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Velfærdsstaten gjorde køleskabet, bilen og charterrejsen til et gode for 
mange. Det var ikke nemt at holde pengene i lommen, når forbrugsfesten 
lokkede med eventyr og varer. Men forbrug var også en del af hverdagen, 
da de første apoteker solgte medicin og sukkerkager i 1600-tallet.
 
Forbrugets kulturhistorie forfølger vores forbrug af varer, oplevelser, rum 
og medier fra enevældens tid til i dag. Artiklerne spænder bredt fra 
udviklingen af småbutikker til nutidens store supermarkeder og fra den 
eksklusive diligencerejse til middelklassens bilferie. Bogen har blik for, 
hvordan stormagasiner i det sene 1800-tal gav borgerskabet opskriften 
på det gode liv, mens butikkernes spejlglasvinduer forandrede byens rum, 
skabte moderne handelsstræder og vækkede begær hos promenerende  
forbrugere. Også tv drager, og bogen undersøger 1970’ernes debat om 
børns forbrug af børne-tv, reklamer og merchandise. For forbrug er ikke 
blot drømmenes holdeplads, men en kulturhistorisk faktor, der former og 
udvikler vores liv og samfund. 
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I 2013 afholdt Center for Industri- og Erhvervshistorie (i dag Center for Maritim- 
og Erhvervshistorie)  et seminar på  Syddansk Universitet, hvor det bl.a. blev 
diskuteret, hvordan vi kan sætte mere fokus på  forbrugets historie. Dansk Center 
for Byhistorie var også  repræsenteret på  seminaret, og efter en kort snak stod det 
klart, at der var fælles interesse for temaet, der så ledes kunne være et afsæt for et 
nærmere samarbej de mellem c entrene. Ideen blev søsat med arbej dstitlen ” Shop, 
c onsumer, c ity. G eographies of c onsumption 16 6 0-2000” . På  Aarhus Universitet 
blev ideen godt modtaget af lektor Nina Koefoed, som gik ind på  at involvere sig i 
den videre udvikling, og som blev formand for styregruppen.

Begge de to c entre er dannet i samarbej de mellem museer og universiteter, 
og det har været en af de grundlæggende ambitioner at styrke denne brobygning 
gennem dannelsen af et forskningsnetværk, der byggede på  perspektiver fra begge 
sider. I universitetsforskningen havde forbruget været undersøgt fra forskellige 
teoretiske og empiriske perspektiver, blandt andet gennem et proj ekt om ameri-
kanisering af dansk kultur, og på  museerne havde der været forsket i f.eks. elite-
kultur, ligesom der var rige samlinger, der kunne belyse feltet. Målet var således 
også  at undersøge, hvordan forbrugsbegrebet var blevet modtaget og udviklet 
inden for historiefaget i Danmark. Det var disse ambitioner, vi i 2015 udfoldede i 
en ansøgning til Forskningsrå det for Kultur og Kommunikation, som i j uni samme 
å r støttede proj ektet. V i vil gerne sige mange tak til rå det for at tro på  proj ektet.

R esultatet af proj ektet er – ud over tre større seminarer og en løbende dis-
kussion i styregruppen og blandt de implic erede forskere – denne bog. V i hå ber, 
den kan bruges af så vel forskere som studerende og læsere med en interesse for 
forbrugets historie og dets samspil med byens og butikkens rum gennem vores 
nyere historie. 

Nina Koefoed Jeppe Nevers Mikkel Thelle
N etvæ rksleder C enter fo r M aritim-  D ansk C enter fo r
  o g E rh vervsh isto rie B y h isto rie

Forord
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Vi har vandret fra Rum til Rum. Overalt har Massen slaaet mig, de store Mængder 
af alt muligt ... Der er Uendeligheder af hvide G ardintøj er, lige saa vel som Bændler, 
Blomster i Dyngevis, Kæmpestabler af G ulvtæpper, Bj erge af Damask, Hav af 
Sengefjer, en Mængde af Senge, Modelkjoler i Dusinvis, Pragthatte i store Kasser 
…  Stoffet overvælder ham …  man drukner i mængden, ved ikke hvor man skal 
begynde for at kunne omfatte det Hele… 1 

Så dan beskrev Herman Bang i 1880 sin oplevelse af tekstilafdelingen i Københavns 
første stormagasin til N atio naltidende. I indledningen til sin klumme ”Magasin 
du Nord”  giver Bang også  en nøgle til sit må l som j ournalist, og må ske også  som 
forfatter. Man må, skriver Bang, se det, ”som vi alle ser, og som ingen ser, det, 
der ligger os så nær, at vi hver Dag løber Panden mod det.” Metoden er altså 
at trænge ind i hverdagslivet og beskrive det på  ny, som en detektiv, og vi ser, 
hvordan Bang næsten kommer til kort i sit forsøg på  at bruge denne metode på  
de landskaber af varer, der overvælder ham i stormagasinet på  Kongens Nytorv. 
Han kan ikke klart begribe den mere overordnede betydning af disse bj erge 
af produkter, og betydning var ellers en af Bangs kompetenc er. Hvordan kan 
det være? Måske ser vi her en forudanelse om det omfang, forbruget har fået i 
vores samfund i dag, ikke alene som mængder af varer i konventionel forstand, 
men også  i de stadig nye områ der af hverdagslivet, der bliver territorier for 
forbrug.

Som Herman Bangs ekstase midt i Magasin antyder, er forbrug så omfattende  
i det moderne samfund, at vi ikke kan overskue det. Selv om det er overalt, reflek- 
terer vi ofte ikke over det, og heller ikke dansk historieforskning har nogen lang 
tradition for at studere samfundsudvikling i et forbrugsperspektiv. Internationalt 
har historikere de seneste å rtier i tiltagende omfang studeret fortiden med 
forbruget som prisme, hvilket nu også  begynder at sætte sig spor herhj emme. 
Med det forskningsnetværk, vi i 2015 fik støtte til af Forskningsrådet for Kultur  
og Kommunikation, har vi søgt at skubbe på  udviklingen. Diskussionerne i  

Indledning

A F  K R I S T O F F E R  J E N S E N  &  M I K K E L  T H E L L E
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forskningsnetværket kulminerer i denne antologi, og vi hå ber, bogen kan  
stimulere til yderligere debat om forbrugets betydning. På  sin vis knytter Herman 
Bangs oplevelse i Magasin meget fint an til tre spor i forbrugshistorien, som vi 
har ladet være emnemæssigt styrende i denne antologi: butikken, forbrugeren  
og byen. 

Butikken

Butikken har som rum en lang forhistorie med forløbere som middelalderens 
markedspladser og torve. Med den kongelige anerkendelse af apoteket som sted 
for handel med særlige produkter i 16 00-tallets Danmark blev der skabt et stats-
ligt reguleret og formaliseret rum, som blev ansats til de butikker, vi kender i dag. 

Magasin du Nord på Kongens Nytorv omkring 1900. Magasin blev en dansk variant af de 

stormagasiner, som i det 19. århundrede efter inspiration fra parisiske forbilleder spredte 

sig til storbyerne i Europa og USA og kom til at forandre detailhandlen. I stormagasinet 

var mange varegrupper samlet på et sted, og forbrugerne kunne under samme tag lade 

sig inspirere til nye drømme i mange retninger. Foto: Magasin du Nord Museum.
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Med apotekerne var der taget hul på en udvikling, som i takt med en mere og mere 
differentieret arbej dsdeling gj orde butikken til det c entrale mødested mellem 
produc ent og forbruger. Dermed er butikken et oplagt fokuspunkt, nå r man vil se 
på den forhandling, som finder sted mellem dem, som ønsker at sælge, og dem, 
som har behov at dække. 

Som vi vil se flere steder i antologien, er butikkens udveksling vævet ind i 
skiftende mønstre af soc iale positioner og rumligheder. I Herman Bangs samtid 
omkring 1900 var butikken midt i en overgangsfase. Stormagasinet ankom til 
Danmark med løftet om at levere alt det, moden foreskrev i Paris –  bare lidt 
billigere. Som en af de tidlige forbrugshistorikere, R osalind W illiams, pointerer, 
blev produktionen af forbrugets ” drømmeverden”  skudt i gang med bl.a. stor-
magasinet Le Bon Marché i den franske hovedstad.2 I det 20. å rhundrede blev 
særligt dagligvarehandlen præget af nye innovationer af ” revolutionær”  betyd-
ning som selvbetj ening og supermarkedskonc epter.3 Den seneste udvikling, hvor 
internettet har skabt disruptio n også  på  dette felt, er ikke behandlet direkte i 
bogen, men de spor, der peges på  her, kan være en frugtbar platform for under- 
søgelser også  af det virtuelle forbrugsrum.4  

Forbrugeren

Måske opstår forbrugeren i moderne forstand allerede på det tidspunkt, hvor 
man bevæger sig over sultegrænsen, og en enkelt fej lslagen høst ikke længere 
betyder hungersnød. I denne betydning har Danmark været et forbrugssam-
fund siden begyndelsen af 1800-tallet.5 Men forbrugssamfund bruges også ofte 
som etiket, nå r det senmoderne samfund skal karakteriseres. Etikken sætter 
fingeren på, at forbrugeren i et samfund baseret på markedskræfter har en 
central funktion ved at definere efterspørgslen og dermed være afgørende for, 
hvilken retning samfundsudviklingen tager. Staten anerkender forbrugeren 
som en vigtig kraft, søger med lovgivning at skærme hende mod svindel og 
sætter samtidig initiativer i søen, som skal gøre forbrugeren i stand til at træffe 
oplyste valg.

Også  historisk har forbrugerens valg været afgørende for samfunds- 
udviklingen, som ikke mindst J an de V ries har argumenteret for, som vi senere 
skal se. Megatrends blandt forbrugere kan i dag – og kunne historisk – ændre 
samfund, men forbrugspraksis spiller også  en afgørende rolle for det enkelte 
individs plads i samfundet. Flere og flere af de roller, vi på tager os i hverdags-
livet, er vævet ind i forbruget, og som forbrugere kan vi spille et stigende 
antal roller, som tilsammen bliver identitetsskabende og plac erer os i et soc ialt 
hierarki.      
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Byen

Det var ikke tilfældigt, at Herman Bang havde sin ”indkøbsoplevelse” i Magasin 
i København. Fra apotekernes bevillinger over købstædernes handelsmonopol  
til den industrielle og postindustrielle epoke har byerne spillet en afgørende rolle  
i forbrugets historie. Butikslivet var konc entreret i byerne, og det var fra byerne 
nye forbrugsmønstre spredte sig til resten af samfundet.6  Kulturhistorikeren 
Mette Mortensen har i sin bog om pensionaternes kulturhistorie beskrevet 
den tiltrækningskraft, byerne siden midten af 1800-tallet har haft på  unge 
fra landet: 

Hele samfundet blev urbaniseret, og alting blev mere moderne. Men det var i stor-
byerne, at man dansede de nyeste danse, var først med sæsonens hotte frisurer 
og kjolesnit og generelt havde et overflødighedshorn af muligheder. Derfor var 
storbyerne også  den bedste sc ene for et frigj ort og moderne liv. 7 

Storbyerne blev magneter, og det skyldes ikke mindst, at de blev c entre for de 
forbrugsmuligheder, denne bog giver eksempler på .  

V i præsenterer i antologien en række studier af forbrugets historie med 
udgangspunkt i butikken, forbrugeren og byen. Der er stor spændvidde mellem 
de enkelte bidrag bå de kronologisk og emnemæssigt fra udveksling af materielle 
varer til forbrug af oplevelser, rum og medier. Det ser vi en selvstændig pointe 
i, da ambitionen mere har været at ” å bne”  et muligt forskningsfelt end at levere 
de ultimative svar. Trods spændvidden har vi forsøgt at udlægge en rød tråd, 
som vi mener frugtbart kan være retningsgivende for en by- og forbrugshistorisk 
diskussion herhj emme. Den røde trå d er begrebet fo rbrugets pro duktio n, altså  
spørgsmå let om, hvordan forbrug skabes eller konstrueres, men også  omvendt, 
hvordan forbrugspraksisser former identitet, byrum og erhvervsliv. V i har 
interesseret os for, hvordan det urbane forbrug har fundet sted og forandret sig 
siden enevælden (groft set), og fulgt det overordnede arbejdsspørgsmål: H vilke 
fo rh o ld er der mellem daglige praksisser,  ( materielle)  genstande o g butikkernes 
( by ) rum?  

Le Bon Marché i Paris åbnede i 1838 og blev i årene omkring 1850 transformeret til det, 

vi i dag vil opfatte som et egentligt stormagasin. Derfor regnes Le Bon Marché i dag som 

verdens første stormagasin. Illustration fra omkring 1900. Foto: API/Gamma-Rapho via 

Getty Images.   
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International forskning i forbrugshistorie

Historikeren J an De V ries søgte i 1990’ erne med begrebet ” the Industrious 
Revolution”, lånt fra historisk demografi, at introducere forbrugeren som en central 
drivkraft i samfundsudviklingen allerede i perioden før den industrielle revolution. 
Ifølge De V ries skete der i Nordvesteuropa fra midten af 16 00-tallet en forskyd-
ning i den gennemsnitlige families prioriteringer af en så  markant karakter, at 
han vurderede det rimeligt at tale om en decideret ”flittighedsrevolution”. 

For De V ries var forudsætningen for det, vi senere har kaldt den industrielle  
revolution, at man i familierne var begyndt at prioritere fritid lavere, end man 

Nørrebrogade i København i 1904. Nørrebro voksede frem som bydel i anden halvdel 

af 1800-tallet som led i Københavns eksplosive udvikling. Byen blev en magnet i en tid, 

hvor landbruget blev omlagt med medfølgende mindre behov for arbejdskraft, og hvor 

fabrikker skød op i byen og havde behov for flittige arbejdere. Byens nye arbejderklasse 

havde små midler sammenlignet med nutidens byboere, men grundet deres antal blev 

de alligevel anset for at være en attraktiv ny målgruppe for producenter og butikker. 

Foto: Det Kongelige Bibliotek. 
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tidligere havde gj ort, og at man frem for at se et ideal i selvforsyning nu begyndte 
at orientere sig mod markedet. Den produktion af f.eks. landbrugsvarer og hus-
flid, som familien kunne frembringe, gik i voksende omfang til salg og ikke eget 
forbrug. Det gav mulighed for en begyndende spec ialisering. Samtidig tilbød 
familierne i stigende grad deres arbej dskraft –  herunder også  børnenes –  til 
andre, hvilket blev en vigtig forudsætning for industrialiseringen. Drivkraften 
bag familiernes ønske om at sælge produkter og arbej dskraft på  markedet var 
et ønske om at opnå  nye forbrugsmuligheder. Som De V ries c iterer den skotske 
1700-talsøkonom James Steuart for: ”Men are forced to labour now because 
they are slaves to their own wants” .8 Begær efter nye forbrugsmuligheder var 
blevet en vigtig drivkraft og havde en formidabel disc iplinerende effekt på  
befolkningen, som, groft sagt, uden at må tte piskes til det holdt op med at ligge 
i halmstakkene og kigge på skyerne, der drev forbi, for i stedet at blive flittig og 
villig arbej dskraft.  

Drømmen om forbrug af varer og tj enester lever i bedste velgå ende, hvilket 
gør det eksotisk, når fjernsynets Bonderøv forsøger at vende tingene på hovedet 
og igen opstille selvforsyning som et positivt ideal. Begæret efter forbrug var det 
element, der i J an De V ries’  forstå else manglede for at få  industrialiseringens 
ligning til at gå  op: Industrialisering handler i bund og grund om øget udbud af 
varer. Det giver kun mening, hvis der sideløbende kan skabes en efterspørgsel.9 

J an De V ries vandt kun begrænset gehør. Særligt i kulturhistorien er øj nene  
dog i stigende grad blevet å bnet for studier af, hvad forbrug skaber, og hvad der  
skaber forbrug. Disse har ladet sig inspirere af sociologen og økonomen Thorstein 
V eblen, som i 1899 udgav bogen T h e T h eo ry  o f th e L eisure C lass. Heri var fokus på  
overklassens prangende forbrug, den så kaldte ” c onspic uous c onsumption” , der 
blev praktiseret for at synliggøre afstanden til samfundets øvrige grupper. V eblen 
viste, hvordan forbrug kan bruges til at opbygge identitet ved at skabe samhørig-
hed med noget og lægge afstand til andet, og den mekanisme er forblevet et af de 
c entrale omdrej ningspunkter for forbrugshistorisk forskning.10 

Interessen for forbrug som identitetsmarkør blev taget op af senere genera-
tioner af forskere f.eks. inden for studiet af mode. Her blev der talt om, hvordan 
tendenser spredte sig ned gennem soc ialklasserne gennem en ” tric kle down- 
effekt.”  Den grundlæggende ide om forbrug som soc ial markør er blevet grund- 
stenen i soc ialvidenskabelige teorier som Pierre Bourdieus ide om distinktion, 
hvor kulturel kapital udtrykkes gennem adgang til det ” svære”  forbrug og de koder, 
det indeholder. Som del af denne distinktion er også  kendskabet til ” det nye” , der 
i stigende grad bliver motoren for forbrug og nye markeder.11 Nyere studier i by 
og forbrug har i forlængelse af dette diskuteret, hvordan forholdet mellem j agten 
på  det nye og dyrkelsen af det gamle – som f.eks. antikviteter – udspiller sig.12 
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Forbrug er en central drivkraft i markedsøkonomien, og fotografiet fra 1960’erne af 

Lillebæltsbroen kan illustrere det på flere måder. Broen selv blev bygget under 1930’ernes 

krise som et statsligt initiativ for at stimulere aktiviteten i samfundet. I 1960’erne var 

økonomisk krise blevet afløst af markant velstandsfremgang. Danskerne havde fået råd 

og lyst til bil i et omfang, så behovet for en supplerende bro over Lillebælt havde meldt 

sig. Foto: Museerne i Fredericia, Peter Honoré.      

Forbrugsstudier er tværdisciplinære. Psykologen Abraham Maslow introducerede 
i 1943 sin ” behovspyramide” , som beskrev, hvordan vi i takt med mere velstand få r 
fokus på stadig mere raffinerede behov. Når de livsnødvendige behov er dækket  
ind, bliver der plads til at stræbe efter andre former for tilfredsstillelse, som 
anerkendelse og selvrealisering. Maslows pyramide kunne underbygge forstå-
elsen af, hvordan stadig flere samfundsgrupper i stadig flere lande i takt med 
efterkrigstidens velstandsfremgang kunne tillade sig at tillægge emotionelle  
faktorer stigende vægt i deres forbrugsvalg: Nå r vi ikke længere kæmper for at 
have tøj  på  kroppen for at holde varmen, bliver der plads til at konc entrere sig 
om, hvilket slags tøj  det skal være.13 Logikken bag Maslows pyramide var, at  
ethvert forbrug opfyldte behov, og der blev ikke taget stilling til, om  nogle behov var  
mere legitime end andre. Andre forskere har imidlertid stillet grundlæggende  
spørgsmå l ved, hvornå r vores forbrug er sundt. Økonomen J .K. G albraith skrev om  




