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Indledning 
af Marianne Rostgaard og Michael F. Wagner 

Denne antologi indeholder redigerede og omskrevne versioner af indlæg holdt på 
et seminar i Svinkløv, september 1998. Både antologi og seminar er en del af det 
nordiske projekt "Industriledelse og samfunnsutvikling i de nordiske land 1880 -
1960". Projektet er organiseret på den måde, at der i hvert af de nordiske lande 
(Danmark, Finland, Norge og Sverige) sidder en gruppe forskere som er direkte 
involveret i projektet. Derudover har der i alle de fire lande på skift været afholdt 
seminarer, hvor også andre forskere indenfor feltet har deltaget, således at deres 
bidrag også kan gå med ind i den mere syntetiserende og komparative analyse, der 
forhåbentlig bliver resultatet af projektet. 

Projekttitlen lægger op til at se på industriledelse i relation til samfundsudviklin
gen. Hermed tænkes der både på hvordan industriledere og måden at lede på har 
påvirket samfundsudviklingen, og omvendt, hvordan samfundsudviklingen har 
præget industriledere og -ledelse. Udgangspunktet har været en diskussion af 
forskellige typer at industrialiserings- og moderniseringsforløb. Her har den 
internationale forskningslitteratur skelnet mellem to idealtypiske forløb. En model 
for "competitive managerial capitalism", eller liberal kapitalisme, som først og 
fremmest har hentet sit empiriske belæg fra industrialiserings- og moderniserings
processen i USA. Den anden model er "cooperative capitalism" eller den 
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organiserede kapitalisme, som empirisk reflekterer industrialiserings- og moderni
seringsprocessen i Tyskland.1 

Modernisering, industrialisering og lederskab 

Det der karakteriserer den liberale kapitalisme er fraværet af en stærk stat. I stedet 
fik vi i USA et stærkt industriborgerskab (repræsenteret af navne som Ford, 
Campbell og Morgan m.fl.). Disse industriledere var præget af et liberalistisk 
samfundsideal, som udviklede strategier for den økonomiske og industrielle 
udvikling gennem det eksempel de viste. Industriborgerskabets lederskab 
legitimeredes gennem et liberalistisk, nærmest socialdarwinistisk ideal: De som 
formåede at klare sig bedst i konkurrencen, var de bedst egnede til at lede, også i 
samfundet. Et andet karakteristisk træk ved den amerikanske model er, at 
industriborgerskabet ikke stødte på nogen videre modstand, hverken gennem en 
mobilisering fra neden (sociale bevægelser/arbejderbevægelse) eller fra oven 
(staten). 

Den tyske udviklingsmodel blev derimod grundlæggende præget af, at 
uddannelsesrevolutionen kom før den industrielle revolution i Tyskland. Dannelses-
borgerskabet var i perioden før industrialiseringen for alvor tog fart den ledende 
gruppe i samfundet. Det blev dannelses- og embedsborgerskabet, som i løbet af 
1860'erne udviklede sig i antiliberal retning, og i en alliance med godsejere og 
industri gennemførte en industrialisering "fra oven", stærkt støttet af statsmagten. 
Hermed skabtes også grundlaget for en stærk stat med et betydeligt hegemoni. 
Ledelsen af samfundet udgik fra staten, og legitimiteten til at udøve ledelse, både 
i samfund og industri, var knyttet sammen med en loyalitet overfor staten. 

Ved at tage afsæt i disse idealtyper, har Francis Sejersted formuleret den 
overordnede hypotese, at der i Skandinavien blev udviklet en demokratisk vej til 
samfundets industrialisering og modernisering.2 Den demokratiske kapitalisme i 
Skandinavien blev formet gennem et samspil mellem statslige tiltag, dannelseseliter, 
de folkelige bevægelser og den nye professionelle ledergruppe ingeniørerne. 
Overordnet set skulle hypotesen passe på de tre skandinaviske lande, mens Finland 
på en række områder følger sin egen "Sonderweg". Af de nordiske lande er 

8 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Indledning 

Finland formentlig det land som kommer tættest på modellen for den organiserede 
kapitalisme, med et industriborgerskab, som gennemførte en modernisering fra 
oven. 

Sejersteds demokratiske kapitalismetype er empirisk først og fremmest baseret 
på den norske industrialiseringsproces og den norske samfundsudvikling. Den 
historiske udvikling i Norge i slutningen af 1800-tallet adskiller sig fra både den 
amerikanske og tyske på en række centrale områder. Der udvikledes ikke noget 
stærkt industrilederskab (som i USA), og staten var ikke særligt involveret i den 
norske industrialisering (som den var i Tyskland). I stedet blev industrialiserings-
og moderniseringsprojektet i Norge, i følge Sejersted, båret af en forenet 
demokratisk og national bevægelse. Store og små næringsdrivende forenedes i et 
industrirejsningsprojekt, som grundlæggende var et nationalt projekt. Det norske 
Venstre, som havde visse ligheder med det samtidige danske Venstre, forenede 
omkring århundredskiftet bønder, små næringsdrivende og industrien. Den eneste 
splittelse som kan anes i den store nationale forbrødring, er en modsætning mellem 
regionerne i periferien ("Bygde-Norge") og centrum omkring Oslo. I årene lige 
efter århundredeskiftet voksede en anti-industrialiseringsideologi frem i Norge, som 
Sejersted forklarer var en reaktion på den hurtige vækst i industrien i denne 
periode, men den fik aldrig nogen større betydning. 

Den grundlæggende pointe i Sejersteds fremstilling er dog, at industriborgerska
bet i Norge var svagt, både økonomisk, politisk og legitimitetsmæsigt. Sejersted 
karakteriserer samlet perioden ca. 1880 -1930 i Norge som "mangel på organisa-
sjon i den organiserte kapitalismes periode"3, på grund af manglen på et stærkt 
industri- og finansborgerskab, og fordi der frem til perioden efter 2. verdenskrig 
heller ikke var nogen stærk stat, der trådte i stedet for et borgerskab som 
organisator og moderniseringsstrateg. Der var enkelte tilløb i perioden 1880 -1940 
til at få staten stærkere på banen, men også i Norge skal man, som i Danmark, 
frem til perioden efter 2. verdenskrig før staten træder til som bærer af et 
demokratisk kapitalistisk moderniseringsprojekt. 

I sin karakteristik af den demokratiske kapitalisme lægger Sejersted således 
vægt på en demokratisk ethos hos industriborgerskabet og de ledende klasser i 
samfundet. Forklaringen på dens opståen kan findes i det norske industriborger
skabs genese, hvor industriborgerskabet i Norge i høj grad optræder som en del af 
et nationalt demokratiserings- og moderniseringsprojekt. Forløbet heraf, er 
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forklaringen på, at en demokratisk ethos så at sige gennemsyrer det norske 
samfund, samtidigt med at der ikke opstår et industriborgerskab, der skiller sig ud 
som en særlig gruppe. Industriborgerskabet indgår sammen med andre grupper i 
samfundet, i et fælles politisk og økonomisk moderniseringsprojekt. 

Det bærende i denne analyse af kapitalismetyper, er spørgsmålet om hvilke 
relationer de forskellige grupper og klasser i samfundet har i forhold til hinanden 
og til statsmagten, og især spørgsmålet om hvem der, ikke blot økonomisk men 
også ideologisk bliver de ledende lag i samfundet. Det er et spørgsmål om hvilken 
ethos, der præger samfundets ledende lag og hvorfra de ledende lag, samfundets 
elite, henter deres legitimitet. 

Hvis vi følger Sejersteds fremstilling, er industriborgerskabets legitimitet i Norge 
tæt knyttet til det nationale projekt. Som bekendt skete nationsdannelsen meget sent 
i Norge, og derfor falder den endelige uafhængighed i 1905 og industrialiseringen 
tidsmæssigt sammen. For Sveriges vedkommende kunne man udkaste den 
hypotese, at industriborgerskabets legitimitet knyttes til forestillingen om "folkhem
met", gennem den socialdemokratiske bevægelse og dens statsbygningsprojekt. 
Sverige industrialiseres relativt sent og processen forløber mere brat end i 
Danmark. Der er derfor et mere snævert tidsmæssigt sammenfald mellem 
industrialisering og arbejderbevægelsens opkomst i Sverige end i Danmark, 
samtidigt med at industrien hurtigt får stor betydning for den svenske nationale 
økonomi. Arbejderbevægelsen og industrien havde således begge interesser i at 
fremme svensk industri, og gerne den store industri. Der er dog formentlig også i 
Sverige tale om at industrirejsning indgår som en del af et nationalt projekt. I årene 
efter 1905 fik Sverige sit "1864 syndrom". Sverige var, efter Norge blev en 
selvstændig nation (og man for længst havde mistet Finland), ikke længere en 
territorial stormagt. Her kom industri, teknologi og videnskab ind somen vej til at 
skabe en ny storhedsepoke. Arbejderbevægelsens, industriens og statens interesser 
og forståelse af situationen gik således op i en højere enhed, og det blev staten, de 
store organisationer og store industrivirksomheder der dominerede det svenske 
moderniseringsprojekt. Legitimiteten blev hentet fra det nationale velfærdsprojekt, 
folkehjemmet. 

I Norge derimod, førte fremvæksten af lokaldemokratiske institutioner og 
folkelige og sociale bevægelser før 1905 til, at demokratiske normer tidligt 
gennemsyrede det norske samfund og efter 1905 blev de statsbærende lag i Norge 
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de folkelige og sociale bevægelser. Samtidigt var norsk industri som helhed præget 
af små virksomheder, der var orienteret mod hj emmemarkedet og lokalsamfundet. 
Det er også en del af forklaringen på, at det norske Venstre kunne rumme både 
bønder, små næringsdrivende og industrien. I Norge er der således tale om en 
flerhed af nationale og folkelige bevægelser, der indgår i en alliance om et 
moderniseringsprojekt "fra neden", til forskel fra Sverige, hvor den socialdemokra
tiske arbejderbevægelse tidligt fik stor indflydelse og i en alliance med industrileder
ne moderniserede det svenske samfund "fra oven". 

Udviklingen i Danmark kan umiddelbart minde meget om udviklingen i Norge. 
I Danmark forløber det økonomiske og politiske moderniseringsprojekt i slutningen 
af det 19. århundrede dog umiddelbart mere konfliktfyldt end i Norge.4 Forfatnings
kampen mellem Højre og Venstre, satte skel mellem by og land, mellem eliten og 
folket, og mellem Højres Gud, Konge og Fædrelandsnationalisme og Venstres 
folkelige nationalisme. Der var således ikke umiddelbart et entydigt nationalt projekt 
at samles om. Det er indtil videre vores hypotese, at industrilederskabets legitimitet 
i Danmark derfor snarere knyttedes til uddannelse og den professionelle elites 
kvalifikationer, og til en videreførsel af den håndværksmæssige tradition og faglige 
kompetence. Sagt på en anden måde, industriledernes legitimitet var knyttet til 
kunnen og viden, og til det at kunne lede en virksomhed. Præcis hvordan det 
daglige arbejde, som udgør en del af det at lede en virksomhed, skulle organiseres, 
blev relativt tidligt et anliggende som var genstand for forhandling. Når der 
forhandles løn og arbejdsvilkår, forhandler man også, indirekte eller direkte, om 
hvordan arbejdet skal organiseres. Når arbejdsgivere og arbejdere kunne mødes 
og forhandle, skyldtes det også en gensidig respekt, som bl.a. byggede på en 
gensidig anerkendelse af modpartens kvalifikationer. Industrilederne var på mange 
måder dybt afhængige af de faglærtes kunnen og viden, og det vidste begge parter. 
Også for Danmarks vedkommende er det nærliggende at pege på "mangel på 
organisation i den organiserte kapitalismes epoke". Skal man pege på organisatio
ner i Danmark, vil vi derfor i perioden fra ca. 1900-1940 især pege på de faglige 
organisationer og deres modpart i form af forskellige former for arbejdsgiverfore
ninger, som optræder som en form for lederskab i overordnet betydning. Disse 
organisationer spillede sammen med staten en vigtig rolle i det industrirejsningspro-
jekt som tager form i 1950'erne og 1960'erne. 
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Når vi indtil videre vil hævde, at moderniseringsprocessen i Danmark aldrig tog 
form af et nationalt industrirejsningsprojekt, kan det måske også forklares med, at 
landbruget spillede den dominerende rolle i samfundsøkonomien og formulerede 
den nationale selvforståelse som en gårdmandskultur og ikke som en industrikultur 
helt frem til 1970'erne.5 Her må vi selvfølgelig tage det forbehold, at projektet ikke 
er færdigt endnu, og vi vil måske komme til at revidere denne del af tesen. 

Den nationale selvforståelse af Danmark som et landbrugsland har også kastet 
sine lange skygger hen over historieskrivningen, og der er derfor en række lakuner 
i vores viden om industriledernes rolle, både som ledere af egen virksomhed og som 
ledere i samfundet.6 Dele af dansk industrihistorie er stadigvæk et meget lidt 
udforsket felt. Uden at gå ind i en lang diskussion, kan man sige at den del af 
industrihistorien der handler om industriens vækst og vilkår, specielt i perioden før 
1940, er relativt veludforsket.7 Om industrilederne ved vi således også en del om 
hvem de var, og vi ved noget om hvilke opgaver de havde i virksomheden.8 

Når det gælder industriledernes rolle som ledere i samfundet ved vi mindre, og 
bevæger vi os udenfor det felt der handler om interesseorganisationerne og hvordan 
industrilederne herigennem var med til at fremme bl.a. bestemte statslige politikker, 
ved vi meget lidt. Vi ved eksempelvis ikke meget om ændringer i industriledernes 
funktion over tid, hvad var det for arbejdsopgaver industrilederne varetog i 
henholdsvis 1890'erne og i 1960'erne? Var det basalt set de samme funktioner, eller 
hvordan havde disse ændret sig over tid? Spørgsmålet om hvordan den sociale 
rekruttering har ændret sig over tid ved vi lidt om, men vi ved ikke meget om 
hvilken betydning det muligvis har haft. Vi ved at andelen af virksomhedsledere 
med en ingeniøruddannelse var stigende især efter 19459, men vi ved ikke meget 
om hvilken betydning det fik. Var ingeniørerne, med deres uddannelsesmæssige 
baggrund eksempelvis med til at udforme bestemte idealer for virksomhedsledelse? 
Hvilken betydning fik den nye, relativt store gruppe af mellemteknikere som 
kommer ind i industrien i mellemkrigstidens Danmarkshistorie? Når vi ikke ved 
meget herom hænger det også sammen med at professionernes historie stort set 
er et uudforsket felt. 

Endelig må vi sige, at når det gælder ideer om lederskab og ledelse i praksis, så 
ved vi i dag mest om hvordan det så ud nedefra, fra arbejdernes synsvinkel. 
Arbejderhistorien har indtil videre fyldt meget mere end elitens i dansk historie-
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skrivning. Derfor ved vi en del om hvordan ledelse tog sig ud, set nedefra, men 
meget lidt om hvordan den tog sig ud set fra ledernes egen synsvinkel. 

Med denne antologi vil vi gerne komme med nogle flere brikker til industriledel
sens og industriledernes historie. Artiklerne handler først og fremmest om hvad det 
var for ledelsesidealer der prægede lederskabet, hvordan lederne agerede og 
hvorfra de hentede deres legitimitet. Vi har i titlen valgt at bruge ordet lederskab, 
for at signalere, at omdrejningspunktet i antologien er spørgsmålet om ideer om 
ledelse og lederskab, om relationerne mellem industrilederne og de der er underlagt 
deres ledelse. Lederskab bliver her til et spørgsmål om legitimitet, d.v.s. hvordan 
man får andre til at godtage de roller og den praksis som udspringer af disse 
relationer. Det betyder ikke at det hermed bliver uinteressant at se på hvem 
lederne selv var, og hvordan denne kategori skifter indhold socialt og kulturelt over 
tid. Om det var ejerne selv, ansatte ingeniører, eller andre med akademisk 
uddannelse der varetog den daglige ledelse. Det er ligeledes stadigvæk interessant 
at se på hvad ledelse i praksis bestod i og hvilke redskaber industrilederne 
overhovedet havde til deres rådighed. Hvornår begynder man f.eks. at føre 
regnskaber på en sådan måde, at man kan se hvad man faktisk tjener på de enkelte 
dele af en produktion? Hvordan blev en virksomhed organiseret og hvordan så det 
interne hierarki ud? Hvad har personaleledelse konkret bestået i? Men det er ikke 
de spørgsmål vi først og fremmest har ønsket at belyse her. 

Det er således ikke tilfældigt at mange af artiklerne fokuserer på aktørerne, på 
sociale relationer og grupper af aktører, og på de institutionelle rammer, og i det 
hele taget for de fleste artiklers vedkommende anlægger et nedefra og op 
perspektiv. Mange artikler fokuserer også på idealernes betydning. Ikke som 
"gammeldags" idéhistorie, men som et led i at forstå aktørernes motiver, hvorimod 
et mere traditionelt fokus på interesser og en grundlæggende forståelse af 
aktørerne som interessevaretagere er kraftigt nedtonet. 
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Præsentation af de enkelte artikler 

Vi indleder med en artikel af Peer Hull Kristensen, Peter Kjær og Ditte Reinholdt 
Hansen, der gør op med forestillingen om at amerikanske ledelsesforestillinger -
taylorisme og fordisme - har spillet nogen større rolle for dansk industriledelse i 
praksis. Artiklen går ikke ind i en konkret diskussion om den eventuelle udbredelse 
af tidsstudier m.v., men argumenterer for, at der i dansk industri udvikledes 
traditioner, der adskilte sig markant fra forholdene i amerikansk industri. Der 
argumenteres med andre ord for, at både idealer for og måden at lede på ikke 
følger nogle mere eller mindre universelle paradigmer. Ikke alle moderniseringspro
cesser har, som man ofte får indtryk af gennem litteratur om virksomhedsledelse, 
bevæget sig over fordisme og taylorisme til post-fordisme og fleksibel speciali
sering. Der findes tværtimod regionalt og nationalt afgrænsede traditioner, som man 
kan afdække ved at gå ind og se på praksis og undersøge de konkrete historiske 
betingelser for forandringer indenfor ledelesfeltet. Kristensen m.fl. argumenterer 
i deres bidrag for, at håndværket har udøvet et hegemoni indenfor dansk industri. 
Hovedargumentet er ikke strukturelt, årsagen er ikke alene at vi har mange små 
virksomheder, men at relationerne mellem ledelse og ansatte på danske industri
virksomheder er baseret på den form for autoritet og legitimitet, der oprindeligt 
udspringer af håndværket. Håndværkets autoritetssystem er baseret på en høj grad 
af selvorganisering og selvstyre "på gulvet". Hypotesen er, at da der ikke i særlig 
høj grad er tale om at ledelsen udøver autoritet, d.v.s. hvad vi traditionelt forstår 
som ledelse, det at få andre til at udføre bestemte handlinger på bestemte måder, 
har der heller ikke været brug for at legitimere ledelsen i videre udstrækning. Med 
ledelse som en internaliseret praksis, var lederskab derfor heller ikke noget der blev 
snakket meget om i Danmark, og snakken førte i endnu mindre grad frem til 
ændringer i praksis, i hvert fald før 1980'erne. Det betyder selvfølgelig ikke, at der 
ikke er sket ændringer i perioden 1880 - 1980, men der argumenteres for at 
ændringerne må ses som en modernisering af håndværkets autoritetssystem. D.v.s. 
som en modernisering af en tradition, og ikke et brud. 

Per Bojes artikel om ledelse og ledere i dansk industri 1870 - 1970 dækker, 
ligesom den foregående artikel, en hundredårig periode. Artiklen præsenterer med 
udgangspunkt i Henry Mintzbergs model for virksomhedsorganisation de forskellige 
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ledelsesfunktioner og diskuterer derudover uddannelsesbaggrund og den sociale 
rekruttering af industriledere. Læst i forlængelse af hinanden afslører de to artikler, 
at der på en lang række punkter er uenighed både om hvordan man griber en 
analyse af ledere og ledelse an, og om karakteristikken af dansk industriledelse. 
Hvor Peer Hull Kristensen m.fl. argumenterer imod synspunktet om amerikansk 
indflydelse på dansk ledelsespraksis, argumenterer Per Boje for at dansk 
industriledelse var inspireret af udlandet, herunder af amerikansk industri og 
principperne om Scientific Management. Per Boje argumenterer samtidigt for at 
der var særtræk ved dansk industriledelse. Særtrækkene begrundes med aftalesy
stemet og arbejdsmarkedsforholdene og i dansk industris struktur med de mange 
mellemstore og mindre virksomheder. 

Her er vi ved et gammelt, tilbagevendende tema i dansk industrihistorie, nemlig 
spørgsmålet om hvor vidt mindre og mellemstore virksomheder dominerer indenfor 
dansk industri. Er der faktisk procentvis en større andel af små og mellemstore 
virksomheder i dansk industri end i andre europæiske landes industri? Og hvilken 
betydning har dette strukturelle (sær)træk i givet fald haft? Ole Hyldtoft har i 
forskellige sammenhænge hævdet det synspunkt, at dansk industris struktur ikke 
var særegen.10 Sammenlignet med andre lande har vi relativt set lige så mange 
store, mellemstore og mindre industrivirksomheder som andre vestlige industrilande. 
Per Boje argumenterer da heller ikke for, at det alene er strukturen der er 
afgørende, men at de mindre og mellemstore virksomheder, fordi de var de fleste, 
kom til at præge dansk ledelseskultur. 

Efter disse to indledende artikler, som på meget forskellige vis etablerer et 
overblik over industriledelse og lederskab i dansk industri, følger en række artikler 
der præsenterer ny empiri. Både Peer Hull Kristensen m.fl.' s og Per Bojes artikel 
er i sagens natur baseret på forfatternes hidtidige forskning, som her i artikelform 
er sammenfattet og præsenteret som synspunkter i en løbende diskussion, mens de 
resterende artikler i højere grad tager delproblemstillinger op. 

Marianne Rostgaard skriver om patriarkalisme og industriledelse i Danmark i 
perioden ca. 1880 - 1910. Artiklen bygger på casestudier af to aalborgensiske 
virksomheder, C.W.Obels Tobaksfabrik og De smithske Jernstøberier og 
Maskinværksteder - to relativt store industrivirksomheder. Billedet af den 
patriarkalske arbejdsgiver er traditionelt tegnet som en der sørger for sine 
arbejdere ved at tilvejebringe boliger, hjælpe med forsørgelse ved sygdom og 
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alderdom, og støtte oprettelsen af skoler, kirker m.v. det har ligeledes traditionelt 
været opfattelsen at patriarkalisme hører hjemme i et "brakssamhalle". Der 
argumenteres i artiklen for, at de konkrete former for foranstaltninger af gode 
grunde fik en delvis anderledes udformning i en by. I artiklen diskuteres spørgsmå
let om patriarkalisme eller ej derfor ved at se på, hvad det var for ideer om ledelse 
der prægede lederne, og hvad det var for en praksis, der var tale om i de to 
aalborgensiske industrivirksomheder. Da det er de sociale relationer der er i fokus 
og den kontekst som industrilederne indgik i, er det kun de dele af industriledernes 
opgaver der kan fortælle noget herom, der gøres til genstand for analyse. 
Lokalsamfundet er, til forskel fra mange andre studier af patriarkalisme, her et 
relativt stort bysamfund, Aalborg, og ikke et "brakssamhalle". Det diskuteres i 
artiklen, om begrebet industriel patriarkalisme kan bruges som en generel 
karakteristik af forholdene i industrien, i hvert fald i de større provinsbyer, og det 
foreløbige svar er ja. Viser det sig at holde stik, at patriarkalske arbejdsforhold ikke 
er undtagelsen men snarere regelen i perioden frem til ca. 1910 er næste spørgsmål 
hvordan vi skal forklare fænomenet. Her er synspunktet, at forklaringen formentlig 
skal findes i de politiske og kulturelle forhold som generelt prægede det danske 
samfund i perioden, da de mere snævre funktionelle forklaringer som ellers har 
været givet på fænomenet patriarkalisme, ikke holder, hvis vi kan genfinde den 
patriarkalske industrileder som den typiske form for industrileder i perioden frem 
til ca. 1910. 

Teknokratisme kræver en vis intelligens, ligesom teknokratiet kræver sin 
intelligentia. Så kortfattet kan det scientistiske ledelsesprincip, som er nedfældet i 
den teknokratiske ideologi, beskrives. Michael F. Wagner undersøger over et 
forløb på hundrede år argumenter i den teknokratiske diskurs, som en del af den 
danske polyteknikerstand har udviklet i forbindelse med den professionelle ingeniør
identitet. Det er den traditionelle antagelse, at teknokratismen er et temmelig 
udansk fænomen, der aldrig har gjort sig gældende på nogen måde i de danske 
ingeniørers selvforståelse. Den danske polyteknikerstand var fra starten 
demokratisk indstillet, og har aldrig dyrket det elitære trediestandpunkt i udtalt grad. 
Det stiller spørgsmålet, hvilken ledende rolle polyteknikerne så havde tiltænkt sig 
selv i den danske moderniseringsproces, hvis det ikke var som en saglig, kompetent 
og derfor politisk toneangivende samfundselite. 
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Indledning 

Ser man nøjere efter viser det traditionelle billede af teknokratismen sig ikke at 
holde helt stik. Det forstyrres af tilbagevendende ideologiske udbrud, der daterer 
sig helt tilbage til det nationalliberale oprør i 1840'erne, og som med jævne 
mellemrum har vist sig i den offentlige debat sidenhen. Typisk skete det, når 
samfundsudviklingen var kommet i krise, og polyteknikerne derfor befandt sig i en 
prekær situation. Fremkomsten af en teknokratisk revolutionær bevægelse skete 
således først i trediverne under indtryk af verdenskrisen, uden at bevægelsen af 
den grund fik nogen større politisk gennemslagskraft i mellemkrigstidens mudrede 
politiske offentlighed. Forklaringen på den sporadiske teknokratismedebat skal 
søges i den højt priviligerede position, de ledende polyteknikere traditionelt har 
indtaget til dels i industrien, men især i det højere undervisningssystem og i den 
offentlige tekniske forvaltning på centralt og lokalt niveau. Mange senior
polyteknikere sad solidt placeret som tekniske beslutningstagere i det politiske 
system, mens de nyuddannede polyteknikere måtte stå udenfor og ønske sig ind i 
magtens haller. Blev situationen særlig kritisk for de unge polyteknikere, kunne det 
komme op til overfladen som udbrud af teknokratisme i offentligheden. Når krisen 
var drevet over, forstummede den ideologiske debat igen. 

Moderniseringsprocessen i Danmark har betydet udviklingen af et sagligt 
forvaltningssystem, hvor der hersker en stærk bureaukratisk tradition for teknokrati 
uden teknokratisme. Teknokraterne beholdt deres politiske meninger for sig selv, 
og udstillede kun den priviligerede magtposition i offentligheden ved særlig festlige 
lejligheder som Den polytekniske Læreanstalts hundredårs jubilæum i 1929. Til 
daglig gik polyteknikerne mere stille med dørene, og efter 2. verdenskrig 
forstummede den teknokratiske debat blandt polyteknikerne helt. Til gengæld blev 
teknokratismen under besættelsen taget ideologisk op af Socialdemokratiet og 
formuleret som en del af strategien bag det velfærdsstatslige program i 'Fremtidens 
Danmark'. 

Udover uenighed om amerikansk scientific management har inspireret dansk 
ledelsespraksis eller ej, er der også uenighed om hvad man faktisk skal forstå ved 
Scientific Management. I perioden fra ca. 1910 til 1930 arbejdede ingeniører, 
psykologer m.fl. med at udvikle principper for videnskabelig virksomhedsledelse. 
Scientific Management var en bevægelse med flere udløbere. Udover den gruppe 
som forfægtede Taylor's principper, var der også andre, både enkeltpersoner og 
grupper af personer, typisk tilhørende samme profession, der arbejdede med 
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