen i
Danmark, har — ligesom de øvrige hovedorganisationer — påtaleret for over
trædelser af konkurrencelovens bestemmelser. Denne påtaleret er givet til Dansk
Textil Union for at spare anklagemyndigheden (politiet og statsadvokaturen)
for unødvendigt arbejde. Ikke alene er mange anmeldelser uberettigede, men
mange af overtrædelserne vil kunne forhindres eller standses på et tidligt tids
punkt af Dansk Textil Union, der har kontakt med den organiserede tekstil
detailhandel landet over gennem sine lokale tillidsmænd. Den lovlydige tekstil
handler henvender sig faktisk altid i tvivlstilfælde til sin lokale forening, førend
han indrykker annoncer, påbegynder udsalg etc., og hvis disse forhold tangerer
overtrædelse af udsalgsbestemmelserne, tilgift el. lign., bliver de forelagt Dansk
Textil Union, der så vejleder tekstilkøbmanden. Der undgås herved utallige
retssager til besparelse både for samfundet og de enkelte købmænd.
Det er altså ikke Dansk Textil Unions hovedopgave at skabe så mange rets
sager som muligt ved at benytte sin påtaleret, men tværtimod Dansk Textil
Unions pligt at udbrede kendskab til konkurrencelovens bestemmelser og derved
forhindre, at overtrædelser finder sted. Først i de tilfælde, hvor tekstilkøbman
den ikke vil rette sig efter Dansk Textil Unions oplysninger, råd eller advarsler,
griber man til påtaleretten og indgiver påtalebegæring til den lokale politiøvrig
hed. Straffen er bøde, hvis størrelse i de senere år alt efter overtrædelsens grov
hed har været kr. 200.— til kr. 2.000.—.
Konkurrencelovens § 1 omhandler urigtige og vildledende angivelser til på
virkning af efterspørgsler. Man må f. eks. ikke avertere med, at en vares pris
er nedsat, når der ikke har fundet en virkelig nedsættelse sted. Varebetegnel
ser må ikke være vildledende. En vare med indhold af polyester må f. eks. ikke
kaldes Terylene, hvis ikke denne specielle polyesterfiber er anvendt.
Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes med bøder, og i gentagelses
tilfælde med indtil 6 måneders hæfte.
28
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§ 5 giver regler for udsalg og er velnok den bestemmelse, der er medført
flest retssager. Den begrænser sæsonudsalg til perioderne januar—februar, og
fra 15. juli til 15. september. Sæsonudsalg må indenfor samme kalenderår
kun holdes ialt i 2 måneder enten samlet eller en måned i perioden 1/1—29/2,
og en måned i perioden 15/7—15/9.
Bortset fra ovennævnte ordinære udsalg må der holdes ekstraordinært udsalg,
der skal anmeldes til den stedlige politiøvrighed, nemlig i anledning af:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

en forretnings fuldstændige ophør,
forretningsovertagelse (hvis ophørsudsalg ikke har fundet sted),
flytning,
ombygning, (der kan sidestilles med flytning),
realisation af beskadigede varer (brand- og vandskade),
realisation af varer, afkøbt et konkurs-, livkvidationse- eller dødsbo.

Ovennævnte udsalg må ikke vare over 3 måneder, de skal anmeldes til den
stedlige politiøvrighed. De må ikke påbegyndes før 8 dage efter anmeldelse er
sket. Der skal indleveres en på tro og love affattet fortegnelse over udsalgsva
rerne. Der må ikke tilføres udsalget andre varer end de i fortegnelsen anførte.
§ 12 i konkurrenceloven forbyder tilgift eller hvad der må ligestilles hermed,
medmindre tilgiften er af ganske ubetydelig værdi. — Det er ligegyldigt, om
tilgiften er af samme eller anden art end hovedydelsen, for hvilken der betales.
Al reklamering med tilgift er forbudt. D. v. s. selv reklamering med tilgifts
ydelse, der er af O-værdi, er ulovlig og vil kunne blive straffet.
For at en ydelse skal blive anset som tilgift, er det en forudsætning, at ydelsen
er betinget af et køb. Det er f. eks. lovligt at uddele balloner, chokolade eller
lignende ting til alle, der kommer ind i forretningen, men i det øjeblik, udde
lingen af »gaver« er betinget af, at et køb er foretaget, da foreligger der en ulov
lig tilgift.
Uddeling .af lodsedler eller lodtrækning blandt kunder (f. eks. nummererede
bons) er iflg. domspraksis ikke tilgift.
Lov om leje med dens beskyttelse af erhvervsvirksomhed i lejede lokaler kan
i enkelte tilfælde skabe problemer. Fra Butikshandelens Fællesråd arbejdes der
på yderligere beskyttelse af erhvervsdrivende i lejede lokaler.
Udover forannævnte love, der i det daglige skaber større eller mindre proble
mer, specielt for tekstilhandleren, er lovene om køb og aftaler naturligvis de love,
der giver hovedreglerne for al handel. Imidlertid synes disse lovregler at være
gået tekstilkøbmanden i den grad i blodet, at de ikke synes at skabe daglige pro
blemer. Kun et enkelt problem skal fremdrages her, nemlig med hensyn til varer
udstillet i vinduet med påsat pris. Her siger den nyeste domspraksis, at man er
forpligtet til at sælge varen til den angivne pris.
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KVALITETSMÆRKNING AF TEKSTILER
Af direktør, civilingeniør Erling Franck.

Spørgsmålet om forbrugeroplysende mærkning af tekstilvarer dukkede op under
2. verdenskrig i mange lande, og årsagen var den naturlige, at krigstidens ind
skrænkede forsyninger med tekstilråmaterialer havde til følge, at tekstilvarerne
blev af betydelig ringere kvalitet. Forbrugerne var skeptiske, især da tekstilindu
strien viste en forbavsende evne til at producere varer af nydeligt og tillidsvæk
kende udseende af erstatningsmaterialer. Det blev dog først efter krigen, der kom
virkelig gang i bestræbelserne for at kvalitetsmærke forbrugsvarer.
Det var ønsket om at beskytte og hjælpe den ukyndige forbruger, der drev sagen
frem. Politisk var dette noget centralt i lande, hvor regeringen lagde vægt på social
politikken, og spørgsmålet blev taget op til overvejelse sammen med andre socialt
betonede love; i U.S.A, og Frankrig vedtoges således love om mærkning af fiber
indholdet i varerne. Industrien viste ingen synderlig interesse for sagen — det
blev kun betragtet som en fordyrende foranstaltning eller en indskrænkning i den
frie konkurrence. Når det alligevel flere steder blev tekstilindustrien selv, der fik
gang i kvalitetsmærkningen, var det ikke af idealistiske grunde, men simpelthen,
at enkelte store tekstilfirmaer så et reklameargument i at kvalitetsmærke deres
produkter. Dette gjaldt for eksempel for »Yllekoncernen« i Sverige, der solgte
sine varer under mottoet »Tyg med betyg«.
Kvalitetsmærkning af tekstilvarer var således et fænomen, der »spøgte i hori
sonten« — af tekstilbranchen et ikke særligt velset spøgelse, men i forbruger
kredse et stadigt mere udbredt ønske. Det blev »Arbejdernes Erhvervsråd«, der
herhjemme først tog sagen op. Det skete i den stærkt kritiserede pjece »Bedre
og billigere tøj«, og ønsket blev straks støttet af »Dansk Husmødres Forbruger
råd«, hvis energiske formand, Lis Groes, i 1951, rettede en henvendelse til Textilfabrikantforeningen. På dette tidspunkt stod det dog ingen rigtig klart, hvorledes
en sådan sag skulle gribes an, og fra tekstilbranchens side gik man uden om den
varme grød ved at love at gå ind for en frivillig indholdsdeklaration for alminde
lige forbrugsartikler. Forbrugerne skød til gengæld over målet ved at lægge sagen
op på en meget agitatorisk måde. Myndighederne havde længe haft hele be
folkningens tekstilforsyning til overvejelse; dette skete i Handelsministeriets ret
ningsgivende Tekstiludvalg, der havde departementschef Skat-Rørdam til for-
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mand. Under handelsministeriet sad endvidere en Kommission ang. Kvalitets
mærkning med kontorchef fru Netterstrøm som formand. Dette udvalg bestemte
i april 1951 at nedsætte et sagkyndigt underudvalg, der sagligt og teknisk skulle
overveje, hvorledes en kvalitetsmærkning af tekstilvarer kunne gennemføres. Ud
valget, der bestod af tekstilteknikere og andre sagkyndige fra institutioner og
privatfirmaer, fik direktør Gerhard Hansen, Statsprøveanstalten, til formand.
Dette udvalg kom til det resultat, at visse brugsegenskaber og tekniske data
kunne bestemmes for enhver tekstilvare, f. eks. farveægtheder, krympning, træk
brudstyrke, materiale- og appreturindhold, medens andre vigtige oplysninger,
såsom holdbarhed og tilsmudsningsevne ikke kunne angives.
På grundlag af udvalgets indtilling til mulighederne for kvalitetsmærkning
tog »Magasin du Nord« sagen op og oprettede et veludrustet tekstilprøvnings
laboratorium med civilingeniør B. B. Korzen som leder.
Under mottoet: »Kend kvaliteten — køb ikke katten i sækken« startedes en
veltilrettelagt kvalitetsmærkning af stormagasinets metervarer. Gennem annoncer
og brochurer blev publikum gjort bekendt med systemet, der var en ren vare
deklarationsordning; således oplystes på en vedhængende etiket: kvadratmeter
vægt, varesammensætning, vaskemåde, krympningsprocent, lysægthed, krølægt
hed m. m. Køberne fik forklaring om, at farveægtheder angives med tal fra 1
til 5 med 5 som højeste (bedste) ægthed, at talværdier er beheftet med toleran
cer, hvad de forskellige tekstilfibre kan tåle, o. s. v. Det var et prisværdigt ini
tiativ, »Magasin« her tog, og systemet fungerede i et par år, og det afsløredes

MAGASIN Q DU NORD
Laboratoriet

KVALITETSMÆRKE

329 ISO

Ved kvahte tsangl vehen benyttes
en skala fra 1 - 5, hvor 1 er
dårligst og 5 bßdst.

Eksempel på hængeetiket med kvalitetsmærkning fra et stormagasin.
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med al tydelighed, hvor store problemer, der er forbundet med kvalitetsmærk
ning af så varierede artikler som tekstilvarer. For det første er det en håbløs
opgave at lære det købende publikum at forstå og vurdere de anførte talværdier
og for det andet kræver det et stort og sindrigt apparat, når alle metervarer,
inclusive modevarer og udsalgsvarer skal laboratorieundersøges og mærkes inden
for få dage, for at vareomsætningshastigheden ikke skal falde.
Tekstilindustrien blev klar over, at det var uklogt at sidde passivt hen i spørgs
målet, man risikerede at energiske husmoderkredse kunne slå politisk mønt af
sagen og at kvalitetsmærkning ville komme som et krav til tekstilindustrien gen
nem lovgivningen. Det var allerede sket, idet Prisdirektoratet krævede kvalitets
mærkning til gengæld for ophævelse af krigstidens prisordninger for uld- og
kunstsilkevarer.
»Textilfabrikantforeningen« udsendte en henstilling til danske tekstilfabrikker
om at mærke alle danske tekstilvarer med råvareindhold i procent. Mange fulgte
opfordringen ved at oplyse dette på fakturaen, men oplysningerne nåede ikke
altid frem til den endelige forbruger.
Textilfabrikantforeningens daværende formand, direktør Erik Gravesen, fik
i 1951 sanktion til oprettelsen af »Textilfabrikantforeningens Informationskon
tor«, der som hovedopgave skulle have forbrugeroplysning om tekstilvarernes
rette behandling samt tage initiativ til en frivillig og fornuftig mærkning af
tekstilvarer. Ordningen skulle naturligvis kun gælde danske varer og derigennem
være en støtte til danske tekstilfabrikker, der efter liberaliseringen var udsat for
en nærgående udenlandsk konkurrence. »Foreningen af danske ManufakturGrossister« ville også gerne hjælpe forbrugerne og lovede at anbefale sine med
lemmer at mærke importvarer, men ingen grossist tog dengang mod opfordringen.
Konfektionsindustrien og detailhandelen viste sagen yderst ringe interesse.
Sverige gik i disse år stærkt ind for en kvalitetsmærkning baseret på rene tek
niske varedeklarationer; den svenske »Varudeklaration« med D-mærket vandt
stor udbredelse. På etiketterne stod en lang deklaration: procentangivelser for
fiberindhold, lysægthed, vaskeægthed, mølægthed, krympning, vægt, og meget
mere. Fabrikantens eller importørens navn anførtes på etiketten. Talangivelserne
erstattedes med verbale forklaringer og vurderinger. Danske forbrugere købte
disse år mange tekstiler på den anden side Øresund og stiftede herved bekendt
skab med varedeklarationer.

Det var vanskeligt at vurdere, hvor meget den enkelte husmoder egentlig var
interesseret i kvalitetsmærkning — hun så gerne saglige oplysninger, hun kunne
forstå, men på den anden side var en etiket med en længere »doktorafhandling«
ikke til nogen hjælp for hende. Egentlig ville forbrugeren helst have at en eller
anden autoritet sagde god for varens kvalitet og brugsegnethed. Derfor var det
et skridt på vejen, at »Danske Husmødres Forbrugerråd« påtog sig opgaven at
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starte en kvalitetsmærkningsordning uden varedeklaration og tal. Ordningen gik
ud på, at tekstilfabrikanter frivilligt kunne indsende deres varer til forbruger
rådet med anmodning om en bedømmelse. Rådet lod »Dansk Textilforsknings
Institut« laboratorieteste varerne, og på grundlag af rapporterne og en visuel
bedømmelse og et almindeligt husmoderskøn godkendtes så varer til at bære
betegnelsen: »Fabrikanten garanterer, Forbrugerrådet kontrollerer«. Som det ses,
bestod rådets medvirken i en stikprøvekontrol af, at den indsendte vares kvalitet
blev holdt, men nogen garanti for brugsegnethed eller for kvaliteten i alminde
lighed afgav forbrugsrådet ikke — garantien var og blev fabrikantens egen, men
ved berettiget reklamation indestod Forbrugerrådet for, at erstatningsgarantien
trådte i kraft. Mange tekstilvarer kom under Forbrugerrådets kontrol, således
madrasser, bomuldsundertøj, skjorter, regntøj, metervarer m. m.
Ordningen fungerede sådan set godt, men fik for ringe udbredelse. Der var
ingen pengemidler til disposition til propaganda for ordningen, der derfor ikke
blev særlig kendt blandt det købende publikum, og det er et spørgsmål, om
Forbrugerrådet havde tilstrækkelig autoritet og renommé i forbrugernes og fa
brikanternes øjne til at stå som garant for en sådan ordnings lødighed. Ordnin
gen faldt dog godt i tråd med Forbrugerrådets ihærdige bestræbelser i øvrigt for

KVALITETS
GARANTI
Por denne skjorte ydes af
SKJORTEFA BRIKANT-FOREN1MGEN

under konhoi af
DAMSKE HUSMODRES
FORBRUGERRÅD

følgende garanti:

Stoffet består af 1ÖD % ren bomuld.

Knapperne er farveægte og fastlagede.
Stoffet forandrer sig højst -p'-r 2 % og

er farveægte, såfremt omstående, vaskeforskrifter følges.

Skjortcfabrikan tforeningens hængeetiket med forbrugergaranti.
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at »sanere« tekstilhandelen og oplyse forbrugerne om tekstilindkøb, således kan
nævnes rådets pjecer om gulvtæpper, sengeudstyr og brochuren om børnetøj og
skjorter.
Forbrugerrådets nære forbindelse med FDB havde også til følge, at denne
landsomfattende organisation optog kvalitetsmærkningen og indførte en deklara
tionsmærkning med tal à la »Magasin du Nord«s.
Erfaringerne med tal- eller orddeklarationsordningerne samt forbrugerrådets
kontrolordning var meget nyttig for hele sagen. Dette blev klart indset af kontor
chef Poul Sterm, lederen af Textilfabrikantforeningens Informationskontor.
Sterm havde problemerne nært inde på livet, når han i husmoderorganisationer
og foreninger holdt foredrag og studiekredse om tekstilvarekundskab: Der måtte
startes et uafhængigt og sagkyndigt organ til at varetage tekstilkvalitetsmærk
ningen — en autoritet, den ukyndige køber kunne stole på. Resultatet blev op
rettelsen af »Textilprøvenævnet« med repræsentation fra de 4 F’er:

Forbrugere :

Statens Husholdningsråd
Danske Husmødres Forbrugerråd

Forhandlere: Dansk Textil Union
Beklædningsindustriens Sammenslutning
F abrikanter :

Textilfabrikantforeningen

Forskning:

Danmarks Textiltekniske Forening
Dansk Standardiseringsråd

Medens den før omtalte forbrugerrådskontrolordning havde slagside ved kun
at hvile på en laboratorierapport og et lægmandsskøn, så var nu alle muligheder
til stede for en alsidig vurdering: Fabrikantens egne tekniske oplysninger om va
rens fremstilling, Forskningslaboratoriets afprøvningsrapport, Forhandlerens er
faringer ved disken samt Forbrugerrepræsentanternes erfaringer fra forbruger
kredse. Men ordningens næsten geniale ide er kombinationen af dette organs sag
lige og objektive godkendelse, fabrikantens forpligtende garanti ved berettiget re
klamation med en kort og koncis deklaration til forbrugeren, nemlig om varens
materialeindhold, dens vaske- eller rensemetode og dens rigtige anvendelsesfor
mål. Kort og godt ! Denne godkendelsesordning havde yderligere den store fordel
at lødighedsmærket: møllen med de 4 F’er kunne anvendes på alle godkendte
tekstilvarer lige fra gulvtæpper til underbenklæder. Propagandaen kunne herved
koncentreres om at gøre det lille mærke kendt, og den håbløse kamp at opdrage
og oplyse forbrugerne kunne undgås.
Til Textilprøvenævnet, der fik civilingeniør fru Inger Grubb til formand,
knyttedes et »Textilankenævn«, der skulle bedømme berettigelsen af indkomne
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forbrugerklager over 4 F-mærkede varer; Statens Husholdningsråd og Forbruger
rådet påtog sig kontrolindkøb og afprøvning.
4-F mærkeordningen blev den første egentlige kvalitetsmærkning af tekstil
varer her i landet. Danske fabrikanter sluttede sig til den for at opnå et salgs
argument i den hårde konkurrence — specielt dyre varer som gulvtæpper og
møbelstoffer kom hurtigt med, men også fabrikanter af strømper, sokker, under
tøj og hvidevarer meldte sig.
4-F mærket fik en god modtagelse i alle kredse ved sin fremkomst i 1956 og
skabte så megen interesse, at også importører af udenlandske varer ønskede et
lignende lødighedsmærke. For at undgå forvirring med flere af hinanden uaf
hængige mærker med divergerende kvalitetskrav, og for at imødekomme for
brugernes ønske om også at få kvalitetsmærkede importvarer, tilbød Textilfabrikantforeningen meget large at lade Textilprøvenævnet også tage sig af import
varerne. Et »knudemærke« blev indregistreret som lødighedsmærke for varer af
ikke-dansk oprindelse; for at opnå dette, måtte varen opfylde de samme krav
som danske varer, idet importøren indtrådte i fabrikantens garanti.
4-F mærkeordningen tilfredsstillede alle krav til en kvalitetsmærkning, og den
var nem og billig at gennemføre. Det kan derfor undre, at den ikke bredte sig
som en skovbrand. Det svage led var konfektionsindustrien og detailhandelen,
der ikke i tilstrækkelig høj grad ofrede den interesse og så forbrugernes for ringe
kendskab til ordningen. En sådan kvalitetsmærkning får først succes, når for
brugerne i forretningerne spørger efter F-mærkede varer, og det gør de først,
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Forbrugeroplysende pjecer i forbindelse med kvalitetsmærkning.

når de ved, hvad mærket betyder. En landsomfattende forbrugerpropaganda er
nødvendig for at gøre det kendt og for at det kan hævde sig i det væld af reklame
kampagner, hængemærker, etiketter o. s. v., som forbrugerne i vore dage bliver
velsignet med. Det koster penge — mange penge — og hidtil er fabrikanterne
veget tilbage for en sådan investering.
Enkeltfirmaer og grupper af forhandlere har siden forsøgt at indføre egne
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private kvalitetsmærkningsordninger, hvis garantier og kvalitetskrav er mere
dunkle. Sådanne selvbestaltede ordninger vil dog altid af forbrugerne opfattes
som reklame og derfor blive mødt med en vis skepsis.
De store fiberproducenter, der jo slår på stortromme for deres syntetiske fibre,
har indført forskellige kontrolordninger med de varer, der produceres af deres
fibre; man søger at undgå reklamationer, der kan bringe dem i miskredit, ved
at afprøve de varer, tekstilfabrikkerne fremstiller. Denne kvalitetskontrol er dog
ikke udadvendt, den kommer ikke til forbrugernes kendskab på anden måde end
gennem en intens opreklamering af fibernavnet. Som modtræk herimod satser
fåreavlerne årligt mange millioner pund Sterling på at forbedre uldens brugs
egenskaber og give den tekniske fordele, der kan gøre den mere konkurrence
dygtig i kampen mod syntetfibrene. Disse bestræbelser støttes af en kampagne
for at købe varer af »den gode gamle« rene uld; således har IWS (Det inter
nationale Uldsekretariat) indregistreret et mærke — » Woolmark« — der efter
frivillig overenskomst med tekstil- og konfektionsfabrikker sættes på varer af ren,
ny uld; varerne har forinden været underkastet en vis kontrol og forbrugerne
skulle derfor ved at købe varer med dette mærke være sikre på at få uldstoffer,
almindeligvis kamgarnsvarer, med gode brugsegenskaber.

Kvalitetsmærkning (Woolmark).

Har kvalitetsmærkningen ikke helt haft succes, så har den en »opdragende«
virkning på tekstilproduktionen. Fabrikanterne højner kvalitetsniveauet i forsøget
på at få godkendt deres varer, og konkurrenterne drages uvægerligt med. Ideen
med et kvalitetsmærke, som f. eks. F-mærket eller knudemærket, er jo ikke kun
at godkende og mærke Jobkvaliteter. Tværtimod er det jo tanken inden for en
hver varegruppe at pege på de kvaliteter, der er virkelig brugsegnede og som
garanteret ikke vil skuffe forbrugeren, selv om hun køber en noget billigere
vare. Dette er et meget vigtigt træk ved en lødighedsmærkeordning.
Kvalitetsmærkning fører også andre goder med sig. Tekstilbranchen blev tvun
get til at standardisere og udvikle prøvningsmetoder for tekstilvarernes brugs-
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egnethedsafprøvning, enes om fagudtryk for at gøre f. eks. materialeindholds
deklarationer entydige og forståelige, standardisere størrelsesmærkningen og ved
tage internationalt forståelige symboler for den rette stryge-, vaske- og rensebehandling. Således er der vedtaget en række tegnsymboler, som ses på neden
stående fig. til vejledning for forbrugerne ved hjemmebehandling eller til oplys
ning for erhvervsrenserier og -vaskerier om den rette behandling, der ofte kan
være vanskelig efter fremkomsten af de mange nye fiberarter og stoffer.

Strygning

Vask

Rensning

LÆlJ

Hedvask

/ 200'0)

Høj temperatur

(?) Alle midler

1 60*0 f

Varmvask

/ISO* C)

Middel temp.

(?) Perchlor

LÆlJ

Finvask

/120* C J

Lav temperatur

(?) Benzin

Vask ikke

Stryg ikke

Rens ikke

Internationalt vedtagne symboler for behandling af tekstiler.

Moderne salgsformer med selvbetjening og plastemballerede mærkevarer træn
ger også frem på tekstilområdet, og der er ingen tvivl om, at denne nutidige
kundebetjening uden mundtlig salgsvejledning vil fremme interessen for kvali
tetsmærkning. Forbrugeren har ringe mulighed for selv at vurdere de mange
forhold, der tilsammen udgør en vares »kvalitet«, og hun har derfor ingen chance
for at veje pris mod kvalitet. Mange mere eller mindre uvedkommende oplysnin
ger forvirrer hende, f. eks. et utal af hængemærker med navne på specialbehand
linger, fiberindhold eller garner og ofte dilettantisk udformede vaskeanvisninger.
En klar og overskuelig og forståelig mærkning som Dansk Varedeklarationsnævns
»Varefakta« på mange forbrugsartikler kan dårligt anvendes på tekstilområdet,
hvor en lødighedsmærkningsordning som Textilprøvenævnets 4-F mærke er be
tydelig mere anvendelig.
Der er således ingen tvivl om, at en sådan kvalitetsmærkning er til fordel for
alle parter, når den hviler på et rigtigt og sundt princip og viljen er til stede hos
alle for at udnytte fordelene: salget fremmes, sælgernes rådgivning bliver mere
værdifuld, forbrugeren hjælpes og sikres og de dårlige tekstilvarer får ringere
vækstbetingelser. Kvalitetsmærkning er både forbruger og tekstilkøbmand et
uvurderligt hjælpemiddel. Derfor kan denne artikel bedst afsluttes med ønsket
om, at især konfektionsindustrien og handelsleddet i højere grad får øjnene op
for de fordele og de muligheder, som de eksisterende kvalitetsmærkningsregler
byder.
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SKATTEMÆSSIGE PROBLEMER
Af fuldmægtig, cand. jur. Jan Hinze.
Tekstilerhvervene dækker et område af det danske erhvervsliv, der bl. a. kan
karakteriseres ved virksomhedernes højst forskelligartede karakter. Der er således
tale om større eller mindre industrielle virksomheder, om en gros handlende og
detailforretninger af forskellig art, om skæddermestre med eller uden medhjæl
pere og også om en stor del af handelrejsendegruppen. En udtømmende beskri
velse af de retsregler, der bestemmer beskatningsforholdene for disse meget uens
artede erhvervsvirksomheder, vil derfor være en opgave, der fører for vidt, idet
den vil indebære en redegørelse for en meget væsentlig del af vort omfattende og
komplicerede skattesystem.
En nærmere afgrænsning af emnet har derfor været nødvendig, og denne er
— som det vil fremgå af det følgende — foretaget på den måde, at hovedvægten
er lagt på de regelkomplekser, som i særlig grad trænger sig på for branchens
virksomheder. Dette kan enten skyldes, at de pågældende reglers anvendelse i
mange tilfælde er behæftet med særlig tvivl — dette gælder bemærkninger om
de fradragsberettigede driftsomkostninger — eller fordi reglerne udspringer af
skattemæssige krav, som mærkes i det daglige arbejde — det gælder afsnittet om
kravene til regnskabsførelsen — eller fordi de indebærer en adgang til på lovlig
vis at variere det enkelte års skattepligtige indkomst inden for visse rammer,
hvilket gælder reglerne og lagemedskrivning og skattefri afskrivning, der i senere
tid har været genstand for diskussion med hensyn til tekstilfabrikker, samt om
henlæggelse til investeringsfonds.
Foruden de nævnte emner er i slutningen medtaget nogle betragtninger om
aktieselskabsformen og de skattemæsige fordele, den kan indebære, og om den
nye selskabsskattelov samt endelig nogle bemærkninger om virksomhedernes pro
blemer med hensyn til medarbejdernes skatter.

Fradragsberettigede driftsomkostninger.

En meget stor del af de stridigheder, som opstår mellem skatteyderne og
skattevæsenet, skyldes divergerende opfattelser med hensyn til, om en forretnings
udgift i skattemæssig forstand kan karakteriseres som en driftsudgift, der jo er
fradragsberettiget, eller om den må betegnes som en ikke fradragsberettiget
etablerings- eller forbedringsudgift. Den lovbestemmelse, som danner grundlaget
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for fradrag af driftsudgifter, er statsskattelovens § 6a, der hjemler fradrag for
»udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde ind
komsten«.

Den fortolkning, som man i skattepraksis har anlagt med hensyn til denne
lovbestemmelse, indebærer visse begrænsninger i forhold til, hvad man i drifts
økonomien forstår ved driftsudgifter, hvilken omstændighed jo i sig selv er en
forklaring på de hyppige uoverensstemmelser med hensyn til reglens forståelse.
For det første lægger man i skattepraksis vægt på udtrykket »i årets løb«, som
fortolkes således, at udgifterne skal have udtømt deres virkning i den regnskabs
periode, udgiften afholdes, eller i hvert fald i et begrænset tidsrum (f. eks. re
klameudgifter, jfr. nedenfor). Udgifter, der kommer virksomheden til gode
over en længere årrække, kan ikke fradrages, og hvis der er tale om en uvis
lang tid, heller ikke afskrives, idet man ikke kan afgøre, over hvor lang en år
række de har betydning for indkomstindtjeningen (dog kan ifølge lovgivningen
om særlig indkomstskat »ikke tidsbegrænsede rettigheder« — f. eks. udgiften
til en varemærkeret — afskrives over 10 år).
I ordene »erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten« lægger man, at ud
gifterne kun må tjene til at bevare status quo for virksomheden. Udvidelses
udgifter, der sigter på at skaffe nye indtægtsmuligheder, er principielt ikke fra
dragsberettigede. Tidligere måtte udgifter til rejser med det formål at opar
bejde nye eksportmarkeder f. eks. ikke fradrages, men der er ved ligningsloven
af december 1959 og senere ligningslove tilvejebragt speciel hjemmel for fra
dragsret for sådanne udgifter.
Udgiften skal endvidere vedrøre »indkomsten«, d. v. s. den løbende indkomst
i modsætning til »indkomstkilden«. Der kan derfor ikke ydes fradrag for eta
bleringsomkostninger eller i det hele taget start- og anlægsudgifter. (Dog kan
»småanskaffeiser, d. v. s. anskaffelser af driftsmidler, hvis levealder må antages
ikke at overstige 3 år, eller hvis anskaffelsespris er under 800 kr., ifølge afskriv
ningslovens § 3 fuldtud fradrages). Ejheller gives der fradrag for udgifter til
emission af aktier, indskud i brancheforeninger, opnåelse af stilling hos en ny
arbejdsgiver, frivillig flytning til større lokale o. s. v.

Endelig skal udgiften have en direkte og påviselig gunstig betydning for ind
komsterhvervelsen i udgiftsåret. Som følge heraf kan udgifter til faglige sam
menkomster og lignende samt til bortgivelse af gaver til andre end kunder eller
potentielle kunder normalt ikke tillades fradraget. Ligningsdirektoratet har såle
des udtalt, at manufakturhandlere ikke ansås for berettigede til ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst at fradrage udgifterne til deltagelse i de af lands
foreningen »Erfa« afholdte landsmøder og de af medlemmerne afholdte grup
pemøder, da de omhandlede udgifter ikke kunne antages at være omfattet af
bestemmelsen i statsskattelovens § 6a.
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Visse driftsudgifter af mere generel karakter går igen i de fleste virksomhe
ders driftsregnskaber. Det gælder således repræsentationsudgifter, som man i
videst muligt omfang skal skaffe sig bilag for, hvis man vil have sikkerhed for
at få dem godkendt. På restaurationsbilag kræves det, at man noterer anled
ningen til udgiften, samt hvem der deltog. Skattevæsenet øver derimod ikke
kontrol med, om dokumenterede afholdte udgifter faktisk har været nødvendige
for driften.
Reklameudgifter skal, uanset om de har betydning for indkomstindtjeningen
over flere år, altid føres til udgift i afholdelsesåret.
Også rationaliseringsudgifter skal fradrages i udgiftsåret, med mindre det dre
jer sig om beløb, der er betydelige i forhold til virksomhedens omfang. Er dette
tilfældet, kan de efter nærmere aftale med statens ligningsdirektorat fradrages
fordelt over 5—10 år. Maskiner og inventar, der anskaffes i forbindelse med en
rationalisering, afskrives på sædvanlig måde.
Hvilke krav stilles der til regnskabsførelsen?

Man støder ofte, især hos indehavere af mindre virksomheder, på den opfat
telse, at et egentligt regnskabsmateriale, altså regnskabsbøger med bilag o. s. v.
kun kan kræves fremlagt af bogføringspligtige personer. Dette er urigtigt. En
hver har pligt til så fyldestgørende som muligt at dokumentere størrelsen af
sin skattepligtige indkomst, og opfylder han ikke denne pligt, er det skattemyn
dighedernes ret at skønne over indkomstens størrelse. Det gælder i så henseende,
at en indkomst, der ikke direkte kan dokumenteres ved lønoplysning eller lig
nende, skal kunne bestyrkes igennem et regnskab, og at der stilles visse betin
gelser med hensyn til dette regnskabs nærmere karakter, for at det kan god
kendes som grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Det er fast praksis at kræve, at et sådant regnskab — i hvert fald hvor der
er tale om mere end ganske enkelte indtægtsposter i løbet af et helt år — skal
være ført således, at det kan betegnes som »et jævnligt afstemt kasseregnskab«.
Mindstekravene for, at et sådant regnskab er fyldestgørende, er, at skatteyderen
selv eller hans ægtefælle eller medhjælper har indført indtægts- og udgifts
posterne i en regnskabsbog, og at samtlige poster, der har betydning for regn
skabsresultatet, og som påvirker den kassebeholdning, der opereres med, ind
føres i regnskabet. Dernæst er det af afgørende betydning, at der med visse
mellemrum foretages en sammentælling af en vis periodes indtægts- og udgifts
poster, og at der i forbindelse med den ved periodens begyndelse værende
kassebeholdning foretages en nøjagtig udregning af kassebeholdningens størrelse
på tidspunktet for afstemningen, og at denne beregnede beholdning afstem
mes med den faktisk tilstedeværende kassebeholdning. De skattelignende myn
digheder og landsskatteretten lægger stor vægt på, at en sådan afstemning finder
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sted, og at dette senere kan dokumenteres ved fremlæggelse af det pågældende
materiale. Ethvert forhold i regnskabet, der viser, at sådanne afstemninger ikke
har fundet sted med den fornødne hyppighed, vil uvægerligt medføre, at hele
materialet kasseres som uegnet grundlag for opgørelsen af den skattepligtige
indkomst.
Et andet spørgsmål er så, hvor ofte man kan kræve de omhandlede kasse
afstemninger foretaget. Det må her naturligvis i første række komme an på,
hvilken virksomhed det drejer sig om, idet man vel som hovedregel kan sige,
at afstemninger må finde sted, når et vist ikke alt for stort antal poster har
passeret regnskabet, og det vil atter sige, at man i en detailforretning må for
lange kasseafstemninger foretaget daglig, medens man i visse håndværksvirksom
heder, hvor der som regel kun indgår enkelte indtægtsbeløb ugentligt, muligvis
kan nøjes med at stille krav om ugentlig kasseafstemning.
De forhold, som gør det klart for skattemyndighederne, at effektive kasse
afstemninger ikke har fundet sted, er som oftest, at regnskabet helt mangler
privatkonto, at der optræder saldoposteringer, altså kassedifferencer, der kon
stateres ved månedsafslutningen eller årsafslutningen, og som ikke kan henføres
til bestemte indtægts- eller udgiftsbeløb og derfor posteres på varesalgskonto
eller privatkonto, alt efter i hvilken retning differencen går, eller at der forefin
des såkaldte negative kassebeholdninger, d. v. s. tilfælde, hvor udgifterne i en
vis periode har oversteget samme periodes indtægter med tillæg af kassebehold
ningen ved periodens begyndelse.
Et andet forhold, som må fremdrages i denne forbindelse, da det er af væ
sentlig betydning for, om kasseregnskabet kan siges at være effektivt afstemt,
er spørgsmålet om selve grundlaget for opgørelsen af indtægterne. Landsskatte
retten har altid stået på det standpunkt, at indtægterne skal opgøres på et selv
stændigt grundlag, altså enten ved registrering på strimler eller ved notater på
en strimmel i en pultkasse eller blot ved fortløbende notater i en bog eller
på en særlig liste. Det kan eventuelt også ske ved hjælp af paragonnotaer,
hvor de nummerede genparter opbevares. Derimod vil man ikke godkende en
opgørelse over varesalget alene baseret på en optælling af kassebeholdningen
ved dagens slutning med tillæg af dagens udgifter enten ifølge bilag eller
noteringer i kassebogen og med fradrag af kassebeholdningen ved dagens eller
periodens begyndelse.
Varelagernedskrivning.

Indtægten ved salg af virksomhedens produkter er, hvad enten det er en
handelsvirksomhed eller en fabrikationsvirksomhed, den vigtigste indtægtspost i
regnskabet. Ved opgørelsen af varesalget udgøres indtægtssiden af samtlige ind
gåede og tilgodehavende beløb for de i årets løb solgte varer — og denne post
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kan ikke lovligt varieres — og her overfor står vareforbruget, den vareomkost
ning, som har måttet afholdes for at opnå salgsindtægten. Det er vareforbruget,
man gennem lagerne dskrivningsreglerne kan påvirke, og det sker ved at variere
værdiansættelsen for det ved regnskabsårets udløb foreliggende lager.
Lagernedskrivningsreglerne er af central betydning for de erhvervsdrivende af
følgende grunde:
a) Lagemedskrivninger influerer på bruttofortjenesten og dermed på årsre
sultatet.
b) Lagernedskrivning giver en skattemæssig sikring mod prisfald.
c) Lagernedskrivning muliggør en legal skattemæssig udjævning af svingende
indtægter.

Eksempel:
ad a)
Opgørelse uden nedskrivning.
Omsætning .................................................................................
Varekøb .............................................................. 100.000 kr.
Varebeholdning primo..................................... 600.000 »
Varebeholdning ultimo.....................................

1.000.000 kr.

700.000 kr.
200.000 »
»

Vareforbrug .................................................................................

500.000

Bruttofortjeneste ......................

500.000 kr.

Opgørelse med nedskrivning.
Omsætning ..............................
Varekøb ..................................... ........................
Varebeholdning primo.............

1.000.000 kr.

100.000 kr.
600.000 »

700.000 kr.
Varebeholdning ultimo...........
-H 35 %.....................................

200.000 kr.
70.000 »

130.000 »

Vareforbrug..............................

570.000

Bruttofortjeneste ......................

430.000 kr.

»

Konklusionen er, at lav ansættelse af slutlageret betyder stort vareforbrug over
for den konstaterede indkomst og dermed tilsvarende mindre bruttofortjeneste.
— Omvendt betyder høj ansættelse af slutlageret mindre vareforbrug i forhold
til indtægten og dermed tilsvarende højere bruttofortjeneste.
ad b) Når man — som i eksemplet vist — nedskriver slutlageret, betyder det,
at man opgør årets resultat under den forsigtige forudsætning, at slutlageret ikke
kan værdiansættes til (altså forventes at indbringe) mere end dets nedskrevne
29
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værdi, når det til sin tid vil blive solgt. Hvis det blev optaget til fuld kostpris,
men alligevel ikke indbragte så meget, var årets resultat — og dermed også
skattetilsvaret heraf — ansat for højt. Der ligger altså i nedskrivningen en skatte
mæssig sikring mod prisfald på det indkøbte lager. I det omfang, lagervarerne
senere sælges over deres nedskrevne værdi, vil bruttofortjenesten blive så meget
højere og dermed også skatteindtægten, men beskatningen sker da først, når for
tjenesten er indvundet.
ad c) Af eksemplet fremgår, at den pågældende erhvervsdrivende frit kan
ansætte sin bruttofortjeneste inden for intervallet 500.000 kr. og 430.000 kr., og
der ligger heri også mulighed for at kunne udjævne svingende årsindtægter, hvil
ket er betydningsfuldt under et progressivt skattesystem. Der går altså ikke nogen
indkomst uden om beskatning, men man kan forskyde indtægten, således at
man sigter på at blive beskattet af sin gennemsnitlige årsindtægt.
Lagernedskrivningsregleme forlænges ved et cirkulære fra skattedepartemen
tet én gang om året. Hovedreglen går ud på, at der kan nedskrives indtil 35 %.*)
Lageret kan herefter ansættes til en værdi mellem 100 % og 65 % af dets
værdi opgjort til dags- eller kostpris, efter hvad der er lavest af disse to.
Alle former for varer omfattes af reglerne, råvarer, hel- og halvfærdige be
arbejdede varer samt hjælpevarer i produktionen, såsom brændsel, emballage
etc., ja endog reklamevarer.
Tilsvarende nedskrivning kan endvidere foretages på varepartier, der er købt
på bindende kontrakt, og som endnu ikke er videresolgt. Nedskrivning sker her
regnskabsmæssigt ved at opføre nedskrivningsbeløbet på en særskilt passivpost
i status, og ved det følgende årsregnskab tages beløbet til indtægt. Nedskrivnin
gen på bestilte varer beregnes som hovedregel til (højst) det beløb, hvormed
den aftalte købspris overstiger de bestilte varers værdi til dagspris med fradrag
af 35 %. Nedskrivningen kan ikke uden særskilt tilladelse fra statens lignings
direktorat omfatte et større kvantum end en fjerdedel af virksomhedens nor
male årsindkøb af varer inden for vedkommende varegruppe.
Ukurante varer omfattes ikke af varelagercirkulæret.**) For disses vedkom
mende sker der først en reduktion af disse varers værdi til en formodet dagspris
og derefter sædvanlig nedskrivning efter de ovenfor omtalte regler.
Afskrivninger.
Et andet middel til at opnå en tidsmæssig gunstig fordeling af indkomsten
er muligheden for foretagelse af skattefri afskrivninger. Når en virksomhed an*) Efter manuskriptets færdiggørelse er denne procentsats ved Finansministeriets bekendt
gørelse af 13. maj 1965 ændret til 30%. Ændringen gælder også afskrivning på bindende kon
trakt.
**) Varer, om hvilke man ved, at de vil være umoderne næste år, må formentlig betragtes som
ukurante.
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skaffer en maskine eller et andet driftsmiddel, som måske kan vare i 10 år, vil det
ikke være rimeligt at betragte købesummen som en udgift i anskaffelsesåret,
men denne udgift må på en eller anden måde fordeles — eller afskrives —
over maskinens levetid. Afskrivningerne, der jo skal være udtryk for en værdi
forringelse på grund af slid og ælde, vil dog aldrig kunne blive helt korrekte.
Dels kan man ikke på forhånd sige, hvor lang levetid en maskine vil have, dels
er det ingenlunde givet, at det vil være rigtigt at fordele værdiforringelsen lige
ligt gennem årene, idet det udmærket kan tænkes, at maskinen falder stærkt
i værdi i det første år og senere måske bevarer sin værdi nogenlunde uændret,
indtil kort førend den på grund af slid eller teknisk forældelse må udskiftes.
Denne den vigtigste af de faste udgifter, afskrivningen, er således — objek
tivt set — af en så usikker karakter, at det vil være rimeligt at søge at gøre
denne udgift lidt mindre fast, og på dette punkt har skattelovgivningen her i
landet indført en ikke ringe elasticitet. Tidligere kendte man kun afskrivninger
med lige store årlige beløb (lineære), men for visse områder har man dog
også kendt til foretagelse af ekstraordinære afskrivninger. Ved afskrivningsloven
af 6. juli 1957 — som optrykt ved lovbekendtgørelse af 4. juni 1958 — er
systemet imidlertid lagt helt om og derved bragt i bedre overensstemmelse med
erhvervslivets ønsker.

Redegørelse for afskrivningsprincipperne.

Ved afskrivningsreformen i 1957 blev der givet regler for, hvordan afskriv
ninger skal foretages på
A. Maskiner, inventar o. lign, driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervs
mæssigt.
B. Maskiner, inventar o. lign, driftsmidler, der benyttes såvel erhvervsmæssigt
som privat.
C. Skibe til erhvervsmæssigt brug.
D. Bygninger og bygningsinstallationer.

ad A: Lovens princip er det, at samtlige en virksomheds aktiver indenfor
denne gruppe skal figurere på en fælles aktivkonto og afskrives under ét, altså
ikke særlig afskrivning for hvert enkelt aktiv.
Den årlige afskrivning foretages på saldoværdien, d. v. s. på det beløb, som
den fælles konto udviser ved årets begyndelse med tillæg af købesummen for
nyanskaffede aktiver og med fradrag af salgssummen for afhændede aktiver.
Ved årets udgang nedskrives herefter kontoen med den valgte afskrivning, og
den således opståede saldo danner udgangspunktet for det næste års afskrivning.
Afskrivningsgrundlaget er altså aktivernes værdi efter tidligere års foretagne
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afskrivninger, og da afskrivningsgrundlaget derved nedsættes hvert år, kaldes
denne metode for »degressiv« afskrivning. Almindeligvis anvender man også
udtrykket saldoafskrivning.
Afskrivningerne kan i princippet fortsættes, indtil aktiverne er fuldt afskrevne,
og der skal altså ikke som tidligere henstå et minimumsbeløb, en scrapværdi.
På den således beregnede saldoværdi kan den erhvervsdrivende skatteyder
selv år for år fastsætte, hvilken (hele) afskrivningsprocent han vil benytte mel
lem 0 og 30 % ; der kan ikke i et enkelt år afskrives mere end 30 %.
For aktiver, hvis værdi er under 800 kr., eller hvis fysiske levetid ikke er
over 3 år, gælder som nævnt den særlige regel, at de kan afskrives med det
samme, altså således at udgifterne ved anskaffelsen kan tages over virksomheder
nes driftsregnskab.
Spørgsmålet om, hvorvidt avance eller tab, der konstateres ved salg af de her
omhandlede aktiver, skal medtages ved opgørelsen af virksomhedens skatteplig
tige indkomst, er i virkeligheden løst igennem selve den metode, som loven
anviser. Som nævnt skal salgssummen for solgte aktiver fradrages den fælles
saldo før opgørelsen af afskrivningsgrundlaget. Dette betyder, at hvis et aktiv
er solgt med fortjeneste i forhold til dets nedskrevne værdi, vil den fælles saldo
blive reduceret med et større beløb end det solgte aktiv tidligere repræsenterede
(nemlig med fortjenesten), men når aktivsaldoen bliver lavere, reduceres også
muligheden for afskrivning, og dette betyder atter, at salgsavancen kommer til
beskatning gennem formindsket afskrivning i de følgende år.

Omvendt vil salg af et aktiv til en lavere pris end den nedskrevne værdi —
altså med tab — føre til, at den resterende saldo ikke formindskes med det
solgte aktivs bogførte værdi, men kun med den lavere salgssum. Derved kan der
i de følgende år foretages større afskrivninger, og derigennem bliver det tab,
som lides på det solgte aktiv, ført til udgift i de følgende år.
Det kan her tilføjes, at forsikrings- og erstatningssummer sidestilles med salgs
beløb.
Ved salg af et aktiv kan det udmærket tænkes, at der er afskrevet så stærkt
på de øvrige aktiver, at saldoen efter salget af enkelte aktiver bliver negativ.
En sådan negativ saldo er i virkeligheden udtryk for, at der foreligger en ikke
beskattet fortjeneste på salg af aktiver, og loven bestemmer da også, at den
negative saldo skal tages til skattepligtig indtægt, hvis den ikke senest i løbet
af det efterfølgende regnskabsår er udlignet i anskaffelsessummen for andre
aktiver. I særlige tilfælde kan finansministeriet dog forlænge denne frist.

Hvis en virksomhed afstås, og der foretages en samlet afhændelse af drifts
midlerne, beskattes avancen med »særlig indkomstskat« på 30 % af det beløb,
hvormed den overstiger 1.000 kr. Denne særlige indkomstskat er ikke fradrags
berettiget.
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Til illustration af, hvordan det gældende afskrivningssystem fungerer, skal her
gives et eksempel:

Aktivsaldo pr. 1. januar 1964 ..................................................
Købt i 1964 .................................................................................

200.000 kr.
40.000 »

-4- solgt i 1964 ............................................................................

240.000 kr.
20.000 »

Saldo pr. 31. december 1964 før afskrivning............................
Afskrivning 30 % heraf...............................................................

220.000 kr.
66.000 »

Saldo pr. 1. januar 1965 ...........................................................
Hvis der i 1965 ikke foretages køb eller salg, kan der pr. 31.
december 1965 afskrives 30 % ..............................................

154.000 kr.

Saldo pr. 1. januar 1966 ...........................................................

107.800 kr.

46.200 »

ad B: Denne gruppe, der også kaldes driftsmidler med blandet benyttelse, om
fatter især personbiler, der bl. a. benyttes til ejerens private kørsel.
Disse driftsmidler opføres ikke på den fælles aktivsaldo, men der oprettes en
aktivkonto for hvert enkelt driftsmiddel.
Selve afskrivningsprincipperne (satser og saldoafskrivning) er de samme som
de, der gælder for egentlige driftsaktiver, men princippet er her det, at man
skal opgøre, hvor stor en del af driftsmidlets benyttelse der er privat, og af de
foretagne afskrivninger kan herefter kun en andel, der svarer til den erhvervs
mæssige benyttelse, fradrages i den skattepligtige indtægt. På tilsvarende måde
skal avance og tab ved salg m. v. henholdsvis lægges til eller trækkes fra den
skattepligtige indkomst med den brøkdel, der svarer til driftsmidlets erhvervs
mæssige benyttelse.
ad C: For skibe til erhvervsmæssig brug gælder med visse afvigelser afskriv
ningsprincipper af samme karakter som for andre egentlige driftsaktiver.
ad D: De bygninger, hvorpå afskrivninger overhovedet kan foretages, kan i
denne forbindelse karakteriseres som fabriksbygninger, hvorimod bygninger in
deholdende beboelse, kontorer og butikker ikke kan afskrives.
Dog kan særlige installationer såsom centralvarmeanlæg, elevatorer o. lign,
afskrives også i bygninger, som ikke iøvrigt afskrives, men herfra gælder atter en
undtagelse, idet installationer i én- og tofamilieshuse ikke kan afskrives.
Ved bedømmelsen af spørgsmålet om, hvorvidt — og i hvilket omfang — en
erhvervsbygning er afskrivningsberettiget, ser man på, om brugen af den har
medført en slitage, som ikke har kunnet udbedres ved almindelig vedligehol
delse, hvortil udgifterne har kunnet fradrages som driftsudgifter. Hvorvidt en
sådan slitage har foreligget, har man afgjort efter en konkret bedømmelse, idet
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man særlig har lagt vægt på antallet, arten og størrelsen af de i bygningen an
vendte maskiner samt på opførelsesmaterialemes beskaffenhed.
Forud for afskrivningsloven var det almindeligvis således, at fabriksbygninger
inden for tekstilbranchen tillodes afskrevet med 2 °/o eller i nogle tilfælde med
1 °/o, men efter lovens ikrafttræden har man været udsat for, at virksomheder,
som tidligere har haft afskrivningsret, nu er blevet nægtet adgang til afskriv
ning. Sådanne og andre tilfælde af nægtelse af afskrivningsret har foranlediget,
at Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål i 1963 anmodede finansmini
steren om, at adgangen til at afskrive på erhvervslivets driftsbygninger indenfor
den eksisterende lovramme administreredes så rummeligt som muligt. Man hen
viste i denne forbindelse til, at det af forarbejderne til afskrivningsloven og det
senere cirkulære om loven fremgik, at der ikke var tilsigtet nogen skærpelse af
skattepraksis.
I sit svar oplyste ministeren, at statens ligningsdirektorat overfor ham havde
udtalt, at der ikke var sket nogen ændring i direktoratets syn på dette område,
og at man i tvivlstilfælde snarere burde indrømme afskrivning. Dog kunne man
ikke se bort fra, at det forhold, at afskrivningsretten har haft betydning for an
vendelsen af ekstraafskrivninger og benyttelsen af investeringsfondsmidler —
som begge omtales nedenfor — har medført, at man ved ligningen i større om
fang end tidligere har været opmærksom på, om en afskrivning i det enkelte
tilfælde var berettiget.

Denne usikkerhed i praksis, som jo i det væsentlige har hvilet på den kends
gerning, at man for tekstilproduktionsbygningers vedkommende foretog en kon
kret vurdering med hensyn til, om bygningen kunne antages at kunne opret
holdes ved normale fradragsberettigede vedligeholdelsesforanstaltninger, har
været utilfredsstillende såvel for de skattepligtige som for de skattelignende
myndigheder. En løsning på problemet synes imidlertid nu at være i sigte, idet
landsskatteretten i nogle kendelser, som er afsagt netop ved afslutningen af
arbejdet med nærværende værk, synes at have taget principiel stilling til pro
blemet. Af de pågældende kendelser synes man at kunne udlede, at man frem
tidig vil godkende en almindelig afskrivningssats på 1 °/o på alle bygninger, som
kan karakteriseres som fabrikker af den omhandlede art. Det vil jævnlig kunne
medføre vanskelighed at afgrænse begrebet »fabrik«, men man må formentlig
kunne lægge til grund, at der skal være tale om en egentlig fabriksbygning. Et
par rum i en kælder vil sikkert ikke kunne godkendes som fabrik. At man fast
lægger en fælles afskrivningssats på 1 °/o vil formentlig ikke kunne udelukke, at
den enkelte skatteyder kan få ret til en større afskrivning, hvis han kan doku
mentere en sådan adkomst, hvad der f. eks. vil kunne tænkes i tilfælde, hvor
man bevidst opfører en bygning af særlig dårlig kvalitet under indtryk af den
hurtige udvikling indenfor branchen.
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Afskrivningsgrundlaget er bygningens anskaffelsessum, hvilket vil sige dens
opførelses- eller købesum, men det må fremhæves, at det kun er anskaffelses
summen for selve bygningen, således at købesummen for grunden falder uden
for; endvidere er kurstab ved prioritering udtrykkelig udelukket fra afskrivning.
Ved afskrivningernes fastsættelse lægger man vægt på bygningens forventede
levetid, og afskrivningerne fordeles med lige store beløb over denne levetid. Når
en bygning skifter ejer, vil den nye ejer uafhængigt af de afskrivninger, som den
tidligere ejer har foretaget, kunne afskrive på det beløb, han har givet for byg
ningen med en procent, der fastsættes i forhold til bygningens restlevetid ved
hans erhvervelse. Hvis den oprindeligt beregnede levetid er udløbet, eller hvis
der er mindre end 10 år tilbage af den, vil den nye ejer dog ikke kunne afskrive
anskaffelsessummen på mindre end 10 år.
Uden hensyn til, på hvilken tid af året en bygning er anskaffet, kan der alle
rede i anskaffelsesåret foretages et fuldt års afskrivning.
Det vigtige spørgsmål, hvorledes der skal forholdes, hvis en del af bygningen
anvendes til ikke-afskrivningsberettigede formål (kontorlokaler m. v.) har lands
skatteretten i de nævnte for ganske nylig afsagte kendelser tilsyneladende afgjort
derhen, at der anlægges en noget mere large synsmåde med hensyn til disse
accessoriske lokaler, end hvad der tidligere har været tilfældet. I hidtidig praksis
har man antaget, at kun i tilfælde hvor de accessoriske lokaler udgjorde en
mndre væsentlig del (op til ca. 20%) af den samlede bygning, havde man
adgang til at afskrive på den fulde anskaffelsessum. I de nævnte kendelser
godkender man afskrivning på accessoriske lokaler, der udgør helt op til ca. 40 %
af de samlede lokaliteter. Det naturlige modstykke til denne praksisændring må
være en tilsvarende større strenghed — slet ingen afskrivning — hvor de ac
cessoriske lokaler har overvægt. Det anførte kan ikke gælde, hvis de accessoriske
lokaler er anbragt i en særlig bygning, som ikke vil kunne gøres til genstand for
afskrivning. I så fald må sædvanlig fordeling af afskrivningsgrundlaget finde
sted. Det må være en forudsætning for fuld afskrivning, at den bygning eller
del af bygning, der ønskes afskrevet, fremtræder som en enhed, og at den ude
lukkende anvendes til produktion af tekstilvarer og til administration m. v. i
forbindelse hermed.
Foruden disse almindelige afskrivninger på bygninger giver loven adgang til
at foretage ekstraafskrivninger på nyanskaffede afskrivningsberettigede bygnin
ger, og dette gælder uanset om bygningerne er nybyggede eller ej.

Ekstraafskrivning kan foretages indenfor de første 10 år efter anskaffelsen, og
denne afskrivning kan omfatte op til 40 % af opførelses- eller købesummen, men
kan dog ikke i det enkelte år overstige 10 % heraf. Hvis en bygning således er
erhvervet for 1 mill, kr., og dens levetid er anslået til 50 år, vil der ordinært
kunne afskrives 2 % eller 20.000 kr. Derudover vil der kunne ekstraafskrives
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40 % eller 400.000 kr. indenfor de første 10 år, dog ikke i noget enkelt år mere
end 100.000 kr. Anvendes retten til ekstraafskrivning fuldtud, vil det ses, at byg
ningen vil være fuldt afskrevet i løbet af 30 år, idet afskrivningssatsen på 2 %
kan anvendes uden hensyn til de foretagne ekstraafskrivninger, hvorfor det kun
bliver de resterende 60 °/o eller 600.000 kr., som skal afskrives ordinært.
Ved salg af bygninger, hvorpå der kun er foretaget ordinære afskrivninger,
kan der blive tale om beskatning af fortjenesten som skattepligtig »særlig ind
komst« i medfør af lovbekendtgørelserne af 13. juni 1961 og 4. juli 1963 om
særlig indkomstskat. For salg, der finder sted inden 1. januar 1966, er det som
hovedregel en betingelse, at ejendommen er erhvervet den 1. januar 1949 eller
senere.. Hvis sælgeren er spekulant eller ejendomshandler, beskattes fortjenesten
efter de almindelige regler fuldtud som skattepligtig almindelig indkomst.
Har bygninger på den afståede ejendom i ejerens besiddelsestid været genstand
for ekstraafskrivning, skal den efter de særlige regler i afskrivningslovens § 28
opgjorte fortjeneste tillige medregnes ved opgørelsen af særlig indkomst. Efter
disse regler skal avance ved salg i forhold til den nedskrevne værdi beskattes hos
sælgeren, dog kun for så vidt angår de på bygningen over den skattepligtige ind
komst foretagne ordinære og ekstra afskrivninger. Denne beskatning opretholdes
ved siden af beskatning af den efter de ovenfor nævnte regler opgjorte fortjene
ste til svarelse af særlig indkomstskat, idet de foretagne afskrivninger efter disse
regler ikke kommer i betragtning ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste.
Forsikrings- eller erstatningssummer sidestilles med salgssummer. Dog kan for
sikrings- eller erstatningssummer for en skadelidt bygning på begæring fritages
for avancebeskatning, såfremt summen anvendes til bygningens genopførelse. I så
fald skal avancen dog forlods afskrives på den genopførte bygning.
Henlæggelse til investeringsfonds.
Ordningen med skattefri henlæggelse til investeringsfond, som indførtes sam
tidig med den nye afskrivningslov i 1957, udgør som bekendt et supplement til
denne lov, hvorved der på samme måde som ved de indenfor visse grænser valg
fri afskrivninger gives den skattepligtige mulighed for at udøve en vis indflydelse
på indkomstens fordeling over de forskellige skatteår.
Loven foreskriver, at henlæggelse kan foretages af enhver selvstændig erhvervs
drivende person såvel som selskaber, foreninger, institutioner m. v., der driver
erhvervsmæssig virksomhed, dog bortset fra brugsforeninger og produktions- og
salgsforeninger samt dødsboer. Henlæggelserne kan fradrages i den skattepligtige
indkomst i henlæggelsesåret. Mindstegrænsen for henlæggelser er 500 kr., og hen
læggelsen kan højst andrage 15 °/o af årsoverskuddet opgjort som den skatteplig
tige indkomst med tillæg af fradragne skatter og renteudgifter, men med fradrag
af rente- og udbytteindtægter.
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Henlæggelsen til investeringsfonds foregår ved, at man inden udløbet af fristen
for selvangivelse for henlæggelsesåret — men efter udløbet af dette — indsætter
halvdelen af henlæggelsesbeløbet på en spærret konto i en dansk bank eller spare
kasse. Henlæggelserne forrentes af pengeinstituttet, og renterne er sædvanlig
skattepligtig indkomst. Hvis den skattepligtige ikke fører regnskab, skal hele
henlæggelsesbeløbet dog indsættes. Er indskuddet alene foretaget med halvdelen,
og viser det sig senere, at regnskabet ikke kan godkendes som grundlag for op
gørelsen af den selvangivne indkomst, indrømmes fradrag alene for det hensatte
beløb.
Investeringsfondsmidler skal benyttes til forlods afskrivning på anskaffelses
udgifter til maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes
erhvervsmæssigt, skibe til erhvervsmæssigt brug samt bygninger, der kan gøres
til genstand for skattemæssig afskrivning.
Benyttelsen af henlæggelsesbeløbet kan tidligst ske et år fra tidspunktet for
indsættelsen, og beløbet skal være anvendt i sin helhed inden 10 år efter udløbet
af henlæggelsesåret. Finansministeren kan dog dispensere fra fristen. Henlæggel
sen kan kun benyttes til forlods afskrivning på et aktiv i det første år, hvor af
skrivning iøvrigt kan foretages på det pågældende aktiv, og det forlods afskrevne
beløb kan ikke fradrages ved opgørelsen af anvendelsesårets skattepligtige ind
komst, idet beløbet jo allerede er fradraget ved henlæggelsen. Afskrivning på det
forlods afskrevne aktiv sker herefter på grundlag af aktivets anskaffelsespris med
fradrag af forlodsafskrivningen. Henlæggelserne kan ikke fradrages ved opgørel
sen af den skattepligtige formue, men skal medregnes i denne.
Er midlerne ikke benyttet inden 10 års fristens udløb, medregnes det ubenyt
tede beløb — med tillæg af 5 % for hvert år fra henlæggelsesårets udløb — i
den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen udløber. Henlæg
gelser kan efter særlig tilladelse fås frigivet til andet brug inden 10 års fristens
udløb.
Ved misbrug af investeringsfondshenlæggelser, d.v.s. disposition over en hen
læggelse til andet formål end til forlods afskrivning på driftsmidler, der omfattes
af ordningen, skal der foretages efterbeskatning af henlæggelserne gennem for
højelse af henlæggelsesårenes skatteansættelser med det pågældende beløb, og
det herved fremkomne skatteefterkrav skal forhøjes med et tillæg på 100 °/o.
Skattemæssige fordele og ulemper ved valg af virksomhedsform.

Det er næppe muligt at opstille nogen direkte sammenligning mellem, hvad
en given virksomhed skal betale i skat alt efter, om den drives under personlig
ansvarlig ledelse eller som aktieselskab, men der kan fremhæves nogle momenter,
der viser, hvilke faktorer der er bestemmende for, om den ene eller anden juri
diske form skattemæssigt vil betale sig bedst:
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Hvis en virksomhed, der reelt er en enkeltmandsvirksomhed, organiseres som
aktieselskab, kan den erhvervsdrivende opnå en vis fordeling af sin samlede ind
komst, hvorved han kan tage brodden af den progressive beskatning og samtidig
sikre sig en jævnt flydende, personlig indkomst (lønnen). I aktieselskabet er di
rektørlønnen, tantième og bestyrelseshonorarer fradragsberettigede udgifter, og
da disse beløb altså kun beskattes hos modtageren (direktøren og eventuelt hans
kone, der, hvis hun er bestyrelsesmedlem etc., yderligere kan opnå hustrufra
drag), undgår man både den for aktieselskaber karakteristiske dobbeltbeskatning
hos selskab og aktionærer, og opnår også at afdæmpe progressionens virkninger.
Udbytte fra selskabet dobbeltbeskattes derimod, og det er derfor en ikke sjælden
foreteelse, at direktøren søger at camouflere beløb, der i virkeligheden er udbytte
(dividende), som løn, tantième, udgifter til pensions- eller anden forsørgelses
ordning for ham eller nære pårørende. Skattevæsenet er vågent overfor sådanne
forhold, og mener man, at der klart foreligger »maskeret udbytte«, bliver sådanne
ekstraordinært store lønninger, pensionsudgifter, bestyrelseshonorarer etc. tillige
beskattet hos selskabet som indkomst, der er udloddet. Man gennemtvinger her
ved den dobbeltbeskatning, som søges undgået.
Spørgsmålet om, hvorvidt det skattemæssigt set bedst betaler sig at organisere
virksomheden på den ene eller anden måde, afhænger af en sammenligning mel
lem på den ene side de personlige skatter, som indehaveren af et personligt firma
må betale af virksomhedens overskud (og med hensyntagen til, at hans øvrige
indkomst tillægges virksomhedens overskud og beskattes sammen med dette), og
på den anden side dels de personlige skatter af arbejdsvederlag og udbytte og
øvrige indtægt, dels selskabsskatterne af den samlede indkomst hos selskabet,
såvel den henlagte som den udloddede del.
Generelt kan det som vejledning siges, at aktieselskabsformen ikke betaler sig,
hvis man ønsker at disponere til private formål over så meget som muligt af ind
tjeningen, men ønsker man at benytte selskabet som en »sparebøsse«, er aktie
selskabsformen hensigtsmæssig.

Aktieselskabsbeskatningen
har, indtil reformen af selskabsbeskatningen gennemførtes ved en lov af 11. juni
1960, været endog særdeles uoverskuelig. Med virkning fra og med skatteåret
1962/63, d.v.s. selskabernes regnskabsår 1961, er der imidlertid sket en gennem
gribende forenkling og reform af denne del af skatteområdet.
Reglerne for opgørelsen af selskabernes skattepligtige indkomst er det område,
der er blevet mindst berørt af reformen. Principielt er det ensartede regler, der
følges ved opgørelsen af, hvad der er skattepligtig indkomst og fradragsberet
tigede omkostninger for selskaber og for personer.
På et specielt område sker dog en vis disfavorisering af selskaber i sammen-
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ligning med personer, idet indkomster, der henhører under kategorien »særlig
indkomst«, hvorved forstås en lang række forskellige indkomster af eengangsnatur (f. eks. ved afhændelse af good-will, en virksomheds maskinpark i for
bindelse med virksomhedens salg og af dens driftsbygninger og lignende) hos
personer beskattes med »særlig indkomstskat«, nemlig 30 °/o ikke-fradragsberettiget skat, hvorimod de samme indkomster hos selskaber beskattes med alminde
lig selskabsskat, der er på 44 °/o med halv fradragsret, eller reelt ca. 35 °/o, som
omtalt nedenfor.

Overkurs indvundet ved aktieudstedelse samt udbytte på »egne aktier«, d.v.s.
på aktier, som selskabet selv besidder indenfor de af selskabet udstedte aktier, er
indkomstskattefri.
Endvidere gælder, at der kan fås skattefritagelse for indkomstskat af det aktie
udbytte, som et moderselskab får på sine aktier i datterselskaber. Dette udbytte
er jo allerede een gang blevet beskattet som indkomst i datterselskabet. Denne
såkaldte »datterselskabslempelse« kan opnås, når moderselskabet ejer mindst
25 °/o af aktierne i datterselskabet.
Forinden selskabsskatten beregnes, reduceres den opgjorte skattepligtige ind
komst med halvdelen af den i regnskabsårets løb betalte selskabsskat samt end
videre med det såkaldte indkomstjradrag.
Skattefradraget gælder — i modsætning til personskatter, der kan fradrages
fuldtud — kun halvdelen af skatten. Dette hænger sammen med, at udviklingen
forud for selskabsskattereformen havde medført, at kun henved halvdelen af sel
skabsskatterne var fradragsberettigede, og ved reformen ønskede man at fast
holde skattefradragsreglen alene i det omfang, som den hidtil havde haft.
Indkomstfradraget går ud på, at halvdelen af et selskabs skattepligtige ind
komst er skattefri, dog højst et beløb svarende til 2^2 °/o af aktiekapitalen, hvil
ken grænse bliver aktuel i langt de fleste tilfælde. Begrundelsen for dette fradrag,
der også har sin oprindelse i den tidligere gældende lovgivning, er, at man ønsker
i et vist omfang at fritage en beskeden forrentning af aktiekapitalen for dobbelt
beskatning.

Selskabsskatten blev tidligere udskrevet efter progressive skalaer, men er nu
proportional, idet den som nævnt uanset indkomstens størrelse udskrives med
44 %. Den reelle beskatning af selskaberne ligger dog som anført kun på ca.
35 °/o af den skattepligtige indkomst, når hensyn tages til, at denne reduceres
med skatte- og indkomstfradrag.
Samtidig med reformen af aktieselskabsbeskatningen gennemførtes en udvi
delse af beskatningen af aktionærer. Dette skete ved, at der indførtes »særlig
indkomstskat« med 30 % af 2/s af den fortjeneste, som aktionærer opnår ved
salg af aktier efter den 1. januar 1962 samt ved salg af friaktier og tegningsretter
og i form af likvidationsprovenu ved et selskabs ophør. Tab ved salg af aktier
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kan modsvarende fradrages for 2/s’s vedkommende i den opgjorte særlige ind
komst eller, hvor sådan ikke findes, i den almindelige skattepligtige indkomst.
De nye regler gælder ikke for aktiespekulanter — hvorved ifølge loven forstås
personer, der videresælger aktier, som de har besiddet i mindre end 2 år — idet
disse som hidtil indkomstbeskattes på normal måde af fortjenesten.

Virksomhederne og medarbejdernes skatter.
Virksomhedernes ledelser har efterhånden i stigende grad fået tildelt forskel
lige opgaver med hensyn til medarbejdernes skatter, og jo større en virksomhed
er, jo større vil naturligvis disse opgaver blive.
Løsningen af en del af disse opgaver har naturligvis frivillighedens karakter.
Således har adskillige virksomheder oprettet interessekontorer, som administrerer
en del af medarbejdernes løn og herunder sørger for betaling af skatter.
Derimod er det selvsagt ikke frivilligt, når en virksomheds ledelse af skatte
myndighederne får pålæg om at tilbageholde medarbejdernes skatterestance i
lønnen. Herom indeholdes regler i stats- og kommuneskattelovgivningen, som bl.
a. bestemmer, at skattevæsenet kan pålægge en arbejdsgiver at tilbageholde en
vis del — for familieforsørgere højst 25 °/o og for andre skatteydere højst 40 %
— af medarbejdernes løn og at indbetale de tilbageholdte beløb til skattevæsenet.
Såfremt den skyldige skatteyders arbejdsvederlag består af beløb, som han selv
indkræver på arbejdsgiverens vegne, er arbejdsgiveren endvidere forpligtet til at
foretage de ændringer i afregningsformen, der er nødvendig for, at begæringen
om løntilbageholdelsen kan eftekommes.
Det er klart, at disse foranstaltninger betyder en forøget arbejdsbyrde for ar
bejdsgiveren, og det kan i mange tilfælde heller ikke undgå at få en dårlig ind
flydelse på forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, når det på denne
måde afsløres, at medarbejderen ikke selv har evnet at sørge for sin skattebetaling.
Det er imidlertid forståeligt, at samfundet benytter sig af denne nærliggende og
meget effektive inddrivningsform over for skatterestanter. De ubehagelige virk
ninger, der for arbejdsgiveren kan være knyttet til påbud om løntilbageholdelse,
bør ikke afholde ham fra at efterkomme den fremsatte begæring, idet det i lov
givningen er bestemt, at den arbejdsgiver, der forsømmer de ham i overensstem
melse hermed påhvilende pligter, bliver ansvarlig for det deraf følgende tab.
I denne forbindelse må også nævnes det omfattende arbejde, som arbejds
giverne har med at meddele skattevæsenet oplysninger om de til de ansatte til
bagebetalte lønninger. Det er for kontrollens skyld pålagt arbejdsgivere indenfor
de fleste områder at meddele skattemyndighederne alle oplysninger om de til
medhjælperne i løbet af et kalenderår udbetalte lønninger, provisioner m. v., og
det er forbundet med strafansvar ikke at opfylde oplysningspligten.
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FORSKNING OG FORSØG

Forskning og forsøg

FORSKNING OG FORSØG
af afdelingsingeniør Tormod Sørensen.
En forbavsende stor del af de ting, vi bruger til daglig, viser sig ved nærmere
eftersyn at bestå af eller indeholde materialer, som overhovedet ikke eksisterede
for 25 år siden. Lad os f. eks. se på varerne i en herre-ekviperingshandel. Cotton
coats svarede indtil for få år siden til deres navn, idet de bestod af bomulds
poplin. Nu træffer man i en stor del af udvalget etiketter, der fortæller, at varen
består af 65 eller 67 % »Terylene«, »Tetoron«, »Trevira« eller et andet fantasi
navn og 35 eller 33 % bomuld. Disse navne er varemærker for polyesterfibre,
d. v. s. syntetiske fibre af en type, som var ukendt for 15 år siden. Mange
cotton-coats er permanent imprægneret, f. eks. med »Scotchgard«, der er et så
kaldt flourcarbon-polymerisat, et kemikalium, som var ukendt for blot 10 år
siden. Habitter og jakker er i de fleste tilfælde endnu fremstillet af uld, men
som stivende materiale i jakken findes ofte plast-imprægneret indlægsstof af
en type, som ikke kendtes før krigen. For løse benklæder er det snarere reglen
end undtagelsen, at stoffet er fremstillet af en blanding af polyesterfibre og uld.
For slips gælder det, at størstedelen af udvalget består af polyesterfibre. Skjorter
af almindelig bomuldspoplin findes stadig, men de udgør næppe en stor del af
udvalget. Herudover findes de såkaldte »strygefri« bomuldsskjorter, der er frem
stillet af bomuldsstof, som er krølægte imprægneret, ofte ved processer, som var
ukendt for 10—15 år siden; endvidere varer af polyester-bomuld-blandinger,
samt skjorter af nylon eller »Perlon«, d. v. s. syntetiske fibre, som blev opfundet
for 25 år siden. Strømper og sokker findes som regel i stort udvalg i crêpe-nylon,
d. v. s. et materiale, som var ukendt for 15 år siden; dette betyder dog ingen
lunde, at de uldne sokker er slået af marken, men for disse gælder praktisk talt
altid, at de er forstærket med nylon eller »Perlon« i hælen.
Disse eksempler viser tydeligt, i hvor høj grad nye materialer har vundet ind
pas selv på et så konservativt felt som herrebeklædning. Her er endda kun nævnt
selve materialerne. Det kan yderligere nævnes, at stofferne i mange tilfælde er
farvet med farvestoffer, der er opfundet indenfor den sidste snes år, er fremstil
let på maskiner med en produktionskapacitet, som det var umuligt at opnå før
krigen, og i nogle tilfælde på maskintyper, som simpelthen ikke eksisterede, og
under fabrikationen er behandlet med vaskemidler eller andre hjælpestoffer,
som var ukendte for 25 år siden.
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En af de væsentligste årsager til denne voldsomme udvikling er den bevidste
udnyttelse af naturvidenskabelige erkendelser, som er et karakteristisk træk for
den moderne industri. Der er ikke alene tale om, at industrivirksomheder udnyt
ter og tillemper den grundvidenskabelige forsknings resultater, men industrien
driver selv i stigende grad forskning, der i mange tilfælde går så dybt ind i pro
blemerne, at man i dag ikke kan drage nogen skarp skillelinie mellem den indu
strielle forskning, der tidligere i udpræget grad var anvendt forskning, og den
teoretisk betonede grundforskning, som tidligere udelukkende fandt sted på uni
versiteter og tilsvarende forsknings-institutioner.
Når man skal beskæftige sig med den forskning og forsøgsvirksomhed, der har
haft betydning for tekstilbranchen, må man iøvrigt slå fast, at forskning af be
tydning for tekstilindustrien ikke alene har fundet sted indenfor denne industris
egne rammer, men i virkeligheden i højere grad i andre industrigrene, der optræ
der som leverandører til tekstilindustrien.

Den kemiske industri.

Fremstillingen af de syntetiske fibre er resultat af et systematisk og meget om
fattende forsknings- og udviklingsarbejde, som er foregået indenfor den kemiske
industri. Opfindelsen og fremstillingen af nylon, som var den første syntetiske
fiber, der opnåede virkelig kommerciel sukces, er et skoleeksempel på den ind
sats, der må ydes for at udvikle et sådant produkt. Som næsten altid udgjorde
visse grundlæggende erkendelser, der var resultatet af grundforskning udført på
universitetslaboratorier eller andre uafhængige forskningslaboratorier, en væsent
lig forudsætning for udviklingen. Men allerede på så tidligt et tidspunkt som
1927 begyndte den store amerikanske koncern E. I. Du Pont de Nemours & Co.
at interessere sig for mulighederne for fremstilling af syntetiske fibre, og den
ansatte en kemiker, W. H. Carothers, med den opgave at søge at syntetisere
stoffer, der kunne anvendes som fibre. I de følgende 8 år arbejdedes der på
Du Ponts laboratorier systematisk på denne opgave under Carothers ledelse.
Gennem denne omfattende grundlæggende forskning fandt man frem til meto
der til fremstilling af en lang række principielt egnede forbindelser, og det blev
tillige i vidt omfang klarlagt, hvilke egenskaber man måtte kræve af de frem
stillede forbindelser, for at de skulle være egnet til fiberfremstilling.
Efter fremstilling og prøvning af flere hundrede forbindelser, der måtte for
kastes af den ene eller anden grund, fandt Carothers frem til den forbindelse,
vi idag kender i fiberform under navnet nylon.
Hermed var den grundlæggende opfindelse gjort, men førend den kunne
nyttiggøres i praktisk produktion, måtte man udvikle tekniske anlæg til produk
tion af råmaterialer og fremstilling af nylon-substansen, konstruere, bygge og
gennemprøve anlæg til spinding af nylon-fibrene og anskaffe maskiner til efter-
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Fra sin. første tid har »Dansk
Textil Institut« haft et snævert
samarbejde med Den Polytekni
ske Læreanstalt. Instituttet har
lokaler i 3 etager i læreanstal
tens bygning i Stokhusgade.

behandling og nøgling af det færdige nylongarn. Først i 1938, 11 år efter forsk
ningsarbejdets igangsættelse, var det første produktionsanlæg færdigt. Dette an
læg havde endda nærmest karakter af et forsøgsanlæg, og det producerede
garn blev næsten udelukkende anvendt til eksperimenter vedrørende anvendel
ser af den nye fibre.
Den første fabrik, der var beregnet for egentlig kommerciel produktion, sattes
i gang i slutningen af 1939. Du Pont havde på dette tidspunkt brugt 27 millio
ner dollar til forskning, teknisk udviklingsarbejde og investering i fabriksanlæg
til nylon-fremstilling.
Bag de fleste andre syntetiske fibre ligger et tilsvarende stort forsknings- og
udviklingsarbejde. Den kemiske industri har været så godt som eneherskende
på dette felt; »Perlon«-fibrene opfandtes og udvikledes hos IG Farbenindustrie
umiddelbart før og under krigen, »Orlon« hos Du Pont og »Dralon« hos Bayer.
»Terylene« danner en undtagelse, idet opfindelsen af denne fiber blev gjort på
en tekstilfabrik, det engelske firma Calico Printers Association. Patentrettighe
derne blev imidlertid snart overtaget af Imperial Chemical Industries, der fore
tog det tekniske udviklingsarbejde, og efter en 3-årig forsøgsproduktion startede
masseproduktionen af »Terylene« i slutningen af 1954.
Fremstillingen af farvestoffer er et andet eksempel på den betydning, som
forskning indenfor den kemiske industri har for tekstilindustrien. Forbindelsen
mellem tekstilfarvning og kemisk industri er lige så gammel som den kemiske
30
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industri selv, idet behovet for mere pålidelige og ensartede farvesstoffer end de
oprindeligt anvendte naturfarvestoffer var medvirkende til adskillige kemiske
fabrikkers opståen. Gennem et bevidst forskningsarbejde i nær forbindelse med
den rent teoretiske forskning indenfor den organiske kemi har de kemiske fabrik
ker i deres forskningslaboratorier fremstillet titusinder af nye farvestoffer, blandt
hvilke de bedst egnede er sat i produktion og til stadighed har forøget tekstil
industriens muligheder for at fremstille varer i flere farvetoner og med bedre
ægtheder. Da forskningen allerede på et tidligt tidspunkt resulterede i farve
stoffer af hidtil helt ukendte typer, var det naturligt at den kemiske industri
også måtte beskæftige sig med selve farvnings-processerne, og farvestofleveran
dørerne har derfor i tidens løb ikke alene skaffet tekstilindustrien nye farve
stoffer, men også gennem forsøgsarbejde på de kemiske fabrikkers anvendingstekniske laboratorier i samarbejde med tekstilfabrikker opfundet og udviklet
talrige nye metoder til farvning og trykning af tekstiler.
Forskning inden for tekstilindustrien.

I de hidtil nævnte eksempler har det med en enkelt undtagelse været den ke
miske industri, som gennem sin omfattende forskning har tilvejebragt nyudvik
lingerne. Der findes imidlertid også eksempler på, at forskning på tekstilvirk
somheders egne laboratorier direkte har resulteret i nyudviklinger af stor prak
tisk betydning. Mercerisering af bomuldsvarer er et eksempel, som går så langt
tilbage som midten af forrige århundrede. Fra en nyere epoke kan nævnes krøl*
ægtheds-imprægnering. Den grundlæggende opfindelse af denne proces blev
gjort omkring 1930 på den engelske tekstilfabrik Tootal Broadhurst Lee Co.
Ltd. på grundlag af adskillige års forskningsarbejde. Processen fik kun ret lang
som udbredelse før og umiddelbart efter krigen. Fremkomsten af stoffer af nylon
og andre syntetiske fibre efter krigen medførte et behov for processer, der kunne
bibringe bomuldsstoffer »strygefri« egenskaber af lignende art som de synte
tiske stoffer havde. Det viste sig, at sådanne egenskaber kunne frembringes
ved forholdsvis få ændringer i den kendte krølægtheds-imprægneringsproces,.
der herved blev genstand for stærkt forøget interesse. Dette affødte en meget
kraftig forøget forskningsvirksomhed på området, og heri deltog foruden tekstil
virksomheder i flere lande også den kemiske industri og adskillige statslige eller
branchedrevne forskningsinstitutter. Resultatet af denne virksomhed har været
fremkomsten af talrige nye imprægneringsmidler med stadig forbedrede egen
skaber.

Fremkomsten af crêpe-nylon er et andet eksempel på en betydningsfuld ny
dannelse, som i væsentlig grad skyldes en tekstilvirksomhed. Det schweiziske
farveri Heberlein & Co. havde allerede i trediverne taget patent på de grund-
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læggende processer til fremstilling af garner med de elastiske egenskaber, som vi
idag kender fra crêpe-nylon, men processerne fik i begyndelsen ingen væsentlig
udbredelse, fordi de fibre, man dengang havde til rådighed, gennemgående var
vanskelige at fiksere. Med fremkomsten af polyamidfibrene fik man imidlertid
et særdeles velegnet materiale i hænde, idet disse fibre let lader sig fiksere blot
ved varmepåvirkning. Processen blev derfor videreudviklet med behandling af
disse fibre for øje. Det fremkomne materiale var helt nyt for tekstilindustrien,
men man lærte sig hurtigt at anvende det, og dets kommercielle sukces er jo idag
åbenlys.
Ovennævnte eksempler må ikke forlede læseren til at tro, at forsøg og ud
viklingsarbejde kun drives af ganske enkelte virksomheder, og at det normalt
resulterer i så revolutionerende nyudviklinger som crêpe-nylon eller »strygefri«
stoffer. Det er snarere sådan, at et vist forsøgsarbejde udgør en ganske normal
del af de fleste tekstilfabrikkers daglige virksomhed. Det er klart, at bearbejdning
af det stærkt elastiske crêpe-gam på normale tekstilmaskiner stillede tekstil
teknikerne overfor en række problemer, som måtte løses ved at man forsøgte sig
frem, indtil man havde nået akceptable løsninger. Også ved mindre tydelige
ændringer end overgangen til et så utraditionelt garn som crêpe-nylon opstår
problemer, som må løses ved forsøg i det daglige. Der stilles til de fleste tekstil
fabrikker krav om en stadig fornyelse af mønstrene. Den æstetiske side af møn
sterskabelsen, som i parentes bemærket vanskeligt kan overvurderes, er ikke tek
nikerens sag, men det er derimod hans opgave at sørge for, at varen foruden
den rette æstetiske kvalitet også besidder en tilfredsstillende teknisk kvalitet. De
stadige mønsterændringer kræver derfor en indsats fra teknikerens side, og ofte
vil det rette resultat først opnås efter en del forsøg, f. eks. med forskellige maskinindstillinger, udførelse af prøvefarvning el. lign. Også kvalitetsforbedringer
på standardvarer ved variationer i produktionsbetingelserne kræver forsøg.
En del forsøgsvirksomhed af denne art ville utvivlsomt kunne udføres mest
rationelt i særlige forsøgslaboratorier eller forsøgsafdelinger, men en sådan ad
skillelse er kun rimelig i virksomheder af en størrelsesorden, som er sjældne her
i landet. Det er derfor normalt, at forsøg af denne art udføres i produktions
afdelingerne i samarbejde med driftslaboratoriet, hvis et sådant findes, og ellers
således, at afprøvninger, som er af betydning for arbejdet, foretages på udenfor
stående laboratorier, f. eks. på et branche-institut. Resultaterne af dette forsøgs
arbejde giver sig normalt ikke til kende som revolutionerende nyheder, men blot
som små forbedringer, omkostningsnedsættelser eller i fremkomst af en dessin
i en ny farvesammensætning med tilfredsstillende egenskaber. Alligevel er denne
forsøgsvirksomhed for den enkelte virksomhed af afgørende betydning, fordi den
er med til at bevare firmaets konkurrenceevne, og også for forbrugerne er den
på langt sigt væsentlig ved de stadige forbedringer, som den medfører. Man bør
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derfor ikke glemme denne stilfærdige indsats, selv om den ikke på samme måde
som fiberproducenternes nyheder hamres ind i publikums bevidsthed ved rekla
mens hjælp.

Maskinindustriens indsats.
På samme måde som den kemiske industris forskning har skaffet nye fibre og
hjælpemidler af væsentlig betydning for tekstilindustrien, kunne det tænkes, at
tekstilmaskin-industrien havde ofret tilsvarende opmærksomhed på forskning og
udvikling af nye maskintyper. Udviklingen på dette felt har dog hidtil ikke haft
samme karakter af en revolution. For størstedelen af tekstilindustrien gælder, at
man stadig benytter maskiner af principielt de samme typer som for 20-30 år
siden, men der er i en række detaljer sket meget betydningsfulde ændringer, som
har muliggjort væsentlige produktivitetsforøgelser.
For spinderiernes vedkommende er der fremkommet nye strækværkstyper, der
sammen med andre ændringer har muliggjort en radikal nedsættelse af antallet
af delprocesser, som fibrene skal gennemløbe på vejen fra råmateriale til færdigt
garn. Den generelle udvikling i retning af forøget automatisering er meget tyde
lig, og de første næsten helautomatiske bomuldspindeanlæg er i drift i Japan
og U.S.A. For spinderi-udstyrets udvikling gælder, at maskinfabrikkernes udvik
lingsarbejde i mange tilfælde i høj grad bygger på grundlæggende forsknings
arbejde vedrørende fiberegenskaber og fibres indbyrdes bevægelse i forgarner
o. lign., som er udført på tekstilforskningsinstitutter rundt om i verden, bl. a. på
Shirley Institute i Manchester.
For væveriernes vedkommende er den generelle udvikling mod stigende au
tomatisering og højere produktivitet meget tydelig. Udviklingen af skytteløse
væve er et eksempel på produktivitetsforøgelse ved eliminering af del-processen
skudspoling. Det kan nævnes, at den danske maskinfabrik Titan har bidraget
til automatiseringen i væverierne ved udvikling af en kædeknyttemaskine samt
Titan’s passérsystem.
Indenfor trikotagemaskinerne har man på kædestolenes område siden krigen
været vidne til en næsten fantastisk udvikling i henseende til produktionshastig
hed, idet der i dag bygges maskiner med en kapacitet på op mod 2000 masker
pr. minut, medens det normale for førkrigsmaskiner var ca. 200.
På rundstrikkemaskinemes område er der sket en udvikling i retning af for
øgelse af mønstringsmulighedeme.
Selv om udviklingen indenfor tekstilmaskiner som sagt hovedsageligt har været
præget af forbedringer af de gammelkendte maskintyper, er der dog flere eks
empler på udvikling af helt utraditionelle maskiner til tekstilproduktion. Her
skal nævnes maskiner til fremstilling af tuftede tæpper. Industriel fremstilling af
gulvtæpper har i mange år fundet sted ved vævning på forskellige typer af spe-
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cial-væve, f. eks. Axminster- eller Wilton-væve. Ved fremstilling af tuftede tæp
per har man forladt vævnings-princippet ved tæppefremstilling, idet disse tæp
per kort fortalt fremstilles ved, at det garn, som danner tæppets luv, sys ned i
et i forvejen fremstillet jutelærred, der kommer til at virke som det færdige tæp
pes bundvæv. Maskiner til dette formål udvikledes i U.S.A, i løbet af fyrrerne,
og denne fremstillingsteknik har på grund af den store produktionskapacitet hur
tigt fundet vid udbredelse.

Forskningsinstitutter.

En væsentlig del af den naturvidenskabelige og tekniske forskning drives på la
boratorier, der er knyttet til universiteter eller andre højere læreanstalter. Den
frie forskning, som finder sted på institutioner af denne art, har haft uvurderlig
betydning ved skabelsen af den naturvidenskabelige baggrund, hvorpå hele den
tekniske udvikling hviler. Forskningsarbejder med direkte relation til tekstil
materialer er naturligvis især fremkommet fra universiteter med lærestol i fag
som tekstilkemi, tekstilmekanik m. v. Fra danske læreanstalter er der derfor kun
fremkommet få tekstilforskningspublikationer, medens der f. eks. fra engelske
universiteter samt universiteter og tekniske højskoler i Schweiz, Tyskland og flere
andre europæiske lande i tidens løb er ydet mange værdifulde bidrag; eksempel
vis kan nævnes P. B. Speakman’s arbejder vedr. uldfibres struktur, som er udført
på universitetet i Leeds.
De fleste tekstilforskningsinstitutter er oprettet på tekstilbranchens initiativ,
men modtager i reglen støtte fra staten. Rene statsinstituioner er f. eks. Southern
Regional Research Institute, New Orleans, der er oprettet af U.S.A.s landbrugs
ministerium. Det søger gennem sit arbejde at støtte bomulden i konkurrencen
med de syntetiske fibre. Bl. a. har man udviklet flere nye efterbehandlingsmetoder
til fremstilling af bomuldsstoffer med elastiske egenskaber af lignende art som i
crêpe-nylon-varer. I Australien arbejder Commonwealth Scientific Industrial
Research Organisation med uldforskning, og i dens laboratorium er bl. a. udvik
let »Si-Ro-Set«-metoden til permanent fiksering af uldvarer. Rent statslige insti
tutter findes endvidere i østlandene. Statsinstitutter i Tjekkoslovakiet og Øst
tyskland har gjort sig international kendt ved udvikling af nye stofproduktions
metoder. Den mest kendte er »Malimo«-metoden, hvorefter et stof fremstilles
ved en kombination af maskedannelse og syning.
Storbritannien har været et foregangsland med hensyn til oprettelse af tekstil
forskningsinstitutter. Opbygningen er sket via »Research Organisations«, d. v. s.
foreninger, hvis formål det er at drive forskningsinstitutter. Det mest kendte er
»Shirley Institute«, som i 1920 blev stiftet af »British Cotton Industries Research
Association«. I begyndelsen hvilede dets drift på frivillige bidrag fra medlem
merne samt statstilskud, men i 1950 gennemførte den britiske regering på indu-
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striens anmodning en lov, der pålagde medlemmerne at yde faste bidrag. I tidens
løb er der kommet tilslutning også fra silkeindustrien og fra kemofiberindustrien.
Shirley Institute’s budget er for tiden (1964) på ca. 12 mill, kr., hvoraf den
egentlige tekstilindustri yder ca. 4,8 mill, kr., regeringen ca. 3 mill., og resten
hidrører fra tekstilmaskin-industrien, de dele af den kemiske industri, som har
interesse i tekstilbranchen, samt andre kilder.
Der findes i Storbritannien 7 andre, men mindre institutter. Alle lægger de
gennemgående stor vægt på den egentlige forskning, medens de i almindelighed
overlader videreudviklingen af resultaterne til industrien. Udviklingen af mo
derne spindemaskiner med højstrækning bygger således for en ikke uvæsentlig
del på sådanne forskningsresultater, selv om de pågældende institutter ikke di
rekte har medvirket ved maskinernes udformning.

Der er dog også eksempler på, at institutterne har ført forskningsarbejdet frem
til direkte teknisk anvendelse. På trikotageinstituttet H.A.T.R.A. (Hosiery and
Allied Trade Research Association) fandt man efter flere års forskning frem til,
at længden af garn i den enkelte maske er bestemmende for en meget væsentlig
del af en trikotagevares egenskaber, og at det derfor var af stor betydning at
kunne holde denne maskelængde under præcis kontrol. Til dette formål udvik
lede instituttet selv flere former for gamtilførselsapparater. Senere har den en
gelske strikkemaskin-fabrik Bentley overtaget produktionen.
Foruden forskningen yder institutterne en udstrakt teknisk service ved opkla
ring af produktionsproblemer for industriens virksomheder, og de har i stor ud
strækning udviklet nye prøvningsmetoder og -apparater. Dette har for Shirley
Institute’s vedkommende medført, at der er dannet et uafhængigt, kommercielt
selskab til at varetage produktion og forhandling af prøvningsapparater.
Gennemgangen af Storbritanniens institutter har været udførlig, fordi den
viser institutternes opståen og arbejdsform. Også i andre lande, f. eks. Tyskland,
findes mange tekstilforskningsinstitutter, hvis udvikling måske har været ander
ledes, men hvis arbejdsområder svarer til de engelske.

Som det må forventes, når landets og dets tekstilindustris størrelse tages i be
tragtning, er Danmarks indsats på tekstilforskningens område ret beskeden i
sammenligning med ovennævnte lande.

Før 1944 eksisterede der ikke forskningsorganisationer med specielt sigte på
tekstiler her i landet. Der fremkom alligevel enkelte videnskabelige publikationer
med berøring til tekstil, dels fra Københavns Teknologiske Institut, dels fra Po
lyteknisk Læreanstalt, hvor der som led i den almindelige undervisning i tekno
logi og teknisk kemi blev givet nogen undervisning i tekstilteknik. I slutningen
af tyverne publicerede professor P. E. Raaschou og civilingeniør V. Ahrend Lar
sen således nogle afhandlinger vedrørende bomuldsstoffers svækkelse ved vask.
I 1939 begyndte civilingeniør Jens Jensen en række undersøgelser vedrørende
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cellulosefibres nedbrydning ved oxydation, et arbejde, der nogle år senere resul
terede i Danmarks første rent tekstilkemiske doktorafhandling »Oxycellulose
studier«.
I 1943 fremkom der indenfor den da nystartede Danmarks Textiltekniske
Forening ønsker om oprettelse af et dansk tekstilforskningsinstitut, og det viste
sig hurtigt, at også kredse indenfor Textilfabrikantforeningen og Danmarks tek
niske Højskole var interesseret i tanken. Impulsen til denne interesse stammede
fra Sverige, hvor et udvalg, der siden 1942 havde arbejdet med planer vedr.
teknisk-videnskabelige forskning på tekstilområdet, i sommeren 1943 afgav en
betænkning, der resulterede i et regeringsforslag om oprettelse af et svensk teks
tilforskningsinstitut. På grund af den store interesse fra Textilfabrikantforeningen
og fra daværende rektor ved Danmarks tekniske Højskole, professor Anker Enge
lund, lykkedes det allerede i løbet af første halvår af 1944 at skabe det fornødne
økonomiske og organisatoriske grundlag for oprettelsen af »Dansk Textilforskning Institut«, og da man på Danmarks tekniske Højskole var i stand til at stille
nogle, omend beskedne, lokaler til rådighed, kunne instituttet begynde sin virk
somhed den 1. september 1944. Professor R. W. Asmussen udnævntes til insti
tuttets leder.
Arbejdet på Dansk Textilforsknings Institut i de nærmest følgende år var
hovedsageligt af grundvidenskabelig karakter og resulterede i en lang række af
handlinger, f. eks. om kemiske ligevægte i blegemiddelopløsninger, elasticitets
forhold hos cellulosefibre, metoder til farvemåling og hvidhedsmåling samt elek
triske metoder til bestemmelse af fugtighedsindhold i cellulose. Tre af instituttets
medarbejdere, B. Buchmann, Frode Andersen og L. T. Muus erhvervede den
tekniske doktorgrad ved afhandlinger udarbejdet på grundlag af forsknings
arbejde udført på instituttet.
Foruden dette grundvidenskabelige arbejde optoges efter få års forløb forsøgs
arbejde med mere direkte relation til praktisk tekstilteknik, f. eks. vedrørende
sletning, ligesom teknisk service i form af undersøgelser af produktionsproblemer
for tekstilindustrien blev taget op og efterhånden udgjorde en stadigt stigende
del af instituttets virksomhed.
Bortset fra ret uvæsentlige tilskud fra anden side opretholdtes instituttet øko
nomisk ved tilskud fra tekstilbranchen alene. De vanskelige økonomiske forhold
indenfor tekstilindustrien i årene efter 1950 medførte, at man fra industriens side
ønskede i højere grad at drage nytte af instituttets virksomhed på kort sigt, hvor
for der blev lagt stadig større vægt på instituttets service-virksomhed.
I 1951 foretoges en intern opdeling af instituttet i en afdeling for grund
forskning og en afdeling for anvendt forskning. Sidstnævnte, som hovedsageligt
beskæftigede sig med konsultationsopgaver, voksede stærkt i løbet af halvtred
serne. Efterhånden som instituttets apparatur blev kompletteret, udgjorde teks
tilprøvning en stadig større del af virksomheden, men opklaring af produktions-
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probelmer og forsøgsvirksomhed spillede stadig en væsentlig rolle. I årene fra
1950 til 1959 steg antallet af konsultationer fra 67 til 1084 pr. år. I slutningen
af halvtredserne havde instituttet således ændret karakter fra et rent videnskabe
ligt forskningsinstitut til et tekstilindustriens centrallaboratorium, der overvej
ende beskæftigede sig med konkrete opgaver, stillet af tekstilindustriens virk
somheder.

I 1959 besluttedes det at sammenslutte Dansk Tekstilforsknings Institut med
institutionen Danmarks Textilfagskole, der siden 1916 havde beskæftiget sig med
uddannelse af tekstilarbejdere. Danmarks Textilfagskole havde status som tek
nisk skole, men beskæftigede sig foruden med uddannelse tillige med tekstil
prøvning og anden konsultationsvirksomhed. Ved sammenslutningen af de to
institutioner blev det muligt for det samlede institut, som fik navnet Dansk
Textil Institut, at opnå godkendelse som teknologisk institut, hvorved der kunne
sikres et lovfæstet statstilskud via Handelsministeriet.
Dansk Textil Instituts virksomhed falder i tre hovedgrupper: Konsultations
virksomhed, forsøgsvirksomhed og undervisning.

I instituttets konsultationsafdeling behandles årlig ca. 1100 henvendelser ved
rørende undersøgelser af indsendte tekstilvarer. Disse henvendelser kommer fra
tekstilindustrien, konfektionsindustrien, tekstil engros handel samt institutioner
af forskellig art. I størstedelen af tilfældene ønskes der udført prøvninger af den
ene eller anden art; der kan her både være tale om bestemmelser af egenskaber
af teknisk karakter som f. eks. gamsnoning, garnjævnhed, blegningsgrad m. m.,
eller bestemmelser af brugsegenskaber som styrke, krympning, farveægthed mod
lys, vask, sved, vand m. m. Derudover forekommer talrige ønsker om behand
ling af reklamations-sager, samt i en del tilfælde ønsker om hjælp i forbindelse
med produktionsfejl eller -vanskeligheder.
Selv om denne virksomhed ikke i sig selv kan betegnes som forskning, er den
utvivlsomt alligevel af væsentlig betydning for tekstilbranchens generelle forsøgsog udviklingsvirksomhed. Det er en forudsætning for megen af den forsøgsvirk
somhed, som finder sted på tekstilfabrikkerne, at man har mulighed for at regi
strere resultaterne af forsøgene ved at underkaste materialet prøvninger af for
skellig art.
Instituttets forsøgsvirksomhed har karakter af anvendt forskning. Der udføres
dels forsøgsarbejder for tekstilindustriens virksomheder i form af kontraktforsk
ning, dels forskning, der er taget op på eget initiativ. Kontraktforskningen har
dels omfattet flere kortvarige opgaver, dels mere langvarige projekter. Blandt de
opgaver, som institutettets forsøgsafdelinger har taget op på eget initiativ, kan
nævnes undersøgelser vedrørende vaskekrympning af trikotage, som indledtes i
1962 med bestemmelser af en række gængse danske undertøjskvaliteters krymp
ning ved forskellige former for vaskerivask, og som siden er fortsat med under-
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søgelser af forskellige vaske-faktorers betydning samt forsøg på ad teoretisk vej
at forudberegne krympningen af interlock-varer. Endvidere er foretaget under
søgelser vedr. gråning ved rensning, forsøg vedr. gamklæbning, undersøgelser af
betydningen af paraffinering af trikotagegarn m. m.
Dansk Textil Institut er dog ikke den eneste danske institution, som beskæf
tiger sig med forsøgsvirksomhed på tekstilområdet. På Teknologisk Institut har
man i mange år beskæftiget sig med problemer vedrørende vask og kemisk
rensning samt uddannelse af farverlærlinge. Vaskerispørgsmål behandles inden
for Teknologisk Instituts vaskerikonsultation, der på dette felt i tidens løb har
udført et omfattende forsøgsarbejde, der i mange tilfælde også har været af stor
interesse for tekstilbranchen. I forbindelse med uddannelsen af farvere på den
under Teknologisk Institut hørende Farverfagskole er der udført forsøgsarbejde
af betydning for tekstilindustrien. I slutningen af halvtredserne oprettedes under
Teknologisk Institut et Tekstilkemisk Laboratorium, hvor der er udført en række
forsøgsarbejder, f. eks. vedrørende bomudsstoffers kemiske nedbrydning, tekstil
stoffers beskyttelse mod mikroorganismeangreb, samt vaske- og brugsslid på
bomuldsstoffer.

Tilstedeværelsen af central-laboratorier, der råder over alle gængse tekstilprøvnings-apparater og kvalificeret personale til deres betjening, betyder, at de
mange firmaer, der ikke selv har laboratorium, har mulighed for at gennemføre
forsøg på rationelt grundlag, og virksomheder med eget laboratorium behøver
ikke at indskrænke deres forsøgsvirksomhed til felter, hvor deres eget apparatur
slår til, men kan også foranstalte forsøg, hvis resultater bedst kan vurderes ved
prøvninger på special-apparatur, som findes på et central-laboratorium. End
videre kan laboratoriernes klarlæggelse af reklamationssager og produktionsfejl
i nogle tilfælde give anledning til, at de implicerede virksomheder påbegynder et
arbejde for at udvikle bedre produkter, eller til at et af institutterne påtager sig
mere dybtgående undersøgelser af eventuelle principielle problemer, som så
danne sager har afdækket.

Også for tekstilhandelen har institutterne betydning. For storhandelen vil
afprøvningen af betydningsfulde vareegenskaber, f. eks. lys- og vaskeægthed,
på tilbudsprøver eller leverancer kunne give en sikkerhed mod reklamationer og
erstatningskrav, der, når det drejer sig om store partier, er billigt erhvervet ved
at lade et laboratorium undersøge varen. For den almindelige detailhandler vil
det kun undtagelsesvis kunne betale sig selv at sende varer til undersøgelse, men
det kan være nyttigt for ham at kende mulighederne for sådanne undersøgelser,
idet han f. eks. i tvivlstilfælde kan anmode sine leverandører om at få stofferne
prøvet. For alle handlende gælder endvidere, at de kan drage nytte af institut
terne til uvildig vurdering af reklamationssager; dog skal bemærkes, at det på
grund af de uundgåelige omkostninger ved laboratorieundersøgelser kun kan
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betale sig at sende sådanne sager til undersøgelse, når de genstande, der har
givet anledning til klage, repræsenterer en rimelig værdi, eller når sagen har
principiel betydning. Hertil kommer den betydning, som institutterne har in
direkte i kraft af deres medvirken i tekstilindustriens arbejde for udvikling af
bedre produkter.

SKOLER OG UDDANNELSE

Skoler og uddannelse

SKOLER OG UDDANNELSE
af afdelingsingeniør John E. Thomsen

Tekstil- og beklædningsindustrien samt tekstilhandelen er i denne tid i en meget
kraftig udvikling. Nye maskiner, processer og materialer sammen med øgede
kundekrav og øget konkurrence på såvel varemarkedet som arbejdsmarkedet
øger behovet for en bedre uddannelse af de mennesker, der er beskæftiget eller
skal beskæftiges på de forskellige virksomheder.
Behovet for uddannelse ændrer sig såvel kvantitativt som kvalitativt. Kvantita
tivt, idet langt flere end tidligere behøver uddannelse for at kunne tilfreds
stille de øgede krav, der stilles til teknisk og økonomisk indsigt. Kvalitativt, idet
langt flere områder end tidligere må inddrages i uddannelsen, samtidig med at
enkelte af de traditionelle uddannelsesområder indskrænkes. Her skal blot nævnes
de stadig øgede krav til samarbejde og selvstændig tænkning, som den moderne
industri og handel stiller til sit personale.

UDDANNELSEN AF FAGLÆRTE

Den faglige uddannelse har sine rødder langt tilbage i tiden. Den er intimt knyt
tet til de gamle håndværkslav, og dens sigte har da også altid været at give en
almen, håndværkspræget grunduddannelse gennem en kombination af praktisk
arbejde på en anerkendt læreplads og teoretisk undervisning på en faglig skole.
Det er en fler-årig uddannelse og hører derfor af økonomiske grunde til i de
unge år.
Ved afslutningen af læretiden kan lærlingen bestå en svendeprøve og modtage
et svendebrev, der for håndværksfagenes vedkommende giver mesteren ret til at
udfylde lærebrevsformularen i lærekontrakten. For kontor- og butiksfagenes
vedkommende kan lærebrevsformularen udfyldes efter bestået handelsmedhjæl
pereksamen. Lærlingen er nu faglært og forbliver faglært resten af sit liv.
Den faglige uddannelse har haft meget stor indflydelse på udviklingen af
dansk erhvervsliv og har fortjenesten for det gode ry, dansk handel og håndværk
nyder i udlandet.
Men da industrialiseringen for alvor satte ind i Danmark i begyndelsen af
dette århundrede, viste det sig for en række fags vedkommende, at den traditio
nelle faglige uddannelse ikke passede sammen med de krav, der blev stillet fra
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industriens side. Det gjaldt således for tekstilindustrien, hvor der kun er ganske
få fag tilbage (possementmager og rebslager), der endda ikke har nogen tilgang
af betydning. Farverfaget er et lignende kapitel. Der har praktisk taget ikke
været nogen tilgang i de senere år, og der forhandles nu om en fornyelse af ud
dannelsen, så den bliver mere industrielt betonet i stedet for kun at angå garde
robefarveri.

Inden for beklædningsindustrien findes lignende områder, hvor en udvikling
er igang. Skellet mellem den traditionelle skrædderuddannelse og arbejdet på en
moderne konfektionsfabrik er ved at blive så åbenbart, at man også her har
startet helt nye uddannelsesformer.
Indenfor det samlede tekstilområde er det altså kun tekstilhandelen, der ud
nytter lærlingeuddannelsen. Den bliver udbygget i disse år, således at alle, der
har med tekstilhandel at gøre, modtager brancheundervisning på handelssko
lerne. Dette hænger vel også sammen med, at ændringen indenfor handelsver
denen trods alt ikke har været så stor som ændringen fra håndværk til industri.
Ekspeditienten, der ønsker at komme lidt videre, skal have en mere alsidig viden
end industriarbejderen. Man må blot ikke være blind for hele den »industrialise
rings-proces«, der i form af kædeforretninger, supermarkeder etc. er under udvik
ling indenfor handelsverdenen. Også på dette område vil fremtiden kræve en
udvidelse af uddannelsesmulighederne.
Den succes, den faglige uddannelse tidligere har haft, har desværre også gjort
den til en hovedpude, hvorpå man herhjemme har hvilet sig i sikker forvisning
om, at Danmark havde den bedste erhvervsmæssige uddannelse i verden. Man
har været længe om at erkende, at omlægningen fra landbrugs- og håndværks
nation nødvendigvis måtte medføre en tilsvarende omlægning af uddannelsen.
Ligeledes har man haft svært ved at se, at udviklingen i udlandet mange ste
der forlængst har passeret udviklingen herhjemme. Det bliver derfor nødven
digt ganske kort at skildre de ulemper, den traditionelle faglige uddannelse har
i et samfund, der gennemgår en så rivende udvikling, som tilfældet er med det
danske i dag:
Mange fag er fuldstændig forsvundne, uden at deres udøvere har fået en
effektiv omskoling på andre områder.
Udviklingen indenfor andre fag har medført, at en efteruddannelse er påkræ
vet. Man kan ikke længere nøjes med en uddannelse, der er afsluttet, inden man
er fyldt 20 år.
Den faglige uddannelses nære forbindelse med de faglige organisationer har
medført uheldige monopolforhold, der har betydet en hemsko for en fleksibel
ændring af arbejdsmarkedet og en effektiv udnyttelse af tekniske og administra
tive fremskridt. Ligeledes har det frembragt en beklagelig opdeling i »faglærte«
og »ikke-faglærte« med heraf følgende stridigheder.
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Den faglige uddannelses almene, håndværksmæssige sigte har ikke passet sam
men med industriens og handelens krav om specialuddannet personale.
»Mesterlæren«, hvorpå den praktiske læretid hviler, har medført, at lærlingen
i høj grad er blevet uddannet efter principper, der er forældede i dag. Den med
fører også, at mange mestre betragter lærlingeordningen som en kilde til billig
arbejdskraft.
Der har endnu ikke været gennemført en grundig undersøgelse for at finde
frem til den mest effektive tilrettelæggelse af uddannelsen i læretiden. Man har
været mere tilbøjelig til at måle uddannelsen i det antal år, læretiden har varet,
end i de resultater, der er opnået.
Til trods for alle disse ulemper er der dog også fordele ved den faglige
uddannelse. Først og fremmest er der igennem lærlingeloven af 1956 skabt væ
sentlig bedre regler for dens gennemførelse. Man er gradvis ved at overgå til
dagskoleundervisning, og man har indført tvungen skolegang i alle fag. Ligeledes
har man i mange fag indført en obligatorisk forskole for lærlingene.
Herudover kommer, at uddannelsen er obligatorisk for de pågældende fag.
Man kan derfor forvente en nogenlunde ensartet faglig viden hos de forskellige
af fagets udøvere.
En uddannelse af denne art giver en faglig stolthed, som ikke opnås gennem
et almindeligt kursus.
Samtidig med, at mesterlæren har sine mangler, hvis den bliver misbrugt, har
den også sine fordele, hvis den bliver anvendt rigtigt. Den gamle mester har mu
lighed for at give sine erfaringer videre, og lærlingen får meget at vide, som
ingen skole kan give ham.
Alle disse faktorer må tages i betragtning, når man tænker på at ændre og
udvide uddannelsesbestræbelseme indenfor tekstilområdet.
Afsluttet folkeskole

Realeksamen

Studentereksamen

Oversigt over uddannelsesmulighederne inden for tekstilindustrien.

UDDANNELSEN AF IKKE-FAGLÆRTE
I erkendelse af, at et moderne samfund ikke kan tillade sig, at hovedparten af
dets arbejdere ikke har modtaget nogen form for uddannelse, efter at de har
forladt skolen i en alder af 14 år, vedtog folketinget den 18. maj 1960 lov om
erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere, også kaldet Uddannel
sesloven.
Uddannelsesloven sorterer under arbejdsministeren og har til formål »at til
vejebringe faste rammer og økonomisk grundlag for en sådan erhvervsmæssig
uddannelse af ikke-faglærte arbejdere, som til enhver tid svarer til den tekniske
udvikling og forholdene på arbejdsmarkedet«.
Til fremme af dette formål er der af arbejdsministeren nedsat et rad —
uddannelsesrådet for ikke-faglærte arbejdere — bestående af arbejdsgiver- og
arbejderrepræsentanter fra områder, der beskæftiger ikke-faglært arbejdskraft.
I rådet sidder således forbundsformanden for Dansk Tekstilarbejderforbund. Ud
over repræsentanterne fra arbejdsmarkedet består rådet af tilforordnede fra de
forskellige ministerier, der har med uddannelse at gøre.
Til varetagelse af det daglige arbejde er nedsat et sekretariat — U ddannelsesrådets sekretariat — hvis adresse er: Set. Annæ Plads 5, København K.
Under uddannelsesrådet sorterer brancheudvalgene, nedsat af de faglige orga
nisationer indenfor en lang række arbejdsområder. For tekstilindustrien er således
nedsat »Brancheudvalget for uddannelse af texstilarbejdere«, hvis sekretariats
adresse er: Vester Farimagsgadee 20, IV, København V, og for beklædnings
industrien er nedsat »Brancheudvalget for uddannelse af ikke-faglærte indenfor
beklædningsindustrien«, hvis sekretariats adresse er: Vester Voldgade 111, Kø
benhavn V. Hvert af brancheudvalgene består af lige mange arbejder- og ar
bejdsgiverrepræsentanter for det pågældende arbejdsområde.
Brancheudvalgene har til opgave at klarlægge uddannelsesbehovet hos de ikkefaglærte indenfor området.
På baggrund heraf påhviler det udvalgene at udarbejde uddannelsesprogram
mer for branchen og undervisningsplaner for de enkelte kurser m. m.
Ydermere er det brancheudvalgenes opgave at sørge for uddannelsens tilrette
læggelse og gennemførelse, enten på bestående skoler eller gennem oprettelsen
af nye skoler. Brancheudvalgene skal ligeledes holde kontrol med undervisningens
gennemførelse og med udfærdigelse af kursusbeviser, der udstedes i brancheud
valgets navn.
Der gives en meget udstrakt statsstøtte til kurser under uddannelsesloven. Sta
ten dækker således 85 % af kursusudgiften, hvortil kommer, at eleverne får dæk
ket befordringsudgifter i forbindelse med deltagelsen samt oppebærer kompen
sation for tab af indtægt svarende til den normale arbejdsløshedsunderstøttelse
for den pågældende plus eventuelle tilskud til forsørgere.
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Uddannelsen er åben for alle over 18 år, som har eller søger beskæftigelse
inden for det pågældende arbejdsområde.
Ud dannelsespr o gram for tekstilarbejdere.

Grundkursus: Varighed: 1 uge à 40 timer. Kurset er fælles for alle tekstilarbej
dere.
Formål: at give nyansatte tekstilarbejdere:
a) et tilstrækkeligt kendskab til deres fremtidige arbejdsplads med hensyn til
materialer, processer, maskiner, sikkerhedsforhold og arbejdsforhold.
b) øvelse i at modtage og give en arbejdsinstruktion, såvel skriftligt som
mundtligt.

Herigennem tilsigtes at give de nyansatte bedre muligheder for hurtigt at sætte
sig ind i deres fremtidige arbejde og lette overvindelsen af de tilpasningsvanske
ligheder, der opstår ved påbegyndelsen af et nyt arbejde på en ny arbejdsplads.
Operatørkursus: Varighed: Afhængig af speciale. Adgangsbetingelse: Gennem
gået grundskole eller fornøden praktisk erfaring. Operatøruddannelsen er op
delt i en række specialer, som f. eks. Kursus for karteriarbejdere, kursus for spin
deriarbejdere, kursus for vævere, kursus for trikotagearbejdere, kursus for triko
tagesyersker etc.
Generel formålsparagraf :
Operatørkurserne skal give eleverne:

1 ) et kendskab til maskinen og dens funktioner,
2) en almen viden om det arbejde, der går forud, og som efterfølger det på
gældende arbejde,
3) et kendskab til den økonomiske og produktionsmæssige indflydelse, arbej
det har for virksomheden.
4) et bedre kendskab til sikkerhedsforholdene.
5) et indblik i arbejdsfordeling på en fabrik.

Reparatør kursus: Varighed: Afhængig af speciale. Adgangsbetingelse: Gennem
gået operatøruddannelsen indenfor det pågældende område. Reparatøruddan
nelsen er ligeledes opdelt i en række specialer som: Kursus for spinderiforrettere,
kursus for væveriforrettere, kursus for trikotagereparatører etc.
Generel formålsparagraf :
Reparatørkurserne skal give eleverne et grundigt kendskab til de pågældende
maskiner og deres funktion. Eleverne skal lære at beherske brugen af håndværk
tøj og kunne følge en instruktionsbeskrivelse af maskinens indstilling. De skal
kende til almen værkstedsteknik og sikkerhedsregler for reparatører.
31
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Brancheudvalgets uddannelsesprogram er endnu ikke færdigudbygget, og det
vil derfor i hvert enkelt tilfælde være nødvendigt at kontakte dets sekretariat for
nærmere oplysninger.

Ungdomsskolen.
Under den erhvervsprægede ungdomsskole arbejdes bl. a. med tilrettelæggelse
af en »Tekstilindustrilinie« og en tilsvarende linie for beklædningsindustrien. Det
er herigennem meningen at tilbyde 14—18 årige, der allerede er ansat eller øn
sker ansættelse i de pågældende industrier, en mulighed for at få en grundlæg
gende uddannelse, godkendt af de enkelte brancheudvalg som berettiget til at
træde i stedet for den tilsvarende del af uddannelsen under brancheudvalgenes,
program. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til det lokale ung
domsnævn eller til Dansk Textil Institut.

HØJERE TEKNISK UDDANNELSE
Teknisk assistent.

Uddannelsen til teknisk assistent foregår på de tekniske skoler efter handelsmini
steriets bekendtgørelse af 11.9.1957 og 15.12.1958.
Der kan vælges mellem følgende retninger: Beregner, tegner og driftsassistent.
Den sidste retning er den mest søgte og den, der har størst interesse for tekstil
industrien.
Som adgangsbetingelse kræves realeksamen eller teknisk forberedelseseksamen.
Uddannelsen, der varer to år, består af: 1. fagklasse på % år efterfulgt af
1 års praksis på en eller flere industrivirksomheder. Dernæst følger 2. fagklasse,,
ligeledes på % år.
Den teoretiske del kan tages på såvel aften- som dagskole.
Driftsassistentuddannelsen giver en almen driftsteknisk baggrund og giver der
ved mulighed for arbejde indenfor produktionsplanlægning, -kontrol o. s. v. eller
arbejde som assistent for en mester eller afdelingsleder. Uddannelsen kan her
igennem virke som en grunduddannelse, der kan udbygges med forskellige former
for efteruddannelse og derigennem give adgang til ledende stillinger.
Tekstilteknikeruddannelsen består af to dele: en praktisk del bestående af et
års uddannelse på en tekstilfabrik efterfulgt af en teoretisk del bestående af et års.
uddannelse på Textilinstitutet i Borås, Sverige.
Der kan vælges mellem følgende tre retninger:

Spinderi,
Væveri,
Trikotage.
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Som adgangsbetingelse kræves realeksamen eller teknisk forberedelseseksamen.
Uddannelsen er gratis, og der kan opnås støtte fra Ungdommen Uddannelses
fond til dækning af kost og logi på linie med reglerne for tilsvarende danske
uddannelser.
Uddannelsen sidestilles officielt med andre danske teknikeruddannelser (tek
nisk assistent, kemotekniker etc. .

Danmarks Tekniske Højskole tilbyder civilingeniørstudium med tekstilteknik som
speciale. Studieplanen er stort set følgende:

1. del

2. del

2 års teoretisk studium sammen med ingeniørstuderende på maskinlinien.
1 års praktik i tekstilindustrien.
1% års almen maskinteknik.
1 års speciale: Tekstilteknik.
Bifag: Driftsteknik.

Optagelsesbetingelser m. m. som andre ingeniørstuderende ved Danmarks Tek
niske Højskole.

Anden højere uddannelse.

Herudover findes specielle tekstilafdelinger på en lang række udenlandske lære
anstalter.
De fleste af de teknikere og ingeniører, der for tiden er beskæftiget i tekstil
industrien, er uddannet enten i Tyskland, Schweiz, Sverige, England eller Ame
rika.
Nærmere oplysninger om disse muligheder kan fås ved henvendelse til Dansk
Textil Institut.

SKOLER FOR TEKSTILINDUSTRIEN
Dansk Textil Institut er et teknologisk institut, hvis uddannelsesmæssige område
omfatter udarbejdelse af undervisningsprogrammer og -materialer samt gennem
førelse af forsøgsundervisning for andre skoler på væveri-, spinderi- og tekstil
handelsområdet. Ydermere gennemfører instituttet egne specialkurser og kurser
for andre institutioner indenfor samme områder. I denne forbindelse kan næv
nes kurser for Kunsthåndværkerskolen, Danmarks Oldfrueforening, Dansk Textil
Union, Tilsynet med Handelsskolerne etc.
Instituttet har gennemført forsøgsundervisning for folkeskolen og den erhvervs31*
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prægede ungdomsskole og er rådgivende overfor Kunsthåndværkerskolen og tekstilteknikernævnet.
En del af instituttets egne kurser gennemføres som interne kurser på de
enkelte virksomheder.
Instituttet er rådgivende overfor brancheudvalget for uddannelse af tekstil
arbejdere og udøver kursusvirksomhed under uddannelsesloven.
Instituttets handelsmæssige uddannelse er beliggende i Stokhusgade 5, Køben
havn K, hvorimod industriuddannelsen administreres fra instituttets afdeling i
Tønnesgade 2, Vejle.

Midtjydsk Textilskole er en selvejende institution tilknyttet Teknisk Skole i Her
ning og beskæftiger sig med kurser for trikotageindustrien, dels egne, dels plan
lagt af brancheudvalget for uddannelse af tekstilarbejdere. Skolen har dog også
gennemført kursus for farveriarbejdere og kursus for folkeskolen samt været
medvirkende ved gennemførelsen af forsøgsundervisning for den erhvervsprægede
ungdomsskole. For socialministeriet gennemføres kursus for revaliderede.
Kunsthåndværker skolen sorterer under »Det tekniske selskabs Skoler« og er be
liggende i Ahlefeldtsgade 2, København K. Den består af seks skoler, hver med
sit speciale. På tekstilskolen uddannes håndvæversker og stoftrykkersker, hvoraf
en del senere får tilknytning til industrien som tekstilkunstnere. Studietid 4 år.

Teknologisk Institut, Hagemannsgade 2, København V, gennemfører grundkur
sus for industrilaboranter. Denne skole hedder Teknologisk Instituts laborant
skole, Bülowsvej 34, København V.
Beklædningsindustriens uddannelsesproblemer behandles i artiklen om denne
industri.

Foreningen af Danske Farvere og Kemisk Rensere, Vester Farimagsgade 20, Kø
benhavn V, giver oplysning om uddannelsen af farvelærlinge på Teknologisk
Instituts farverskole.

SKOLER OG UDDANNELSE FOR TEKSTILHANDELEN
Handelsskolerne gennemfører normalkurser for handelslærlinge førende til han
delsmedhjælpereksamen. Undervisningen gennemføres indenfor lærlingetiden,
dog findes der ved enkelte skoler 1-årige kurser, der fører til handelsmedhjælper
eksamen. Der kan vælges mellem følgende retninger: Butikslærlinge (Butikssko
len) (ialt 720 timer), omfattende følgende fag: forretningspraksis, regning, bu-
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Alm. Folkeskole

Mellemskole
el. best.

Alm. Folkeskole

Oversigt over uddannelsesmulighederne inden for tekstilhandelen.

tiksbogføring-regnskabsforståelse, butiksorientering-salgslære, engelsk, tysk, han
delslære, skilteskrivning, branche- og varekundskab.
Kontorlærlinge (Kontorskolen) (ialt 800 timer) omfattende følgende fag: ma
skinskrivning, kontororientering, engelsk, tysk, regning, kontororganisation, kon
torteknik, bogføring, erhverv og samfund.

Butiksskolen.
Elever, der er udgået af 7. eller 8. klasse, skal først gennemgå et forberedelses
kursus omfattende regning og dansk (med forretningspapirer) på ialt 240 timer.
Dernæst skal de sammen med elever fra 9. klasse og elever med realeksamen
gennemgå et indledningskursus omfattende: branchekundskab, forretningsprak
sis, engelsk, skilteskrivning, salgslære og regning. For realisternes vedkommende
undervises også i tysk og bogføring.
Indledningskursus er på ialt 240 timer.
I 1. år af læretiden på 2 år omfatter undervisningen: branchekundskab, skilte
skrivning, bogføring, engelsk, salgslære og, for henholdsvis realister og andre, reg
ning og tysk. Ialt 240 timer.
I 2. år af læretiden omfatter undervisningen: branchekundskab, handelslære,
engelsk, salgslære og, for henholdsvis realister og andre, tysk og bogføring. Ialt
240 timer.
Butiksskolen omfatter således 960 timer for elever udgået af 7. eller 8. skoleår
og 720 timer for elever udgået af 9. skoleår samt realister. Heraf omfatter faget
branche- og varekundskab 140 timer.
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Kontorskolen.
Kontorskolen er hovedsagelig inddelt på samme måde som butiksskolen og om
fatter følgende fag: maskinskrivning, kontororientering, regning, tysk, engelsk,
erhverv og samfund, bogføring, kontororganisation, kontorteknik og specialfag.
Med faget kontorteknik, der gives på kostskole (ialt 80 timer) omfatter kontor
skolen 1040 timer.
Statskontrollerede prøver.

Ved enhver handelsskole kan der oprettes specialkursus til statskontrollerede
prøver i flere fag, bl. a.: driftsøkonomi, bogføring, fabriksbogføring, sprog, han
delslære og stenografi. Sprogprøveme giver adgang til at læse til en-sproglig kor
respondent.
Andre kurser.
Af andre kortvarige kurser på handelsskolerne kan nævnes maskinskrivning, ar
kivering og registrering, organisation, stormagasinkursus, personaleadministra
tion, regnestok, sælgertræning, salg og reklame, skilteskrivning, dekoration, tele
fonering og varekundskab.

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse har til formål at udbrede
kundskaber indenfor handelsstanden, særlig gennem tilrettelæggelse af og støtte
til en alsidig kommerciel uddannelse såvel i ind- som udlandet.
Formålet søges virkeliggjort gennem Købmandsskolen, Den Danske Køb
mandsskole i London, Købmandsskolens kursus i Tyskland og Udvalget til Unge
Handelsmænds Uddannelse i udlandet samt Handelshøjskolen i København.
Endvidere driver foreningen Niels Brocks Handelsskole i samarbejde med
Grosserer-Societetets Komité’s Skoleudvalg.

Dansk Textil Union og Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark gennem
fører hvert år en række kurser i branchekundskab og salgslære, såvel gennem
egne arrangementer i København og provinsen som i samarbejde med tekstil- og
handelsskoler.
Dansk Textil Institut.
Udover de kurser som institutet arrangerer for Dansk Textil Union gennemfø
res hvert år en række kurser beregnet på at give personale fra tekstilhandelen
en mulighed for videreuddannelse. Blandt disse kurser kan nævnes grundkursus
i tekstilvarekundskab (150 timer), grundkursus i trikotagevarekundskab (150 ti
mer) og branchekurser af varierende længde i herrekonfektion, gardiner og mø
belstoffer, hvidevarer, tæpper etc.
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Hovedparten af disse kurser afholdes i København, men kan ligeledes afholdes
i provinsen, såfremt fornøden tilslutning kan opnås.
Udover det faste kursusprogram gennemfører instituttet interne kurser for en
kelte firmaer.
Instituttet arrangerer ligeledes kursus i tekstil for handelsskolelærere, der skal
varetage tekstilundervisningen på handelsskolerne.
Handelshøjskolerne tilbyder følgende studier:

Det almene erhvervsøkonomiske studium (3 årigt dagstudium) omfattende:
Erhvervsøkonomi
N ationaløkonomi
Erhvervsret
Sprog
F orretningspraksis
Studiet afsluttes med den erhvervsøkonomiske eksamen. Efter beståelsen af
denne prøve har man ret til at betegne dette ved bogstaverne H. A. efter sit navn.

Ehvervsøkonomiske specialstudier.

Der kan vælges mellem følgende specialstudier:
Bankvæsen
Forsikring
Regnskabsvæsen
Salgsorganisation og reklame
Udenrigshandel
Organisation
Specialstudiet deles i en 1. del og en 2. del. Hver af de to dele kan gennem
føres på 2 år. Studierne er beregnet for studerende, der har stilling i studietiden,
og gennemføres derfor som aftenundervisning.
Studierne afsluttes med Handelshøjskolens diplomprøve. Efter beståelsen af
denne prøve har man ret til at betegne dette ved bogstaverne H.D. efter sit navn.
Det tresproglige korrespondentstudium (2 årig dagskole).

Det ensproglige korrespondentstudium (2 årig aftenskole).

DEN FREMTIDIGE UDVIKLING

Som nævnt i indledningen er uddannelsen inden for tekstilområdet ved at gen
nemgå meget kraftige ændringer. Det medfører, at det er meget vanskeligt at
give detaljerede retningslinier for, hvilke muligheder der vil åbne sig indenfor
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de kommende år, og det medfører ligeledes, at man har vanskeligt ved at danne
sig et klart og afgrænset billede af den nuværende situation. Visse generelle
retningslinier træder imidlertid tydeligt frem:
1. Videreuddannelse er nødvendigt for alle ansatte, uanset stilling og køn.
2. Videreuddannelse angår alle alderstrin. Man kan ikke længere slå sig til tåls
med at være udlært i en ung alder.
3. Videreuddannelse omfatter mere end teknisk kundskabstilegnelse. Den om
fatter også de økonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige forhold, som
hver enkelt er afhængig af og får større og større indflydelse på.
4. Samfundets interesse for uddannelse er stigende. På linie med folkeskolens
almene uddannelse bliver den videregående uddannelse i højere og højere
grad betragtet ikke alene som en ret for den enkelte, men som en nødvendig
hed for samfundet.
5. Den videregående uddannelse vil fremover omfatte betydelig mere end klasse
undervisning i traditionel forstand. Der vil blive tale om indbyggede virksom
hedsskoler, korrespondanceundervisning, studiekredse, internatkurser o. s. v.
6. Også med hensyn til hjælpemidler vil der ske meget fremover. Lysbilleder,
film, båndoptager, undervisningsmaskiner med programmeret undervisnings
stof, fjernsyn, demonstrationsmodeller o. s. v. vil blive benyttet i stadig sti
gende omfang til at levendegøre undervisningen.
7. Der vil blive samarbejde over landegrænserne på specialområder, hvor det
enkelte land har for ringe et behov til at kunne iværksætte en uddannelse.
De nordiske lande med deres næsten fælles sprog skulle kunne være fore
gangslande på dette område.

Det er vigtigt for alle ansvarlige ledere at erkende, at tekstilområdets fremtid
er meget nært forbundet med uddannelse.

DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION
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HANDELSMINISTERIET
(ministeriet for handel, håndværk, industri og søfart).
Allerede i 1848 fik Danmark sin første handelsminister (C. A. Bluhme), men
denne post blev nedlagt få måneder efter. Selve handelsministeriets historie går
ikke længere tilbage end til 1908, da der ved bekendtgørelse fra konseilspræsidiet
af 12. oktober 1908 oprettedes et ministerium for handel og søfart. I de føl
gende årtier ændredes ministeriets arbejdsområde og navn flere gange, indtil det
ved kongelig resolution af 4. november 1935 fik navnet: Ministeriet for handel,
industri og søfart (handelsministeriet). Ministeriets nuværende navn er Handels
ministeriet (ministeriet for handel, håndværk, industri og søfart), jfr. kongelig
resolution af 28. maj 1957. Efter krigen var ministeriets forsyningsopgaver i en
kortere periode henlagt under et særligt forsyningsministerium.
Departementet, hvis chef er departementschef O. Müller, er inddelt i 3 af
delinger med ialt 11 kontorer. Med hensyn til de enkelte kontorers forretnings
område skal følgende anføres:

1. AFDELING

Chef: K. Agbo.
1. kontor. Chef: G. F. Backhaus.
Sager af almen erhvervsmæssig karakter. Handels-, håndværks- og industri
næring. Statsautoriserede revisorer. Ejendomsmæglere og ejendomshand
lere. Handelsrejsende for udenlandske firmaer. Aktieselskaber. Andelssel
skaber, der driver næring. Foreningsregistret. Banker. Sparekasser samt visse
spare- og udlånsvirksomheder. Fondsbørsen, kursnotering. Forsikring. Pen
sionskasser og begravelseskasser. Sager om veksler og checks m. m. Visse sa
ger om fremmed ejendom her i landet og dansk ejendom i udlandet.

2. Kontor. Chef: K. Stage.
Beværternæring. De under handelsministeriet hørende legater. Handelens,
håndværkets og industriens organisationer. Sager vedr. mesterbetegnelsen.
Vejere og målere. Vejnings- og målingsfonden. Mål og vægt. Justervæsenet.
Teknologiske institutter. Statsprøveanstalten. Materialprøverådet. Standar
diseringsrådet. Dansk Køleforening. Nådesbevisninger.
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3. kontor. Chef: K. A. Jensen.
Sekretariatsager. Min. budget, kasse- og regnskabsvæsen. Min. organisation
og personale, herunder de under min. hørende institutioner. Sager angående
tantième- og udbyttebegrænsning. Opholdssager.
4. kontor. Chef: E. Tuxen.
Patentvæsenet. Varemærker, fællesmærker og mønstre. Handelsregistre, fir
ma og prokura. Forholdsregler mod illoyal konkurrence. Statens kontrol
med guld- og sølvarbejder m. v. Butikslukning m.v. Translatører, mæglere*
dispachører. Bogføringsloven.

2. AFDELING
Chef: H. O. Christiansen.
1. kontor. Chef : Karen Holiesen.
Almindelige handels, skibsfart- og venskabstraktater. Sager vedr. tosidede
handels- og betalingsoverenskomster med andre lande. Sager vedr, eksport
fremmende og produktivitetsfremmende foranstaltning i h. t. loven om Dan
marks erhvervsfond. Statstilskud til konsulentvirksomhed. Monopolloven.
Lov om indseende med priser. Licitationssager. Lov om valutaforhold. Kon
sulatssager. Kvalitetsmærkning. »Dansk Arbejde«. Danske husmødres for
brugerråd. Nordisk komité for konsumentspørgsmål. Sager vedr. Turist
væsen.

2. kontor. Chef: Georg Jensen.
Forsynings-, produktions- og fordelingsspørgsmål. Internationalt samar
bejde vedrørende fast brændsel og mineralske olier. Sager vedrørende det
europæiske kul- og stålfællesskab (CECA). Internationale vareordninger.
Udenlandske investeringer her i landet. Beredskabsforanstaltninger. Suk
kerordningen. Mælkeordningen. Kartoffelmelsordningen. Spiritusordnin
gen. »Dansk Købestævne«.

3. kontor. Chef: Erik Nielsen.
Almindelige økonomiske forhold og samordningsspørgsmål. Importbudget
tet. Internationalt økonomisk samarbejde, herunder OECD, ECE, GATT,
EEC og EFTA.
4. kontor. Chef: K. G. Rønn.
Sager vedr. eksportkreditorordningen i h. t. loven om Danmarks erhvervs
fond. Sager vedr. garantier i medfør af loven om teknisk samarbejde med
udviklingslandene.
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Kontoret er i øvrigt stillet til rådighed som sekretariat for eksportkredit
rådet.
Adr.: GI. Kongevej 60, Kbhvn. V.

5. kontor. Chef: Rich. Larsen.
Egnsudviklingssager. Sager om lån og garantier til industrivirksomheder,
rederier, håndværkere, handlende og hoteller.
Adr.: Hausergade 3, 5., Kbhvn. K.

3. AFDELING
Chef: /. B. Worm.

1. kontor. Chef: J. P. Christiansen.
Visse sager vedrørende søfart i almindelighed. Navigationsundervisning med
dertil knyttet undervisning i radiotelegrafi. Statens skoleskib. Skibsregistre
ringen. Tilsyn med skibe. Skibsmåling. Internationale søfartskonventions
sager. Den offentlige fortegnelse over krigs- og handelsskibe. Den borgerlige
søret (strandings- og bjergningssager undtaget). Sømandsloven, herunder
forskrifter om søfolks forhold. Søfartens organisationer, stadfæstede af ved
tægter for sådanne.

2. kontor. Chef: F. J. Lage.
Visse sager vedrørende søfart i almindelighed. Lovgivning om sønæring
og skibes bemanding, forhyringsvæsenet, mønstringsvæsenet. Subventioner
til øvelses- og skoleskibe. Betryggelse af lastnings- og losningsarbejde. For
anstaltninger vedrørende skibsfartens betryggelse, herunder søvejs- og or
densregler for danske farvande. Statens istjeneste. Nautisk prøvekammer.
Søulykkesager og søulykkestatistisk. Dykkernæring. Sømandsuddannelse,
herunder sømandsskoler. Uddannelse af skibskokke og uddannelse af maskinmandskab. Søfartens fællesråd.

Nogle under handelsministeriet hørende institutioner m. v.:

Handelsministeriets licenskontor.
Udstedelse af import- og eksportbevillinger.
Afdelingschef: J. Gregersen.
Adr.: Møntergade 21, Kbhvn. K.
Tilsynet med handelsskoleundervisningen: Admiralgade 31, Kbhvn. K.
Chef: Direktør E. Langsted.

Tilsynet med den tekniske undervisning: Kgs. Nytorv 28, Kbhvn. K.
Chef: Direktør Werner Rasmussen.
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Dansk Standardiseringsråd: Aurehøjvej 12, Hellerup.

Rådets opgave er at virke for standardisering, at være centralorganisation for
andre organisationer eller udvalg, der arbejder for standardiseringen inden for
landet, samt efter opfordring at udarbejde og efter undersøgelse at godkende
indkomne forslag om dansk standard og virke for anvendelsen af disse. At vare
tage Danmarks interesser i internationalt Standardiseringsarbejde. Formand for
Standardiseringsrådet: Direktør, civilingeniør Thorkild Frank.
Monopoltilsynet: Nørregade 49, Kbhvn. K.

Formand for rådet: Professor, dr. jur. W. E. von Eyben.
Rådets opgave er at behandle alle sager af principiel betydning vedrørende
monopoler og konkurrencebegrænsninger. Rådets afgørelser kan forlanges fore
lagt monopolankenævnet og kan derefter indbringes for domstolene.

Direktoratet: Nørregade 49, Kbhvn. K.
Chef : Niels Banke.
Direktoratet varetager monopolrådets daglige forretninger.

Monopolankenævnet: Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

Sekretariatet for Danmarks erhvervsfond.
Chef: Direktør J. Egholm.
Sagsområde:
1) Eksportkreditrådets sekretariatsforretninger, der varetages af handelsmini
steriets 2. afdeling, 4. kontor.
Rådets opgaver er at yde eksportkreditgarantier. Rådet består af repræsen
tanter for erhvervsorganisationerne, bankerne og de interesserede ministe
rier.
2) Sager vedrørende almindelige eksportfremmende foranstaltninger.
3 ) Sager vedrørende produktivitetsfremmende foranstaltninger.
Adr.: GI. Kongevej 60, Kbhvn. V.

Aktieselskabsregistret,
Foreningsregistret.
Overregistrator: A. Ro elsen.
Adr. : Nygade 4, Kbhvn. K.
Egnsudviklingsrådet.

Rådet består af 3 medlemmer med økonomisk, teknisk og administrativ indsigt.
Rådets opgave er at yde teknisk og økonomisk rådgivning ved udarbejdelsen
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af projekter, som må antages at have væsentlig betydning for den erhvervs
mæssige udvikling i områder af landet, som med hensyn til industriel udvikling
står tilbage for det øvrige land, eller som er ramt af særlige økonomiske vanske
ligheder. Rådet har endvidere til opgave at afgive indstilling om statsgaranti på
lån eller om ydelse af lån af statskassen til fremme af det nævnte formål.
Adr.: Hausergade 3, 5., Kbhvn. K.
Håndværkerlåneudvalget.

Udvalgets opgave er at afgive indstilling om lån inden for et beløb på indtil
5 mill. kr. årligt, som er stillet til rådighed for udlån til indretning af lokaler
og til anskaffelse af maskiner til brug for produktionen.
Adr.: Hausergade 3, 5., Kbhvn. K.

Indust rilån eu du alget.
Udvalgets opgave er at afgive indstilling om statsgaranti på lån samt om lån
inden for et beløb på indtil 10 mill. kr. årligt, som er stillet til rådighed til ud
lån til opførelse af bygninger og til anskaffelse af maskiner til brug for produk
tionen.
Adr.: Hausergade 3, 5., Kbhvn. K.

Ministerfortegnelse :
Johs. F. C. Hansen......... .
W. H. O. Weimann ....
O. H. V. B. Muus...........
J. Hassing Jørgensen . . .
Christoffer T. Hage . . . .
M. Suenson......................
H. P. Prior ........................
Tyge Rothe ......................
O. Kragh............................
J. Christensen .................
Th. Stauning .................. .
M. N. Slebsager.............
Th. Madsen Mygdahl . .
J. P. Stensballe................
C. N. Hauge......................
J. Kjærbøl.........................
G. L. J. Christmas Møller
Halfdan Hendriksen . . . .

12/10
28/10
5/7
21/6
20/3
30/3
5/4
5/5
9/10
10/10
23/4
14/12
4/10
6/10
30/4
4/11
8/7
3/10

1908—28/10
1909— 5/7
1910—21/6
1913—20/3
1916—29/3
1920— 5/4
1920— 5/5
1920— 8/10
1922—10/10
1922—23/4
1924—14/12
1926— 4/10
1928— 6/10
1928—30/4
1929— 4/11
1935— 8/7
1940— 3/10
1940— 5/5

1909
1910
1913
1916
1920
1920
1920
1922
1922
1924
1926
1928
1928
1929
1935
1940’
1940
1945>
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V. Fibiger..........................................
J. Villemoes ......................................
Axel Kristensen.................................
J. o. Krag .......................................
H. C. Hansen...................................
O. Weikop ........................................
Aa. L. N. Rytter...............................
Lis Groes............................................
Kjeld Philip ......................................
Lars P. Jensen...................................
Hilmar Baunsgaard .........................
Lars P. Jensen...................................

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

5/5
7/11
6/7
13/11
16/9
30/10
13/9
30/9
28/5
31/3
7/9
26/9

1945— 7/11
1945— 6/7
1947—13/11
1947—16/9
1950—30/10
1950—13/9
1951—30/9
1953—28/5
1957—31/3
1960— 7/9
1961—26/9
1964—

1945
1947
1947
1950
1950
1951
1953
1957
1960
1961
1964

Adr.: Slotsholmsgade 10, Kbhvn. K.

SØ- OG HANDELSRETTEN
Ved siden af de almindelige retter, landsretter og underretter — derunder
Københavns byret — har vi her i landet de såkaldte »specialretter«, af hvilke
følgende af interesse for den danske håndværker- og handelsstand bør nævnes:
Handelsretterne uden for København og Sø- og Handelsretten i København.
Når der i retskredse uden for København (Frederiksberg regnes i så hen
seende ikke til København) fremsættes ønske derom af vedkommende dommer
eller den stedlige handelsforening, kan det ved kgl. anordning fastsættes, at
handelssager fremtidig i retskredsen skal behandles og pådømmes af en handels
ret, bestående af dommeren som formand og 2 handelskyndige mænd, dog kun
i de sager, hvor en af parterne begærer det, eller hvor dommeren træffer be
stemmelse herom. Beskikkelsen som handelskyndig dommer gælder kun for den
pågældende retskreds, og den stedlige handelsforenings erklæring skal være ind
hentet, og selvfølgelig skal de mænd, der beskikkes, være særlig kyndige i han
delsforhold. Før de tiltræder, skal de underskrive erklæring om, at de på ære
og samvittighed lover at opfylde deres tjenestepligter med trofasthed og nid
kærhed, — de kan ikke fungere ud over den måned, i hvilken de fylder 70 år,
og de får et vederlag og evt. rejsegodtgørelse efter samme regler som nævninger.
Der findes for tiden her i landet handelsretter i 26 større købstæder. Når
talen er om handelsretter, bør det dog erindres, at der også ved landsretterne,
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såvel i første instans som i appelinstansen, kan medvirke handelskyndige dom
mere. I København har denne handelsret i 1. instans dog ikke noget stort
arbejdsfelt, da man i så fald vil benytte Sø- og Handelsretten som værneting.
Som en særlig dansk ordning har vi nemlig som en betydningsfuld specialret:
Sø- og Handelsretten i København. Den har lokaler i landsretsbygningen i Bred
gade og er oprettet ved lov af 19. februar 1861, der trådte i kraft den 1. januar
1862 til afløsning af den særlige søret for København. En række af sø- og han
delsretslovens bestemmelser gælder den dag i dag, men den er dog på vigtige
punkter ændret og suppleret ved bestemmelser i retsplejeloven (lov nr. 265 af
15/9 1953). Retten er delt i en afdeling for store sager (svarende til landsrets
sager) og en mindre afdeling (svarende til underretssager). Rettens domme og
kendelser kan appelleres til Højesteret.
Medens de særlige regler om valg af søkyndige dommere og disses funktioner
kun lige skal nævnes, skal der gøres nogle bemærkninger om rettens virke på
det handelsmæssige område og om de handelskyndige dommeres valg og funk
tioner. Sø- og handelssager er efter loven de borgerlige sager, i hvilke fagkund
skab til søforhold eller til handelsforhold skønnes at være af betydning. Ved af
gørelsen heraf tages der særlige hensyn til, om begge parter ønsker behandling
ved Sø- og Handelsretten. Retten skal, som det hedder, »behandle sø- og han
delssager, der i henhold til lovens bestemmelser anlægges i København«, det
vil oftest sige, at vedkommende sø- eller handelssag behandles her, når sagsøgte
har værneting i København. Når parterne er enige, kan dog sådanne sager be
handles ved de for almindelige borgerlige retssager dannede retter. Omvendt
kan Sø- og Handelsretten vedtages som værneting i sø- og handelssager, der
ellers skulle behandles uden for København, medens det er udelukket at vedtage
behandling ved Sø- og Handelsretten for almindelige borgerlige krav.
Endvidere behandler retten de straffesager, der »efter hidtil gældende regler
har hørt under Sø- og Handelsretten«. Af interesse er det her at fremhæve
overtrædelser af lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse og de til
denne lov knyttede bekendtgørelser.

Sø- og Handelsretten består af en præsident og en vicepræsident, der skal op
fylde de almindelige betingelser for beskikkelse til dommere, samt et antal han
delskyndige og søkyndige medlemmer, der på lige fod med rettens formand
virker som dommere. Disses antal er fastsat ved anordning nr. 356 af 29. sep
tember 1939: 40 handelskyndige vælges for 5 år, 8 afgår hvert år. Af de 16
søkyndige skal de 12 have særlig navigationskendskab, medens de 4 skal have
særlig maskinkendskab. De vælges for 4 år. 6 navigationskyndige og 2 maskinkyndige afgår hvert andet år. Til »behandling af borgerlige sager, der angår
skibsføreres og mandskabs rettigheder, pligter og forhold vedrørende deres stil-
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ling« eller handelsbetjentes og lærlinges tjenesteforhold til deres principaler, eller
»straffesager anlagt mod mandskabet« er udpeget de såkaldte »særlige medlem
mer«, hvoraf der er 8. De 4 skal høre til skibets mandskab og de 4 til det under
ordnede handelspersonale. Valget sker her for 4 år, således at 4 afgår hvert
andet år«. Rettens medlemmer vælges af en valgforsamling, bestående af Gros
serer-Societetets Komité, et lignende antal af kommunalbestyrelsen — nemlig 1 af
magistraten og 12 af borgerrepræsentationen — udvalgte mænd samt af »Skipperlaugets faste komité under ledelse af et af magistraten valgt medlem«. Ved
valget af medlemmer, der hører til det underordnede handelspersonale, erstattes
valgforsamlingen af 10 medlemmer af bestyrelsen af Dansk Handels- og Kon
torfunktionærforbund. Alle valgmændene udpeges af vedkommende organisa
tions bestyrelse.
De sø- og handelskyndige dommere tiltræder retten under sagernes doms
forhandling. Retten bestemmer selv den omgang, hvorefter medlemmerne skal
møde. Bortset fra en frokost, hvis retsmødet varer ud over kl. 12, får med
lemmerne intet vederlag for deres ofte meget værdifulde arbejde.
De søkyndige dommere medvirker tillige, når søforhør eller søforklaring skal
afgives, og i de straffesager, der særlig er henlagt til behandling ved retten.
Som særlige tilfælde, hvor loven foreskriver Sø- og Handelsrettens medvir
ken, bør nævnes besigtigelser, syn og skøn og taksationer, hvor der ikke allerede
verserer en retssag, og ved vidneførsler, hvor i København Sø- og Handelsret
ten træder i den almindelige underrets sted, såvel i handels- som i søsager.
Det bør bemærkes, at retten fuldt ud indfrier de krav, man kan stille til
branchekyndighed. En fortegnelse over rettens medlemmer viser, at så forskel
ligartede virksomheder som f. eks. handel med jern, papir, automobiler, ma
skiner, likører, tobak, kaffe, konserves, korn, frugt, manufaktur samt læder er
repræsenteret.
Som et særdeles vigtigt led i rettens arbejdsområde bør nævnes Sø- og Han
delsrettens skifteafdeling, der behandler her bosiddende handlendes, fabrikan
ters og skibsrederes konkursboer og akkordboer. Der skal altid deltage 2 sø
eller handelskyndige medlemmer sammen med præsident eller vicepræsident ved
afgørelse af tvistighed om anerkendelse af en anmeldt fordring.
Ved handlende forstås enhver, der, omend kun i forbindelse med anden
virksomhed, driver handelsforretninger, derunder indbefattet kommissionshan
del, assuranceagentur, vekselerer- og bankforretninger såvel som speditionsfor
retninger, for så vidt han ifølge lovgivningen er forpligtet til at føre autoriserede
handelsbøger. Ved skibsredere forstås de, der driver rederi som næringsvej
(selv om det ikke er deres hovedvirksomhed) og ved fabrikanter de, der driver
fabriksvirksomhed som hovednæringsvej. Ved bogføringsloven har disse begre
ber bevaret deres særlige betydning, således at det altså ikke i den her nævnte
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relation er tilstrækkeligt, at den pågældende er bogføringspligtig. I praksis er
det antaget, at også de personer, der inden for det sidste år har drevet sådan
virksomhed, kan få deres konkursbo behandlet ved Sø- og Handelsretten. Også
et fragåelsesbo (skiftelovens kap. 3), der erklæres konkurs, kan behandles ved
rettens skifteafdeling. Fra Sø- og Handelsrettens skifteafdeling finder anke og
kære altid sted til Højesteret.
Adr.: Bredgade 70, Kbhvn. K.
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BUTIKSHANDELENS FÆLLESRAAD
Butikshandelens Fællesraad blev stiftet den 13. august 1954 af den danske
butikshandels tre hovedorganisationer: Dansk Textil Union, De danske Handels
foreningers Fællesorganisation og De samvirkende Købmandsforeninger i Dan
mark.
Nye medlemmer af Fællesraadet kan kun optages, for så vidt dets ledelse —
præsidiet — træffer enstemmig beslutning herom.
Fællesraadet varetager butikshandelens fælles anliggender, i første række
behandling af lovmæssige og administrative spørgsmål, som berører hele butiks
handelen, eller som har principiel interesse. Fællesraadet udpeger medlemmer af
nævn, udvalg og lignende og er således i øjeblikket bl. a. repræsenteret i: Lær
lingerådet, Handelsskolerådet, Monopolrådet, Valutarådet, Konkurrencelovud
valget, Firmalovudvalget, og en række andre nævn og udvalg.
Fællesraadet udfører retssager af principiel betydning for hele butikshandelen.
Fællesraadet er tilsluttet Nordisk Butikshandelsråd, der iøvrigt består af de
tilsvarende hovedorganisationer i Finland, Norge og Sverige.
Fællesraadet har et nøje samarbejde med erhvervslivets øvrige hovedorganisa
tioner.
Fællesraadet ledes som nævnt af et præsidium. Dette består af formændene
samt yderligere en repræsentant for hver af de tilsluttede hovedorganisationer.
I præsidiets møder deltager de tre organisationers direktører. Endvidere del
tager Fællesraadets generalsekretær, hos hvem Fællesraadet har hjemsted og
sekretariat.
Fællesraadets præsidium bestod den 1. januar 1965 af følgende:

For Dansk Textil Union:
Købmand Axel Müller,
herreekviperingshandler Harry Edby,
direktør J. Hammerich.
For De danske Handelsforeningers Fællesorganisation:

Møbelhandler Hans Kjær,
frugthandler Rich. Sietbjerg,
direktør A. Warming.
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For De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark:
Købmand Knud Aagaard,
købmand Holger Christensen,
direktør Sv. Gade.

Fællesraadets generalsekretær er højesteretssagfører E. Groth-Andersen.
Adr.: Bredgade 73, Kbhvn. K.

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING
Formål og opbygning.
Arbejdsgiverforeningen, som er stiftet 19. maj 1896, har bl. a. til formål at ud
gøre en hovedorganisation for alle faglige arbejdsgiverorganisationer og enkelt
virksomheder, at medvirke til, at arbejdsgiverorganisationerne ved godt sammen
hold og fælles optræden varetager arbejdsgivernes fællesinteresser i alle i for
bindelse med løn- og arbejdsforhold stående spørgsmål, at bidrage til, at tvistig
heder imellem arbejdsgivere og arbejdere så vidt muligt undgås eller dog søges
afgjort på fredelig måde uden arbejdsstandsninger, og at fremme forståelsen af
arbejdsgivernes opgaver og synspunkter ved kursus- og anden oplysningsvirk
somhed.
Arbejdsgiverforeningen omfatter for tiden 224 foreninger og 294 enkeltvirk
somheder inden for handel, håndværk og industri med et samlet medlemsantal
på godt 22.000. Som enkeltvirksomheder direkte tilsluttet Arbejdsgiverforenin
gen optages kun sådanne virksomheder, der ifølge deres art er udelukket fra at
danne eller slutte sig til nogen enkelt fagorganisation. Det normale er således,
at en arbejdsgiver, der ønsker at være medlem af Arbejdsgiverforeningen, må
indmelde sig i sin brancheorganisation under Arbejdsgiverforeningen.
Generalforsamlingen, der tæller 600 repræsentanter, er Arbejdsgiverforenin
gens højeste myndighed i alle foreningsanliggender. Af disse vælges 514 efter
kontingentindbetaling og resten efter medlemsantal. Valgmæssigt deles Arbejds
giverforeningens medlemmer i tre afdelinger: håndværk, handel og industri.
Hovedbestyrelsen består af 54 ordinære medlemmer, der vælges af de før
nævnte tre afdelinger efter forholdstalsvalg. Ingen afdeling kan vælge mere end
27 medlemmer; der er således ingen afdeling, som i kraft af mandatantal har
overvægt ved afstemninger. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte et forretnings
udvalg på 15 medlemmer, ligesom hovedbestyrelsen selv vælger formand og en
eller flere næstformænd, der danner Arbejdsgiverforeningens præsidium.
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Den daglige ledelse forestås af et præsidium assisteret af en direktion og en
stab af funktionærer — for tiden ca. 130 personer.

Virksomhed.
Arbejdsgiverforeningens første og vigtigste opgave er at virke for arbejdsfredens
sikring på et forsvarligt økonomisk grundlag, dels ved tilvejebringelsen, resp.
fornyelsen, af de kollektive overenskomster — antallet af disse er for tiden over
3000 — dels ved varetagelsen af den retlige beskyttelse og sikring af overens
komsterne i overenskomstperioden. Etatsråd Niels Andersens ord gående ud på,
»at vi har den pligt over for vore efterkommere at overgive dem, så vidt det er
menneskeligt muligt, et samfund, der endnu er levedygtigt og endnu har livs
betingelser for at kunne hævde sig i den almindelige verdenskonkurrence«, er
stadig ledetråden i Arbejdsgiverforeningens dispositioner.
I overenskomstperioden varetager Arbejdsgiverforeningen medlemmernes in
teresser i alle sager for Arbejdsretten — brud på Hovedaftalen af 18. novem
ber 1960 eller de kollektive overenskomster — ligesom Arbejdsgiverforeningens
embedsmænd i ikke ringe udstrækning medvirker i mæglings- og voldgiftsmøder
vedrørende fortolkningsspørgsmål.
På det socialpolitiske område øver Arbejdsgiverforeningen også en meget be
tydelig indsats. Den er repræsenteret i et utal af nævn og udvalg, og Arbejds
giverforeningens repræsentant får derved indseende med og indflydelse på de
beslutninger, der træffes.
I over 50 år har Arbejdsgiverforeningen haft et nært samarbejde med de
øvrige nordiske arbejdsgiverforeninger, ligesom Arbejdsgiverforeningen lige fra
oprettelsen af Den internationale Arbejdsgiverorganisation i 1919 har været
stærkt interesseret i dennes virke. Nu afdøde direktør H. C. Ørsted var i mange
år præsident for denne organisation. Til Den internationale Arbejdsorganisa
tions årlige konferencer i Genève udpeger Arbejdsgiverforeningen også repræ
sentanter. Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdere er jo ikke blot et modsæt
ningsforhold. Begge parter er nødvendige for produktionen, og der må derfor
også mellem arbejdere og arbejdsgivere bestå et arbejdsfællesskab. At der altid
vil være interessemodsætninger, når arbejdsløn, arbejdstid m. m. skal fastsættes,
turde være givet, men når det gælder størrelsen af den samlede produktion, som
vi alle skal leve af, er der ikke længere noget modsætningsforhold; tværtimod,
det størst mulige samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdere er nødvendigt.
Det var ud fra disse betragtninger, at Arbejdsgiverforeningen i 1947 traf
aftale med De samvirkende Fagforbund om oprettelse af samarbejdsudvalg, og
den samarbejdslinie, der hermed blev lagt, er videreført gennem Arbejdsgiver
foreningens undervisnings- og foredragsvirksomhed.
Arbejdsgiverforeningens kursus- og oplysningsvirksomhed samler sig dels om
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at støtte Arbejdsgiverforeningens medlemmer ved løsningen af den opgave, de
har som ledere af fællesskabet i virksomhederne, dels at udbrede forståelse hos
andre samfundsgrupper for den vigtige opgave, arbejdsgiverne har i så hen
seende. Dette formål opnås dels gennem kursusvirksomhed på Arbejdsgiver
foreningens ejendom Egelund for arbejdsgivere, organisationsledere og embedsmænd angående problemer på arbejdsmarkedet i almindelighed og gennemførelse
af produktionsfremmende samarbejde på arbejdspladserne i særdeleshed, dels
gennem foredrags- og kontaktmøder med andre erhvervsgrupper, såsom fag
bevægelsen, arbejdslederne, politikerne, statens embedsmænd, dagspressen m. fl.
til drøftelse af aktuelle problemer angående arbejdsmarkedet, og dels gennem
udvidelse af tidsskrift- og publikationsvirksomhed samt en mere effektiv presse
tjeneste end hidtil.
I 1961 udvidedes Arbejdsgiverforeningens kursusvirksomhed med oprettelsen
af arbejdslederskolen Arresøhøj i forståelse af den stadig stigende betydning af
arbejdslederuddannelsen.
Fra arbejderside gøres der et målbevidst arbejde gennem arbejderhøjskolerne
i Roskilde og Esbjerg for at dygtiggøre arbejderne i al almindelighed og deres
tillidsmænd i særdeleshed. Et tilsvarende oplysningsarbejde har Arbejdsgiver
foreningens ledelse under hensyn til teknikkens udvikling og den fremadskridende
demokratisering i arbejdsforholdene anset for absolut nødvendigt, også for at
skabe mere kontakt med andre samfundsgrupper både på arbejdspladserne og i
samfundslivet.
Adr.: Vester Voldgade 113, Kbhvn. V.

HÅNDVÆRKSRÅDETS VIRKSOMHED
Hovedlinier.

Håndværksrådet omfatter i dag 137 faglige organisationer fordelt over alle fag
og alle egne af landet. Samtidig er de lokale områder repræsenteret ved 317
lokale håndværkerforeninger.
Den omstændighed, at Håndværksrådet således dækker praktisk talt alt or
ganiseret håndværk direkte eller indirekte, medfører en betydelig formidlende
virksomhed i det daglige arbejde.
Hovedsynspunktet for Håndværksrådets arbejde er at varetage håndværkets
interesser i snæver erhvervsmæssig forstand. Men hertil må rigtignok føjes, at en
så udspecialiseret erhevrvsgruppe, der beskæftiger ca. 330.000 mestre, svende
og lærlinge, altid, når almene samfundsspørgsmål dukker op, også må drage om-

506

sorg for, at de synspunkter, der fremsættes, tillige har helhedens interesse for
øje. Håndværkets erhvervspolitik må med andre ord tillige være en politik, der
ser fremad mod, hvad der tjener samfundet fremover. Dette kommer frem på
to områder, først og fremmest når talen er om uddannelsesforhold, men tillige
når talen er om produktionslivets vilkår. Håndværket kan ikke som den næst
største erhvervsgruppe i produktionsmæssig henseende inden for byerhvervene
uden videre fastslå, at det, som man som erhverv må sige er rigtigst på det ud
dannelsesmæssige område, også er det set fra en samfundsmæssig synsvinkel.
Håndværkets unge uddannes vel fagligt, men således at den faglige uddannelse
danner grundlag for videregående uddannelse til gavn for de forskelligste om
råder. Ser man på produktionsindsatsen er forholdet det, at håndværksfagene
vel har krav på hensyntagen og respekt i erhvervsudøvelsen, men man bør aldrig
gå så vidt, at organisationerne bliver hermetisk tillukkede og således arnesteder
for privilegier. Det var netop dette, at man havde de lukkede lav med vidt
strakte privilegier, der bevirkede, at samfundets øvrige grupper og samfundets
organer i 1857 løb håndværkets organisationsliv over ende.
Organisationerne og det offentlige.

I almindelighed varetager de faglige organisationer deres egne interesser. Og
håndværket er opdelt i en række særdeles effektive lav, centralforeninger o. 1.
organisationer, der varetager medlemmernes interesser i mangfoldige henseender.
Håndværksrådets virksomhed kan dog være disse organisationer til nytte, f. eks.
når det drejer sig om spørgsmål på tværs af fagene. For så vidt angår byggeriets
forhold er det ganske klart, at de store byggefags interesser over for myndig
hederne, det være sig boligministerium, monopoltilsyn eller andre offentlige or
ganer, ofte varetages bedst ved, at man i fællesskab, det vil sige ved Håndværks
rådets mellemkomst, fremlægger sine synspunkter. Som områder, hvor Hånd
værksrådet i de senere år har gjort en indsats, kan nævnes boligstøttelovgivnin
gen, licitationsområdet osv. Det er naturligvis et forhold, der må ses i forbindelse
hermed, når Håndværksrådet ikke sjældent over for folketinget eller ved sags
anlæg forsøger at få gennemført principielle hovedsynspunkter.
Men ikke blot varetager Håndværksrådet fagenes interesser over for myndig
hederne, men også over for andre parter i produktionsprocessen. Bliver vi ved
byggefagene, vil det forstås, at det er praktisk, om én organisation forsøger at
varetage alles interesser, f. eks. over for bygherrerne, både de private og staten
og kommunale bygherrer. Her kommer også hele arbejdet med gennemførelsen
af standardbestemmelser m. m. ind i billedet.
Hvad der gælder byggefagene gælder i lige så høj grad de øvrige fag. I visse
tilfælde er fagene allerede sluttet sammen i grupper, som varetager fælles in
teresser. Men oftest er det ikke tilfældet, og f. eks. når talen er om toldspørgsmål,

507

importspørgsmål, eksportspørgsmål o. lign, gælder det, at Håndværksrådet her
må og skal sørge for varetagelse af medlemmernes interesser. Det gælder også
her, at det ofte kan ske i samarbejde med fagenes leverandører eller aftagere.
Ikke sjældent har det enkelte fag specialinteresser. Der kan være tale om, at
samtlige mestre inden for faget har fælles interesser at varetage, men på nogle
områder må den enkelte mester stå alene, og det kan være vanskeligt for ham
at vinde anerkendelse for sine synspunkter hos myndighederne eller hos kunder
eller leverandører. Meget ofte vil det være af værdi, at specialinteresserne for
det enkelte fag eller den enkelte mester understøttes ved Håndværksrådets bi
stand. Og Håndværksrådet lægger megen vægt på at yde service i så henseende,
selv om det skal erkendes, at den hjælp, der kan ydes, må være betinget af, at
ikke alle andre samtidig ønsker lignende eller tilsvarende service. Hvis dette var
tilfældet, ville organisationens arbejde, præget som det i så fald ville blive af de
mange enkeltinteresser, bryde sammen.
I princippet er og må Håndværksrådet være en organisation, der i forhold
til den enkelte fungerer indirekte. Man skabte i sin tid organisationen som en
fællesrepræsentation. Og heri ligger jo ganske klart, at specialinteresserne måtte
være i baggrunden. Når det i dag er således, at Håndværksrådet fungerer på en
noget anden måde end forhen, hænger det sammen med den moderne tids sær
lige lovgivning, vareforsyningslov, pris- og monopollov osv. osv., der ofte griber
ind specielt over for den enkelte og stiller den pågældende i en uvant eller særlig
situation, der kræver speciel assistance, både af merkantil og juridisk karakter.
I det ovenfor anførte er særlig nævnt spørgsmål af interesse for de faglige or
ganisationer. Men det skal nævnes, at Håndværksrådet også forsøger at formidle
de lokale håndværksforeningers interesser.

Dette gælder i alle de tilfælde, hvor de almene lokale håndværkerinteresser
falder sammen med de faglige interesser eller er blandet sammen på en sådan
måde, at adskillelse er umulig. Her behøver man blot at pege på uddannelses
spørgsmålene. Det var de lokale håndværkerforeninger, der skabte de tekniske
skoler og den betydelige sociale forsorg, som mange ældre mestre i dag nyder
godt af. Det vil ses, at spørgsmål i forbindelse med de tekniske skoler og i mange
tilfælde ikke blot lærlingeuddannelsen, men også den videregående uddannelse,
indeholder problemer, som er både af lokal og af faglig interesse. Når Hånd
værksrådet på erhvervets vegne udtaler sig om folkeskolens forhold, om lærlinge
uddannelsen, om den videregående tekniske uddannelse, sker det ud fra det
hovedsynspunkt, at man er nødt til at vurdere disse spørgsmål som værende af
betydning både lokalt og fagligt.
Det skal her indskydes, at man alt for ofte glemmer, at selv om interesserne
fra et lokalt område til et andet kan være fælles og måske endda fælles for hele
landet, så manifesterer problemerne sig i dag som lokale. Det ses ganske tydeligt
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i den pågående diskussion om de tekniske skoler og lærlingeuddannelsen. Der er
en betydelig lokal frygt for, at de små lokale tekniske skolers interesser har lidt
skade ved omlægningen af lærlingeuddannelsen.
Det er altså en ganske naturlig ting, at Håndværksrådet også er samlende
organ for de lokale håndværksforeninger, i hvert fald for så vidt angår almene
spørgsmål som uddannelsen af de unge, men i virkeligheden også af de lidt ældre.
Men ikke alene forsøger Håndværksrådet at varetage de lokale hånrværksorganisationers interesser på det uddannelsesmæssige område. Også de almen
kulturelle interesser søger man at skabe grobund for. Der har i tidens løb været
megen diskussion om håndværksforeningernes selskabelige virksomhed. Man
skal ikke undervurdere den betydning, håndværksforeningerne har som centrer
for det, man kunne kalde det borgerlige forlystelsesliv. Teaterforestillinger, fore
drag, films osv. osv. spiller for mange lokale håndværkerforeninger en betydelig
rolle, og hele dette oplysende arbejde må Håndværksrådet som organisation un
derstøtte og ophjælpe. Det er et område, som har givet anledning til, at man i
den allerseneste tid har reorganiseret Håndværksrådets oplysningsudvalg og om
dannet dette til et: Håndværkets oplysningsforbund. Hensigten med omdannel
sen er ikke blot at give nye bidrag til forlystelseslivet, men man ønsker tillige at
gøre dette arbejde til et led i den almindelige propagandavirksomhed for de
mindre virksomheders betydning og placering i samfundet, lokalt og som helhed.
Læser man i festskrifter fra gamle håndværkerforeninger, vil man se, at når
disses placering efterhånden er blevet svagere i de lokale samfund, skyldes det, at
de mangfoldige spørgsmål, som man i tidens løb har rejst, efterhånden er blevet
løst eller — navnlig — overtaget af det offentlige. Man behøver blot at nævne
den offentlige støtte til og kontrol med uddannelsesvæsenet og den sociale for
sorg. Men det er uheldigt, at det er gået sådan. Det private initiativ har også
på de forskellige lokaltprægede områder stor betydning, og interessen vil svæk
kes for de lokale spørgsmål, hvis mestrene og de øvrige grupper inden for bor
gerskabet skydes helt til side. Håndværkets oplysningsarbejde må sættes ind her.
Og man må hjælpe med til at få nye områder trukket frem til belysning og
debat — f. ek. bør man beskæftige sig meget med håndværksvirksomhedernes
og de mindre industrivirksomheders betydning for de lokale bysamfund. Og man
kan være sikker på, at både leverandører og aftagere i allerhøjeste grad er
interesseret i dette arbejde.

Håndværkets organisationer og lokale foreninger skal ikke blot være kamporga
nisationer, der ustandelig fører krig med myndighederne og andre erhverv. De
skal tillige — og det samme gælder Håndværksrådet for landet som helhed —
påtage sig den formidlende opgave: samarbejdets opgave over for det øvrige
samfund. Det gælder ikke blot fagenes og de lokale foreningers fremtid, men det
gælder hele samfundets fremtid, så sandt som man, hvis man ikke allerede havde
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håndværket, måtte opfinde det. Fordi håndværket har en ganske særlig produk
tionsform, som intet andet kan erstatte.
På samme måde kan det vist nok siges uden videre, at havde man ikke en
samlet hovedorganisation for håndværkere: Håndværksrådet — ja, så måtte
man skabe en sådan hovedorganisation.
Adr.: H. C. Andersens Boulevard 20, Kbhvn. V.

INDUSTRIRAADET
Industriraadet er oprettet den 29. oktober 1910 som et særligt organ inden for
Danmarks Industriforening (Industriforeningen i København), der stiftedes den
12. juli 1838 med den danske industris fremme som formål.
Industriraadet varetager industriens erhvervsøkonomiske opgaver og inter
esser, og som industrierhvervets hovedorganisation — undtagen for overens
komstforhold mellem arbejdsgivere og arbejdere — repræsenterer Raadet den
danske industri i dennes forhold til lovgivningsmagten og myndighederne, de
øvrige erhverv samt offentligheden.
Industriraadet følger iøvrigt industriens udvikling i ind- og udland og ind
samler oplysninger om økonomiske, kommercielle og tekniske spørgsmål af
interesse for industrien — og behandler sager, der henvises til Raadet, eller som
man selv finder anledning til at optage, og søger i det hele taget på alle områder
at virke for industriens interesser.
Industriraadet er repræsenteret i en række offentlige nævn, kommissioner og
udvalg, ligesom behandlingen af visse næringsretlige spørgsmål ved lov er hen
lagt til Industriraadet.
På Industriforeningens årlige generalforsamling vælges 55 medlemmer til
Industriraadet, som ved sit konstituerende møde kan supplere sig med indtil 15
medlemmer, hvoriblandt repræsentanter for særlig sagkundskab af betydning
for industrien. Af Industriraadets midte vælges en bestyrelse, bestående af en
formand og to viceformænd samt seks andre bestyrelsesmedlemmer. Industri
raadets bestyrelse er tillige Industriforeningens bestyrelse.
Ca. 2800 industrielle virksomheder er tilsluttet Industriraadsorganisationen,
hoveparten gennem ca. 65 brancheforeninger.
Industriraadets administration, der forestås af en direktør, omfatter:
Direktions- og administrationssekretariat (generalforsamling, råd og bestyrelse,
medlemsspørgsmål, regnskaber, Industribygningen, medlemslokaler, legater
m. v.)>
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handelspolitisk sekretariat (handelspolitiske spørgsmål, import-, told- og af
giftsproblemer m. v.),
juridisk sekretariat (næringsret, illoyal konkurrence, patenter og varemærker,,
monopoltilsyn og konkurrencebegrænsning, opholds- og arbejdstilladelser, lev
nedsmiddellovgivning, financierings- og distribueringsspørgsmål m. v.),
eksportafdeling — Industriraadets eksportbureau (forhold på fremmede mar
keder, eksportkredit, eksportpropaganda, eksportstipendiater m. m., handels
aftaleforhandlinger, eksportstatistik, oprindelsescertifikater m. v., »Eksporthånd
bogen«, eksportseminarer m. v.),
informationsbureau (information til medlemmerne og til offentligheden,.
»Tidsskrift for Industri«, publikationer iøvrigt, presse, radio, fjernsyn m. m.),
teknisk afdeling (forskning, arbejderbeskyttelse, bedriftværn, el- og gastariffer,
vandindvinding, produktivitetsspørgsmål, forsvarsmateriel-sager m. v.),
kursusafdelingen (med underafdelinger i Aarhus og Odense) tilrettelægger
kursus såvel i de tre afdelinger som på virksomhederne. Hovedemnerne er: 1.
rationel driftsledelse, 2. intern uddannelse og træning, 3. uddannelse af instruk
tører til virksomhederne og 4. virksomhedslederkursus.
Administrationen omfatter en medarbejderstab på ca. 100 funktionærer, her
under en række med nationaløkonomisk, juridisk og teknisk uddannelse og
viden. Iøvrigt er industriens egne mænd i høj grad med i arbejdet i en række
interne udvalg og som repræsentanter i offentlige kommissioner, nævn og
lignende.
»Tidsskrift for Industri« er Industriraadets officielle organ.
Adr.: H. C. Andersens Boulevard 18, Kbhvn. V.

PROVINSHANDELSKAMMERET
Fra gammel tid har de større provinsbyer haft købmandsgilder eller handelslav.
Imidlertid blev alle disse lav og de for disse bestående forordninger ophævet ved
næringsloven af 1857. Alene lavsrettighedeme for Ålborg, Odense og Helsingør
overlevede for en tid den frigørelse af handelen, som loven i øvrigt førte med sig.
Af loven fremgik det endvidere, at indenrigsministeren kunne stadfæste ved
tægter for nye frivillige foreninger af handlende. De gamle lavsmæssige obliga
toriske organisationsformer blev imidlertid likviderede med næringsloven, og
det tog sin tid, inden handelsstanden fandt frem til nye former for organisation
på helt frivillig basis.
Provinsens handelsstandsforeninger er i den form, de i dag har, stedsbegræn-
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sede organisationer, hvis medlemskreds rekrutteredes fra handelsstanden i sin hel
hed. Nogle hviler på gammel historisk grund, idet de udgør fortsættelsen af for
tidens lav som f. eks. foreningen i Helsingør, der som »Kræmmerlauget« opret
tedes i 1744. Andre foreninger er dog af nyere dato.
I en årrække virkede foreningerne kun lokalt og stort set uden organisations
mæssig kontakt med andre byers købmænd. I 1877 lykkedes det at oprette en
fælles handelstandsforening for Lolland-Falsters købstæder, der senere omdan
nedes til centralforening for selvstændige lokale handelsstandsforeninger. I 1883
dannedes Jyllands og i 1884 Sjællands centralforeninger for handelsforeninger,
og i 1892 sammensluttedes de fynske handelsforeninger i en lignende organisa
tion.
Tanken om et videregående samarbejde lå dog nær for, og på »handelsmø
det« i 1899 i København kom et forslag herom til debat. Det endelige forslag
blev senere forelagt i Nykøbing Mors i juni 1901, hvorefter »Provinshandelsfor
eningernes Fællesudvalg« endeligt kunne konstitueres på et møde i København
den 7. august 1901.
Af de første vedtægter fremgår det, at »møderne lededes af de 4 formænd
for centralforeningerne efter omgang 1 år ad gangen«, en ordning der dog
viste sig vanskelig at praktisere, hvorfor konsul Cloos fungerede som formand i
perioderne 1906—1908, 1910—1914 og derefter uafbrudt fra 1915, til han i
1932 trådte ud af ledelsen. De oprindelige vedtægter blev reviderede i 1917 i
anledning af, at den sjællandske og den lolland-falsterske centralforening i okto
ber 1916 blev sluttet sammen i én forening.

Fællesudvalgets virksomhed havde i de forløbne 16 år strakt sig langt videre
end forudset i vedtægterne af 1901. Adskillige bestemmelser viste sig efterhån
den utidssvarende, og det var derfor naturligt, at et forslag til nye vedtægter blev
affattet på grundlag af de i tidens løb indvundne erfaringer.
En af de nye bestemmelser i lovene var, at de af centralforeningerne omfat
tede lokalforeninger ikke måtte lade sig optage i andre centrale handelsorgani
sationer.
I 1918 ændredes Fællesudvalgets navn til »Provinshandelskammeret«. Anled
ningen hertil var oprettelsen af foreningsregistret og ønsket om gennem dette at
erhverve eneret på handelsorganisationernes navnebetegnelse.
Lokalforeningerne blev opfordret til at antage navnet »handelsstandsforening«,
eftersom navnet »handelsforening« ikke kunne indregistreres. I 1919 blev cen
tralforeningernes navne ændret i overensstemmelse hermed.
I 1940 gennemførtes en omfattende ændring af lovene for at bringe dem i
samklang med den udvikling inden for Provinshandelskammeret, der faktisk
havde fundet sted, fra blot at være et eksekutivt udvalg til at fungere som samt
lige handelsstandsforeningers talerør over for offentligheden og myndighederne.
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Denne centralisation måtte anses for aldeles uomgængelig, og de nye love gav
derfor udtryk for forskydningen af organisationens tyngdepunkt mod Provins
handelskammeret.
I lovenes første paragraffer slås der herefter fast, at varetagelse af centralfor
eningernes opgaver, ud over de rent lokale, sker i fællesskab med de øvrige cen
tralforeninger, således at den højeste myndighed i fælles anliggender ligger hos
en enkelt forsamling, der benævnes Den Danske Provinshandelsstands Lands
møde, medens fælles anliggender i øvrigt varetages af Provinshandelskammeret.
Landsmødet består af de tre centralforeningers repræsentantskaber. Oprindelig
afholdtes det hvert andet år, men siden 1946 har det fundet sted hvert år.
De nye love åbnede mulighed for at udvide Provinshandelskammerets med
lemstal fra 6 til 9, men det er stadig således, at forretningsudvalget for Den
jydske Handelsstands Centralforening, formanden og næstformanden i Den
Sjællandsk-Lolland/Falsterske Handelsstands Centralforening samt formanden
for Den fyenske Handelsstands Centralforening er fødte medlemmer af Kamme
ret. Herudover kan landsmødet ifølge de nye love vælge indtil 3 medlemmer til
Provinshandelskammeret, og der er for tiden valgt 3 medlemmer repræsenteren
de henholdsvis trælast- og manufakturbranchen samt provinseksportøreme.
Ved de nye centralforenings-love blev der åbnet mulighed for, at det allerede
bestående samarbejde med brancheforeninger udvikledes betydeligt derigen
nem, at der skabtes basis for direkte tilslutning til organisationen. En forudsæt
ning for tilslutning er det, at samtlige de brancheforeningsmedlemmer, der op
fylder betingelserne for medlemsskab af en lokal handelsstandsforening, tillige er
medlemmer af en sådan.

I årenes løb har Provinshandelskammerets virksomhed ændret karakter, idet
forholdene har medført, at det, ud over de mange generelle og centrale spørgs
mål, der stadig har stået på dagsordenen, har været nødvendigt for sekretariatet
at tage stilling til et stadigt voksende antal individuelle sager fra medlemmerne.
Med den omfattende erhvervslovgivning og med de dybtgående indgreb i er
hvervslivets dispositioner er det naturligt, at organisationens medlemmer i sti
gende omfang har haft råd og vejledning behov til løsning af de spørgsmål, der
opstår under udøvelsen af deres virksomhed.
En historisk gennemgang af Provinshandelskammerets virksomhed viser, at
Kammeret i årenes løb har gjort sin indflydelse gældende i ikke ubetydeligt om
fang på lovgivningsområdet, og herunder naturligvis først og fremmest de love,
der vedrører erhvervene. Herudover giver Provinshandelskammeret indstillinger
til handelsministeriet om andragender om dispensationer fra næringslovens be
stemmelser og har i henhold til konkurrenceloven påtaleret, hvor der er tvivl om
lovligheden af anvendte konkurrencemetoder.
Siden 2. verdenskrigs afslutning har Provinshandelskammeret aktivt deltaget
33
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i handels- og toldforhandlinger, når hensynet til provinshandelens interesser har
gjort det ønskeligt — ligesom Provinshandelskammeret også herudover har nær
kontakt med administrationen både for at vejlede og rådgive og for at frem
føre provinshandelens ønsker.
En sag, der i særlig grad har ligget Kammeret på sinde, er beskatningsspørgs
målet, herunder specielt beskatningen af brugs- og andelsforeninger sammen
holdt med aktieselskaberne og andre private virksomheder.
Også under folketingets behandling af de forskellige afgiftslove og toldloven
søger Provinshandelskammeret at gøre sin indflydelse gældende, og for på bedst
mulig måde at koordinere byerhvervenes interesser i skatte- og afgiftsspørgs
målene medvirker Provinshandelskammeret til etableringen af Erhvervenes
Fællesudvalg om Skattespørgsmål, der siden 1933 har haft som særopgave at
behandle disse spørgsmål.
For provinsens erhvervsdrivende er trafik- og postforholdene af stor betyd
ning; om end mange spørgsmål i denne forbindelse løses lokalt gennem de
enkelte handelsstandsforeningers og centalforeningers initiativ, bliver tilbage dog
en række generelle sager, der må behandles af hovedorganisationen.
Et særligt kapitel udgør havne- og brotaksteme, der gentagne gange har
været til revision, hvilket hver gang har krævet Provinshandelskammerets med
virken. Ved besættelsen af vejer- og målerembeder samt mæglerembeder påkal
der myndighederne Provinshandelskammeret og de lokale handelsstandsfor
eningers medvirken. Det samme er tilfældet ved meddelelsen af autorisationer
som handels- og regnskabskyndige tillidsmænd. Oprettelsen af handelsretter uden
for København skyldes et initiativ fra provinshandelens side.
Et centralt spørgsmål i Kammerets arbejde har uddannelsen af handelens
unge altid været, og Kammeret deltager i arbejdet i Handelsskolerådet, Lær
lingerådet og de faglige udvalg for handels-, kontor- og butikslærlinge, ligesom
Kammeret er repræsenteret i den i 1962 nedsatte kommission vedrørende han
dels- og kontoruddannelsen. Desuden følger Provinshandelskammeret og navnlig
de lokale handelsstandsforeninger landet over arbejdet i handelsskolerne med
intens interesse, og de fleste af disse skoler drives direkte af handelsstandsforeningeme. Købmændene på de forskellige pladser gør i mange tilfælde et særdeles
fortjentsfuldt arbejde ved at føre tilsyn med skolernes drift m. v.
I efterkrigsperioden har Provinshandelskammeret som et nyt arbejdsfelt op
taget rationaliseringsspørgsmål, og i 1956 oprettede Kammeret med støtte af
Produktivitetsfonden en konsulenttjeneste, der foruden at udføre individuelle
rationaliseringsopgaver for handelsstandsforeningernes medlemmer tillige har
afholdt en række foredrag, konferencer og kursus for provinskøbmænd og deres
medarbejdere angående rationalisering og arbejdsforenkling.
Hertil kommer, at Provinshandelskammeret gennem udsendelse af cirkulærer

514

til handelsstandsforeningerne og direkte til medlemmerne søger at holde disse
orienteret om import- og eksportspørgsmål og andre problemer, der er af særlig
interesse for købmændene.
Siden 1946 har organisationen udsendt det trykte medlemsblad »HandelsNyt«, der nu tilgår alle medlemmerne gratis en gang månedlig.
Med de øvrige hovedorganisationer her i landet har Provinshandelskammeret
et frugtbart samarbejde, der rent praktisk ofte er nedfældet i særligt etablerede
fælleskontorer, som f. eks. Erhvervenes Oplysningsråd, Erhvervenes Indsamlings
kontrol og Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål.
Provinshandelskammeret har endvidere et mangeårigt traditionelt samarbejde
med erhvervsorganisationerne i de skandinaviske lande, blandt andet gennem
afholdelse af de nordiske handelsmøder og de nordiske grossistforbunds central
rådsmøder.
Hertil er i de senere år kommet et mere vidtgående internationalt samarbejde
inden for handelen, blandt andet inden for Det internationale Handelskammer
samt Det internationale Grossistcenter, idet Handelskammeret er medlem af
begge disse organisationer.
Provinshandelskammeret deltager endvidere som observatør fra Danmark i
Den permanente Konference, som består af handelsr- og industrikamrene i Det
vesteuropæiske Fællesmarkeds medlemslande, og Kammeret har endvidere også
i de sidste år deltaget i møder i Sammenslutningen af Handelskamre i EFTAlandene.
Siden sammenslutningen af provinsens handelsstandsforeninger fandt sted, har
medlemstallet været i støt og stadig vækst, og den 1. januar 1965 havde organi
sationen i de 84 handelsstandsforeninger, der er tilsluttet, i alt 11.124 medlem
mer, der landsdelsvis fordeler sig som følger:
Den Jydske Handelsstands Centralforening:
46 handelsstandsforeninger med 6.786 medlemmer.
Den Fyenske Handelsstands Centralforening:
9 handelsstandsforeninger med 1.606 medlemmer.
Den Sjællandsk-Lolland/Falsterske Handelsstands Centralforening:
29 handelsstandsforeninger med 2.732 medlemmer.

Adr.: Kompagnistræde 32 A, Kbhvn. K.
Jyllandsafdeling: Ny Banegårdsgade 45, Århus, C.
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BEKLÆDNINGSINDUSTRIENS
SAMMENSLUTNING
Organisationen er stiftet 1920 som arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Såvel
konfektionsindustriens som skrædderhåndværkets organisationer er medlemmer.
Virksomheden omfatter blandt andet:
Overenskomstforhandlinger med fagforbundene, hovedsagelig Dansk Beklæd
ningsarbejderforbund, assistance ved lokalforhandlinger om tekniske eller løn
mæssige ændringer, lønstatistisk service, arbejdstaktvurdering og kontrolstudier,
oprettelse og kontrol med indbyggede værkstedsskoler på fabrikkerne, driften af
den 2-årige konfektionsassistentskole (dagskole) og beklædningsindustriens arbejdslederskole (aftenskole). Desuden maskintekniske konsultationer, ledelse af
teknisk samarbejde mellem virksomhederne, kursusvirksomhed, uddannelse af
MTM-teknikere og andre arbejdsstudieteknikere, visse kursus for detailhandlerne
og meget andet.
Desuden beskæftiger organisationen sig med alle fælles erhvervsspørgsmål af
betydning for branchen og de enkelte virksomheder.
Beklædningsindustriens almindelige anseelse og goodwill støttes gennem PRvirksomhed, og via Dansk Herremoderåd øves propaganda for befolkningens vel
klædthed, og såvel Herremoderådet som Mode-Ringen udsender halvårlige mode
vejledninger til medlemmerne og senere til detailhandlerne.
Beklædningsindustriens Sammenslutning arbejder sammen med de øvrige nor
diske beklædningsorganisationer og har via Association Européenne des Industries
de l’Habillement kontakter til den øvrige europæiske beklædningsindustri.

Formand er fabrikant F. Nexøe-Larsen, R1.
Sekretariatet ledes af direktør H. Sahlertz.
Adr.: Vester Voldgade 111, 3., Kbhvn. V.

De organisationer, hvoraf sammenslutningen består, er følgende:
Foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder.
Formand: Fabrikant Jørgen Tafdrup, København.
Fabrikantforeningen for Kjoler og Damekonfektion.
Formand: Direktør B. Nørregaard-Madsen, København.
Skjortefabrikant-Foreningen.
Formand: Fabrikant Bemh. Nielsen Harrow, Holstebro.
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Kittel- og Linnedfabrikant-Foreningen.
Formand: Direktør H. F. Grøndahl, København.
Korsetfabrikant-Foreningen.
Formand: Direktør Alb. Rasmussen, København.
Foreningen af danske Fabrikanter og Grossister i Pelsvarebranchen.
Formand: Grosserer E. Schottländer, København.
Skrædderlauget i Kjøbenhavn.
Oldermand: Skræddermester Holger Voigt-Petersen, København.
Provins-Skrædderlauget.
Oldermand: Skræddermester Valter Jensen, Odense.
Forsåvidt angår Skrædderlavene henvises til selvstændig artikel.

DANIKAST
Sammenslutning af tekstilfabrikanter i Ikast.
Sammenslutningen havde stiftende generalforsamling den 8. dec. 1960 og stif
tedes med følgende formålsparagraffer:

a. at formidle medlemmernes køb af råstoffer og halvfabrikater.
b. at bistå medlemmerne i spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med eks
port, herunder at etablere et samarbejde mellem to eller flere medlemmer,
når sådant er fornødent for større eksportordrers effektuering.
d. at danne bindeled mellem medlemmerne med henblik på indbyrdes handel
med råvarer, halvfabrikata og maskiner for her igennem at opnå bedst mulig
udnyttelse.
c. at medvirke til fremskaffelse af arbejdskraft til medlemmernes virksomheder.
1. at bidrage til arbejdskraftens oplæring.
2. at arbejde for bedre transportforhold mellem bopæl og arbejdsplads.
3. at søge udveje for dækning af arbejdskraftens boligforhold.

Fællesindkøbene af råmaterialer og halvfabrikata har stort set virket efter
hensigten.
En meget stor opgave har det været for foreningen at arbejde på fremskaf
felse af arbejdskraft, og her er det navnlig kvindelig arbejdskraft, det drejer
sig om.
På grund af dette punkt i vedtægterne har det været nødvendigt at begrænse
medlemstallet til kun at omfatte indenbys medlemmer, og der er i øjeblikket
tilknyttet 15 medlemmer.
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Noget af det første, man gjorde for at fremskaffe arbejdskraft til byen, var at
oprette 6-7 busruter, der nu strømmer ind til byen fra en radius på 25-30 km
og fra steder, hvorfra der ikke var normal busforbindelse.
Senere har man ladet indrette et kollegium for syersker.
Disse foranstaltninger har medvirket til at slå fast over for offentligheden, at
Ikast er byen, der til stadighed mangler arbejdskraft.
Medlemmerne samles den første torsdag i hver måned, og medlemstallet er
ikke større, end at disse møder virker som store Erfagruppemøder.
Hvert udvalg inden for foreningen ledes af et 3 mands udvalg, ligesom be
styrelsen består af 3 mand.
Bestyrelsen har fra foreningens start været direktør Vagn Iversen, fabrikant
Johs. Hansen samt formanden, fabrikant Sv. Hansen, og sekretariatet ledes af
speditør Ove LaTsen.
Adr.: Bredgade 28, Ikast.

DANMARKS TEXTILTEKNISKE FORENING
Foreningen er en landsforening, der i 1965 havde godt 400 personlige medlem
mer og ca. 140 firma- og institutionsmedlemmer. Som personlige medlemmer
kan optages alle, der har en passende tekstilteknisk uddannelse eller viden og/
eller beklæder en stilling som teknisk ansvarlig funktionær inden for tekstil- og
beklædningsindustrien; som firmamedlemmer kan optages firmaer, der forar
bejder og behandler tekstilråvarer eller fabrikerer eller forhandler maskiner og
produkter for tekstilindustrien.
Foreningens formål er rent fagligt, idet den skal arbejde for at fremme kend
skabet og interessen for produktionsteknik, driftsøkonomi, forskning, uddannelse
og andre tekstilindustrielle forhold. Denne målsætning realiseres gennem udgi
velse af eget fagblad, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, etable
ring af tekniske samtaler og gruppearbejde, deltagelse i internordiske eller inter
nationale fællesarrangementer, studierejser, repræsentation i aktuelle nævn, ud
valg, bestyrelser m. m. Foreningen arbejder endvidere for en udvidet kollegial
kontakt mellem tekstilteknikerne inden for foreningens medlemskreds.
Danmarks Textil tekniske Forening blev stiftet den 7. november 1942 på ini
tiativ af en kreds ingeniører beskæftiget med tekstilproduktion. Blandt disse skal
nævnes civilingeniørerne B. B. Korzen, R. Koefoed-Nielsen, Rich. Stephensen og
V. Ahrend Larsen. Textilfabrikantforeningens direktør L. Brahe Christensen
gjorde industrien interesseret i tanken om dannelse af en ren teknisk, faglig for-
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ning, og tre ledende industrifolk Erik Gravesen, Harald Klem og Eduard Saerens blev medstiftere af foreningen og indtrådte i den første bestyrelse.
Foreningen talte i begyndelsen ikke ret mange medlemmer, da der stilledes
ret store krav til kvalifikationer og ansættelse for at kunne blive optaget; efter
hånden fik foreningen dog større udbredelse, da bestyrelsen fandt, at formålet
bedst kunne fremmes gennem en bred tilslutning, og foreningens medlemmer
tæller i dag ingeniører, teknikere, mestre, handelsfolk, fabrikanter, konfektions
folk, organisationsfolk m. m.
Foreningens bestyrelse tæller 9 medlemmer; formand er fra 1963 direktør
Adam Hartz. Tidligere formænd er direktør Erik Gravesen, fabrikant Holger
Johansen, direktør Eduard Saerens, direktør Erik Frydlund, dr. techn. Kristen
Bo og civilingeniør Erling Franck.
Foredragsudvalget tilrettelægger foreningens foredrags- og mødevirksomhed.
Der afholdes ca. 4 møder i København og ca. 4 møder i provinsen om året.
Gruppeudvalget organiserer tekniske studiegrupper, almindeligvis i samarbejde
med »Dansk Textil Institut«.
Foreningen har oprettet Textil tekniske Fond, der kan anvendes til uddannelnævnet«, »Standardiseringsudvalget for textilprøvning« og flere andre faglige
udvalg.
Foreningen har oprettet Textiltekniske Fond, der kan anvendes til uddannel
ses-, forsknings- eller oplysningsopgaver.
Foreningen udgiver fagbladet »Tidsskrift for Textilteknik«, der udkommer
månedligt i et oplag på 900. Dette eneste egentlige tekstilfagtidsskrift i Danmark
har undervisningsleder Vagn Jacobsen som ansvarshavende redaktør og civiliingeniør V. Ahrend Larsen som medredaktør; et permanent bladudvalg tilrette
lægger bladet. Sekretær er frøken Ruth Rahbek.
Adr.: Stokhusgade 5, Kbhvn. K.

DANSK TEXTILINDUSTRIS MESTERFORENING
Dansk Textilindustris Mesterforening er stiftet d. 13. april 1906 i Fredericia.
Dens første bestyrelse var:
Formand: Værkfører J. C. Nielsen, Herning,
Næstformand: Værkfører P. Andersen, Silkeborg,
Kasserer: Farvermester C. Jensen, Fredericia,
Sekretær: Farvermester I. C. Andersen, Svendborg,
Bestyrelsesmedlem: Appreturmester H. Krause, Lyngby.
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Foreningen har til formål at samle alle mestre indenfor tekstilindustrien i en
upolitisk forening for at varetage standens tarv og interesser.
Siden 1906 har Dansk Textilindustris Mesterforeninger opbygget en organi
sation af funktionærer, mandlige og kvindelige — dog ikke kontorfunktionærer
— der er beskæftiget indenfor tekstilindustrien og har vundet anseelse og ind
flydelse, så man med rette kan fastslå, at foreningen er i stand til at varetage
standens, såvel som det enkelte medlems sociale og økonomiske forhold overfor
arbejdsgiver, arbejdere og lovgivningsmagten.
Dansk Textilindustris Mesterforening er medlem af Foreningen af Arbejds
ledere i Danmark’s statsanerkendte arbejdsløshedskasse. Medlemsantallet er i
dag 820.
Dansk Textilindustris Mesterforening er medlem af Fællesrepræsentationen
for danske Arbejdsledere og tekniske Funktionærorganisationer, som er hoved
organisation for 8 arbejdsleder- og tekniske funktionærforeninger, med et med
lemsantal på 32.000.
Fællesrepræsentationen, og dermed Dansk Textilindustris Mesterforening, er
medlem af Nordisk Arbejdslederorganisation, der omfatter tilsvarende funktio
nærorganisationer i Sverige, Norge, Finland og Island.
Nordisk Arbejdslederorganisation har et medlemsantal på 100.000.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer og et forretnings
udvalg på 3 medlemmer. Formand er forretningsfører Andreas Nielsen.
Adr.: Helsingborggade 26, Kbhvn. 0.

DANSK TEXTIL MESSE
En reaktion mod krigstidens og efterkrigstidens mangeartede restriktioner —
også overfor tekstilindustrien — var, at en kreds af tekstilfabrikanter i Hamme
rum herred med fabrikant J. Gjessing som initiativtager i 1947 besluttede at
vise, at der trods alt var liv i denne industrigren.
Resultatet blev Dansk Textil Messe, hvor gæsterne kunne se et bredt udsnit
af egnens tekstilvarer. Desværre kunne og måtte ingen sælge noget — alt var
jo på tildeling — men denne præsentationsmesse formåede dog at skabe tiltro
til, at dansk tekstilproduktion var levedygtig, en tiltro, som den senere udvik
ling har bestyrket.
Messen fandt sted spredt ud over Herning i hotelsale og skolelokaler og fik
— vist nok ret uventet — så stor tilslutning fra både udstilleres og gæsters side,
at man gentog eksperimentet i 1948. Siden da har messen — med undtagelse
af et enkelt år — været arrangeret årligt, d. v. s. den 17. messe afholdtes i 1965.
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Den ydre ramme om messerne kunne naturligvis ikke fortsat bestå af tilfæl
dige lokaler, især ikke skolelokaler, fordi tidspunktet derved var forudbestemt
til at skulle være sommerferien, et ikke særlig gunstigt tidspunkt. Denne kends
gerning faldt sammen med et ønske fra Herning by’s side om at skabe inden
dørs træningsmuligheder for sports- og idrætsfolk, og man byggede derfor
Herninghallen (den nuværende kongreshal A). Det blev messen i 1954, der for
første gang kunne nyde godt af denne forbedring, der både betød en koncen
tration og en udvidelse af messen. Men allerede året efter — i 1955 — var
udstillerinteressen så stor, at der måtte yderligere udvidelse til, og der anskaffe
des derfor en stor telthal, der gjorde tjeneste til og med 1959. I 1960 var telt
hallen erstattet af en permanent bygning (nu kongreshal B), men kravene til
udstillingsplads — ikke blot for Dansk Textil Messe — antog sådanne former,
at halselskabet og bystyret vedtog opførelse af fem nye messehaller med i alt
10.000 m2, der af Dansk Textil Messe brugtes første gang i foråret 1964. Der
er i foråret 1965 påbegyndt opførelsen af yderligere 20.000 m2 halareal.
Når problemet om messens ydre ramme er behandlet så forholdsvis ind
gående, hænger det naturligvis sammen med bestræbelserne for at gøre messen
så attraktiv og så effektiv som muligt. Indtil 1963 rådede man kun over ca.
1.500 m2 netto udstillingsareal, og det var derfor nødvendigt at rationere og
til en vis grad ensrette standpladserne. Med de pladsforhold, der nu er skabt,
er restriktionerne for en stor dels vedkommende faldet væk med det resultat, at
flere og flere fabrikanter har set en fordel ved at udstille.

Hertil bidrager, at messerne ikke mere er åbne for publikum. Den lukkede
messe skaber langt større mulighed for, at formålet kan opfyldes således, at
købere og sælgere uden vanskelighed kan finde hverandre og slutte de forret
ninger, der måtte blive resultatet. For køberne betyder de lukkede messer med
deltagelse af en stor del af dansk tekstilindustri, at de på begrænset tid kan fore
tage deres sammenligninger og skabe basis for deres dispositioner, og for ud
stillerne betyder det, at de har mulighed for på grundlag af optagne ordrer at
tilrettelægge en rationel produktion. — Denne messeform har vundet alminde
lig anerkendelse på en sådan måde, at Textilfabrikantforeningen (s. d.) og Be
klædningsindustriens Sammenslutning (s. d.) ved deres anbefaling er medvir
kende til gennemførelse af dette årlige arrangement, der nu normalt finder sted
i marts måned.
Der er dog to grupper inden for industrien, der ikke mener at kunne have
tilstrækkeligt udbytte af Dansk Textil Messe i Herning. Det er dame- og herre
konfektionsindustrien, der igennem mange år har været vant til, at deres kunder
fulgte en indbydelse til at komme på fabrikkerne og se de nye kollektioner, inden
den egentlige rejsesæson begyndte. Dette udviklede sig i foråret 1964 til, at
damekonfektionen foretog en samlet præsentation under navnet Dansk Mode
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Uge. Herrekonfektionen fulgte med i efteråret 1964 under navnet Dansk Herre
mode Messe og med godt resultat. Da Dansk Textil Messe råder over en stab
medarbejdere, der er indarbejdede i og fortrolig med messearrangementer, har
det ført til, at denne organisation nu varetager arbejdet med disse separat
udstillinger, der for fremtiden finder sted i København forår og efterår.
Med disse fem årlige udstillinger af danske tekstilvarer er der først og frem
mest givet danske købmænd mulighed for grimdige orienteringer om dansk
tekstilindustris produkter, men desuden er der givet danske fabrikanter mulighed
for at knytte kontakt med udenlandske købere, som i stadig større antal finder
vej til en eller flere af messerne.
De enkelte messer styres af en messekomité.
Formand for Dansk Textil Messe er direktør C. Wichmann Madsen, Ikast.
Den daglige ledelse varetages af direktør W. Rask.
Adr.: Mindegade 1, Herning.

DANSK TEXTIL UNION
Unionen er en sammenslutning af følgende foreninger inden for tekstilhandelen:

Manufakturhandler-Foreningen i Kjøbenhavn,
Frederiksberg Manufakturhandler-Forening,
Dansk Provins Textilhandlerforening,
Trikotagehandlerforeningen for København,
Danmarks Garn- og Trikotagehandlerforening,
Herreekviperingshandler-Foreningen i København,
Foreningen af Herreekviperingshandlere i Danmark,
Danmarks Modehandlerforening,
Foreningen af Boligtextilhandlere i Danmark.
Ældst er Manufakturhandler-Foreningen i Kjøbenhavn, der stiftedes i 1862.
I provinsen er tekstildetailhandlerne i reglen sammensluttet i lokalforeninger,
hvoraf der findes i alt 63 i de vigtigste byer.
Unionens formål er oplyst i lovenes § 1, hvori det hedder:
»Dansk Textil Union’s formål er at hævde, beskytte og fremme Danmarks
tekstildetailhandleres interesser og rettigheder«.
Når de enkelte foreninger fandt sammen i en union, skyldtes det først og frem
mest de vanskeligheder, som de da eksisterende tekstilhandlerforeninger havde
med at opnå myndighedernes godkendelse som påtaleberettigede foreninger ved
overtrædelse af loven om urigtig varebetegnelse. Dansk Textil Union stiftedes
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den 28. september 1915, og dens stilling blev væsentligt styrket gennem de mange
opgaver, som krigsårene 1914—1918 medførte.
Unionens opgaver ligger for tiden på følgende områder:
Unionens konsulenttjeneste omfatter 6 konsulenter og støtter medlemmerne
med løsning af ombygnings- og moderniseringsopgaver samt problemer af regn
skabsmæssig karakter.
Dansk Textil Union’s Erfa-tjeneste omfatter ca. 300 tekstilkøbmænd og er
dermed den største her i landet.
Der gennemføres årligt over 50 kurser for medlemmerne i varekundskab,
kundebetjening, dekoration, butiksindretning, regnskabsvæsen og andre emner
af betydning for tekstildetailhandelen.
Dansk Textil Union, der er påtaleberettiget vedrørende overtrædelser af kon
kurrenceloven, behandler igennem sin juridiske afdeling årlig flere hundrede
sådanne sager.
Unionens 2 principalafdelinger for henholdsvis København og provinsen vare
tager medlemmernes arbejdsgiverinteresser.
Dansk Textil Union udgiver bladet »Textil«, der udkommer hver uge i 6.500
eksemplarer. Endvidere udsendes en månedlig publikation: »Textilstatistik«,
med åjourførte oplysninger om den økonomiske udvikling.
Dansk Textil Union udgør sammen med »De samvirkende Købmandsforenin
ger« og »De danske Handelsforeningers Fællesorganisation« »Butikshandelens
Fællesråd«.
Unionen er tilsluttet de europæiske tekstildetailhandleres hovedorganisation,
AEDT, ligesom den i »Nordisk Textil Union« samarbejder med de øvrige nor
diske tekstilunioner.
Unionen har ca. 5.000 medlemmer, dens nuværende formand er manufaktur
handler Axel Müller, R. Unionens sekretariat ledes af direktør, cand. polit. Jan
Hammerich.
Adr.: H. C. Andersens Boulevard 25, Kbhvn. V.

DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT
Danmarks tekniske Højskole

AFDELINGEN FOR TEKSTILTEKNIK

Allerede i 1920’rne blev der af daværende professor i mekanisk teknologi, H. I.
Hannover, givet undervisning i tekstilindustri for de fabrik- (kemi-) og maskin
ingeniørstuderende, der ønskede at aflægge eksamen i faget. Tekstilundervisnin
gen ophørte imidlertid i løbet af trediverne, og den blev først etableret påny i
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forårshalvåret 1945, da dr. phil. Ed. Saerens som følge af et samarbejde mel
lem tekstilindustrien og højskolen var blevet kaldet til som lektor at undervise
de maskiningeniørstuderende, der blandt de forskellige specialfag ønskede at
vælge tekstilindustri som supplerende fag. Dette lektorat blev i 1952 overtaget
af civilingeniør Jørgen Mackeprang.
Nogle år efter tekstilundervisningens genoptagelse udtrykte tekstilindustrien
overfor højskolen et ønske om, at der også kunne uddannes civilingeniører med
tekstilteknik som hovedfag. En sådan uddannelse blev tilrettelagt for maskin
ingeniørstuderende under afdelingen for tekstilteknik og en tilsvarende for kemi
ingeniørstuderende under afdelingen for almen teknisk kemi. Kemiingeniør
studerende fra denne afdeling havde allerede i nogle år modtaget undervisning
i tekstilteknologi som et led i deres uddannelse, når de havde særlig interesse
for tekstilindustrien.
For maskiningeniørstuderende med tekstilteknik som hovedfag har uddannel
sen hidtil formet sig som følger, idet de i alle andre fag end de tekstiltekniske
læser sammen med de øvrige studerende:
1. del: 4 halvår med uddannelse overvejende i de grundvidenskabelige fag.
Værkstedsår: Ca. % års praktisk og teoretisk kursus i afdelingen for mekanisk
teknologi. Derefter ca. % års praktik i tekstilindustrien indledt af et kursus
i elementær tekstilteknik.

2. del: 3 halvårs uddannelse i maskintekniske fag, efterfulgt af 2 halvårs ud
dannelse i tekstiltekniske fag med driftsteknik, operationsanalyse eller ma
skinkonstruktion som supplerende fag. Til uddannelsen er også knyttet en
undervisning i tekstilkemiske fag.

Studerende med tekstilteknik som supplerende fag følger i et passende om
fang specialundervisningen på de to sidste halvår.
I forbindelse med de forbedrede vilkår for undervisningen, som højskolens
udflytning til Lundtofte vil give, bliver maskiningeniørstudiet lagt om og ud
bygget. 1.-4. halvår vil fortsat udgøre studiets første del med hovedvægten på
de grundvidenskabelige fag. På 5. og 6. halvår vil der blive undervist i tekniske
fag fælles for alle maskiningeniørstuderende. Herefter fordeler disse sig på to
linier: energilinien og teknologilinien, hvor tekstilteknikken vil være at finde på
den sidstnævnte.
På 7. halvår vil der blive undervist i en række teknologiske og produktions
tekniske fag samt givet en indføring i faget tekstilteknik. Denne undervisning
sker sideløbende med en praktisk undervisning i afdelingen for mekanisk tekno
logis værksteder. 8. halvår er beregnet til industripraktik, for de tekstilstuderen
des vedkommende fortrinsvis i tekstilindustriens værksteder. På 9. halvår vil den
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almindelige tekniske uddannelse fortsætte, og der vil være forelæsninger og øvel
ser i de tekstiltekniske fag. 10. og 11. halvår vil være helliget specialstudierne,
der også for de tekstilstuderendes vedkommende vil omfatte en kombination af
tværgående fag som styreteknik (automatisk kontrol m. v.), mekanismelære og
driftsteknik.
Undervisningsopgaverne for afdelingen for tekstilteknik vil iøvrigt fortsat
omfatte undervisning i tekstilteknologi for kemiingeniørstuderende i det omfang,
det måtte blive fundet hensigtsmæssigt i studieplanerne for disse. Endvidere kan
overvejelser med hensyn til orientering i specialfag for studerende på ingeniør
akademiet føre til afholdelse af tekstilteknologiske kurser for disse studerende.
Sammen med undervisningen hører et forsknings- og udviklingsarbejde inden
for tekstilteknologien under afdelingen.
Afdelingen for tekstilteknik ledes af lektor, civilingeniør Jørgen Mackeprang.
Adr. p. t. : Sølvgade 83, Kbhvn. K.

FORENINGEN AF
DANSKE FARVERE OG KEMISK RENSERE
DANSK FARVERFORENING AF l888

I forbindelse med »Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i
1888 blev der holdt talrige faglige møder og sammenkomster, således også for
danske farvere, som en fraktion inden for Håndværkerforeningen i København
tog initiativet til at indbyde til et møde den 3. juli. Baggrunden for mødet var
den kendsgerning, at der efterhånden fandtes — og iøvrigt stadig findes — 3
andre foreninger inden for farverfaget: »Kjøbenhavns Farversvendes Syge-,
Begravelses- og Understøttelseskasse«, stiftet 1792, »Understøttelsesforeningen
for Farvere i Kjøbenhavn og deres Enker«, stiftet 1843, og »Farvernes Under
støttelsesforening i Danmark«, stiftet 1876. Disse 3 foreninger, hvis medlemmer
til dels er »gengangere« hos hinanden, har dog aldrig haft nogen nærmere kon
takt indbyrdes, idet de udelukkende er foreninger med velgørende formål til
støtte for fagets veltjente udøvere og deres efterladte. Der var derfor i årene
op til nævnte udstilling fra forskellig side udtalt ønske om at danne en hele
landet omfattende forening af farvere, der med vægt kunne optræde udadtil
som fuldgyldig repræsentation for farverfaget og indadtil virke som midtsamlende faglig forening, hvor de fælles problemer kunne tages op til debat og —
om muligt — løses. På mødet den 3. juli 1888 vedtog man enstemmigt at oprette
»Dansk Farverforening af 1888«, og 41 farvere fra alle egne af landet indmeldte
sig straks efter stiftelsen.
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Foreningens formål var og er fortsat:
»at arbejde for en højnelse af den faglige uddannelse, at holde medlem
merne à jour med den tekniske udvikling på farvningens og den kemiske
rensnings område, og i det hele taget at varetage medlemmernes interesser
såvel indadtil som udadtil for derved at styrke sammenholdet inden for
faget«.
Foreningens hovedformål har derfor altid været fremme af den faglige ud
dannelse, og med ordet faglig menes i denne forbindelse uddannelse inden for
garderobefarvning, formentlig fordi det er betydeligt mere kompliceret at om
farve brugte stoffer end at farve nye stoffer og garner, hvilket jo sker i tekstil
farverierne, der overvejende beskæftiger ikke-faglærte arbejdere, ganske vist som
oftest under ledelse af en faglært mester eller farveritekniker.
Den faglige uddannelse er i årenes løb blevet varetaget af et mellem arbejds
givernes og arbejdernes organisationer nedsat fagligt fællesudvalg i lærlingesager
med lige mange repræsentanter fra de pågældende organisationer, Textilfabri
kantforeningen og Dansk Textilarbejderforbund samt suppleanter fra Farver
foreningen, der aldrig har været nogen arbejdsgiverforening. Samme repræsen
tation findes i »Garderobef arverf ågets Svendeprøvekommission«, der står for
tilrettelæggelse af og har ansvaret for gennemførelse af svendeprøven inden for
faget, for så vidt angår de lærlinge, der har bestået den for faget gældende lære
tid, 3 à 4 år, alt efter deres skolemæssige uddannelse.
I samarbejde med Teknologisk Institut har farverfaget som så mange andre
fag medvirket til oprettelse af en fagskole, der drives med midler såvel fra staten
som fra fagets arbejder- og arbejdsgiverorganisationer. Uddannelse af lærlinge
inden for garderobef arverf åget har på grund af den tekniske udvikling inden
for farveriet været i mærkbar tilbagegang de senere år. Som en konsekvens af
denne udvikling har Farverforeningen i samarbejde med fagets arbejdsgiver- og
arbejderorganisationer samt Teknologisk Institut påbegyndt arbejdet for en tids
svarende omlægning af hele lærlingeuddannelsen.
Farverforeningen har lige fra starten i 1888 udgivet sit eget medlemsblad
»Dansk Farvertidende«, fra 1965 »Nordisk tidsskrift for rensning, farvning og
vask«, som udgives i samarbejde med »Dansk Renseriejer Forening« m. fl. Som
en konsekvens af opgavernes fordeling vedtog foreningen i 1958 at tage navne
forandring til »Foreningen af danske Farvere og kemisk Rensere«. Foreningen
arbejder i nøje kontakt med den i 1944 oprettede »Dansk Renseriejer Forening«
inden for et af de to foreninger nedsatte samarbejdsorgan »Renseribranchens
Fælleskomité«, der blev oprettet i 1958. Sammen med Renseriejerforeningen og
Textilfabrikantforeningen er Farverforeningen repræsenteret i det af Statens
Husholdningsråd administrerede »Ankenævnet for Renserisager«.
34
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Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvis formand er farver
Louis Meldal, Slagelse. Den har sekretariat i Textilfabrikantforeningen under
ledelse af ekspeditionssekretær E. Hammershøy.
Adr.: Vester Farimagsgade 20, Kbhvn. V.

FORENINGEN
AF DANSKE MANUFAKTUR-GROSSISTER
Efter en festmiddag for lederen af »Foreningen til Akkordforslags Prøvelse«, hr.
M. Sachs, d. 15. januar 1887 blev det vedtaget at søge en »Manufaktur-Grossist
Forening« dannet. Et udvalg bestående af grosserer Holger Petersen, fabrikant
W. Salomonsen og grosserer Axel Myhlertz fik opgaven pålagt, og d. 27. februar
1888 blev foreningen stiftet. Den første formand for bestyrelsen blev grosserer I.
Moresco.
Ethvert dansk firma, som handler en gros for egen regning, enten fra lager
eller fabrik, fører lager af varer, der naturligt hører ind under manufaktur
branchen og berejser landet med disse, kan optages som medlem i foreningen.
Foreningen optager dog ikke blot rene en grosvirksomheder som medlemmer,
men også sådanne virksomheder, som i nogen udstrækning driver fabrikations
eller anden virksomhed. Det er dog en betingelse, at en grossalget udgør den
væsentligste del af virksomhedens omsætning.
Udadtil varetager foreningen medlemmernes interesse overfor myndighederne
i spørgsmål vedrørende import og omsætningsafgifter samt forhold henhørende
under monopolloven m. v. Under den 2. verdenskrig var foreningen repræsen
teret i en række udvalg vedrørende forsyningsmæssige opgaver, og efter krigens
afslutning i 1945 forestod foreningen betydelige fællesindkøb af manufakturvarer
til det danske marked.
I stor udstrækning afgiver foreningen responsa til hovedorganisationerne om
handelsforhold indenfor manufakturbranchen.
Indadtil er foreningen opdelt i p. t. 9 sektioner, nemlig:
Kjolestof Sektionen,
Kortevare Sektionen,
Håndarbejds Sektionen,
Boligtextil Sektionen,
Hue Sektionen,
Klæde Sektionen,
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Bomulds- & Linnedvare Sektionen,
Slips Sektionen,
Damelingeri Sektionen,
hvilke sektioner hver for sig varetager de specielle opgaver, som vedrører den
enkelte sektions særlige brancheafsnit.
Gennem medlemsmøder, konferencer og gennem udsendelse af tryksager og
cirkulærer holder foreningen medlemmerne orienteret om udviklingen på såvel
det lovmæssige, handelspolitiske og erhvervsmæssige område, der vedrører bran
chen.
Gennem et nært samarbejde med branchens øvrige foreninger og organisa
tioner, såvel her i landet som over hele Europa, varetager foreningen manufak
turengroshandelen og medlemmernes interesser, og i vid udstrækning arbejder
foreningens sekretariat som et servicebureau for det enkelte medlem. Fornylig
har sekretariatet påbegyndt en omsætnings- og regnskabsanalysevirksomhed på
frivillig basis for foreningens medlemmer, som skulle give talmateriale om manu
fakturengroshandelens økonomiske forhold, som hidtil ikke har kunnet fremskaf
fes andet steds.
3 år forinden foreningens stiftelse havde man allerede oprettet foreningens
nuværende Akkordafdeling — dengang under navnet »Foreningen til Akkord
forslags Prøvelse«. Akkordafdelingen er landets ældste og største kreditorinstitu
tion. Gennem mere end 80 år har Akkordafdelingen i betydelig udstrækning
præget såvel lovgivningen som praksis i behandlingen af betalingsstandsnings
sager — ikke alene indenfor manufakturbranchen.
Akkordafdelingen, der administreres af »Foreningen af danske ManufakturGrossister«, behandler hovedparten af de betalingsstandsningssager, som finder
sted indenfor manufakturbranchen.
Akkordafdelingens organisatoriske virksomhed underbygges af et medlems
skab, som er obligatorisk for medlemmerne af »Foreningen af danske Manufak
tur-Grossister«. Herudover kan leverandører, såvel indenlandske som udenland
ske, til manufakturbranchen i Danmark blive medlem.
I betalingsstandsningssager, som kommer til behandling i Akkordafdelingen,
varetager afdelingen i den enkelte sag ikke blot samtlige kreditorers interesse,
men betragter sig som en neutral institution mellem kreditorerne og den pågæl
dende debitor.
Formanden for »Foreningen af danske Manufaktur-Grossister« er grosserer
E. Lund Pedersen.
Formanden for Akkordafdelingen er grosserer Gert Lassen.
Foreningens sekretariat ledes af direktør Jørgen Gerrild.
Adr.: Købmagergade 64, Kbhvn. K.
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HOSEBINDERLAUGET
Kender De den situation, at der er en eller anden, overfor hvem man gerne vil
give et udtryk for taknemmelighed? Det må gerne være på en lidt usædvanlig
måde, men alligevel ikke af en sådan karakter, at modtageren føler sig forplig
tet, han skal tværtimod føle glæde ved det.
Jydsk Fabrikantforening for Tricotage, Textil og Beklædning har ofte stået i
en sådan situation, og de deraf flydende tanker førte til indstiftelsen af Hosebinderlauget, hvor man ved optagelse hædrer mennesker, der har øvet en ind
sats for tekstilindustrien i Hammerum herred.
Stiftelsen skete i 1952 med optagelse af en række fabrikanter som binde
brødre. Herudover er der optaget, og kan der optages, andre, der har haft be
tydning for industrien. Disse ikke-tekstilfolk benævnes æresbindebrødre. Laugets
styrelse dannes af bindemestre.
Siden Dansk Textil Messe tog sin begyndelse i 1947 har hans kongelige høj
hed, arveprins Knud, bevist fabrikantforeningen og messen den ære at være
protektor for messen. Taknemmeligheden herover fandt udtryk i, at man an
modede arveprinsen om at lade sig optage i lauget med titlen æresbindemester.
Det er helt klart, at Hosebinderlauget ikke har nogen traditionsbundet myn
dighed at udøve. Det giver sig ikke ud for mere, end det er: et organ, der
søger at samle fortjenstfulde mennesker en eller to gange om året for at til
bringe nogle hyggelige timer sammen. Denne karakteristik vil sandsynligvis
kunne ændres om 100 år, når lauget kan se tilbage på virkelige traditioner.
Man prøver fra laugsstyrelsens side at skabe disse traditioner, og møderne
foregår da også under udfoldelse af et højtideligt ceremoniel, der understøttes
af, at brødrene er iklædt blå munkekutter med sorte silkerevers og hampereb
om livet. I øvrigt er laugets love nedfældet i laugsskråen, der sammen med
protokol og kassebog opbevares i laugsladen eller arken, en flere hundrede år
gammel egetræskiste med smukke, håndsmedede beslag. I arken opbevares des
uden bindetøjet, og det er ved hvert laugsmøde ceremonimesterens pligt at
binde en omgang. Dette gøres for at erindre om og i erkendelse af, at Hamme
rum herred skylder hosebindingen sin nuværende eksistens som det sted i Dan
mark, hvor det største antal textilfabriker er samlet på et begrænset område.
Blandt bindemestrene findes der også en skaffer, hvis opgave det er at skænke
mjøden, fremstillet efter en gammel opskrift. Om mjøden står der i ritualet:
Oldermanden: »Vil skafferen frembære mjøden, at styrelsen kan blive behørigt
læskede«. Det er vist lidt uklart, hvor meget der skal lægges i udtrykket »be
hørigt læskede«, men det kan sættes i relation til følgende uddrag af laugsskråens omtale af optagelsesceremonien: »Nye bindebrødre drikkes til i mjød
med måde«. Der er åbenbart tale om, at der skal ske en gradvis tilvænning.
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Er det hele end således særdeles upretentiøst og fornøjeligt, så er grundtanken
dog den stedse at minde om forfædres dåd. I laugsskråens formålsparagraf står
der bl. a.: »Det er endvidere laugets formål at bevare traditionen om hosebin
dingen, der førte til egnens opblomstring i økonomisk og kulturel henseende«.
Og i tiltalen til nyoptagne brødre hedder det bl. a.: ». . . idet vi takker vore forfædre på den golde hede, som gennem hosebindingen lagde grunden til textil
industrien og muliggjorde vor egns opblomstring«. Det er i dette perspektiv,
man skal se Hosebinderlaugets eksistens og den opfordring til optagelse, der
rettes til de mænd, man ønsker at påskønne for en indsats.
I denne forbindelse skal nævnes, at »kvinder kan ingensinde optages«. Dette
fik engang kirkeminister, fru Bodil Koch til at beklage, at hun ikke var mand,
en beklagelse, som under de givne forhold deltes af de tilstedeværende binde
brødre.
Laugsstyrelsen består af 8 bindemestre med æresbindemesteren, hans konge
lige højhed, arveprins Knud i spidsen.
Oldermand er fabrikant Jeppe Jepsen, Herning.
Adr.: Vejlevej 25, Herning.

JYDSK FABRIKANTFORENING
FOR TRICOTAGE, TEXTIL OG BEKLÆDNING
Foreningen blev stiftet den 6. februar 1937 af en kreds af tricotagefabrikanter
på Herning-egnen (Hammerum herred), og de bragte derved en årelang, per
sonlig samarbejdsform ind under foreningsformen med det formål at få fælles
problemer løst på fælles basis.
Foreningen hed i begyndelsen Jydsk Tricotagefabrikantforening og omfattede
stort set kun tricotageindustrien i Hammerum herred. Ændringen til det nu
værende navn skete ved generalforsamlingsbeslutning i 1960 og blev affødt af.
at virkeområdet i årenes løb er udviklet til at omfatte hele den jydske textil
industri.
Den første formand for foreningen var fabrikant Jesper Nielsen, Herning (f).
Foreningen oprettede i 1944 Midtjydsk Textilskole, Herning (s. d.), der har
udviklet sig til en institution, som løser en række vigtige uddannelsesopgaver,
bl. a. gennem grundskole, optræning af revalidender, omskoling af ikke-faglærte
arbejdere, og med et videre sigte som brancheskole at uddanne reparatører,
teknikere etc.
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Foreningen tog i 1947 initiativ til afholdelse af Dansk Textil Messe (s. d.),
der i begyndelsen var tænkt som en præsentationsmesse for publikum, men som
nu opfylder en funktion som formidler af kontakt mellem industri og handel,
herunder export.
I 1952 indstiftedes Hosebinderlauget (s. d.) på forslag af foreningen. I man
gel af traditioner søger man at skabe disse, dels ved udvælgelse af personer, man
gerne vil takke for en indsats for industrien, dels ved gennemførelse af et cere
moniel, der hæver lauget op over det normale foreningsniveau.
Som en særlig hædersbevisning har foreningen i tidens løb udnævnt enkelte
medlemmer til æresmedlemmer. Det drejer sig om fabrikant Thyge Thoustrup,
R. (f) som tak for mangeårigt og kraftigt formandsskab for foreningen. Se
nere udnævntes fabrikant Carl Ellerbæk (|) til æresmedlem som den ældste af
den personkreds, der tog initiativet til foreningens stiftelse. Endelig er i 1964
fabrikant Jeppe Jepsen udnævnt til æresmedlem som tak for sit arbejde som
Hosebinderlaugets første og hidtil eneste oldermand. Samtidig udnævntes fhv.
formand for Textilfabrikantforeningens exportudvalg, direkør Alfred Lund, R.
(t), til æresmedlem som tak for udøvet arbejde ved og initiativ ved foreningens
stiftelse.
Formålet med foreningen er kort angivet i indledningen. Af nyskabelser om
kring 1963/64 kan nævnes, at foreningen har engageret en arbejdsstudiekonsu
lent, der udelukkende er til rådighed for foreningens medlemmer ved metode
studier og -forbedringer, tidsstudier, akkordansættelser etc. Endvidere er der i
samarbejde med Textilfabrikantforeningen ansat en exportkonsulent, der skal
virke for begge foreningers medlemmer vest for Storebælt med det formål at
fremme exporten af danske tekstilvarer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf et forretningsudvalg,
et fagligt udvalg og et messeudvalg, hvert på 4 medlemmer.
Foreningens formand er fabrikant Svend Ellerbæk, Herning. Den daglige
ledelse varetages af forretningsfører H. Bodholm.
Adr.: Mindegade 1, Herning.

JYDSK TEXTILINDUSTRIS UDDANNELSESFOND
Jydsk Textilindustris Uddannelsesfond stiftedes ved Jydsk Fabrikantforening for
Tricotage, Textil og Beklædning’s 25-års jubilæum i 1962. Det uddeler årligt
legater til sådanne unge, om hvem det i overensstemmelse med den kongeligt
konfirmerede fundats skønnes, at de efter endt uddannelse vil kunne blive et
aktiv for tekstilindustrien eller tekstilhandelen
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KJOLESKRÆDDERM’ESTRENES
LANDSFORENING
Den første organisation for kjoleskræddermestre blev stiftet i København i juli
1943 under navn af: Dameskrædderindeforeningen i København. Initiativet
hertil udgik fra Centralforeningen af Skræddermestre i Danmark. Senere samme
år stiftedes Dameskræderlauget i København, og kort tid efter fulgte en række
afdelinger i provinsen. I 1958 samledes alle foreningerne i en centralforening
under navn af Kjoleskræddermestrenes Landsforening.
Landsforeningens formål er at samle medlemmerne til varetagelse af fælles
interesser. Ved stiftelsen stod som det vigtigste problem at få faget anerkendt,
hvad det ikke var på daværende tidspunkt. De første svendeprøver afholdtes i
1944. Også de vanskelige forsyningsforhold under krigen og i efterkrigstiden
lagde beslag på en del arbejdskraft. I de senere år har det fortrinsvis været løn
spørgsmål og i særdeleshed uddannelsesspørgsmål. Der arbejdes på at skaffe de
bedste betingelser for lærlingeuddannelsen. Den tekniske dagskoleundervisning
foregår i København i fagets ny skolelokaler, og i provinsen på Fagskolen for
Kvinder i Sønderborg.
Landsforeningen er tilsluttet Håndværksrådet og er medlem af Skrædder
fagets Fællesudvalg.
Der findes for tiden 15 underafdelinger i København og i Provinsen med
tilsammen ca. 250 medlemmer.
Formand for landsforeningen er Gudrun Blicher-Jensen.
Adr.: Harsdorfssvej 10, Kbhvn. V.

LANDSFORENINGEN
AF TEXTILHANDLERE I DANMARK
TILSLUTTET PROVINSHANDELSKAMMERET

Landsforeningen stiftedes d. 16. november 1919 af 11 sjællandske manufaktur
handlere på initiativ af købmand P. Sørensen, Hørve, under navnet Foreningen
Manufakturhandlere udenfor Købstæderne i Danmark. 1. oktober 1957 ændre
des navnet til Landsforeningen af Textilhandlere udenfor Købstæderne i Dan
mark. Fra 1. januar 1964 ændredes navnet — bl. a. på grund af den geografiske
strukturændring — til Landsforeningen af Textilhandlere i Danmark.
I årene 1935—55 var landsforeningen som selvstændig centralorganisation
medlem af De samvirkende Købmandsforeninger, fra 1953—61 medlem af
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Dansk Textil Union, og fra 1. juli 1961 er landsforeningen tilsluttet Provins
handelskammeret.
Landsforeningen, hvis øverste myndighed er generalforsamlingen, ledes af en
bestyrelse på 12 medlemmer. Dens repræsentantskab er rådgivende, og den har
landet over en række selvstændigt arbejdende lokalforeninger. Dens stifter og
formand fra 1919—56 er livsvarigt æresmedlem af bestyrelsen. Nuværende for
mand er tekstilhandler Eliot Mosumgaard, Langeskov. Administrationen, der
har til huse Mindevej 46, Søborg, med annekskontor og mødelokaler i Vester
port i København, ledes af redaktør Svend Wenzzel, der samtidig er ansvars
havende redaktør af Dansk Textil Tidende, der som obligatorisk medlemsblad
etableredes i 1927. Landsforeningens formål er at varetage medlemmernes er
hvervsmæssige interesser.
Under landsforeningen drives bl. a. følgende virksomheder:
N ormlalsaf deling, der på grundlag af kvartalsmæssige indberetninger fra f. t.
ca. 375 medlemsvirksomheder af alle grupper og størrelser udsender såvel kvar
tals-omsætningstal som detaillerede årsanalyser om branchens driftsøkonomi.
Revisionsafdeling, hvis 7 distriktsrevisorer på honorarbasis er til rådighed for
medlemmerne, bl. a. med ensartet udarbejdede regnskaber, specialstatistikker,
salgsprissystemer og regnskabsmæssige analyser af enhver art samt økonomisk
rådgivningsvirksomhed.
Salgsammenlutningen »Textil-Ringen«, presseservice, reklamesamarbejde, in
ventar-service med demonstrationsbutik, kursusvirksomhed af forkellig art, kon
sulenttjeneste, finansieringsinstitut m. v. Også en juridisk konsulent er til med
lemmernes rådighed.
Landsforeningen har forskellige fonds og legater, der yder hjælp i såvel ud
dannelsesmæssig som social henseende.
Medlemsantallet er f. t. ca. 1000.

MIDTJYDSK TEXTILSKOLE
Den 26. februar 1944 nedsattes af Jydsk Tricotagefabrikantforening, som for
eningen hed dengang, et udvalg på 4 medlemmer til at undersøge mulighederne
for oprettelse af en fagskole for textilindustrien.
Dette var det første skridt til det, vi i dag kender som Midtjydsk Textilskole,
en selvejende institution, der fra en vanskelig begyndelse — vi havde jo krig
dengang — har arbejdet sig frem til en størrelse og en arbejdsform, der har
vist sig at være af betydning for industrien.
Man startede i 1945 med lånte maskiner i lejede lokaler på Herning tekniske
Skole, og man er i dag nået dertil, at skolen siden 1956 har til huse i egen byg-
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ning (tilbygning til teknisk skole) og med en maskinpark, der dels er købt for
egne midler, dels med statstilskud, dels givet som gave eller til låns. Værdien
af maskinerne andrager over Vs mill. kr.

Undervisningen drives ad flere veje. Den oprindelige undervisning, der nu
foregår på 20. år, er en grundskole, hvor der årligt optages ca. 60 elever til en
to-årig aftenskole med både teoretisk og praktisk undervisning i alle de alminde
ligt forekommende maskiner inden for tekstilindustren, inkl. symaskiner. For
målet med undervisningen er at bibringe eleverne så megen forståelse for og
øvelse i håndteringen af de til tider meget kostbare maskiner, at de kan udnyt
tes fuldt ud uden at lide overlast. Efter de to år er der mulighed for i en fort
sætterklasse at specialisere sig i en eller flere typer maskiner.
Skolen har i samarbejde med Revalideringscentret for Ringkjøbing Amt på
taget sig optræning af revalidender. I kraft af sit arbejde kommer revaliderings
centret i forbindelse med et stort antal mennesker, der af fysiske, psykiske eller
sociale grunde er kommet under socialforsorg. Mange af disse mennesker ville
være i stand til at klare sig selv, hvis de kunne få en passende uddannelse eller
optræning. Midtjydsk Textilskole har derfor oprettet små hold (8-10 elever),
hvor der undervises i syning eller pasning af tricotagemaskiner. Ifølge sagens
natur er der tale om en langsom tilvænning til de nye forhold, så kursustiden
strækker sig over 21 uger på dagskole. De hidtidige resultater har vist, at nær
100 % af revalidenderne er i stand til at klare sig selv efter endt optræning til
gavn mest for dem selv, men også til gavn for samfundet.

I medfør af lov nr. 194 af 18. maj 1960 om erhvervsmæssig uddannelse af
ikke-faglærte arbejdere har skolen oprettet klasser til omskoling af ikke-faglærte arbejdere, idet det moderne samfund kræver specialarbejdere i højere grad
end tidligere. På dagkurser af 4 ugers varighed i industriel syning uddannes
ikke-faglærte kvinder til syersker, der med stor hurtighed optages af industrien.
Undervisningen sker på grundlag af undervisningsplaner godkendt af uddan
nelsesrådet og arbejdsministeriet, og elevmaterialet fremskaffes af Amts-arbejds
anvisningskontoret i Herning.

For at afhjælpe mangelen på ketlersker er der udarbejdet og godkendt under
visningsplaner for disse. Efter tre forsøgskurser i foråret 1965 ventes permanente
kurser gennemført.
Skolen gennemfører regelmæssigt specialkurser som f. eks. i tilskæring, gra
duering m. v. samt i farveriteknik, ligesom skolen har medvirket i en forsøgs
undervisning for den erhvervsprægede ungdomsskole.
I skoleåret 1963/64 har skolen været søgt af 193 elever med tilsammen næ
sten 48.000 elevtimer. Denne aktivitet vil blive yderligere udbygget, efterhånden
som undervisningsplaner for yderligere specialister kan blive udarbejdede og
godkendte.
35
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På grund af industriens kraftige expansion er der opstået en følelig mangel
på teknikere, der kan virke som driftsassistenter og avancere til overordnede stil
linger af teknisk natur. Det er skolens hensigt at medvirke til, at teknikeruddan
nelsen tages op, evt. på basis af tekniske assistenter, der gennemfører deres
praksisår i textilindustrien.
Skolen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer repræsenterende arbejdere,
mestre og arbejdsgivere.
Skolens formand er fabrikant Svend Ellerbæk, Herning. Skolens daglige leder
er lektor ved Danmarks tekniske Højskole, civilingeniør Jørgen Mackeprang.
Adr.: Nygade 3, Herning.

POSSEMENTMAGERLAUGET
Possementmagerfaget og det i ældre tider dermed forbundne knapmagerfag er
af så gammel oprindelse, at vi ikke i dag har noget årstal, der bestemt kan sige,
hvornår et lav er oprettet.
Ved hjælp af historisk kildemateriale kan man komme helt tilbage til 1582,
hvor Frederik den 2. giver en hr. Claus tilladelse til at være possementmager.
Endnu eksisterer lavsprotokoller tilbage til 1674 — den ældste et dejligt eksem
plar i svineskindsbind og med medlemmernes navne og data smukt kalligra
ferede. Fra 1786 har vi lavets tobaks teller og drikkekrus i tin og lavsbøsser i
messing. I museet »Den gamle By« i Århus findes et værelse indrettet til possementmageri, som det hed i gamle dage, med en håndvæv m. m. og materiale og
dejlige svendeprøver. Mange af arbejderne er ting, som desværre slet ingen kan
fremstille i dag.
Den nuværende form for lavet stammer fra omkring 1890, hvor der efter for
skellige stridigheder blandt mestrene blev dannet en sammenslutning under nav
net Possementmagerlauget, idet det gamle knapmagerhåndværk var så godt som
uddødt. Det kan nævnes, at de to ældste firmaer, grundlagt henholdsvis 1750
og 1826, endnu eksisterer og endda i samme familiers eje.
Lavets formål er at fremme medlemmernes interesse, virke for standens tarv
og for sammenholdet mellem fagets medlemmer. Lavet er optaget i »Dansk Ar
bejdsgiverforening«, og dets medlemmer er underkastet »Dansk Arbejdsgiverforening«s love og bestemmelser. Lavet er endvidere medlem af »Håndværks
rådet«. Som ordinært medlem kan enhver myndig mand eller kvinde, der har
borgerskab som possementmager, optages.
Possementfaget er fra gammel tid et håndværksfag, der dog i de sidste 20-30
år mere og mere glider over til at høre ind under, hvad man kalder den lille
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industri, idet de fleste af hovedartikleme efterhånden fremstilles på maskiner.
Faget beskæftiger såvel mandlig som kvindelig arbejdskraft og såvel faglærte
som ufaglærte arbejdere.
Lavet har 10 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Older
mand er fabrikant A. Sommer.
Adr.: Nyhavn 31 G, Kbhvn. K.

PROVINSSKRÆDDERLAUGET
Centralorgan for en række lav i provinsen og grundlagt i 1888.
Lavet har de samme funktioner som lavet i København, med hvilket det
iøvrigt har et snævert samarbejde.
Lavet er tilsluttet Beklædningsindustriens Sammenslutning og Dansk Arbejds
giverforening. Oldermand siden august 1964 er skræddermester Valter Jensen,,
Odense.
Der føres for tiden forhandlinger med Kjøbenhavns Skrædderlaug om dan
nelsen af »Danmarks Skrædderlaug«, der skulle udgøre en centralorganisation,
hvori de to organisationer skulle indtræde.
Der forventes et resultat af disse forhandlinger i efteråret 1965, og de to lav
ser hen til en betydelig styrkelse af faget ved en sådan samling af kræfterne, nu
hvor man skal løse den modernisering af hele fagets struktur, som forestår.
Adr.: Vestergade 36, Odense.

SKRÆDDERLAUGET I KJØBENHAVN
Lavet er grundlagt i 1275 og har til formål at varetage dets medlemmers in
teresse i faglige spørgsmål samt at føre overenskomstforhandlinger med Dansk
Beklædningsarbejderforbund. Endvidere at føre alle forhandlinger med myndig
heder og de organisationer, som lavet står tilsluttet.
Der afholdes årligt 7 ordinære medlemsmøder i månederne sept.—marts.
Lavet driver endvidere en fagskole, hvor lærlinge udiæres i faget på normal
lærekontrakt. Fagskolen har til huse på Teknologisk Institut, og den vil i løbet
af 1965 blive gennemgribende moderniseret, og samtidig vil den tekniske dag
skoleundervisning, som samtlige skrædderlærlinge i Danmark nu skal have, blive
35*
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lagt ind under fagskolen. Desuden vil alle elever i skrædderfaget — kjolesyning
fra København og omegn — blive lagt ind under fagskolen, hvad den tekniske
dagskoleundervisning angår. Skolen vil derfor blive flyttet til nye, helt tidssva
rende lokaler, hvor ca. 125 elever kan undervises. Skrædderfaget vil endvidere
etablere et halvt års forskole for samtlige skrædderlærlinge i Danmark, ligeledes
på fagskolen i København fra august 1965.
løvrigt vil lavet arbejde for nye og produktivitetsfremmende lønsystemer samt
mere tidssvarende arbejdsformer.
Lavet er tilsluttet og medstifter af Beklædningsindustriens Sammenslutning
samt medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet, Håndværker
foreningen. Lavets oldermand er formand for det faglige fællesudvalg, og her
under hører også svendeprøvekommissionen.
Endvidere ejer lavet en stiftelse beliggende i Brønshøj med friboliger for ældre
skræddermestre og deres enker.
Under lavet er endvidere lagt A. Brøchners legat for enker efter skrædder
mestre i København. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. af legatet.
Lavet udgiver også et blad for medlemmerne, hvori mode- og faglige artikler
og beretninger bringes. Bladet udkommer 7 gange om året.
I 1962 blev Dameskræddermestrenes Forening for København og Omegn, der
var grundlagt i 1913, tilsluttet lavet.
Lavet har for tiden ca. 110 medlemmer, og det ledes af en bestyrelse på 8
medlemmer. Oldermand er siden februar 1962 skræddermester Holger VoigtPetersen.
Sekretariatet ledes af kontorchef J. Oluf Petersen.
Adr.: Vester Voldgade 111, Kbhvn. V.

SKRÆDDERMESTRENES CENTRALFORENING
Foreningen kan dateres tilbage til den 15. juni 1915, da på initiativ af skræd
dermester A. Baltsersen, Spørring, »Centralforeningen af Skræddermestre fra
Land og By i Danmark« blev stiftet. Medlemskredsen var først og fremmest
skræddere i landdistrikterne, hvor der havde fundet en strukturændring sted fra
omvandrende mestre til bosatte med rigtigt værksted. Dette medførte et behov
for en fælles organisation til varetagelse af deres interesser, et behov som de få
eksisterende lokalorganisationer ikke kunne opfylde. Gennem kurser på Tekno
logisk Institut var man kommet i kontakt med hinanden, og de første opgaver
var en udbygning af disse kurser i tilskæring og syning og i regnskabsføring.
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Dertil kom løsningen af vanskelighederne i forbindelse med krigen 1914—18. A.
Baltsersen var formand 1915—1930.
Senere stiftedes endnu 2 landsorganisationer: »Skræddermestrenes Sammen
slutning«, hvis første formand var skræddermester A. C. Amskov, og »Lands
foreningen af danske Skræddermestre i Provinsen«, formand Aksel Simonsen,
Silkeborg. Alle 3 organisationer dannede »Skræddermestrenes Samarbejdsud
valg«, og fra 1950 sluttedes de sammen i een forening med ovennævnte navn.
Det er foreningens formål at samle landets skræddermestre til styrkelse af
deres faglige interesser. Der lægges især vægt på den fagtekniske, den fagligtkulturelle og den regnskabsmæssige side. Takket være foreningens indsats er det
i de sidste 20 år lykkedes at lægge f. eks. tilskæringen om, og at bidrage væsent
ligt til at vække interessen for at følge med i modeudviklingen.
Der afholdes hvert år et skrædderstævne, hvor der uddeles guld-, sølv- og
bronzemedalje for det bedste håndværk. Der udøves ved disse stævner en åben
og positiv kritik, der er med til at afstikke retningslinjer for modeudviklingen,
og til at højne standarden.
Foreningen har i samarbejde med klædegrossisterne og Internationalt Uld
Sekretariat propageret for skræddersyet tøj.
Der gennemføres økonomikurser og kurser i virksomhedsledelse med støtte fra
Håndværksrådets konsulenttjeneste.
Foreningen er medlem af Håndværksrådet, og tilsluttet »Nordisk Skrædder
Komité«, der formidler det mellemnordiske samarbejde.
Foreningen består af 25 lokalforeninger med ca. 600 medlemmer.
I samarbejde med Kjoleskræddermestrenes Landsforening udgives »Skrædder
fagets Fagblad«, redaktør Hugo Amskov.
Foreningens formand er skræddermester Laurits Nielsen, Ålestrup. Sekretær:
skræddermester Hugo Amskov.
Adr.: Øster Farimagsgade 6, Kbhvn. 0.

STOFTRYKKER- OG VÆVERLAUGET
Den 30. april 1946 afholdtes i Kunstindustrimuseets festsal Væverlaugets stif
tende møde.
De selvstændige og ledende indenfor håndvævningens lille frie fag følte trang
til en nærmere sammenslutning, hvor de fælles opgaver kunne tages op, hvorfor
foreningens første vedtægtsparagraf fik og stadig har ordlyden: »Foreningens
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formål er at samle håndvæversker og håndvævere til varetagelse af fælles faglige
interesser«.
I krigens tid havde enhver, der kendte en smule til en væv og havde mulighed
for at skaffe sig materialer, kimnet klare sig ved vævningen, men man var klar
over, at skulle håndvævning hævde sig fortsat, måtte det være gennem kvalitet
og kunstnerisk udformning. Derfor samledes de mennesker, der arbejdede på
denne linie, i lauget.
Mest akut var materialesituationen og — på videre sigt — uddannelsesspørgs
målet, der nu er udarbejdet således, at lærlingene uddannes på værksted i prak
tisk vævning i 3 år og derudover modtager teoretisk undervisning. Der aflægges
svendeprøve for laugets faglige udvalg, og svendebrev udstedes.
Da stoftrykkernes stilling og arbejdsform ligger på linie med håndvævernes,
tilsluttedes de lauget i 1963, og dette antog sit nuværende navn. Foreningen har
198 medlemmer, heraf 153 vævere og 45 stoftrykkere.
Medlemmerne orienteres gennem et lavsblad, der redigeres af væverske
Regitze Valentiner.
Foreningens formand er vævekonsulent M. K. Paulli Andersen.

TEXTILHANDELENS

FINANSIERINGS-INSTITUT

Text ilhandelens Finansierings-Institut er en selvejende institution, oprettet 1964
af Beklædningsindustriens Sammenslutning, Dansk Textil Union, Foreningen af
Danske Manufaktur-Grossister samt Textilfabrikantforeningen.
Instituttets formål er at yde sikkerhed for lån til nuværende og vordende selv
stændige tekstilkøbmænd til etablering, ombygning, modernisering og overtagelse,
af tekstilforretninger samt at sikre den private tekstilhandel allerede projekterede
butikker, fortrinsvis på butikstorve og centrer i samlede bebyggelser.
Til varetagelse af dette formål kan instituttet kautionere for lån til etablering
— dog ikke varekøb — ombygning, modernisering og overtagelse af butikker
samt for huslejen i lejemål vedrørende butikker.
Herudover kan instituttet påtage sig garantier over for bygherrer i forbin
delse med opgørelse af forretningsejendomme samt indgå lejekontrakter med
boligselskaber og andre udlejere.
Finansieringsinstituttets sekretariat varetages af Dansk Textil Unions sekre
tariat. Instituttets daglige leder er direktør, cand. polit. Jan Hammerich.
Formand for finansieringsinstituttets bestyrelse er manufakturhandler Axel
Müller, R.
Adr.: H. C. Andersens Boulevard 25, Kbhvn. V.
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TEXTILFABRIKANTFORENINGEN
I 1895 indbød 3 tekstilfabrikanter: konsul Chr. Mogensen, fabrikant Harry
Dessau og fabrikant M. Windfeld-Hansen til et møde i Odense, hvor de stillede
forslag om oprettelse af en arbejdsgiverforening inden for tekstilindustrien. For
eningen, der fik navnet »Foreningen af danske Textilfabrikanter«, havde i før
ste række tilslutning blandt bomuldsvæverierne og -spinderierne, men inden
længe kom også klædeindustrien med. Siden tilsluttedes også trikotagefabriker
og farverier.
Foreningen har senere ændret navn til »Textilfabrikantforeningen«, og dens
formål er angivet som følger i lovene:

»ved en samlet og enig optræden af medlemmerne
at varetage deres fælles, faglige interesser såvel i alle spørgsmål over for
arbejderne eller deres organisationer som over for lovgivningsmagten, au
toriteterne, forbrugerne og funktionærstanden,
at frembyde et organ til forhandling med arbejderne og deres organisa
tioner om faglige spørgsmål af fælles interesse og
at yde de enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer bistand un
der uoverensstemmelser med arbejderne eller deres faglige organisationer«.
Da Verdenskrigen i 1914 brød ud, skete der en gennemgribende ændring i
foreningens arbejdsområde. Arbejderspørgsmålene trådte i baggrunden, og rå
vareforsyningen samt varetagelse af medlemmernes interesser over for de nød
vendige indgreb fra myndighederne blev foreningens hovedopgave. Det samme
gjaldt naturligvis 1940-45.
Verdenskrisen i begyndelsen af trediverne og oprettelsen af Valutacentralen
medførte ligeledes et nært samarbejde mellem foreningen og myndighederne.
I 1917 medvirkede foreningen til oprettelsen af »Den danske Væveskole«, og
i 1923 til »Textilindustriens Ulykkesforsikring G/S«.
I den sidste snes år har foreningen påtaget sig nye opgaver for at fremme
afsætningsmulighederne for danske tekstilvarer. Informationskontoret propa
ganderer på hjemmemarkedet, medens eksportkontorets virke giver sig selv.
Foreningens virkeområder kan opridses som følger:
Løn- og arbejderforhandlinger.
Varetagelse af medlemmernes interesser over for myndighederne i forbindelse
med toldspørgsmål, restriktioner, prislovgivning, fabrikslovgivning, varemærk
ningsspørgsmål m. m.
Varetagelse af industriens internationale interesser.
Foreningen er medlem af en række internationale organisationer inden for
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bomuldsindustri, uldindustri, trikotageindustri og farverfaget. Den har et snæ
vert samarbejde med tekstilfabrikantforeningeme i de øvrige nordiske lande,
bl. a. i forbindelse med arbejdet inden for internationale organisationer som
EFTA, GATT, OECD, ILO m. m.
Informative oplysninger

Informationskontoret har udarbejdet studiemateriale til brug i studiekredse
inden for forbrugerorganisationer, handelsskoler, aftenskoler m. m. En række
film om danske tekstilvarer er udsendt og står til rådighed, delvis med engelsk
og tysk tekst. Oplysende skrifter og bøger om samme emne er ligeledes udgivet.
Foreningen har taget initiativet til nedsættelsen af »Textilprøvenævnet«, der
bl. a. gennem 4-F mærket søger gennemført en kvalitetsgaranti for tekstilvarer.

Vejledning i eksportarbejde
Medlemmerne rådgives i eksportspørgsmål og hjælpes til fremskaffelse af egnede
agenter i udlandet. Dels gennem rejser, dels gennem andre kontakter fremskaf
fes oplysninger om udenlandske markeder. Der arrangeres deltagelse i messer og
prestigeudstillinger i udlandet. Eksportgrupper søges oprettet.

Rationalisering

En rationaliseringsekspert står til rådighed for medlemmerne.
Foreningen har oprettet såvel et erhvervsfond som et hjælpefond. Fra disse
fonds kan ydes støtte til uddannelse samt hjælp til trængende medlemmer.
Foreningen er medlem af »Dansk Arbejdsgiverforening« og »Industriraadet«.
Foreningens medlemmer, ca. 170, er organiseret i følgende sektioner:

Sektionen for spinding og vævning af bomuld og lignende fibre,
»
» spinding og vævning af uld oglignende fibre,
»
» trikotage- og strømpefabrikker,
»
» farverier, renserier, trykkerier ogefterbehandlingsanstalter,
»
» specialfabrikker.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 25 medlemmer og et forretnings
udvalg på 7 medlemmer.
Foreningens formand er direktør, civilingeniør Jørgen G. Hansen, R., Århus.
Administrationen ledes af direktør, cand. jur. Erling Larsen, R.
Adr.: Vester Farimagsgade 20, Kbhvn. V.
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DANSK BEKLÆDNINGSARBEJDERFORBUND
Organisationen er stiftet den 28. august 1887 i København af Skræddernes
Fagforening i Århus, København, Odense og Randers. Medlemstallet var knap
500, og medlemmerne var udelukkende skræddersvende.
Med den industrielle udvikling, der — ikke mindst i tiden efter verdenskri
gene — har præget fremstillingen af beklædning, indtager den udlærte skrædder
medlemsmæssigt en mere beskeden plads. Kvinderne er den alt overvejende del
af medlemstallet, der i dag totalt andrager ca. 20.000, hvoraf mere end 80 pct.
er kvinder.
Med undtagelse af trikotagesyning er beklædningsområdets arbejdere ved
skrædderi-, herre- og damekonfektion, skjorter, B.H., kjoler m. v. Dansk Be
klædningsarbejderforbunds organisationsmæssige område.
De ældste af forbundets afdelinger er fra 1872 (Århus) og 1873 (Køben
havn) og 1874 (Ålborg).
Forbundets medlemstal er fordelt på 79 afdelinger i hele landet. Den største
afdeling tæller knap 3000 medlemmer, de mindste nogle ganske få.
Formålet med stiftelsen, således som det også gælder i dag, var at få indfly
delse og medbestemmelsesret over de løn- og arbejdsforhold, hvorunder der
skulle arbejdes. Et væsentligt formål herunder var at få hjemmearbejdet afskaf
fet; næsten al fremstilling af beklædning foregik i hjemmene ved forbundets
stiftelse.
Formålsparagraffen i forbundets vedtægt har i dag følgende ordlyd, som ikke
er væsensforskellig fra den første formålsparagraf:

Formål og samarbejde

§ 1.
Stk. 1. Dansk Beklædningsarbejderforbund har til formål at samle alle fagets
arbejdere til i fællesskab at virke for den højst mulige levestandard og sikre
medlemmernes økonomiske støtte under konflikt og arbejdsløshed.
Stk. 2. Ved at opnå indflydelse på arbejdsvilkårene søges i forbindelse med
arbejderpartiet indført en til produktionsforholdene svarende kortest mulig ar
bejdstid med en løn, der står i passende forhold til livsnødvendighederne og ar
bejdernes indsats i produktionen.
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Stk. 3. I bestræbelserne for at opnå de bedst mulige arbejdsforhold arbejdes
endvidere hen til afskaffelse af hjælpesystemet og hjemmearbejdet og indførelse
af den bedst mulige uddannelse inden for faget.
Stk. 4. Gennem oplysningsarbejdet søges fagets arbejdere dygtiggjort, således
at forudsætningen for arbejdernes medindflydelse på samfundets økonomiske liv
og på virksomhedernes produktions- og beskæftigelsesforhold stadig forøges.
Stk. 5. Sammen med den øvrige arbejderbevægelse arbejdes hen til, at alle
udgifter til social forsorg afholdes af det offentlige.
Forbundet samarbejder med alle grene indenfor arbejderbevægelsen og er
medlem af Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund (L. O.) og af Ar
bejdernes Oplysnings Forbund (A. O. F.).
Den organisationsmæssige såkaldte modpart, Beklædningsindustriens Sam
menslutning, samarbejdes der med på en række uddannelsesmæssige områder,
ligesom det er denne, man i første række indgår overenskomstmæssige aftaler
med vedr. løn- og arbejdsforhold. Om samarbejdet med sammenslutningen kan
også henvises til afsnittet B.S. andet sted i nærværende bog.
Forbundets formand er — fra 1953 — Herman Schäfer. Forbundet udgiver
sammen med Dansk Textilarbejderforbund månedsbladet »Stof og Saks«.
Adr.: Vendersgade 29, Kbhvn. K.

DANSK TEXTILARBEJDERFORBUND
På foranledning af 3 fagforeninger — Textilarbejdernes Fagforening i Køben
havn, Odense og Horsens — stiftedes Dansk Textilarbejderforbund den 16. no
vember 1885.
Forbundets første formand var J. J. Møller, som fungerede indtil 1918.
Ved starten omfattede forbundet kun et meget beskedent antal medlemmer.
Forbundets medlemstal kulminerede i 1951, hvor 30.600 tekstilarbejdere var
tilsluttet, fordelt i 55 afdelinger over hele landet. I 1965 er medlemstallet dalet
til ca. 19.000.
Det stærkt formindskede medlemstal skyldes en stigende import af tekstilvarer
samtidigt med, at en rationalisering på virksomhederne har fundet sted.
Forbundets formålsparagraf har altid indeholdt en bestemmelse om, at man
skulle samle alle tekstilarbejdere i organisationen og kæmpe for bedre løn- og
arbejdsforhold for fagets udøvere.
Gennem årene har forbundet ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt ofte
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talt industriens sag over for offentligheden og myndighederne for derved at gøre
opmærksom på den i mange tilfælde ubillige konkurrence, der påføres den dan
ske tekstilindustri fra lande, der eksporterer varer til priser, der i mange tilfælde
kan betegnes som dumping.
Allerede i 1906 oprettedes Textilarbejdemes Arbejdsløshedskasse, som i 1907
fik statsanerkendelse.
Det har altid været en naturlig ting for forbundet at stå tilsluttet Landsorgani
sationen De samvirkende Fagforbund.
Også Textilarbej dernes Internationale, som har hovedsæde i London, har
forbundet været medlem af siden dens oprettelse i 1894.
På nordisk plan er oprettet en organisation — Nordisk Textilarbej der Union
— som p. t. har sekretariat i Norrköping i Sverige.
I 1965 består forbundet af 45 tilsluttede afdelinger.
Mellem kongresserne, som afholdes hvert 4. år, ledes forbundet af en formand,
en næstformand, en hovedkasserer og en sekretær. Disse vælges på kongressen,
som tillige udpeger et forretningsudvalg på 7 medlemmer samt en hovedbesty
relse på 14.
I 1957 fuldendtes forbundets ejendom i Nyropsgade, København, hvortil or
ganisationen flyttede.
Holger Hansen har siden 1955 været formand for forbundet.
Adr.: Nyropsgade 14, Kbhvn. V.

