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Forord 

Denne bog udgar det farste af tre bind om arbejderkultur i Dan- 

mark fra 1870 ti1 idag. Hermed indledes det farste stnrre samlede 
forsag p i  at lade den vigtigste'moderne samfundsklasses kulturelle 

traditioner og aktiviteter komme ti1 udtryk siden Julius Bomholts 

bager om Dansk Digtning (1929) og Arbejderkultur (1932). Fraset 
disse bager og enkelte andre har arbejderkulturen valret temmelig 
upiagtet sivel i den almindelige kulturdebat sorn i den kulturvi- 

Fortrzngningen af denskabelige forskning. I kulturdebatten dominerede lalnge den 

arbejderkulturen snalvre kulturopfattelse, som stadig er meget almindelig, og som 
indskrznker kultur ti1 borgerlig dannelse, kultureliternes Bndsliv 
og den >,fine<< litteratur, musik og billedkunst. Set gennem disse 

briller tog arbejderklassen sig ud sorn en kulturlas masse. Og  p i  
forskningssiden har universiteternes samfunds- og kulturvidenska- 
belige fag - p i  trods af haederlige undtagelser - fungeret sorn top- 

pen i et uddannelses- og kultursystem, der i hvert fald indtil slut- 
ningen af 60'erne har fortrzngt og undertrykt arbejderklassens s;- 
vel sorn andre undertrykte klassers og lags historie, kultur og erfa- 
ringer. Har man i visse tilfrrlde overskredet den borgerlige kultur- 
indsnzvring ti1 fordel for et bredere samfundsrelateret kulturbe- 
greb (etnologi, folkemindevidenskab) er denne forstielse overvej- 
ende blevet reserveret ti1 studiet af forgangne tidsaldre, slkaldt 
>,primitive kulturerx, i bedste fald resterne af farkapitalistisk al- 
muekultur p i  landet, men kun i undtagelsestilfzlde arbejderkultu- 
ren. I andre faglige sammenhalnge - historie, dansk, litteraturvi- 
denskab - har undtagelserne dog vaeret endnu sjaeldnere. O g  i ar- 
bejderbevaegelsen selv var haevdelsen af arbejderklassens kulturelle 

egenart i Brtier et forsamt eller forkztret  omride.  

De sidste Brtiers Naervzrende vaerk er et af mange udtryk for det sociale, politi- 

kulturelle og politi- ske og kulturelle opbrud, sorn havde sin farste begyndelse i 50er- 
ske opbrud nes slutning, men som isaer tog fart i slutningen af 60erne. Under 

dette opbrud blev der i store dele af *de nye mellemlag<< - ikke 
mindst inden for uddannelsessektoren - stillet spargsmllstegn ved 

en rzkke politiske og kulturelle holdninger, sorn i lang tid havde 
fungeret sorn selvfalgeligheder. Teoretiske, politiske og kulturelle 
traditioner, sorn var udviklet i tilknytning ti1 den internationale ar- 

bejderbevaegelse, begyndte at blive taget alvorligt i den samfunds- 

og h~manv idenskabe l i~e  debat. Ogsi  i arbejderbevaegelsen har der 
i forbindelse med dette opbrud udviklet sig elementer af en ny klas- 
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sebevidsthed og dermed sammenhzngende kulturel selvbevidst- 
hed. Udarbejdelsen af den foreliggende bog - og af vzrket som hel- 
hed - er sket ud fra nnsket om at stntte og styrke disse processer s i -  
vel i arbejderklassen som i mellemlagene - specielt p i  det kulturpo- 
litiske omride. 

Dansk arbejderkultur, som den udfoldede sig i perioden fra 1870 
(da den moderne arbejderklasse for alvor var under dannelse og ar- 
bejderbevzgelsen blev grundlagt) ti1 1924 (da den fnrste socialde- 
mokratiske regering blev dannet), belyses i nzrvzrende bind p i  to 

Bogens opbygning mider: Dels introduceres analytisk hovedtendenserne i periodens 
nkonomiske og klassemzssige udvikling, arbejderbevzgelsens fag- 
lige og politiske konstituering samt nogle af arbejderkulturens v z -  
sentlige aspekter: hverdagskulturen og familieformerne, oplys- 
ningsvirksomheden, arbejderlitteraturen og kulturdebatten. Dels 
kommer de nzvnte  aspekter af arbejderkulturen selv ti1 orde i form 
af et forholdsvis omfattende tekstudvalg. Udvalget er styret af 0n- 
sket om at lade sivel arbejdernes hverdagskultur som arbejderbe- 
vzgelsens mere organiserede kulturaktiviteter, de mere eller min- 
dre konsekvente og vellykkede forsng p i  at opbygge en art alterna- 
tiv roffentlighed. - samt det indbyrdes forhold mellem disse ni- 
veau'er i arbejderkulturen - komme ti1 udtryk. 

Kriterier for tekst- Udvalget af tekster har vzret  en vanskelig afvejning af forskelli- 
udvalget ge jdelvis indbyrdes modstridendej kriterier: fnrst og fremmest 

teksternes typiskhed, deres historiske reprzsentativitet, tidsmzs- 
sig spredning over periodens faser og et bredt udsnit af forskellige 
teksttyper, nlzselighed~ (pi  den konto er adskillige ))Beretningerc 
som er uhyre kedelige, men vzsentlige historiske kilder, rnget ud 
af tekstudvalgetj, tilgzngelighed (prioritering af uti1g;rngelige tek- 
ster frem for tekster, der i de senere i r  har vz re t  genudgivet], prio- 
ritering af afsluttede tekster frem for uddrag. 

Det m l  imidlertid understreges at vi hverken med denne bogs 
analytiske del eller tekstudvalget g0r krav pi  nogen form for fuld- 
stzndighed i dzkningen af emnet. Det kan end ikke med sikkerhed 
hzvdes at de bernrte aspekter af periodens arbejderkultur nedven- 
digvis er de mest centrale - men nok at de er vzsentlige. Den dan- 
ske arbejderkulturs udvikling gennem 54 i r  er et szrdeles omfat- 
tende emne. Og emnet karakteriseres oven i kabet (som tidligere 
nzvnt)  af i forholdsvis ringe grad at v;rre blevet forskningsmzssigt 
bearbejdet. En lang rzkke omrider og problemstillinger vil derfor 
v z r e  underbehandlede, da vi af tids- og a r b e j d s m ~ s s i ~ e  grunde 
ikke har kunnet overkomme at opspore relevante kilder. Endvidere 
har vi i forhold ti1 det szrdeles omfattende kildemateriale, vi fak- 
tisk har arbejdet med, (og som vi ikke har kunnet overkomme at 
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udarbejde en samlet liste over), ud fra vores forskningsmzssige ho- 
vedinteresser mittet foretage et bevidst valg og derved af ~ l a d s -  
mzssige og fremstillingsukonomiske grunde mittet  afskzre store 
og vzsentlige aspekter af emnet. 

I afsnittet om klassestrukturens udvikling er der givet en kortfat- 
tet fremstilling af, hvorledes arbejderklassen var sammensat af en 
lang rzkke lag og grupperinger med ~ d e r s t  f~rskel l i~ar tede tradi- 

Underbel~~ste om- tioner og l ivs~mstznd i~heder .  Men i den videre fremstilling af ar- 

rider bejderklassens levevis og hverdagskultur er det farst og fremmest 
de vigtigste lag inden for byarbejdernes kerne - nde faglzrtec og 
sde ufaglzrte. - der er belyst. De forskelligheder, la modsztnin- 
ger, som her pivises, m i  s t i  som eksernpler p i  de mange heteroge- 
ne livssammenhznge, der tilsammen udgjorde den modsztnings- 
fyldte enhed i arbejderklassens hverdagskultur. Iszr  er det bekla- 
geligt at vi har mittet  give afkald p i  en egentlig, samlet behandling 
af s i  betydelige grupper som landarbejderne og husgerningstyen- 
det. 

I forhold ti1 den norganiserede<< arbejderkultur har vi koncentre- 
ret os om nogle hovedomrider, medens kulturaktiviteternes me- 
dier - furst og fremmest arbejderpressen - ikke er behandlet selv- 
stzndigt. Endelig har vi i den afsluttende redigeringsfase af plads- 
mzssige grunde mittet stryge mange relevante enkelttekster og 
(mest beklageligt) to fzrdigredigerede'tekstudvalgsafsnit: et min- 
dre om De Unges Idrzt,  vandrebevzgelse og sport og et stort 
tekstudvalg om Arbejderbevzgelsens ko~istitttering - organisa- 
tionsformer, arbejdsvilkdr og arbejdskampe. Ved udeladelsen af 
dette sidste afsnit er sivel arbejdernes daglige virkelighed i 
produktionssfzren som den faglige og politiske bevzgelses grund- 
lzggende funktioner blevet underbelyst i forhold ti1 vores intentio- 
ner. Og  ved udeladelsen af det furstnzvnte afsnit kan de aspekter 

, af den ,,organiserede<c arbejderkultur, som fremdrages, forekomme 
mere bestemt af en ~~finkul turel (~ optik end det faktisk er tilfzldet. 
Vi har i sidste ende foretrukket en mere koncentreret belysning af 
nogle centrale omrider frem for en urimelig udtyndet dzkning af 
et starre felt. 

Teoretiske og meto- De teoretiske og metodiske forudsztninger for nzrvzrende bog 
diske forudsztnin- kan opridses ud fra en antydningsvis stillingtagen ti1 nogle for os 

8er vzsentlige historiske og aktuelle arbejderkultur-opfattelser. 
Den furste, banebrydende undersugelse af arbejderklassens leve- 

Engels og Marx vilklr og hverdagskultur er Friedrich Engels' Die Lagc dcr arbci- 
lenden Klasse in England (Arbejderklassens vilkir i England, 
1844). Karl Marx bidrager ti1 den konkrete analyse af arbejdernes 
stilling i produktionssfzren, men hans hovedindsats bestir i udvik- 
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Lenin 

Lukacs 

Gramsci 

lingen af analysen af produktions- og klasserelationer i ka~italist i-  
ske samfundsformationer - sammenhznge som enhver konkret 
undersagelse af arbejderkultur m i  placeres i. 

Lenin gar i Kritiske bemzrkninger om dct nationale sp0rgsm81 
(1913) opmzrksom p i  eksistensen af to kulturer i enhver national 
kultur. Foruden den herskende kultur findes der mere eller mindre 
udviklede ,,elementer af en demokratisk og socialistisk kultur, for i 
enhver nation findes der en arbejdende og udbyttet masse, hvis 
l i~sbe t in~e l se r  uundgdeligt bliver ophav ti1 en demokratisk og so- 
cialistisk ideologia (Lenin 1967). Betragtninger sorn disse, der lig- 
ger i forlzngelse af Engels' formuleringer i Dic Lagc . . . ,  leder 
imidlertid intetsteds hos Lenin ti1 nogen interesse for hvorledes 
denne ndemokratiske og socialistiske kultur<< egentlig konkret var 
udformet. Den dominerende tendens i Lenins skrifter e r  den ud- 
bredte anvendelse af ,,klassebevidsthed<< og ,)ideologi<< i en  politisk, 
magtstrategisk sammenhzng,  der synes stavsuget for interesse for 
normer, holdninger og falelser fra proletariatets faktiske hverdags- 
liv. I denne manglende interesse var Lenin p i  linje med de frem- 
herskende tendenser i Anden Internationale. 

Ogsl  Georg Lukacs' teoretisk uhyre betydningsfulde vaerk Hi- 
storic og klassebevidsthed (1923) stiller spargsmilet om den prole- 
tariske klassebevidsthed abstrakt, ja udelukker p i  det naermeste 
ved teorien om de kapitalistiske bevidsthedsformers altgennem- 
trzngende karakter muligheden af at s z t t e  klassebevidstheden i 
forbindelse med arbejderklassens levende, komplekse hverdagskul- 
tur.  

Nadvendigheden af  at begribe klassebevidstheden p i  det basale, 
konkrete niveau bliver derimod s t z rk t  understreget af den italien- 
ske kommunistleder Antonio Gramsci, b1.a. p i  baggrund af den 
tragiske, men Izrerige erfaring fra den farste fascistiske kontrare- 
volution i mellemkrigstiden (1922). Med begreber som ,,common 
sense., 1,ikke-filosoffernes filosofi<<, og nfilosofiens ,2folklore,<* 
henviser han ti1 de levede holdningers, normers og erfaringers 
komplekse, modsztningsfyldte karakter. ,>Filosofier<c er heroverfor 
mere ~ r ~ a n i s e r e d e ,  formulerede og s a m m e n h ~ n ~ e n d e  livsanskuel- 
ser. Med begrebet ))hegemonie analyserer han b1.a. hvorledes den 
statslige opretholdelse af klasseherredammet forudsztter en form- 
ning af folklore og common sense - og hvorledes en revolutionzr 
omvzltning forudsaetter styrkelsen af de alternative elementer i 
folkets >>sunde fornuftc<. Den revo1ution;tlre filosofi m i  i folkemas- 
serne forbindes med en alternativ ,,common sense(<. Opnielsen af 
arbejderklassens kulturelle hegenomi inden for en blok af allierede 
undertrykte klasser og lag vil vaere en vzsentlig f o r u d s ~ t n i n ~  for 

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



Reich 

Hoggart 

Wi l l iams  

en socialistisk omvzltning.  
I et lignende forsng p i  erfaringsbearbejdnil~~ - nemlig efter 

nazisternes magtovertagelse i T ~ s k l a n d  1933 - skelner Wilhelm 
Reich i Hvad er klassebevidsthed? (1934) mellem to slags .klasse- 
bevidsthedc: ledernes og partifunktionzrernes ~ r o ~ r a m m a t i s k e ,  
skolede og abstrakte klassebevidsthed - og massernes klassebe- 
vidsthed, der har form af mere eller mindre udviklede .konkrete 
e l emen te r~ ,  sammenvzvet med modsztningsfyldte krzf ter  og 
orienteret mod storpolitikkens virkninger i hverdagen: 

,,Dens indhold er altsd interessen for ernzr ing,  klzdedragt, 
mode, familjeforhold, mulighederne for seksuel tilfredsstillelse I 

snzvreste forstand, og for de seksuelle spil og fornajelser i videre 
forstand, som f.ex. biografer, teatre, markeder, forlystelsesparker, 
dans osv. Endv~dere vanskeligheder med bOrneopdragelsen, boli- 
gens udsmykning, fritidens varighed og udformning osv. o s v . ~ ~  
(Reich 1973, p. 21). 

Det revolutionzre partis vigtigste opgave er ikke at udbrede det 
kommunistiske program i masserne, at s0ge at bibringe dem leder- 
nes abstrakte bevidsthed, men derimod .at udvikle klassebevidst- 
heden af dens konkrete former, at  klarlzgge den og drive den vide- - - 

re frern<< (p. 21), eller med en anden formulering: sat rrdviklr, den 
forhindenv;t.rende revolutionzre s t rzben hos massernea (p. 74) .  
Betydningen af arbejderklassens hverdagskultur og den organise- 
rede arbejderbevzgelses opmzrksomhed (eller mangel p i  samme) 
over for denne understreges her med berettiget skarphed. 

Under optnningen efter den kolde krig udvikler det engelske 
,>New Left<< en vzsentl lg tradition for studier i arbejderkultur. I 
Tht, Ustls of Litcracy (1957) giver Richard Hoggart dels en ind- 
t rzngende beskrivelse af den engelske arbejderklasses hverdags- 
kultur med hovedvzgt p i  familie- og kvartersrelationer, dels en 
vurdering af kulturindustriens svzkkende indvirkning p i  disse 
kulturtraditioner. Arbejderkulturen fremstir  dog her som en af- 
grznset ,  defensiv subkultur. 

Raymond Williams forsager i C~rltlrre and Socrcty 1780-19.50 
(1958) at formulere et mere aktivt og szrdeles bredt begreb om ar- 
bejderkultur. Kultur er, mencr han, en he1 Iivsmlde, en levet hold- 
ning ti1 tilvzrelsen, en ~mplicit  eller eksplicit opfattelse af hvordan 
samfundet er og b0r v z r e .  

Den borgerlige kultur er  slledes pcrsoncentrerct, individualis- 
tisk: samfundet betragtes som et ncutralt omridc,  hvor det er et- 
hvert individs naturlige ret at  forfalge sin egen udvikling og sin 
egen fordel. 

Arbejderkulturens kendetegn er derimod fzllesskabet, kollekti- 
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Negt og Kluge 

Vester 

vismen: samfundet ses som et middel ti1 kollektiv udvikling af for- 
dele for fzllesskabet. Arbejderkultur er altsi ikke ferst og frem- 
mest aproletarisk kunstx eller lignende k ~ l t u r ~ r o d u k t e r ,  men sna- 
rere aden grundlzggende kollektive ide og de institutioner, ad- 

fzrdsformer, tznkemider og hensigter som felger af dennec(. 
(Williams 1976, p. 313). Williams' definition peger pi  noget meget 
centralt, omend det nok kan indvendes, at definitionens udgangs- 
punkt - den nkollektive idea - er for snzvert,  samtidig med at dens 
konsekvenser, dens ~mfan~sbestemmelse  af arbejderkulturen, 
grznser ti1 det udflydende. 

Ikke mindst i tilknytning ti1 Centre for Contemporary Cultural 
Studies i Birmingham er der foregiet og fore& der en kom~eten t ,  
kritisk videreudvikling af de her antydede forskningstraditioner. 

I Tyskland har Oskar Negt og Alexander Kluge med Offentlig- 
hed og erfaring (1972) ved en ambities videreferelse af i sz r  Wil- 
helm Reich's og Frankfurterskolens bestrzbelser segt pi en gang at 
beskrive arbejderklassens hz~erdagskult~ir (ved kategorier som 
sproletarisk l i ~ s s a m m e n h z n ~ ~  og ,>erfaring<<), den organiserede 
a rbe jde rbev~~e l se  (forskellige mere eller mindre deformerede for- 
mer for nproletarisk offentlighede), den borgerlige kulturs funktio- 
ner (,,borgerlig offentligheda) og den kapitalistiske kulturindustris 
voksende betydning (~~produktionsoffentligheder.). Pi  trods af bo- 
gens kunstlede, elitzre og fragmentariske stil og pi trods af dybt 
problematiske grundtrzk og enkeltheder har en rzkke af dens 
ideer og begrebsdannelser vist sig at v z r e  szrdeles inspirerende og 
frugtbare. 

I Tyskland er der i det hele taget i de seneste i r  fremkommet en 
lang rzkke teoretisk og analytisk avancerede vzrker,  dels af mere 
socialpsykologisk, dels af mere kulturhistorisk orientering, men i 
begge tilfzlde af relevans for studiet af arbejderkultur. Blandt nso- 
cialpsykologerne(< kan nzvnes Peter Briickner (Kapitalisrnens so- 
cialpsykologi, 1972) og Alfred Krovoza, blandt >)kulturhistoriker- 
neB Wolfgang Emmerich og Michael Vester. I sidstnzvntes bog 
Die Entstehling des Proletariats als Lernprocess (1970) og i hans 
artikel Hvad Goctlle er for borgeren, er solidariteten for arbejderen 
(1976) sammenferes engelske og tyske forskningstraditioner p i  en 
udmzrket mide. 

Danske forudsalt- Den foreliggende bog s t i r  dog ikke blot i gz ld  ti1 internationale, 
ninger men ogsi ti1 danske traditioner - traditioner som er udviklet i til- 

knytning ti1 den danske arbejderbevzgelse, som er ti1 stede i dette 
bind, og som mlske bedst reprzsenteres af navne som Gustav 
Bang, Herbert Iversen, Martin Andersen Nexe og Julius Bomholt. 

I en samtidig sammenh,rng m i  vzrket ses som en del af de teo- 
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retiske og k ~ l t u r ~ o l i t i s k e  bestrzbelser, der udfoldes omkring tids- 
skrifter som Kliltlir og kla.s.se, H u g ! ,  Kontext  og Litteratur og Sam- 
fund,  omkring organisationer som Socialistisk K ~ ~ l t u r f r o n t ,  forsk- 
ningskollektiver som det der i disse i r  er ved at  udarbejde en  Dansk 
litteraturhistorie p i  historisk-materialistisk grundlag, alternative 
forlag - samt ansatserne ti1 udvikling af en ny socialhistorisk tradi- 
tion omkring Den jyske historikcr og S t ~ l s k a b t ~ t  ti1 Forskning i A r -  
bejderbeuzgelsens Historic. 

Det foreliggende bidrag ti1 en tilgzngeliggorelse og kritisk for- 
stielse af en del af den danske arbejderklasses glemte og fortrzngte 
kulturhistorie er blevet ti1 ud fra overbevisningen om, at  historiske 
erfaringer - positive og negative - ikke blot er noget dndt og forti- 
digt. Heller ikke noget man uden videre skal forsnge at overfore el- 
ler kopiere. Men derimod noget man skal Ixre  a[ med henblik p i  
kulturkampen idag og fremover. 

Vi vil gerne rette en varm tak ti1 de mange personer og institutio- 
ner, som har givet os inspirationer, informationer og anden form 
for h jz lp ,  b1.a. Carl Heinrich Petersen, Kirsten Harrits (og andre 
deltagere i arbejderkultur-forlnbet pH Aarhus Universitet i efteriret 
1975), Henning Grelle, Carl Erik Andresen, Peter Fuglsang, Birte 
Siim, Aage Madsen, medarbejdere ved Arbejderbevzgelsens Bib- 
Iiotek og Arkiv (ikke mindst Gerd Callesen og Lilian Fluger), Lo- 
kalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune, Aalborg Universitetsbib- 
liotek, Nordjyllands Landsbibliotek, Tobaksarbejderforbundet, Ty- 
pograf-Forbundet, HK i Aalborg samt storgruppe- og institutsekre- 
t z r e rne  ved Aalborg Universitetscenters humanistiske hovedomri- 
de. 

For okonomisk stntte ti1 udgivelsen takkes Statens hurnanistiske 
ForskningsrHd. 

Gunhi ld  Aggt7r og  A n k e r  G e m z n e  
1979 

2 Arbejderkulrur 1870-1924 

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



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



Introduktion 

Styrkeforholdet efter valget 1913, offentliggjort i Klokken Fern. Arbejder- 
bevargelsens Bibliotek og Arkiv. 
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Det kapitalistiske klassesamfunds 
konstituering og udvikling i 
Danmark 1870-1924 

I Kapitalismens udvikling i 
Danmark 

1. Hovedfaser i kapitalismens udviltling i Danmark 

O v e r g a n g e n  fra Overgangen fra feudalisme ti1 kapitalisme skete i Danmark senere 

f euda l i sme  ti1 kap i -  end i en rzkke andre vesteuro~ziske lande, og den kendetepedes 

t a l i s m e  af en rzkke nationale s z r t r z k .  
Internationalt g l r  aden kapitalistiske zra. tilbage ti1 1500-tallet, 

hvor nogle af kapitalismens grundlzggende elementer udvikles 
under den sikaldte aoprindelige akkumulationx: skabelsen af nfrie 
proletarer*, der er lmsrevet fra feudale bindinger, fra jorden og pro- 
duktionsmidlerne, skabelsen af betydelige pengekapitaler ved han- 
del og lger,  skabelsen af nationale og internationale markeder samt 
udviklingen af centraliserede statsapparater. 

I Danmark beted reformationen 1536 et opgmr med den feudale 
kirkes ekonomiske og ideologiske magt - endvidere en konstitue- 
ring af en mere udviklet national enhed. Med enevzldens indfmrel- 
se i 1660 opbyggedes et centraliseret statsapparat. Sidelmbende her- 
med ekspanderede en ti1 dels statsstettet handelskapitalisme baseret 
p i  international transithandel, szrlig i den ~florissanteu handels- 
periode fra ca. 1750 ti1 1807. 

Den afgmrende f o r u d s ~ t n i n ~  for overgangen fra feudalisme ti1 
kapitalisme i Danmark kom imidlertid med landboreformerne i 

Af feuda l i s e r ingen  1780'erne. Hermed indledtes den egentlige a f f euda l i s e r ings fase ,  
der  varede  fra ca.  1780 ti1 ca .  1870. Landboreformerne lbnede dels 
for en kapitalistisk udvikling 1 Danmark, dels betingede de denne 
udviklings szrlige forlmb. P i  den ene slde muliggjorde landborefor- 
merne en kapitalistisk udvikling af ~ to r landbru~e t  ved udbredelse 

af den private ejendomsret i kapitalistisk form, udbredelse af lnnar- 
bejdet og pengerelationer. P i  den anden side skabte de en klasse af 
selvejerbmnder, glrdmandsklassen, der blev rygraden i landbruget 
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- og i den nationale okonorni. Det danske landbrug dornineredes 

siledes efterhinden af en original kornbination af ,)simpel varepro- 
duktionc, - farniliebrug rned en vis portion lejet arbejdskraft - og en 
szrdeles hojtudviklet tilpasning ti1 nationale og i sz r  internationale 
kapitalistiske rnarkedsrelationer (ikke rnindst via andelsbevzgel- 
sen). 

Politisk slog affeudaliseringen igennern rned indforelsen af det 
borgerlige dernokrati i 1849 (junigrundloven). Grundlovsrevisio- 
nen i 1866 var storgodsejernes forsog p i  at  harrnrne den ekspande- 
rende girdrnandsklasses politiske ~ndflydelse. Med systernskiftet 
1901 blev det borgerlige parlarnentariske dernokrati endeligt kon- 
solideret. 

0konornisk havde napoleonskrigene (tabet af fliden, radikale 
zndringer i de internationale rnagtbalancer og markedsforhold) 
srnadret den internationale transithandel og ruineret det danske 
handelsbourgeoisi. I 1830'erne udviklede der sig et  nyt handels- 
bourgeoisi, hvis virksornhed var baseret p i  eksporthandel rned 
korn fra i s z r  det store landbrug. Gunstige internationale konjunk- 
turer gav i denne sikaldte nkornsalgsperiodee grundlag for udvik- 
lingen af et kornproducerende ~ t o r l a n d b r u ~ ,  en voksende eksport- 
og engros-handel, et ekspanderende pengeforrn~dlin~svxsen og en 
betydelig rederivirksornhed. 

Den juridiske rnileparl i byerhvervenes a f f e~da l i se r in~  var n z -  
ringsfrihedsloven af 1857, der afskaffede den feudale lavstvang. 

KaF7italisrno~s kon- I perioden rnellern 1870 og 1920 skete kapitalisrnens konstitue- 
stit~rering ring og k ~ n s o l i d e r i n ~  i Danrnark i en orndannelsesproces, der var 

szrlig intens og omfattende Ira 1895 ti1 1914. Det kapitalistiske 
Danrnarks okonorniske, politiske, sociale og bevidsthed~rnarssi~e 
grundtrzk udforrnedes i denne periode, der sarntidig betod et gen- 
nernbrud for tre nfolkeligea bevzgelser rned vidtrzkkende konse- 
kvenser: girdrnandsbevzgelsen, arbejderbevzgelsen og hus- 
rnandsbevzgelsen. Ogsi  I\7indebevzgelsen rnanifesterede sig for 
forste gang i denne periode. 

Stagnation og krise Fra ca. 1920 ti1 ca. 1948 gcnnerngik den danske kapitalisrne (lige- 
sorn den internationale) en langvarig stagnations- og kriseperiode. 
Den internationale hojkonjunktur fra 90'erne var endt i verdens- 
krigen og derefter i en ~erdensorns~arndende konfrontation rnel- 
lern kapitalisterne og arbejderklassen af hidtil ukendte dirnensio- 
ner. Det lykkedes - rned Rusland sorn eneste undtagelse - kapitali- 
sterne at sl i  arbejderoffensiven tilbage, men det lykkedes ikke at  

skabe f o r ~ d s z t n i n ~ e r n e  for et nyt kapitalistisk opsving for efter 
Anden Verdenskrig. Ti1 gengzld opniede Socialdernokratiet i en 
rzkke lande, forst og frernrnest de skandinaviske, regeringsrnagten 
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med en politik, der havde ti1 hensigt at a f b ~ d e  krisen og dens socia- 
le virkninger, men som ikke i praksis stillede sporgsmilstegn ved 
kapitalismens fortsatte bestien. 

2. Kapitalismens udvikling i Danmark 1870-1924 

1870-76: hajkon- I begyndelsen af 1870'erne, i s z r  1871-73, udviklede der sig en in- 

junktur ternational hojkonjunktur. 1857 havde vzret  et kriseir, og den 
amerikanske borgerkrig 1861-65 medferte ligeledes en storre krise. 
Efter afslutningen p i  den fransk-tyske krig (1870-71) og nedkaem- 
pelsen af Pariserkommunen fulgte et kortvarigt, hektisk boom, 
ikke mindst i Preussen (Griinder-tiden). 

I Danmark var der i Iobet af 50'erne og 60'erne skabt en raekke 
f o r u d s ~ t n i n ~ e r  for en udnyttelse af dette kapitalistiske boom. Med 
nzringsfrihedsloven af 1857 blev lavstvangens ophzvelse som 
nzvn t  juridisk fastsliet. Ogsi afskaffelsen af e)resundstolden sam- 
me i r  var et led i denne restriktionsafvikling. Den betydelige kom- 
pensation for Sundtoldens afskaffelse (63,3 mill. kr) betod samtidig 
en maerkbar finansiel styrkelse af den danske stat. Toldloven af 
1863 gav en vis, omend tilfzldigt fordelt, beskyttelse ti1 dele af den 
opkommende danske industri. Tabet af Slesvig og Holsten i 64 
havde foruden negative effekter (siledes indskr~nkningen i hjem- 
memarkedets storrelse) ogsi sine okonomiske fordele, heriblandt 
losrivelsen fra Hamburgs finansielle dominans og styrkelsen af K0- 
benhavn som nationalt finanscentrum. 

Udbygning af En mere direkte forudsaetning for den kapitalistiske udvikling 
transport- og kom- var skabelsen af et moderne transport- og kommunikationsnet. I 
munikationsnettet 60'erne og begyndelsen af 70'erne skete der en storstilet udbyg- 

ning af jernbanenettet, forst og fremmest finansieret af staten, der 
efterhinden ogsi overtog driften af hovedlinjerne. De store an- 
laegsinvesteringer havde stimulerende virkninger p i  den samlede 
okonomi og beskaeftigelsessituationen. For landbrug og industri 
havde det udbyggede jernbanenet afgorende betydning ved at saen- 
ke transportomkostningerne, at effektivisere distributionen pi  
hjemmemarkedet og - i sammenhzng med en udbygning af skibs- 
rutefarten - at forbedre eksport- og importbetingelserne. En ud- 
bygning af skibsfarten skete da ogsi i disse i r ,  siledes blev 
D.F.D.S. stiftet i 1866, og handelsfliden blev f o r ~ g e t  og moderni- 
seret. 

Kommunikationsbetingelserne zndredes ligeledes. Et inden- 
landsk telegrafnet opbyggedes og overgik i 1870 ti1 statsdrift. 
Dansk-dominerede selskaber pitog sig endvidere storre internatio- 
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Havnearbejdere o. 
1900. Lokalhistorisk 
Arkiv, Aalborg. 

nale telegrafanlaeg, slledes Det store nordiske Telegrafselskab, op- 
rettet 1872. Postvaesenet blev i samme periode grundlaeggende rno- 
derniseret (frimzrkesystemet indfortes 1851), og antallet af aviser 
steg staerkt (42 i 1850, 134 i 1879 (Hansen 1972, p. 183)). 

Nyorganisering af Pi denne baggrund fore& der i 70'ernes begyndelse under pi- 
industri og finans virkning af den internationale hojkonjunktur, specielt den preussi- 

ske Griindertid, en markant okonomisk udvikling. Landbruget blev 
mere ek~~ortor ienteret ,  ikke mindst smor- og svinebdseksporten 
ogedes. En ganske stor industriel vzkst fandt ogsl sted. Men isaer 
kendetegnes perioden af en udbygning og koncentration af det fi- 
nansielle system. Aktieselskabsformen fik sit gennembrud pi  
transport-, bank- og industriomrldet. To nye storbanker blev 
grundlagt - Landmandsbanken 1871 og Handelsbanken 1873. Et 
landsomfattende filialnet blev forst udbygget af Landmandsban- 
ken. Bag en rakke af disse nye okonomiske aktiviteter stod en sta- 
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dig mere udviklet og differentieret handelskapital. 
Den f r e m t r ~ n ~ e n d e  industriahering medfarte et lovindgreb, 

som b a r n e ~ d n ~ t t e l s e n s  omfang og industriarbejdets farlighed 

Fabriksloven nf tvang hajreregeringen ti1 at  foretage: Fabriksloven af 1873, der for- 

1873 bad anvendelse af barn under 1 0  l r  ti1 fabriksarbejde og begranse- 
de arbejdstiden for de 10.14 Lrige ti1 6 timer. 

Den accellererende kapitalistiske udvikling under hajkonjunktu- 
ren i 7O'ernes begyndelse, de dermed falgende prisstigninger samt 
p i  den anden side formidlingen af erfaringer fra Den internationale 
Arbejder-Association (Farste Internationale) og Pariserkommunen 
var blandt de afgarende forudsztninger for skabelsen af en egentlig 
arbejderbevzgelse i Danmark. 

1876-94: den store Fra midten af 70'erne satte internat~onale krisekonjunkturer sig 
depression igennem i form af et l aqva r ig t  ~ r i s f a ld .  En r zkke  mulige Brsager 

ti1 denne >>store depression<% ligger dels i tendenser ti1 ~rof i t ra te-  
fald, dels i de omkostningsreduktioner, der skyldes den foreglende 
periodes udbygning af det internationale. transportnet og effektivi- 
seringer af produktionsteknikkerne, dels i en zndr ing af periodens 
investeringsstruktur fra mere langsigtede investeringer (f.eks. i in- 
frastrukturen) eller nuproduktive<< investeringer som guldminer, 
krige o.lign. ti1 kapitalinvesteringer med hurtig omlabstid i sekto- 
rer, der producerer umiddelbart afszttelige varer. Denne sidst- 
naevnte investeringsform cr internationalt dominerende i perioden, 
men galder  ikke umiddelbart for Danniark, hvor langsigtede inve- 
steringer i bygge- og anlzgssektoren fortsat spiller en stor rolle. 
Monetzre  forhold kan ogsi have spillet ind. 

Landbrugsonllzg- Under alle omstzndigheder ramte krisen den mest eksportorien- 

ningen terede danske erhvervssektor, landbruget. Prisfaldet var szrlig 
dybt p i  landbrugets indtil da vigtigste produkt, korn, og afsluttede 
slledes definitivt kornsalgsperioden. Landbruget reagerede p i  kri- 
sen ved en storstilet produktionsomlzgning fra korn ti1 animalske 
produkter. Girdmandsklassen, som var drivende i denne omlaeg- 
ning, havde allerede vist sig i stand ti1 at organisere sig akonomisk 
(sparekasser, forsikring), politisk (det Forenede Venstre, 1870) og 
ideologisk (vzkkelserne, grundtvigianisnien, hajskolebevzgelsen 
m.v. ) .  Denne evne ti1 klassemzssig selvorganisering kom under 
krisen ti1 udtryk i produktionsomlzgningen og i s a r  andelsbeva- 
gelsen. I Iabet af 1870'erne oprettedes forbavsende hurtigt et  lands- 
omfattende net af demokratisk ledede andelsmejerier, senere fulgt 
op af b1.a. andelsslagterier og brugsforeninger. Som falge af denne 

akonomiske organisering kunne girdmandsklassens smLborgerlige 
produktionsstruktur opretholdes, idet den samtidig gik ind i de in- 
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ENESTE DIREKTE DANSKE LINIE 

ske lndvandringslov s e n d e s  gratis fr 

Annonce fra Arbeidernes A l n ~ u n u k  1909. 

ternationale kapitalistiske markedsrelationer som en art samlet 
trust. Girdmxndene kom styrket ud af krisen, medens de kornpro- 
ducerende godsejere svxkkedes. 

Udvandringen fra  Krisen og omlxgnlngen betod dog ikke desto mindre, at kapital- 

landomrddcrnc akkumulationen i landbruget nzsten ophorte. Og den medforte 
endvidere, at landbruget blev ude af stand ti1 at opsuge befolk- 
ningstilvxksten. Mellem 1870 clg 1914 forlod 518.000 mennesker 
landdistrikterne i Danmark. 236.400 udvandrede - heraf nxsten 
80.000 i 80'erne, landbrqets  vzrs te  kriscir -, 263.500 1ndvandrt.- 
de i byerne, ]vf. Busck m.fl. 1973-74, p. 79). Det er store tal i for- 
hold ti1 den samlede befolkningsmzngde, der i samme p r iode  steg 
fra ca. to ti1 tre millioner. 

~ a s s e i n d v a n d r i n ~ e n  i byerne ngede landcts urban~seringsgrad 
afgarende. Den egcntl~ge bybetolkning udgjorde i 1870 ca. 25'L af 
befolkniqen,  i 1890 33'Y". Dettc - sammen med den fortsatte 
statslige formidlede udbygning af transportnettet - er forklaringen 
p i ,  at s i  stor en del af periodens p rod~~k t ive  invcsteringer Inden for 
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Murerlzrlinge aflzg- 
ger prove 1885. Lokal- 
historisk Arkiv, Aal- 
borg. 

byerhvervene (ca. blev placeret i bygge- og anlzgsvirksomhed. 
Industriel koncen- Industrien blev ramt af profitratefald og dermed fnlgende aktie- 

tration kursfald. Ogsi bankerne fik et tilbageslag, szrlig i 70'ernes sidste 
del. Udbygningen af banksystemet og i sz r  af sparekasser og kre- 
ditforeninger fortsatte dog. Generelt kendetegnedes industrien af 
stagnation, og dens eksportandel var faldende. Vzksten skete i en- 
kelte brancher, som var i stand ti1 at tilfredsstille en nget efter- 
spnrgsel, og ledsagedes af en @get koncentration. Siledes inden for 
jern og metal, cement og teglvzrker, brancher hvor et nyt storfir- 
ma, F.L. Smidth og Co., grundlagt 1882, efterhinden fik betydelig 
indflydelse. Koncentrationstendcnsen viste sig ogsi ved dannelsen 
af De danske Spritfabrikker (1881) og De forenede Papirfabrikker 
(1889). Margarineproduktionen (Otto Mnnsted) var en ny, eks- 

Handelen 
panderende p rod~kt ions~ren .  

Den mest ekspansive sektor af nkonomien var handelen - sknnt 
dcn i stigende grad trzngtes ud af den andelsorganiserede land- 
brugssektor. Transithandel og industrieksport (pi  trods af dennes 
vigende andel) var stadig profitable omrider, og handelskapitali- 
sterne styrkede deres stilling som dominerende kapitalfraktion med 
vzsentlig indflydelse p i  industri-, anlzgs- og finanssektorerne. 
Stigende reallnnninger gav nget knbekraft ti1 en stor del af de lnn- 
afhzngige klasser og lag, hvad der var med ti1 at 0ge den fernzvn- 
te efterspnrgsel p i  hjemmemarkedet og fremme detailomsztnin- 
gen. Handelskapitalen gik ind i detailhandelen, og de ferste danske 
stormagasiner (Magasin du Nord, Crome og Goldschmidt, Messen 
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og Illum) udviklede sig i denne periode. 
Reallnnnens stigende tendens og den deraf fnlgende ngede b b e -  

kraft var ikke uden sammenhzng med det forhold, at arbejderklas- 
sens organisering i disse dr tog fart, og fagbevzgelsen fik sit gen- 

nembrud i 80'erne (herom senere). 

Mnskinbeskyttel- Med baggrund i den fortsatte kapitalistiske udvikling - og som 

sesloven af 1889 forsng p i  at daemme op for arbejderbev~gelsens voksende indfly- 
delse - gennemfartes et vist lovgivningsarbejde. Fabrikslovgivnin- 
gen blev fulgt op af Maskinbeskyttelsesloven af 1889, der udvidede 

antallet af virksomheder under fabr ik~t i ls~net .  1891 sluttedes der 

forlig mellem I-lnjre og Det moderate Venstre om en fattiglovgiv- 
ning, herunder en alderdomsunderstnttelseslov. Loven skelnede 

mellem ovaerdigt<< og nuvzrdigt trxngendec,. De sidstnzvnte mis- 
tede ved fattighjzlp deres borgerlige rettigheder, f.eks. stemmeret. 
I forhold ti1 tidligere blev gruppen af xvsrdigt traengende- dog ud- 
videt. I nvrigt blev stntten ikke en ret, men udbetaltes efter sknn. 
1892 gennemfnrtes loven om statstilskud ti1 llanerkendte~ sygekas- 
ser. 

1894-1 914: H0j-  Perioden fra midten af 90'erne ti1 Farste Verdenskrig przgedes af 
konjunkttrr en international hajkonjunktur (rned e?kelte tilbageslagj og en 

kraftig prisstigningstendens. Hnjkonjunkturen var b1.a. et resultat 
af udnyttelsen af nye tekniske muligheder - elektriciteten inden for 

industrien, kraftig udbygning af dampskibsfllden ti1 effektivisering 
af transporten - nye finansierings- og organisationsformer som ak- 
tieselskaber, kartel-, trust- og monopoldannelser samt endelig en 
global imperialistisk ekspansion. Karakteristisk var derfor ogsd en 
ustabil balance mellem et ret stort antal vigende, henholdsvis opsti- 
gende kapitalistiske magter. Pd trods af at det engelske Imperium i 
disse dr ndede sin maksimale stnrrelse, gled England mere og mere 
over i kategorien af vigende magter, mens U.S.A., Tyskland og Ja- 
pan hnrte ti1 de opstigende. Den fortsatte nationale akkumulation 

nndvendiggjorde for mange lande (b1.a. England) protektionistiske 
forholdsregler og en stadig verdensmarkeds- eller helst kolonial 
ekspansion. 

Disse forhold danner baggrund for prisstigningen. Den interna- 
tionale investeringsstruktur var praeget af langsigtede og )upro- 
duktive<( investeringer, hvad der (sarnmen med andre faktorer) 
fremrnede prisstigningen. I en rzkke nye industri- og landbrugs- 
lande skete der en udbygning af jernbanenettet, ofte finansieret 

ved imperialistisk kapitaleksport fra Europa og U.S.A. Karakteris- 

tisk er yderligere en fordobling af verdens guldproduktion blot fra 
1896 ti1 1906 i forbindelse med de nye fund i Australien, Sydafrika 

Prisstigningen 
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og Klond~ke .  Endelig bidrog krige og oprustning ti1 prisstigningen, 
sdledes den spansk-amerikanske krig, Boerkrigen, den russlsk-ja- 
panske krig, den engelske flHdeoprustning og hele militariseringen 
op ti1 Fsrste Verdenskrig. En anden og vresentlig faktor I prisstig- 
ningen ligger formentlig i selve gennemslaget for kapitalens nye 
organisationsformer. Kartellers, trusters og monopolers formil er 
jo netop at  nedbringe generende konkurrence pH varepriserne og 
derved kontrollere prisfastsxttelsen [det vil i praksis sige at h z v e  
priserne) i en given sektor. Det stigende prisniveau gav kapitalen 
en udvidet profitmargin - og stillede den internationale arbejderbe- 
vregelse over for det problem, at  skulle arbejderne blot opretholde 
deres reallansniveau, var det nadvendigt med en skrerpet lankamp 
for at falge med prisernes himmelflugt: detailpriserne steg mellem 
1899 og 1914 med ca. 30 %. 

L a n d b r u g ~ e k s ~ o r -  Under hnjkonjunkturen slog det nyrationaliserede, andelsorga- 
tens gennemslag  niserede danske landbrug for alvor ind pb det kapitalistiske ver- 

densmarked. I perioden skete der en meget betydellg produktions- 
foragelse, szr l ig  for de animalske produkter. Mellem 1890-94 og 
1910-14 steg produktionen af animalske produkter med 75-80 "0. 

Denne produktionsstigning i sammenhxng med gunstlge interna- 
tionale markedsforhold (England og Tyskland) sikrede det danske 
landbrugs placering som det absolut dominerende eksporterhverv. 
Fra en eksportkvote p i  ca. 40'% i begyndelsen af 90'erne gik land- 
brugets eksportkvote op pi  63% i 1910-14. Hovedvarerne, f lzsk 
og smar,  nHede en eksportkvote p i  henholdsvls 70'Y0 og 65'%, hvad 
der klart markerer det danske landbrugs integration i den interna- 
tionale kapitalistiske nkonomi. 

Disse resultater m i  ses pd baggrund af en fortsxttelse og intensi- 
vering af den om1,~gning og modernisering af landbruget, som pb- 
begyndtes i den foregdende periode. Fra hejkonjunkturens begyn- 
delse - og specielt i Hrene 1903-07 - skete der en kraftlg foragelse af 
investeringerne i nybygninger, arbejdsbesparende maskiner, me- 
kanisk kraft og bes;etningsudvidelser. Andelsbevregelsen g e b  
samtidig ind over nye felter. Efter dr 1900 voksede antallet af an- 
delsslagterier slledes eksplosivt. Endvidere erobrede andelsbevx- 
gelsen nu det meste af handelen i tilknytning ti1 landbruget: han- 
delen med korn- og foderstoffer og eksporthandelen. 

Udstykn ingen  af I denne ekspansionsperiode slog en ny brugstype igennem: hus-  
I ~ u s m a n d s b r u ~  mandsbruge t .  Endnu 1901 var der ca. 175.000 landarbejdere, lige 

sH mange som samtlige byarbejdergrupper tilsammen. Udvandring 
og tilvandring ti1 byerne havde skabt en vis arbejdskraftmangel, 
hvad der havde fnrt ti1 import af svensk og senere polsk arbejds- 
kraft og endvidere dannede baggrund for, at landarbejderlnnnin- 
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B~jning af panserpla- 
der p i  Orl~~svlerftet. 
Tegning af L. Tuxen 
(1853-1927). 

gerne steg noget i lnbet af perioden. Som en ~ d e r l i ~ e r e  forholdsre- 
gel for at fastholde arbejdskraften enskede det store landbrug stats- 
stntte ti1 udstykning af mindre lordlodder ti1 landarbejdere. Dette 
kom ti1 udtryk i statshusmandsloven af 1899. Efter systemskiftet 
1901 zndredes mllsstningen, siledes at udstykningen ikke lznge- 
re sigtede mod supplerende jordlodder, men selvstzndige sml-  
brug. I love af 1904, 1906 og 1909 udvidedes de statslige lineram- 
mer og nvrige betingelser i overensstemmelse med denne mllszt -  
ning. Fer Ferste Verdenskrig var der blevet oprettet ikke fz r re  end 
7.635 nye statsbrug, sikkert en medvirkende irsag ti1 at landbruget 
fik en forngelse af sin samlede arbejdsstyrke. 

lndustrielt gennem- I 90'ernr skete der et industrielt gennembrtrd i Danmark. Mel- 
brud lem 1894 og 1904 fordobledes ind~str i~rodukt ionen fra at reprs- 

sentere en bruttofaktorindkomst p i  74 mill. kr. ti1 145 mill. Kun 
nbygge- og anlzgsvirksomhedx samt ntransport m . v . ~ \  kunne op- 
vise en lignende stigningstakt. Industriens andel i den sarnlede 
bruttofaktorindkomst steg fra 7 %  ti1 10%. 

Inden for de enkelte industrigrene skete den mest markante pro- 
duktionsstigning i xjern og metaln, atekstil og beklsdning., nnz-  
ringsmidlerc< og nkemisk-teknisk indus t r i~ .  Jern- og metalproduk- 
tionen mere end firedobledes mellem 1890 og 1913 og blev - efter- 
fulgt af tekstilindustrien - den vigtigste industrigren. Vzrftsbran- 
chen var s tzrkt  ekspanderende. Nye vzrfter grundlagdes, og die- 
selmotoren blev udviklet p i  B og W., (som byggede verdens fnrste 
motorskib i 1910). Blot fra 1894 ti1 1904 fordobledes handelsfli- 

dens tonnage, og dampskibenes andel af tonnagen steg fra 80% ti1 
92%. Landbrugsomlzgningen gav basis for en produktion af tek- 
nisk avancerede landbrugs- og mejerimaskiner (b1.a. pi Thomas B. 
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Thriges fabrikker). Vigtig var desuden cykelfabrikationen og ka- 
belfrem~till in~en (Nordisk Kabel- og Traadfabrikker). Andre 
vaekstomrider var cementindustrien (F.L. Smidth, Q.K.), teglvzr- 
kerne, elektroindustrien (Hellesens Tnrelementer) og margarinefa- 
brikationen (Otto Msnsted). Ogsi gamle hindvzrk som garveri og 
skomageri blev industrialiseret - samtidig med at brancherne kom 
ind i en koncentrationsproces (omkring Ballin og Snnner). 

Den industrielle ekspansion kommer ogsi ti1 udtryk i virksom- 
hedernes sterrelse, den mekaniske kraft, de ridede over, samt ar- 
bejderklassens stnrrelse og sammensztning. Det gennemsnitlige 
antal af arbejdere pr. virksomhed var i 90'erne konstant 25, men 
dette tal daekker over den reelle tendens, idet en kraftig storindu- 
striel ekspansion ))opvejedes(< af en u s ~ d v a n l i ~  stor tilgang af nye, 
mindre virksomheder. Fra irhundredeskiftet ti1 1914 steg det gen- 
nemsnitlige antal af arbejdere pr. virksomhed imidlertid ti1 34, og 
tendensen ti1 stordrift blev umiskendelig: 

nMellem 1897 og 1914 steg industriens arbeidertal med godt 45 
%. Men i de store virksomheder med over 100 arbejdere steg antal- 
let af arbejdere samtidig fra 34.000 ti1 63.000 eller med 85 pct.u 
(Hansen 1972 p. 288). 

I samme tidsrum voksede antallet af H.K. pr. arbejder fra 0,36 ti1 
1,14. Industriarbejdernes antal voksede fra ca. 45.000 i 1890 ti1 ca. 
115.000 i 1914. 1890 udgjorde industriarbejderne ca. 4 % af den 
erhvervsaktive befolkniq, 1914 udgjorde de 10 %. I samme perio- 
de var antallet af arbejdere inden for landbrug og hindvzrk for 
nedadgiende. 

Koncentrationsten- Denne udvikling blev muliggjort og fremmet af aktieselskabsfor- 
denser i industri, mens videre udbredelse i forbindelse med en hastig koncentration 
handel og finnns og monopolisering. Ved opknb og fusioneringer kom monopoler 

eller monopolagtige forhold ti1 at dominere en lang raekke bran- 
cher: cementindustrien, teglvaerkerne, oliemnllerne, taendstikfa- 
brikkerne, grnntglasvaerkerne (Kastrup Glasvzrk havde monopol 
p i  leverancer af flasker ti1 de store bryggerier), papirindustrien, 
garverierne, bomuldsspinderierne, sukkerindustrien, pilsnerbryg- 
gerierne, spritfabrikkerne m.m.  

SBvel landbrugets som industriens ekspansion styrkede engros- 
handelen, der blev langt mere specialiseret end tidligere. Storhan- 
delen tog endvidere initiativ ti1 oprettelse og/eller finansiering af 
industrielle nyanlzg. Endnu vigtigere for industriens opbygning, 
sivel virksomhedsdannelserne som de omfattende koncentrations- 
bestrzbelser, blev imidlertid bankvaesenet, der allerede i den for- 
udgiende periode var blevet udbygget og moderniseret. En dansk 
finanskapital dannedes, idet de tre storbanker fik en voksende re- 
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przsentation i de sterste industriselskaber. Ikke mindst Land- 

mandsbanken ekspanderede. Handels-, bank- og industrikapital 
gik sammen i e r h v e r v s m ~ s s i ~ e  og finansielle konglomerater. 
D.K., der oprettedes 1897 og snart blev et omfattende internatio- 

nalt foretagende, er det mest fremtrzdende eksempel p i  et sidant 
konglomerat. 

Tilbageslaget 1907- Det mest alvorlige tilbageslag i den langvarige hsjkonjunktur fra 

08 midten af 90'erne ti1 Farste Verdenskrig indtraf i 1907-08, da inter- 

nationale krisetendenser herhjemme slog igennem som byggeri- 
og bankkrak. Krisen i byggeriet medfarte en betydelig arbejdslas- 
hed. Iavrigt medvirkede krisen stzrkt ti1 at fremme koncentratio- 
nen inden for bankvzsenet, idet en del mindre banker krakkede, 

og andre blev lagt ind under de store banker. 

Kapitalismens kon- En kapitalistisk ind~rstrialisering slog siledes afgarende igennem 

solidering i denne periode. Klassekampens betingelser og arbejderklassens 
stilling forandredes dermed radikalt. Den danske industri opviste 

ikke sidanne gigantforetagender som i de sterre europziske lande. 

Den var i fremherskende grad en konsumvareindustri indrettet p i  

hjemmemarkedets behov. Den bevarede et s tzrkt  hindvzrksmzs- 
sigt element og en rzkke store man~fak tura~ t ige  virksomheder 

( iszr  i den .kunst-industrielle. branche: porcelzn, fajance 0.s.v.). 
Men der udviklede sig faktisk en dansk industri efter (veludviklede) 
kapitalistiske principper, og p i  en rzkke store virksomheder (dele 
af metalbranchen, Tuborg, Carlsberg m.m.) ,  fungerede der efter 
datidens forhold hsjt mekaniserede arbejd~~rocesser.  

Systemskif tet  1901, Fremmet af det girdmandsdominerende, andel~or~aniserede 
Reformer landbrugs okonomiske gennembrud og kapitalismens samfunds- 

omdannende ekspansion blev det borgerlige demokrati endeligt 
konstitueret ved parlamentarismens gennemferelse i 1901 - det s i -  

kaldte systemskifte. Et af resultaterne blev da ogsi en lovgivning, 
der i hajere g a d  holdt trit med den kapitalistiske samfundsudvik- 

ling. Skattereformen af 1903 indfarte en mere moderne grundbe- 
skatning og - for ferste gang - indkomstskat efter en progressiv 
skala. Skatteprocenterne var dog set med nutidige ojne latterligt 
lave. Samtidig afskaffedes det forzldede tiendesystem. Og i 1908 
gennemfartes en vis liberalisering af toldpolitikken. Nok s i  afgs- 
rende var den gennemgribende skolereform af 1903. Ved denne lov 
indfartes mellemskolen og den nysproglige studentereksamen, og 
hele skolevzsenet organiseredes som en trinvis sammenh~ngende 
enhed. P i  denne baggrund kunne der ske en kraftig udbygning af 

det kommunale skolevzsen. Staten og erhvervslivet sikrede sig 
hermed forudsztningerne for et passende udbud af kontor- og 

handelspersonale, mellemteknikere og administratorer. Ogsi de 
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hajere uddannelser ekspanderede, i s z r  steg antallet af nyuddanne- 
de civilingeniarer voldsomt. Disse kom ti1 at spille en markant rolle 
i periodens industrielle udvikling og i organiseringen af en selv- 
stzndig industrifraktion af kapitalistklassen, siledes som det inar- 
keredes ved oprettelsen af Industriridet 1910. 

Den vzsentligste socialpolitiske foranstaltning var loven af 1907 
om offentlig tilskud ti1 og tilsyn med arbejdslashedskasserne. Den 
meget afgarende og kon~ekvensr i~e,  statsligt formidlede regule- 
ring af arbejdsmarkedet, som gennemfartes i samme periode, be- 
handles i hovedafsnittet om Arbejderbevregelsens faglige og politi- 
ske ~rdvikling. 

1914-20: Krigstid- Farste Verdenskrigs udbrud i 1914, der som tidligere nzvn t  var et 

skonjunkturer resultat af den foregiende periodes .ustabile balance(<, zndrede ra- 
dikalt de internationale akonomiske relationer. Krigen satte punk- 
tum for en langvarig hajkonjunktur og kom ti1 at danne indledning 
ti1 en dybtg6ende international kapitalistisk strukturkrise, der bort- 
set fra en kort vzkstperiode i slutningen af 20'erne varede frem ti1 
efter afslutningen af Anden Verdenskrig. 

Under Farste Verdenskrig kunne dansk landbrug og industri 
imidlertid drage betydelig fordel af krigstidskonjunkturerne p i  
g u n d  af landets neutrale position. Ganske vist havde landbruget i 
Iabet af krigen voksende ~anske l i~heder  med at f i  tilfarsler af 
korn- og foderstoffer samt gadning, hvad der mod krigens slutning 
resulterede i produktionsnedgang. Og  staten greb regulerende ind i 
forhold ti1 landbruget, b1.a. med maksimalpriser p i  bradkorn for at 
hindre uhzmmet  spekulation i krigstidens fadevareknaphed. Ikke 
desto mindre var l a n d b q e t s  ~ndtjening krigen igennem god p i  
grund af de fortrzffelige af~ztnin~smuligheder  og prisforhold p i  
verdensmarkedet. Begge de krigsfarende parter, i sz r  Tyskland, 
havde ekstraordinzre behov. De farste efterkrigsir bragte derimod 
vanskeligheder for landbruget p i  trods af et hajt prisniveau. Tysk- 
land faldt stort set bort som marked, og England indfarte restriktio- 
ner. 

Gulla~chka~italisrne Ogsi industrien profiterede p i  den kraftige efterspargsel fra de 
krigsfarende magter og desuden pi  den voldsomme svzekkelse af 
den udenlandske konkurrence i forhold ti1 hjemmemarkedet. I kri- 
gens lab og i sz r  efter at tyskerne i 1917 var giet over ti1 den uind- 
skrzenkede ubidskrig blev der dog alvorlige ~anske l i~heder  med at 
f i  tilfart en rzkke rivarer og kul. Det medfarte hurtigt en voldsom 
stigning i arbejdslasheden. P i  trods heraf betnd ve rden~kr i~en  en 
industriel vzkst.  Inden for visse brancher var der tale om et boom, 
f.eks. gullaschproduktion, fodtaj, dele af jern og metal - og ikke 
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mindst skibsfart og skibsbygning. Medens sofolkene blev torpede- 
ret, steg kurserne pH rederiaktier ti1 mere end det firedobbelte fra 
1914 ti1 1918. 

I de forste efterkrigslr frem ti1 1920 fortsatte den industrielle 
ekspansion i et hektisk efterkrigsboom. Som det siden skulle vise 
sig, havde hwjkonjunkturen dog et temmelig >.gullaschkapitali- 
stiske praeg: lyssky pengetransaktioner, tvivlsomme spekulationer 
i transithandel, spekulativ overkapitalisering af industrivirksomhe- 
der m.v .  

Statsintervcntionis- Verdenskrigen fik endelig en dybtglende betydning for den 0ko- 

rn e nomiske politik, idet den medforte det forste omfattende forsog p i  
statsinterventionisme i Danmark. Regeringen Zahle (det Radikale 
Venstre, parlementarisk stottet af Socialdemokratiet) fik kort efter 
krigsudbruddet vedtaget at tildele indenrigsministeriet ekstraordi- 
n z r e  befojelser med henblik p i  regulering af priser og varetilfwrs- 
ler. Ti1 stotte for den statslige r eg~ le r ings~o l i t i k  nedsattes en r zkke  
kommissioner med nkorporativte p rzg ,  d.v.5. blde med reprzsen- 
tanter for staten og for det private erhvervslivs interesseorganisa- 
tioner. Kapitalistiske interesseorganisationer som Industriridet og 
Crosserersocietetet var dog ikke blot reprzsenteret i kommissio- 
nerne, men havde selvstzndige - og vaesentlige - funktioner i re- 
g~ lc r ings~o l i t i kken .  Alt i alt blev reguleringspolitikken under For- 
ste Verdenskrig slledes en art generalprove p i  3O'ernes jog senere 
tiders) korporativistisk przgede statsinterventionisme. 

De fwrste indgreb bestod af indforelse af maksimumspriser p l  en 
lang r zkke  varer samt direkte import- og eksportreguleringer. 
OgsH huslejerne blev i 1916 p l  baggrund af den store og voksende 
bolignwd underkastet en vis priskontrol - hvad der dog ikke afhjalp 
boligmangelen selv. Efterhlnden indfwrtes der ogsl  rationering af 
de vigtigqte levnedsmidler og andre daglige fornodenheder. Der 
blev gennemfwrt produktionsreguleringer og  forbud mod kzde- 
handel. P i  grund af den voksende arbejdsloshed i de sidste krigsSr 
blev der givet oget statsligt tilskud ti1 arbejdsl0shedsunderstclttel- 
sen - der dog stadig var under eksistensminimum. 

Reg~ler ings~ol i t ikken og opretholdelsen af en kostbar mi l i tz r  
>jBeredskabsstyrke(c betod, a t  de offentlige udgifter voksede ti1 et 
hidtil ukendt niveau. Dette finansieredes ved wget skattetryk, i s z r  i 
form af indirekte skatter. 

Voksende social Krigstidens statsindgreb blev imidlertid kun en vis rcgulering af 
nod en stadigt alvorligere nodssituation for de fattigste klasser og lag. I 

1911 var der indgiet femlrige overenskomster i forventning o m  en 
rolig udvikling. Trods krigsudbruddet i 1916 blev overenskomster- 
ne fastholdt, og de fleste blev forlaenget uzndre t  i 1915, nu under 
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henvisning ti1 formodninger om en hurtig krigsafslutning. Dette 
kombineret med krigstidens prisstigninger medforte et fald i real- 
Ionnen, der i 1917 kun var p i  85 Yo af 1914-niveauet (jvf. Hansen 
1974, p. 18). Arbejdslosheden, der var faldende i de forste krigsir, 
steg 1917 ti1 10 % og 1918 ti1 18 %. Og de fattigste klasser og lag 
mlt te  ikke blot slls med reallonsnedgang og arbejdsloshed, det var 
ogsl dem, der led mest under krigstidens varemangel og boligno- 
den. Samtidig benyttede en mere eller mindre gullaschprzget ka- 
pitalisme situationen ti1 at hente ualmindeligt hoje profitter hjem. 

Disse okonomiske og sociale forhold betod siledes en markant 
skzrpelse af klassemodsztningerne i det danske samfund. Levevil- 
klrene for arbejderklassen som helhed forringedes. Men yderligere 
skzrpedes modsztningerne inden for arbejderklassen, idet der ud- 
skiltes et subproletariat af arbejdslose og husvilde. 

Dette er - sammen med plvirkningen fra den russiske oktoberre- 
volution og de revolutionzre opstande i en lang rzkke europziske 
lande - baggrunden for den ogede militans i arbejderklassen, der 
1919 tilkzmpede sig 8-timers arbejdsdagen og betydelige reallons- 
forbedringer. De skitserede okonomiske forhold g0r det desuden 
forstieligt, hvorfor og hvordan den danske arbejderbevzgelses en- 
degyldige spaltning 1918-20 fandt sted (herom senere). 

1920-24: krisetider Etterkrigsboom'et bred sammen i 1920 og aflostes af en ganske 
hird okonomisk krise, der indvarslede mellemkrigstidens nye kri- 
serytme. Den eftersporgsel, der var skabt af behovet for at genop- 
bygge de nedslidte kapitalapparater, de tomte varelagre o.s.v. ,  var 
nu mzt te t .  Produktionen var blevet hastigt foroget. En rzkke sta- 
ter indforte okonomiske restriktioner for at bremse inflationen. 
Dertil kom tilpasningsvanskeligheder ti1 den nye opdeling af ver- 
densmarkedet, som var et resultat af krigen og den internationalt 
skzrpede klassekamp i forlzngelse af den. Rusland var nu uden for 
det kapitalistiske verdensmarked, og det samme gjaldt for en tid 
flere ost- og mellemeuropziske lande, hvis okonomi var brudt 
sammen. Nye stats- og dermed toldgrznser var yderligere hin- 
dringer for verdenshandelen. 

Landbruget fik krisen at mzrke  i form af prisfald og s tzrkt  svin- 
gende markedsforhold. Pi  to fronter sogte landbruget at imodegl 
disse vanskeligheder. For det forste ved en meget s tzrk produk- 
tionsforogelse - der dog i lzngden kun forstzrkede prisfaldsten- 
densen. For det andet ved et forbitret nedskzringsfelttog mod 
landarbejdernes lonninger. Da partiet Venstre, forst og fremmest 
girdmzndenes parti, fra 1920-24 sad inde med regeringsmagten, 
blev landbruget ledende i den generelle kapitalistoffensiv mod ar- 

Landbrugskrise 

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



G~illaschkapitalis- 

mens krak 

Det kapitalistiske 

generalangreb 

bejdcrklassen, som kendetegner denne ~ e r i o d e .  O~re t t e l sen  af hus- 
mandsbrug fortsatte ogsi under 2O'ernes svingende konjunkturer, 

fremmet af de tre betydningsfulde udstykningslove af 1919. Fra 
1920-30 blev der oprettet nzs ten  10.000 nye husmandsbrug. 

Handel, finans og industri blev langt hirdere ramt af krisen. Da 

verdensmarkedet indsnaevrrdes, og engrospriserne i Inbet af et par 

i r  blev halveret, punkteredes den foregiende ~ e r i o d e s  gullaschka- 
~italist iske oppustning med et brag. Storhandelen havde opbygget 

enorme va-relagre med henblik p i  videresalg, b1.a. ti1 de baltiske og 
andre nsteuropaeiske lande (og i visse tilfaelde ud fra forventninger 

om den russiske revolutions snarlige sammenbrud). Transithan- 
delsfirmaer, tvivlsomme banker og s~ekula t iv t  overkapitaliserede 

virksomheder krakkede p i  stribe. Krisen kulminerede i 1922, da 
den store transithandelskoncern Transatlantisk Kompagni, der net- 
op havde specialiseret sig i den naevnte spekulationsprzgede tran- 

Landmandsban- sithandel, krakkede. Landmandsbanken, Skandinaviens stnrste 
kens sammenbrild pengeinstitut, der havde haft naesten en tredjedel af sine samlede 

1922 udlinsmidler stiende i Transatlantisk Kompagni, blev trukket med 
og bred sammen. Tabene var enorme. 

Banken blev rekonstrueret med midler fra staten, Nationalban- 
ken, Store Nordiske - og 0 . K . ,  der havde haft Transatlantisk Korn- 
pagni som sin farligste konkurrent. I forbindelse med rekonstruk- 
tionen udarbejdede en tremandskommission en finans- og ))bag- 

mandsa-rapport, der ganske vist blev holdt delvist hemmeligt, men 
hvoraf der dog slap en del ud o m  gullaschkapitalismens fantastiske 
svindelmetoder. Pe r s~nudsk i f tn in~e r ,  arrestationer, bedragerisa- 
ger og selvmord hnrte ti1 dagens orden i de hnjere finanskredse. 

Yderligere viste det sig, at en del af den hjemmemarkedsindu- 

stri, som var opbygget under ~ c r d e n s k r i ~ e n s  beskyttede vilkir, var 
ude af stand ti1 at klare den udenlandske konkurrence, der i visse 
tilfzlde havde karakter af regulaer dumping. Fnlgen blev en ud- 
rensning af de ikke-k~nkurrencedygt i~e  virksomheder, en voldsom 

(omend kortvarig) p rod~k t ionsnedgan~ ,  en ra t i~nal iser ingsbnl~e - 
og en drastisk forngelse af arbejdslnsheden. Den siddende venstre- 
rcgering, der havde den benhirde libcralistiske landbrugsminister 

Madsen-Mygdal som ideologisk leder, nnskede hverken ud fra 
landbrugets interesser eller principielt at imndekomme industriens 
krav om beskyttelsestold. Bortset fra skotnj og tobak, de mest dum- 

pingtruede brancher, og bortset fra en eksp~r tk rcd i to rdn in~  rnitte 

industrien klare sig gennem krisen uden beskyttelse. 
Den kriselnsningsstrategi, som Venstreregeringen og landbruget 

anbefalede industrien, var derimod et generalangreb p i  de landvin- 
dinger, som arbejderklassen havde gjort 1919-20: 8-timers dagen 
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og reallnnsforbedringen. En samlet kapitalistisk offensiv i 20'ernes 
ferste halvdel med talrige lockout'er og systematisk brug af skrue- 
braekkerk~r~set  Samf~ndshjael~en sergede da ogsi for, at arbejdere 
og ligestillede sandelig ikke mindre end kapitalisterne fik den nye 
kriserytme at maerke. Offensiven kunne dog ikke gennemferes 
uden forbitret modstand fra arbejderklassen, og det fnrte ti1 hirde 
konfrontationer, som den, der udleste generalstrejken i Randers i 
marts 1922. Men kampens resultat var et nederlag for arbejderne. 
1920-21 faldt priserne l o % ,  men lenningerne 17'Yo; tendensen 
fortsatte ti1 1923, hvor reallennen var 15% lavere end i 1921 (jvf. 
Nnrlund 1966, p. 116 og Hansen 1974, p. 82). Arbejdslesheden, 
der 1920 havde vaeret nede pH 6'%, nHede bide 1921 og 1922 op p i  
naesten 20% i irligt gennemsnit. Arbejdstiden blev forlzenget i 
nogle fag, b1.a. for semaend og havnearbejdere, hvis store strejker i 
forlaengelse af piskekrisen 1920 blev knust. (8-timers dagen holdt 
dog generelt). 

Hovedtendensen Endnu i 1924 var det saerligt karakteristiske traek ved det danske 
1870-1924: kapita- samfund i forhold ti1 andre hnjtudviklede vesteuropzeiske lande 
lismens gennem- landbrugets uszedvanligt store betydning. Dette skyldtes (som tid- 
brud ligere beskrevet) hovedsageligt det middelstore landbrugs historisk 

enestiende evne ti1 ved selvorganisering at slH ind pi  det kapitalisti- 
ske verdensmarked som fedevareleverander ti1 de industrielle stor- 
magter England og Tyskland. 

Ikke desto mindre er periodens grundlaeggende tendens det kapi- 
talistiske industrisamfunds gennembrud, kapitalismens endegyldi- 
ge konstituering inden for handel, finans og industri og fnlgelig in- 
dustriens staerkt voksende samfundsmaessige betydning i forhold 
ti1 landbruget og en markant, generel urbani~erings~roces. 

Nogle tal kan illustrere dette. 1870 boede 25 '% af befolkningen i 
hbstaederne, 1925 var andelen vokset ti1 57 % (medregnet forstze- 
der og stationsbyer). Fra 1867 ti1 1913 firedobledes den samlede 
verdenshandel, men samtidig foregedes Danmarks udenrigshandel 
ti1 det seksdobbelte. I 1870 var der 18 banker med 33 mill. kr. i 
samlet indlin, i 1913 145 banker med 906 mill. kr. i samlet indlln 
og i 1931 180 banker med et indestiende p i  godt 2.600 mill. kr. 
(jvf. Marstrand m.fl. 1934, p. 165). Handelsflidens samlede tonna- 
ge var i 1862 pH 167.000 registertons (netto), i 1915 p i  540.000 re- 
gistertons og i 1931 p i  723.000 registertons. Jernbanenettets sam- 
lede lzengde var 1862 109 km, 1913 3.868 km og 1932 5.300 km. 

Industrien ridede i 1880 over en samlet mekanisk kraft p i  knap 
10.000 HK, i 1925 drejede det sig om 438.000 HK (ibid.). Ifelge in- 
dustritaellingen 1897 var der i Danmark 165 industrivirksomheder 
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Godsejerne 

med over 100 arbejdere; de b e s k ~ f t i ~ e d e  32.000 arbejdere, svaren- 
de ti1 18 % af samtlige industriarbejdere. I 1925 var der 312 indu- 
strivirksomheder med over 100 arbejdere; de beskzftigede 82.000 
arbejdere svarende ti1 31 % af samtlige industriarbejdere. Landbru- 
gets samlede bruttofaktorindkolnst var 1870 (i faste 1929-priser) 
483 mill. kr.; samme i r  var industriens samlede bruttofaktorind- 
komst 34,6 mill. kr. I 1924 var landbrugets bruttofaktorindkomst (i 
1929-priser) p i  991 mill. kr., medens industriens samlede brutto- 
faktorindkomst nu var vokset ti1 594 mill. kr. (jvf. Hansen 1974, p. 
222-27). 

1 tal som disse sammenfattes antydningsvis de strukturzndrende 
okonomiske forandringer, som fandt sted i perioden fra 1870 ti1 
1924. I det folgende skal det - med szrligt henblik p i  arbejderklas- 
sen - skitseres, hvorledes denne s a r n f ~ n d s m z s s i ~ e  forandringspro- 
ces satte sig igennem klassemzssigt, politisk-organisatorisk og kul- 
turelt. 

11 Klassestrukturen og dens 
udvikling 1870-1924 

1. Borgerskabet 

I den omfattende forandring~~roces, hvis fundamentale okonomi- 
ske aspekter blev opridset i det foregiende afsnit, indgik ogsi dybt- 
giende zndringer i de samfundsmzssige magtforhold og klasse- 
strukturen. For den herskende klasse, borgerskabet, betsd kapita- 
lismens handelsmzssige, finansielle og industrielle gennembrud, 
at de klassefraktioner, der var knyttet ti1 dette gennembrud, vokse- 
de sig stzrke og efterhinden overtog det skonomiske og politiske 
lederskab inden for klassen - og i samfundet. At det agrare smibor- 
gerskab opbyggede en reel okonomisk magt, og at forskellige smi-  
borgerlige fraktioner efter 1901 dominerede den parlamentariske 
scene og regeringsmagten, modificerede naturligvis denne magtpo- 
sition, men satte den p i  ingen mide ud af kraft. 

Agrarborgerskabet - godsejerne - var okonomisk og politisk den 
forende fraktion af borgerskabet i periodens begyndelse. Deres 
okonomiske styrke var i sz r  blevet skabt i nkornsalgsPerioden(( fra 
1830'erne ti1 sidst i 1870'erne. Med grundlovsrevisionen af 1866 
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Officerer og e m -  
bedsrnznd 

sikrede godsejerne sig endvidere den politiske dominans s i  effek- 
tivt, at de ved hjzlp af kraftige indskrznkninger i det borgerlige 
demokrati kunne besztte reger~ngsmagten frem ti1 1901. Agrar- 
borgerskabet, der omfattede nogle fl hundrede familier, udgjorde 
ideologisk den mest feudalt przgede og reaktionzre del af borger- 
skabet. Godsejerne var s tzrkt  knyttet ti1 kongehuset og direkte s i -  
vel som indirekte forbundet med kongens tjenere: offiierskorpset 
og topembedsmzndene  i centraladministrationen, amter og knb- 
stzder.  Disse indflydelsesrige statstjenere var dels selvsuppleren- 
de, dels indbyrdes supplerende, idet mange pensionerede officerer 
rekrutteredes ti1 civile embedsstillinger. Godsejersnnnerne fyldte 
godt op i officerskorpset, og i irhundredets sidste t i ir  ngedes ogsl 
den direkte rekruttering af godsejersnnner ti1 centraladministratio- 
nen - for derefter at  formindskes. Imidlertid forstzrkedes i denne 
periode godsejernes karakter af egentligt borgerskab. For det fnrste 
nndvendiggjorde storlandbrugets orientering mod det kapitalistiske 
verdensmarked forbindelser ti1 brancher som korn- og foderstof, 
gndning og rederivirksomhed. Derudover placerede godsejerne en 
del af kapitaloverskuddet fra de gunstige kornsalgskonjunkturer og 
fra fzsteaflnsningen i byborgerlige handels- og finansaktieselska- 
ber - og indtrldte ofte i selskabernes bestyrelse. 

Handelsbourgeoisiet havde ligesom godsejerne opbygget en 
nkonomisk magtposition under korn~algs~erioden og den dertil 
knyttede eksport- og engros-handel. Ud fra denne ~dgangs~os i t ion  
blev handelsborgerskabet den drivende kraft i den bykapitalistiske 
udvikling, hovedinitiativtager ti1 udbygningen af infrastrukturen, 
finansvzsenet og industrien. Danmarks udenrigshandel steg som 
nzvnt  meget s tzrkt  i perioden. Og foruden eksport-, transit- og 
almindelig engros-handel gik storhandelen nu ogsi ind i detailom- 
sztningen med de nye stormagasiner. Handel~ka~i ta len leverede 
(ti1 dels sammen med agrarkapitalen) det finansielle grundlag for 
stiftelsen og udbygningen af de store banker. Via aktieselskabsfor- 
men kunne handelskapitalen gribe initiativtagende og styrende ind 
over andre erhvervssektorer, og der var ofte handel~ka~italistisk 
dominans i de storkapitalistiske konglomerater - f.eks. 0 . K .  og 
Transatlantisk Kompagni. Ikke desto mindre var periodens langsig- 
tede tendens en styrkelse og selvstzndiggnrelse af bank- og indu- 
strikapitalen og dermed en relativ svzkkelse af handel~ka~italister- 
ne, fnrst i forhold ti1 bankkapitalen, siden i forhold ti1 industrikapi- 
talen. Denne tendens accentueredes mod perioden's slutning i og 
med handels- og bankkrakkene under krisen i 20fernes begyndelse, 
der kulminerede med Transatlantisk Kompagnis krak og Land- 
mandsbankens sammenbrud, og som svzkkede bide handels- og 
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bankkapitalen i forhold ti1 ind~str ika~i ta len.  

Bankkapitalisterne PI trods af handelskapitalisternes in i t i a t i~ ta~ende  og stadig var- 

sentlige rolle blev de store banker i stigende grad det centrale og 
formidlende led i den storkapitalistiske koncentration og ekspan- 
sion. Landbrugets stzrke stilling og industrialiseringens ))forsin- 
kelsea i forhold ti1 de europziske stormagter (og USA) gav stor- 

bankerne en szrligt betydningsfuld og uundvzrlig funktion i det 
industrielle gennembrud i Danmark. Kun en velorganiseret finans- 

kapitalistisk integration og koncentration kunne skabe konkurren- 

cedygtige storkapitalistiske foretagender. De tre hovedbanker, Pri- 
vatbanken, Landmandsbanken og Handelsbanken, havde indfly- 
delse p i  de fleste nye storre virksomheder. Her samledes finanska- 
pitalens tride. Ud over at dominere den hjemlige finanskapital wge- 

de den danske bankverden, ikke mindst Landmandsbanken, sin in- 
ternationale indflydelse i lsbet af perioden - indtil tilbageslaget ved 
Landmandsbankens sammenbrud. I bankkapitalen forstzrkedes en 
koncentration af skonomisk magt og bred (omend ofte diskret) po- 
litisk indflydelse af et skin af nneutralitet<(. Eksempelvis optridte 

Privatbankens direktsr A. Heide under storlockouten i 1899 som 
forligsmand mellem Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De 

samvirkende Fagforbund. 

lndustrikapitali- Det industrielle gennembrud under den internationale hsjkon- 

sterne junktur fra 90'erne ti1 Fsrste Verdenskrig - og handels- og bankka- 
pitalens svzkkelse i 20'ernes begyndelse - betwd dog, at det i sidste 

instans var industrikapitalisteme der i videst udstrzkning styrkede 
deres magtposition inden for det samlede borgerskab. Denne styr- 
kelse skete dels i kamp med andre dele af borgerskabet (f.eks. om- 
kring toldpolitik), dels i en hird kamp mod den smiborgerlige 
hindv;erksproduktion - og endelig naturligvis i kamp mod den in- 
dustrielle kapitalismes produkt, grundlag og modpol: arbejderklas- 
sen. 

Industrikapitalens selvstzndighed var relativ. Storindustrien var 

som narvnt oftest sammenknyttet med bankkapitalen ti1 finanska- 
pita1 og indgik i mange tilfzlde i konglomerat rned handel~ka~itali-  
stisk virksomhed. Alligevel blev industriens szrlige interesser i 

takt med dens ogede betydning fremfwrt med stadig stsrre politisk 
og ideologisk selvbevidsthed. Politisk onskede de fleste af industri- 
kapitalisterne, hvis virksomhed var baseret pH hjemmemarkedet, 
toldbeskyttelse, hvad der bragte dem i modsztning ti1 agrar- og 
handelsborgerskabet. Sine ideologiske talsmznd fandt industrika- 

pitalisterne ikke mindst blandt den hurtigt voksende gruppe af ci- 
vilingeniorer. En af denne gruppes mest fremtrzdende reprzsen- 

tanter, Alexander Foss, der var leder af F.L. Smidth, lancerede i en 
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tale 1912 det på daværende tidspunkt provokerende slogan: Dan- 
mark som Industriland. Talen var et led i en langvarig og omfat- 
tende ideologisk offensiv, hvis organisatoriske fundament var In- 
dustriraadet, der oprettedes 1910 med samme Alexander Foss som 
drivende kraft og fnrste formand. 

Industriborgerskabet havde såvel interesse i en almen organise- 
ring af kapitalistklassen og de selvstændige håndværkere som i en 
særskilt organisering. Den almene organisering, der skulle danne 
modvægt mod den voksende fagbevægelse, fik sit fnrste stnrre 
»fagforeningslignende« udtryk i Foreningen af Fabrikanter i Jern- 
industrien i Knbenhavn 1885. Denne og andre brancheorganisatio- 
ner sammensluttedes i Arbejdsgiverforeningen af 1896, og 1898 

Dansk Arbejdsgiver- var man nået frem til en fuldt udbygget landsorganisation: Dansk 
og Mesterforening Arbejdsgiver- og Mesterforening. Aret efter kom storlockouten 
1898 som bekendt. I Arbejdsgiverforeningen var industrikapitalisterne 

og håndværksmestrene imidlertid organiseret sammen, og det var 
fnrst omkring Fnrste Verdenskrig - efter et fraktionsarbejde der re- 
sulterede i industrifagenes Sammenslutning, 1906 - at industri- 
borgerskabet klart kom til at dominere organisationens politik. 

I hele perioden udnvede industrikapitalisterne desuden en man- 
geartet politisk lobbyvirksomhed, især gennem partiet Hnjre og i 
forstzrket grad efter dettes omdannelse til Det konservative Folke- 
parti 1915. Også her måtte de dog slås mod en betydelig småbor- 
gerlig indflydelse. 
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Smdborgerskabet Det moderne ~ m i b o r ~ e r s k a b ,  der udviklede sig i ~e r ioden ,  havde 

og kapitalismen dels sin baggrund i landboreformernes ophzvelse af det feudale 
fzstesystem, dels i nzringsfrihedslovens afskaffelse af lavsorgani- 
seringen for h ind~zrks~roduk t ionen  i byerne. Et talstzrkt smi- 
borgerskab er normalt karakteristisk for en svagt udviklet kapitalis- 
me. Under mere udviklede kapitalistiske forhold kan smiborger- 
skabet kun ved en stadig o~er levelseskam~ opretholde sin eksistens 
og noget af sin styrke: ))Bonden trues af godsdriften, hindvzrke- 
ren af industrien, detailhandleren af storhandelen. Alle kommer i 
afhzngighed af kreditoru. (Busck m.fl. 1973-74, p. 59). Smibor- 

- - 

gerskabets overlevelseskamp hzmmes af, at det sjzldent er i stand 
ti1 at optrzde samlet som klasse. Iszr  to modsztninger splitter 
smiborgerskabet: for det fnrste modsztningen mellem land- og 
byerhverv, der b1.a. indebzrer at som aftagere af hinandens varer 
har smiborgere i by og pH land modsatrettede interesser; for det 
andet modsztningen mellem de smiborgere, der kun anvender de- 
res egen arbejdskraft (evt. ogsi de nvrige familiemedlemmers) og 
de, der derudover udbytter fremmed arbejdskraft (f.eks. den enlige 
skomager i kzlderen over for den velstiende murermester eller 
husmanden over for girdmanden). 

G i r d m z n d e n e  Som tidligere beskrevet var g i r d m z n d e n e  den del af smiborger- 
skabet, der gennemfnrte den mest vellykkede overlevelseskamp og 
den dermed forbundne nndvendige tilpasning ti1 de nye kapitalisti- 
ske forhold. Tilpasning skal ikke her forstis som noget blot og bart 
passivt. Girdmzndenes tidlige og omfattende klasseorganisering 
betnd, at de politisk og nkonomisk blev en drivkraft, en lnftestang 
for den kapitalistiske udvikling i Danmark. 

Styrkelse af klasse- En politisk organisering af bnnderne tog sin begyndelse i 
bevidstheden 1840'erne. Girdmzndene nnskede gennem indfnrelse af alminde- 

lig valgret og en demokratisk styreform at afskaffe feudalismens 
.sidste levn og gennemfnre en mere ligelig fordeling af samfundets 
nkonomiske byrder, der stadig hovedsageligt hvilede p i  bnnderne. 
En forudsztning for denne politisering var den styrkelse af klasse- 
bevidstheden, som kom ti1 udtryk i de religinse >)vzkkelsesbevz- 
gelseru blandt bnnderne, som fandt sted i 1820'erne og 183O'erne. 
Disse tendenser ti1 ideologisk-kulturel klasseorganisering i religins 
klzdebon blev viderefnrt og fuldendt med grundtvigianismens 
gennembrud i 1860'erne. Valgmenigheder, folkehnjskoler, frisko- 
ler og med tiden forsamlingshuse kom ti1 at danne rammerne om 
en art alternativ bonde-offentlighed. 

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



Forfatningskampen Da godsejerne i 1866 areviderede~ grundloven, indskrznkede 
valgretten, krznkede de demokratiske principper fra 1849 og satte 
sig p i  regeringsmagten, forte overgrebene derfor ti1 en yderligere 
politisering af banderne, og det Forenede Venstre kunne dannes 
1870. Ved det nzste  valg fik Venstre absolut flertal i folketinget, et 
flertal som trods gentagne splittelser p i  kryds og tvzrs  blev opret- 
holdt under hele den efterferlgende forfatningskarnp. Det parla- 
mentariske hovedviben i Venstres kamp mod Herjreregimet blev at 
nedstemme forslaget ti1 finanslov for dewed at blokere finansierin- 
gen af de offentlige udgifter. Herjres svar var at udstede de sdkaldte 
nprovisoriske(( finanslove, der i realiteten var rene regeringsdekre- 
ter, sat i kraft uden om folketinget. Provisorierne var en klar over- 
trzdelse af de demokratiske elementer, som selv den .revideredea 
gundlov rummede, og efter et mislykket attentat mod Estrup 1885 
antog godsejerstyret traek, der i udprzget grad mindede om et mi- 
litzrdiktatur. 

Andelsbevzgelsen Det er denne politiske og sociale polarisering, der sammen med 
det okonomiske pres under ,)den store depression(( og k ~ r n s a l ~ s k r i -  
sen dannede baggrunden for @rdmzndenes sammenbidte og ene- 
stiende erkonorniske selvorganisering, der i det vaesentlige byggede 
p i  andelsbasis. Organiseringen kom ti1 at omfatte produktionen 
(andelsmejerier og siden -slagterier), eksport, indkerb af foderstof- 
fer, godning og redskaber, detailhandel (brugsforeninger) og et 
landbrugsfagligt konsulentnet og uddannelsessystem. P i  basis af 
smiproduktionen var der siledes skabt et kapitalistisk effektivt 
landbrug, hvis administration og koordination frembragte en ny 
type sfunktionelle kapitalister<(: andelsorganisationernes toplede- 
re. De almindelige girdmznd blev naturligvis ikke af den grund 
kapitalister (som det hzvdes i Braskherj m.fl. 1976). Men middel- 
bernderne fik en okonomisk, politisk og ideologisk styrke, som ikke 
normalt tilfalder en del af smiborgerskabet. De kunne vriste en 
stadig stnrre del af okonomien 10s fra det egentlige borgerskabs 
kontrol. Og  de kunne opni det ubestridte ideologiske og politiske 
lederskab blandt de ervrige lag og klasser, der stod i opposition ti1 de 
herskende. 

Alliance med htrs- I forholdet mellem girdejere og husmznd var der ganske vist ti1 
rnznd og mellem- stadighed latente modsaetninger, der b1.a. kom ti1 udtryk i de talri- 

lag ge splittelser inden for Venstre. Girdmaendene kunne ikke desto 
mindre (i hvert fald i periodens fnrste halvdel) vaere sikre p i  allian- 
cen med husmzndene. Dels p i  grund af andelsbevzgelsens erkono- 
miske fordelagtighed for husmzndene og dens demokratiske 
grundstruktur, der betnd, at hver rnand havde en stemme (man 
stemte efter nhovederr, ikke efter ~hervedern). Dels p i  g u n d  af 
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girdmzndenes ledende rolle i kampen for demokratiske rettighe- 
der, der ogsi svarede ti1 andre underpriv~legerede lags og klassers 
interesser. Sidstnzvnte forhold er ogsi hovedgrunden til, at Ven- 
stre kunne f l  opbakning i betydelige dele af de fremvoksende mel- 
lemlagsgrupper, p l  den ene side de nye, mere selvstzndige og an- 
tiborgerlige akademikergrupper i byerne (b1.a. de nradikaler 
strnmninger omkring brndrene Brandes), p i  den anden side det 
voksende antal af folkeskolelzrere, der i stort omfang rekruttere- 
des direkte af bnndernes egne rzkker.  Girdmandsbevzgelsen fik 
slledes tilknyttet slagkraftige, omend af og ti1 besvzrlige, ideolo- 
ger. 

Alliance med So- Venstres ledende rolle i forfatningskampen forte ogsi til, at ar- 
cialdemokratiet be]derklassens parti, Socialdemokratiet, blev koblet p i  i en parla- 

mentarisk alliance. Under de store arbejderkampe i 1885 og 1899 
fik byernes arbejdere ogsl materiel stntte af bnnderne. Sidelnbende 
fandt en omfattende ideologisk plvirkning af arbejderbevzgelsen 
sted, ikke mindst gennem hnjskolerne og de by-radikale Venstre- 
mznds  ,,Aftenundervisning for Arbejdere., alternative uddannel- 
sesinstitutioner, hvor en stor del af arbejderbevzgelsens aktivister 
og senere ledere fik deres grundlzggende nskoling<(. Denne allian- 
ce rummede samtidig den fordel for glrdmzndene, at  Socialdemo- 
kratiet blev noget forsigtig med at t rzde sin alliancepartner over 
tzerne ved at g l  alt for aktivt ind i en organisering af landarbejder- 
ne, hvad der kunne true girdmzndenes hindfaste nkonomiske ud- 
bytningsinteresser. 

Efter 1901 opbyg- Efter Systemskiftet i 1901 viste det sig imidlertid snart, at  Ven- 
ning af n y  alliance: streregeringen snarere end at reprzsentere den samlede opposi- 
rned kapitalisterne tions bestrzbelser varetog glrdmzndenes og kapitalens interesser. 

Fra at v z r e  de kzmpende blev glrdmzndene de etablerede. En ny 
alliance - mellem de smiborgerlige og de kapitalistiske arbejdsgive- 
re i by og p i  land - begyndte at vz re  en realitet. De tidligere allian- 
cepartnere faldt fra. Socialdemokratiet opsagde 1903 valgsamarbej- 
det med Venstre. Og  partiets egen venstreflnj, der iszr  havde op- 
bakning blandt husmzndene og byernes mellemlag, brnd ud og 
stiftede det Radikale Venstre i 1905. 

Husmzndene  Omkring 1870 var jordfordelingen i Danmark siledes: 

1.800 herre- og proprietzrglrde 
(over 12 tdr. hartkorn) 52.000 tdr. hartkorn 

71.000 glrde (1-12 tdr. hahkorn) 280.000 - 
131.000 nhusea eller ssteder(( 

(under 1 td. hartkorn) 39.000 - 

31.000 jordlnse steder 
(Dybdahl 1965, p. 42). 
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Oversigten viser klart girdbrugets produktionsm;essige dominans 
allerede ved periodens begyndelse og angiver endvidere afstanden 
mellem antallet af nhuse~c og nsteder<( og deres andel af produktio- 
nen (ca. 10 O/o af det samlede hartkorn). Langt de fleste af disse 
l l h u s e ~  og asteder. var ikke, hvad man forstir ved husmandsbrug, 
men var jordlodder for landarbejderfamilier eller i alt fald brug der 
nndvendiggjorde, at  familiemedlemmerne supplerede indtxgten 
ved at g i  ud som daglejere i szsonen. Husmandsloven af 1899, der 
da ogsi benzvntes som en lov om tilvejebringelse af jordlodder ti1 
landarbejdere, xndrede ikke fundamentalt p i  denne situation, da 
det netop var godsejernes (og dermed Hnjres) formil at  holde 
brugsst0rrelsen s i  lille, at husmzndene var tvunget ti1 at g l  p i  
dagleje. Efter systemskiftet zndredes milsztningen som n z v n t  og 
dermed linerammerne og den tilladte brugssterrrelse (mest afgn- 
rende i 1909). Udstykningen af husmandsbrug fortsatte p i  bag- 
grund af love af 1919 og 1921 i mellemkrigstiden, hvor 10.000 nye 
husmandsbrug blev oprettet. 

Nok s i  afgnrende var det, at  smibrugenes nkonomiske rentabili- 
tet blev s t z rk t  forbedret p i  g u n d  af omlzgningen fra kornavl ti1 
animalsk produktion, de landbrugstekniske fremskridt og andels- 
bevzgelsen. Et vzsentligt skub i samme retning gav hojkonjunk- 
turen fra midten af 9O'erne.Pi denne baggrund blev - foruden at 
der blev oprettet nye statsbrug - en betydelig del af de eksisterende 
husmandsbrug gjort ti1 rentable familirbrug ved jordudvidelser og 
landbrugsfaglige forbedringer. 

Husmandsforenin- I takt med denne udvikling voksede der en slagkraftig hlrs- 
gerne og det Radi- mandsbcusgelse frem. Den opbyggede s tzrke  interesseorganisa- 
kale Venstre tioner i husmandsforeningerne, der 1906 sammensluttedes p i  

landsplan i De samvirkende danske Husmandsforeninger og i det 
Radikale Venstre, hvis dannelse 1905 markerede husmzndenes 
politiske selvst~ndiggnrelse i forhold ti1 g i rdmzndene.  1909 dan- 
nede det Radikale Vrnstre for fnrste gang regering med parlamen- 
tarisk stette af Socialdemokratiet. Med l a n d b r ~ ~ s b o o m ' e t  i ryggen 
fnrte husmandsbevagelsen sig op mod verdenskrigen stadig mere 
ideologisk selvsikkert frem med profetien om, at  h u ~ m a n d s b r u ~ e t  
uomtvisteligt var fremtidens driftsform for det danske landbrug. I 
nvrigt var det ikke kun det Radikale Venstre, men ogsi vzsentlige 
dele af Socialdemokratiet, der stnttede denne smjborgerlige nl0s- 
ning<< pi  landarbejderproblemet. Ti1 gengzld for opsigelsen af 
valgsamarbejdet rned Venstre, der som n z v n t  havde gjort Social- 
demokratiet ret tilbageholdende med at organisere landarbrjderne 
som arbejdere, blev der hurtigt truffet aftale om parlamentarisk 
samarbejde rned det nyoprettede Radikale parti. Taktiske hensyn 
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var siledes foruden den srniborgerlige ideologis indflydelse i arbej- 
derklassen rned ti1 at  forrne Socialdernokratiets holdning. 

Husrnandsbevzgelsens progressive, selvbevidste og sociallibera- 
le strnrnning var irnidlertid ikke den eneste ideologiske tendens 

lndre Mission blandt husrnzndene. Allerede i periodens begyndelse slog [ndrc 
Mission igennern blandt indeklernte husrnznd, daglejere og fiske- 
re. Grundtvigianisrnen fik efterhinden mere og mere karakter af at 
v z r e  de velbjzrgede, frernadstrzbende gi rdrnznds  optirnistisk 
selvbekrzftende religion. Indre Mission var derirnod rned sin 
pietistiske strenghed p i  en gang udtryk for den sociale nnd, for- 
drejet protest mod den kapitalistiske udvikling der q e d e  klassefor- 
skellene, resignation og h jz lp  ti1 gennern et forsagende og velord- 
net levned at  stabilisere sin sociale situation p i  den rigtige side af 
sultegrznsen. Ogsi  i periodens slutning havde Indre Mission, hvis 
praktisk-politiske virkninger gik i reaktionzr retning, opbakning 
blandt mange husrnznd, i s z r  i tyndt befolkede egne rned dirlig 
jord. 

Fis kerne Ogsi  inden for et andet slidsornt og usikkert s rn ibo rge re rhve~ ,  
blandt fiskerne, havde Indre Mission sorn n z v n t  fodfzste. Det 
vestjyske fiskerleje Harbonre blev kendt sorn rnissionens 1.rnnn- 
stervzkkelsec<. Teknologisk uudviklethed i karnpen mod barske, 
svz r t  beregnelige naturforhold gav her sorn der grundlag for rnis- 
sionens gennernslag rned dens irnplicitte krav om streng selvdisci- 
plin i arbejde, konsurn og seksualitet. Irnidlertid skete der ligeledes 
i fiskerierhvervet en s t z rk  teknologisk udvikling, hvad der rnedfnr- 
te, at fiskergruppen var voksende. 1884 var der 62 indregistrerede 
bide over 4 tons, ialt 487 t . ,  1913 var der 1.390 bide, ialt 18.401 t . ,  
de fleste nu rnotordrevne. (Busck rn.fl. 1973-74, p. 66). 

HBndvzrkerne  Med nzringsfrihedslovens gennernfarelse var h i n d ~ z r k s ~ r o d u k -  
tion blevet tvunget ti1 at fungere p i  den liberalistiske kapitalisrnes 
betingelser. Resultaterne viste sig i takt rned kapitalisrnens faktiske 
gennernslag. Hindvzrksproduktionen stagnerede rnarkant i for- 
hold ti1 den ekspanderende industri. Defineres en srniborgerlig 
virksornhed sorn en rned hnjst 5 ansatte (hvad der er en traditionel 
statistisk skillelinje), var der i 1897 71.810 srniborgerlige virksorn- 
heder rned 58.284 arbejdere mod 5.446 borgerlige virksornheder 
rned ialt 118.324 arbejdere, rnens der i 1914 var 76.129 srniborger- 
lige virksornheder rned 67.405 arbejdere over for 6.365 borgerlige 
virksomheder rned 165.210 arbejdere. (Busck rn.fl. 1973-74, p. 64- 
65).  Dertil kornrner den storindustrielle koncentra t i~ns~roces  
blandt de >)borgerlige virksornheder., sorn tidligere beskrevet. 

Denne gennernsnitlige tendens korn ti1 udtryk i en nideslns nko- 
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Detailhandlerne 

nomisk kamp i de enkelte brancher. Gamle hindvzrksfag som m0- 
belfabrikation og i endnu mere udprzget grad garveri og skorajsfa- 
brikation blev hurtigt industrialiseret, siledes at  hindvzrkerne i 
farste omgang kunne v z r e  leveranderer ti1 en kapitalistisk grossist, 
i anden omgang indehavere af et udsalg af fabriksvarer i forbindel- 
se med et  mindre reparationsvzrksted. 1 tekstilbranchen havde der 
allcrede f a r  den farste i n d u ~ t r i t z l l i n ~  i 1897 fundet en betydelig 
koncentration sted, men endnu p i  davzrende ridspunkt var dcr i 
branchen 3.238 virksomhedsdrivende uden m e d h j z l ~ e r e ,  1925 var 
der kun 519 tilbage. ~ n t a l l e t  af industrivirksomheder blev i samme 
tidsrum reduceret fra 1.049 ti1 403. F.eks. foregik b o m u l d ~ s ~ i n d i n -  
gen i 1925 hovedsagelig p i  4 store virksomheder (jvf. Braskhaj 
m.fl . ,  1976, p. 49). P i  trods af den generelle stagnation og den 
enorme tilbagegang i en r zkke  nnglebrancher udgjorde den smb- 
borgerlige produktion irnidlertid stadig en vzgtig faktor i det dan- 
ske samfund. 

Efter nzringsfrihedslovens gennemfarclse dannedes en del 
h R n d r ~ z r k e r f o r e n i ~ ~ g r r ,  der dog nok s i  meget var sociale og selska- 
belige samlingspunkter som fagpolitiske interesseorganisationer. 
Ved en samling af disse foreninger med en del af industrien (den 
overmzgtige konkurrent) oprettedes i 1879 Fzllesreprzsentatio- 
nen for dansk Industri og Hindvzrk .  I 8O'erne blev der imidlertid 
dannet en ny type h i n d v ~ r k e r f o r e n i n ~ e r :  m e s t e r f c ~ r c n i n ~ r r  inden 
for de enkelte fag. PB denne basis blev Fsllesreprzsentationen un- 
der Axel Meyers ledelse fra 1889 en langt mere slagkraftig organi- 
sation ti1 varetagelse af handvzrkernes szrlige interesser. Hind-  
vzrkerne  anskede for det farste indfart en r zkke  reguleringer ti1 
erstatning for den afskaffede lavsorganisation. Et forslag ti1 z n d -  
ring af nzringsloven med dette sigte blev imidlertid afvist af Folke- 
tinget i 1893. For det andet anskede de statsstatte. Indirekte opnie- 
de de en sidan i form af statsstatte ti1 oprettelse af et betydeligt an- 
tal teknlske skoler, direkte da staten fnr Farste Verdenskrig be- 
gyndte at yde l ln  ti1 hindvsrkeres maskinanskaffelser. For det 
tredje anskede de - ligesom hjemmemarkedsindustrien - toldbe- 
skyttelse. 

I modsztning ti1 handvzrket var detailhandelen i vid udstrzkning 
et produkt af den kapitalistiske vareakonomis udbredelse. Det sam- 
lede antal af beskzftigede i handel og omsztning steg fra 1870 ti1 
1921 fra 5'% ti1 lo '% af bcfolkningen. Flertallet af disse beskzftige- 
de var dog langt fra selvst;fndige, smiborgerlige detailhandlere. 
1890 vnr der inden for detailhandelen 28.000 selvstzndige og 
22.000 medhjslpere, 1911 var der 36.000 s e l v s t ~ n d i ~ e  og 55.000 
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rnedhjzlpere. Det sidste tal, hvor antallet af rnedhjzlpere er steget 
i forhold ti1 antallet af selvstzndige, viser enkeltrnandsforretnin- 
gernes svzkkelse i forhold ti1 storrnagasiner og butikskzder rned 
mange ansatte, altsi det srniborgerlige elements svzkkelse i for- 
hold ti1 kapitalens direkte griben ind over detailhandelen. 

I store dele af perioden foregik der en rnasseagtig tilstrarnning ti1 
detailhandlererhvervet, der i mange tilfzlde fungerede sorn en art 
naderhverv for tilvandrere fra landet og for arbejdere, der havde 
arnbitioner eller blot sagte ud af en arbejdslashedssituation. Sorn 
falge af denne tilstrarnning og sorn falge af storrnagasiners - og 
efter irhundredskiftet by-brugsforeningernes - frerntrzngen, var 
konkurrencen hHrd. I sin undersagelse af Detailhandlernes nkono-  
miske  D ~ d e l i g h e d  fra 1905 fandt Gustav Bang frern ti1 falgende 
adadelighedsstatistili.: i labet af 1 i r  opharte gennernsnitlig 16O/" 
af de kabenhavnske detailhandlere, og efter 5 Hrs forlab var 49% af 
dern bukket under. (Bang 1915, 11, p. 26). 

Handelsforeninger-  I 1883 var storhandelen og detailhandlerne blevet organiseret 

n e  sarnrnen i Den danske Handelsstands Fzllesreprzsentation. Men 
p i  baggrund af de ovennzvnte forhold tog detailhandlerne (p i  linle 
rned hlndvzrkerne) under ledelse af forrnanden for De kaben- 
havnske Handelsforeningers Fzllesreprzsentation, Eskild Salo- 
rnon, initiativ ti1 en selvstzndig organisering - rned front mod 
storhandelen. Detailhandlerne sagte - uden held - at f i  gennern- 
fart en beskyttelseslovgivning, der b1.a. skulle indebzere forbud 
mod, at aktieselskaber drev detailhandel, og mod at den sarnrne 
person lejede flere butikker. Derirnod lykkedes det 1912 at fH gen- 
nernfart loven om illoyal konkurrence, der forbad tilgiftssysternet 
og lagde en begrznsning pH udsalgenes antal. 

- - 

PH trods af de ornfattende organiseringsbestrzbelser lykkedes 
bysrniborgerskabets kamp for at opretholde acceptable eksistens- 
vilkir under kapitalisrnen langt dirligere end for det agrare srni- 
borgerskab. Internt var de mere splittede, og politisk var de i langt 
hajere grad underlagt borgerskabet. For rnodsztningen ti1 kapitali- 
sterne rnHtte afvejes mod de nok sH krasse rnodsztninger ti1 ban- 
derne og ikke rnindst ti1 arbejderne ( iszr  for hindvzrksrnestrenes 
vedkornrnende). 
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3. Mellemlagene 

Ingeninrer og tek- 
nikere 

Uddannelsessyste- 
mets zizkst 

Lzrerne 

Pressens ~ l z k s t  

I endnu hejere grad end detailhandlernes ekspansion var de nye 
mellemlags fremvskst et produkt af den kapitalistiske udvikling. I 
industrien sivel som i storhandelen og inden for bankvssenet blev 
der et stigende behov for speclaliseret arbejdskraft rned administra- 
tive og kontrollerende funktioner p i  mellemniveauet i virksomhe- 
dernes hierarki. Ogsd i statslige, arntslige og kommunale organer 
blev der efterhinden hrug for langt flere admlnistratorer end tidli- 
gere. Dette funktiotizrlag herte - ligesom de evrige nye mellern- 
lag - hverken ti1 borgerskabet, smdborgerskabet eller arbejderklas- 
sen. 

En anden s t z rk t  voksende gruppe var ingeninrclr o,q [orskellige 
former for teknikere, der nedvendiggjordes i forbindelse med pe- 
riodens s t z rk t  ekspanderende anlzgsvirksornhed og fabriksdrift. 
Omkring 1870 blev der fxrdipddannet  12-13 civilingeniarer om 
bret, efter Brhundredskiftet derimod ca. 80 om i re t .  En del af disse 
ingenierer korn som virksomhedslederne ti1 at  indgi i burgerska- 
bets industrifraktion, mens de evrige sammen med mindre hejtud- 
dannede teknikere udgjorde de tekniske mellemlag. 

Behovet for administratorer og teknikere var sammen med land- 
brugsomlzgningen og det agrare smjborgerskabs fremmarch rned 
ti1 at danne baggrunden for periodens omfattende udvidelse og om- 
Izgning af undervisningssystemet p l  alle niveauer. I 1871 indfer- 
tes den matematisk-naturvidenskabelige linje i latinskolen. I dr- 
hundredets sidste tredjedel voksede antallet af kornmunale friskoler 
og isaer private realskoler eksplosivt I :  1850 var der 6-7 realskoler i 
hele landet, 1887 var der 33 og i 1898 var antallet steget ti1 112 (jvf. 
Laursen og Simonsen 1975, p. 46). 1881 oprettedes prxliminzrek- 
samen. 1903 indfertes som n z v n t  den trinvis sammenhzngende 
enhedsskole. Reformen omfattede indferelse af mellemskole, mel- 
lemskoleeksamen, realeksamen, nysproglig linje i gymnasiet og 
adgang for piger ti1 den hejere skole p3 lige fod med drengene (op.- 
cit. p. 47). Medens vzksten hidtil havde v z r e t  sterst i den private 
del af uddannelsessystemet, gav denne lov et grundlag for det 
kommunale skolevzsens ekspansion i byerne. Pd landet havde he]- 
skolerne bredt sig fra 1860'erne. Dertil kom snart fri- og eftersko- 
ler. Lzrerne i dette s t z rk t  udvidede ~ddanne l ses s~s tem kom ti1 at 
udgere den s t ~ r s t e  og mest betydningsfulde mellemlagsgruppe. 

Samtidig blev (som tidligere nzvn t )  komn~unikationssystemet 

grundlzggende forandret. Et hovedelement var udvidelsen af 
dagspressen pi  baggrund af trykkefrihedens indf~relse  i 1849, en 
udvidelse, der ledsagedes af en stadig trykketeknisk og journalistisk 

4 Arbcjderkultur 1870-1924 
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modernisering. Stigningen i antallet af aviser var 1847-1870: 36- 
92, 1871.1897: 92-138, 1878-1919: 141-159. Det samlede oplags- 
tal steg i 1870'erne loo%, i 80'erne 64% og 1890-1901 67% (jvf. 
Serensen og Thing 1975, p. 4).  Som det fremgir, var stigningstak- 
ten sivel i antallet af aviser som i det samlede oplagstal sterst i den 
ferste del af perioden, men stadig betydelig i den sidste del. Fi i r  
efter lrhundredskiftet var markedet domineret af det sikaldte 4- 
blads-system: Hejrepressen, Venstrepressen, det Radikale Ven- 
stres presse og Socialdemokratiets presse. Med udviklingen af dette 

lournulister og  skri- massemedium voksede en betydelig gruppe af journalister og skri- 
benter, xintellek- benter frem. De udgjorde en ny form for nintel lektuel le~~ mel lem-  
ttrellea lag,  der som lunmodtagere underordnede sig det givne dagblads 

opfattelser og stod som ideologer for de bagvedliggende klasseinte- 
resser. Alligevel havde de langt flere ~a l~mul igheder  og en mere 
selvstaendig stilling end de praester og lzrere, der havde vzret ene- 
vaeldens ointellektuellea. 

,,Det moderne Gennembruda og dannelsen af det nLitteraere 
Venstrec m i  siledes ses som de ekspanderende mellemlags marke- 
ring af deres ideologiske selvstzndighed i forhold ti1 de reaktionae- 
re tendenser hos godsejere, embedsmznd og byborgerskab i ev- 
rigt, sidan som de kom ti1 udtryk i grundlovsrevisionen 1866 og 
hele den efterfelgende reaktionsperiode (jvf. Holmgaard 1977, 
p. 179-190). Under forfatningskampen allierede det ))Litteraere 
Venstrea sig med bondebevzgelsen, hvad der dog ikke forlnb uden 
konflikter. Pi baggrund af 6n af disse konflikter oprettede de radi- 
kale venstrepolitikere og journalister Viggo Herup og Edvard 
Brandes i 1884 Politiken, organ for en ny type journalistik og mel- 
lemlagenes vigtigste talerer. Via Studentersamfundets aftenunder- 
visning og retshjzlp sngte dele af den radikale intelligens fra 
80'erne og frem ogsi kontakt med arbejderklassen. Med dannelsen 
af det Radikale Venstre 1905 ~dkr~stalliseredes den klassealliance 
mellem byernes mellemlag og husmaendene, som (med stette af 
den socialdemokratiske arbejderbevaegelse) snart skulle blive bae- 
rende for en ny regeringsdannelse. 

4. Arbejderklassen 

Det fnlgende afsnit om arbejderklassen begraenser sig ti1 en intro- 
duktion af nogle faelles kendetegn ved klassens situation og udvik- 
ling i perioden (omfang, lenforhold, arbejdstid og arbejdsleshed) 
samt en opridsning af de forskellige lag, der i en staerkt modsaet- 
ningsfyldt enhed udgjorde den samlede arbejderklasse. Af gode 
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grunde: den faglige og politiske arbejderbe~cp~else, arbejderklas- 
sens levevilkir, familieformer, livssammenhznge og hevidstheds- 
former er behandlet andetsteds i denne hog og belyst af tekstudval- 
get. 

A f g r z n s n i n g  a f a r -  Arbejderklassens kerne var (og er) arbejdere inden for industri 
bejderklassen og hindvcprk (herunder bygge- og anlcpgsvirksomhed), transport 

og lager samt landbrug. Alle disse arbejdere deltager i den direkte 
vareproduktion, skaber mervc~rdi og udscpttes fnlgelig for kapitali- 
stisk udbytning. Dog m i  det fremhcpves, at de egentlige industriar- 
bejdere, der arbejder under de mest udviklede kapitalistiske for- 
hold, generelt har den bedste mulighed for at udvikle en a d z h a t  
klassebevidsthed. Som falge af deres indkomstniveau, aflnnnings- 
form og hele livssituation m i  ogsi de lavtlnnnede >>medhjzlpere<< i 
anden privat og offentlig virksomhed betegnes som en mere yder- 
ligtstiende del af arbejderklassen: obunden~ i hierarkierne inden 
for handel, kontor og administration, servicearhejdere, herunder 
rengcaringspersonale og h~s~ern ings tyende  m.v.  En anden ~ ~ d r e s  
del af arbejderklassen var de grupper, der kan sammenfattes under 
betegnelser som .den industrielle reservearme~ , ,)randgrupperne<<, 
npjalteproletariatet.: langtidsarbejdslcase, kronisk syge og fysisk el- 
ler psykisk invaliderede, udslidte alldre mennesker, forarmede 
husmcadre med vekslende bijobs, deklasserede eksistenser fra alle 
klasser og lag, husvilde, forbrydere, alfonser og prostituerede. 

I forbindelse med arbejderklassens differentiering vil der blive 
givet en skitsemzssig karakteristik af de fcalgende lag: faglzrte, 
ufaglzrte, landarbejdere, kvindelige arbejdere, cirkulationsarbej- 
dere, husgerningstyende og pjalteproletariat. 

Arbejderklassens Omfanget af og vzksten inden for arbejderklassens produktive 
v z k s t  kerne kan anskueliggcares af nogle tal. Omkring 1870 var der ca. 

87.000 arbejdere i hlndvcprk, byggeri og industri, mens der var ca. 
175.000 landarbejdere. 1880 ca. 94.000 arbejdere i hindvzrk, byg- 
geri og industri og 185.000 landarbejdere. 1890 var der 51.000 in- 
den for hindvcprk, 20.000 i byggeri, 53.000 i industri, i alt 124.000 
i byarbejdernes kerne over for 180.000 landarbejdere. 1901 var tal- 
lene for hindvzrk 46.000 (nedgang), for byggeri 35.000 (kraftig 
vzkst),  for industri 94.000 (voldsom stigning) - altsl i alt 175.000 
- og for landbrug 175.000 (nedgang). 1914 var der 98.000 arhejde- 
re inden for hindvzrk og byggeri, men 138.000 industriarbejdere, 
i alt 236.000 byarbejdere over for 180.000 landarbejdere (jvf. 
Busck m.fl. 1973-74, p. 80).  1921 var der 251.000 arbejdere i 
hindvzrk, byggeri og industri (jvf. Statistisk Aarbog 1926). 1925 
var byarbejdernes kerne vokset ti1 270.000 (jvf. Geertsen 1977, p. 
45) - og den samlede arbejderklasse udgjorde over halvdelen af den 
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Cementarbejdere fra 
Aalborg 1901. Lokal- 
historisk Arkiv, Aal- 
borg. 

Arbejdstiden 

erhvervsaktive befolkning (jvf. Braskhoj m.fl. 1976, p. 162). Den 
starrkest voksende gruppe var industriarbejderne, hvoraf (som tid- 
ligere narvnt) en stadig storre del blev koncentreret i de store virk- 
somheder. 

Der skete en marrkbar reduktion af arbejdstiden fra 1870 ti1 
1924, dels p i  grund af arbejderbevargelsens kamp for 8-timers da- 
gen, dels pH grund af stigninger i arbejdsproduktiviteten (oget ma- 
skinisering m.v.) og -intensiteten (foroget arbejdstempo). 1872 var 
arbejdstidens gennemsnitlige larngde 11,4 timer, 1884: 10,8 timer, 
1899: 10 , l  timer, 1910: 9,6 timer, 1918: 9,5 timer, 1919 (endeligt 
1920): 8,O timer (dog med pligt ti1 overarbejde). Perioden igennem 
var arbejdstiden i ovrigt meget forskellig, kortest i Kobenhavn, 
Iarngere i provinsbyerne og larngst p3 landet, desuden kortest i de 
store virksomheder og larngst i de hlndvarrksmarssige smibedrifter 
(f.eks. hagere og frisnrer). 

Arbt~jdt~rnes okono- Arbejderklassens okonomiske situation kan i de store linjer an- 

miske sititation skueliggnres ud fra udviklingen i indk~mstfordel in~en.  I Koben- 
havn 1862 deltes 48,3% af forsnrgerne om '/4 af indkomstmassen, 
39,3% om den narste fjerdedel, 10,4% om den narste igen og 2,0°/0 
om den sidste. 1 1909 var tallene: 59,5% om den forste fjerdedel af 
den samlede indkomst, 28,4% om den anden, 10,4% om den tred- 
je, 1,7% om den sidste. De fattigste var blevet forholdsvis endnu 
fattigere, de rige rigere. Nzsten 60% (mod f0r under 50%) mitte 
nu dele Y4 af den samlede indkomst, mens kun 1,7% sad pi  fjerde- 
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delen i den anden ende af skalaen. Statistikken er bedst udbygget 
for Kebenhavn, der imidlertid ogsl var det stcd i lander, hvor den 
kapitalistiske udvikling var mest udprzget,  og hvor den sterste del 
a f  byarbejderne var koncentreret. I ~rovinsbyerne  og i sz r  i landdi- 
strikterne var der derimod en svag tendens ti1 indkomstud~zvning 
(mdske p l  grund af det agrare smiborgerskabs fremmarch). 

Virkeligheden bag disse tal var, at storstedelen af arbejderklassen 
hele perioden igennem ferte en utryg og usikker eksistens lige op 
ad sultegrznsen. Gennemsnitligt var der rcallensfremgang i 
180'ernc og 90'erne; fra Brhundredskiftet ti1 Forste Verdenskrig var 
der nzrmest  stagnation, idet de voksende ~engelonninger  hlcv z d t  
op af prisstigninger og sterre arbejdsloshed; under krigen var der 
tilbagegang; 1919-20 stor reailansforbedring; fra ca. 1922 drastisk 
nedskzring. Gcnnemsnitlige tal tager dog ikke hojde for de barske 
lwnforskellc indr t~  fur arbejdcrklassen, som skal behandlcs neden- 
for. 

Arbrjdslosheden S~sonarhcjdsleshed var kendt for industrialiseringen og plagede 
perioden igennem landarbejderc, sofolk og bygningsarbejderc - l i -  
gesom den i andrc former kom ti1 at plage arbcjderne i konfektions- 
industrlen. Men den niasseagtigc konjunkturarbejdsleshed kom i 
takt mcd, at kapitalismen satte sig igennem. I slutningen af 
1860'erne, i slutningcn af 70'erne og midt i 80'erne var der alvorli- 
ge arbejdsloshedsperioder, som de arbejdslose mitre hutle sig igcn- 
nem uden nogen offentlig statte. Fra eftcr Srhundredskiftct svinge- 
de den gennemsnitlige arbejdsleshed omkrlng 10'70: 12'>0-13'% 
1903-05, 6'7o-7'Yo 17906-07, 11 '$6- 13% 1908-10, 7'1/0-9?'0 1911-13, 
dereftcr nedadgdende ti1 5% 1916, stigende ti1 18'Yn 19118, faldende 
ti1 6'X1 1920, stigcnde ti1 nzs ten 20'Xn 1921-22, faldende ti1 11% 
1924. I det meste af perioden var der sBledes en betydelig arbejds- 
loshed, med de hurtigstc og voldsomstc udsving efter verdcnskri- 
gen. PB trods af arhejdsloshedskassernes gradvise udbrcdelse og 
gennemferelse a f  offentlige tilskud [som tidligcre omtalt), 14 den 
muligc stotte ti1 arbejdslose perioden igennem under eksistensmi- 
nimum, og arbejdsleshcd var en frygtelig ulykke for en arbejderfa- 
milie. 

Arbejdcrklassens differentiering i lag viser sig b1.a. i den forskel- 
lige mdde, hvorpa forhold som disse slog igennem. De j n g k r t r  var 
generclt de hojst lonnede. Det gjaldt dog ikke i alle tilfzlde. Sko- 
magere og skrzddere var bide lavtlonnede og havdc lang arbejds- 
rid. O g  en faglzrt i en hlndv;rrksmassig mibedr i f t  kunne godt 
tjene mindrc end en ufaglzrt fabriksarbcjder. I almindclighed hav- 
de de faglzrte dog ikke alene fordel af sterre len,  men ogsi af bedre 
[anformer: bonusordninger og minimal lwn~s~stcmet  der gav mu- 
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Landarbejderne 

lighed for Innglidninger inden for en overenskomstperiode. Som 
samlet gruppe havde de faglzrte mindre arbejdslcashed end de ufag- 
lzrte.  Det var endelig de faglzrte, der (som det nzrrnere beskrives 
i nzste  hovedafsnit) fcarst opbyggede fagforeninger - i overens- 
stemmelse med deres lavsprzgede traditioner - og som blev klart 
dominerende i den faglige og politiske arbejderbevzgelse. 

De ufaglzr te  De ufaglzrte var betydeligt lavere lnnnede, omend der skete en 
betydelig lnnudjzvning i forhold ti1 de faglzrte i Inbet af perioden. 
I slutningen af 1870'erne tjente en ufaglzrt byarbejder i provinsen 
kun 72% af en faglzrts 1011 (Hansen 1972, p. 256). Fnrst i 
1880'erne begyndte de ufaglzrte at organisere sig. 1909 var de 
ufaglaerte i Kcabenhavn nlet op pi  85% af en faglzrts indkomst 
(nlr  arbejdslnsheden ikke var indregnet). De ufaglzrte lcannedes 
efter normallnnssystemet, der ikke gav mulighed for lcanglidning - 
og de ramtes derfor forholdsvis hlrdt af de lange overenskomster 
umiddelbart far og under Fcarste Verdenskrig. Under verdenskri- 
gen 11 de ufaglzrtes Inn derfor under 80% af de faglzrtes, efter 
den lige over 80%. De ufaglzrtes cakonomiske situation blev yder- 
ligere forvzrret af deres stnrre arbejdslnshed. 

Landarbejderne tjente i periodens begyndelse ikke mere end 
godt 64% af en faglzrt provinsby-arbejders 1011. I 80'erne udvan- 
drede de da ogsl i stort tal eller vandrede ind ti1 byerne. Som fnlge 
heraf opstod der imidlertid under den fcalgende hcajkonjunktur s z -  
soabestemt arbejdskraftmangel i landbruget. Denne arbejdskraft- 
mangel (som ogsi fnrte ti1 import af fnrst svensk og senere polsk 
arbeldskraft) medfnrte stigende landarbejderlcanninger. Men poli- 
tisk og socialt var denne talmzssigt omfattende del af arbejderklas- 
sen perioden igennem ret desorganiseret. Dette skyldtes dels objek- 
tive organiseringsvanskeligheder p l  grund af landarbejdernes fysi- 
ske spredthed og deres udbredte underlzggelse under smiborgerlig 
ideologi,. dels Socialdemokratiets taktiske hensyn ti1 ferst Venstre, 
derefter det Radikale Venstre (sorn tidligere omtalt). 

Kvindelige arbejde- Ufaglzrte kvindelige arbejdere kom i lnbet af perioden ti1 at ud- 
re gnre ca. '/4 af arbejdsstyrken i hlndvzrk og industri. I 70'erne tjen- 

te de ikke mere end 40-46% af de rnandlige arbejderes Inn (altsl 
mellempr~~ortionalen mellem de faglzrte og ufaglzrte). 1909 i 
Knbenhavn tjente de ca. 47% af en faglzrt arbejders Inn (Bang 
1915 I ,  p. 155). I Icabet af verdenskrigen niede den gennemsnitlige 
kvindelnn op pi  lidt over 50% af de faglzrtes og ca. 65% af de 
mandlige ufaglzrtes lnn (Geertsen 1977, p. 54). 

Blev de kvindelige arbejdere slledes groft underbetalt, gjaldt det- 
te i endnu mere ekstrern grad de kvinder, der var beskzftigede med 
hjemmeindustri. I hjernrneindustrien bevaredes familien som pro- 
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Kvindelige tobaksar- 
bejdere pb C. W. 
Obel, Klistreafdel~n- 
gen, o. 1900. Lokalb 
storisk Arkiv, .4al- 
borg. 

Kvindeligt Arbej- 
derforbund 

Handels- og kon- 

tormedhjzlpere 

duktionsenhed, men under kapitalistiske udbytningsformer. 
Hjemmeindustrien opviste nogle af den fremtrzngende kapitalis- 
mes mest uhyggelige virkninger, da de isolerede ~ m d ~ r o d u c e n t e r  
nzs t en  umuligf kunne slutte sig sammen ti1 organiseret modstand 
mod ekstrem udbytning. En fast reguleret arbqdstid og lovmzssi- 
ge  sundheds- og sikkerhedsbestemmelser lod sig heller ikke gen- 
nemfare i denne sektor. Hjemmeindustrien, der spzndte  fra primi- 
tiv produktion af )>ildtzndere(( ti1 maskinsyning, omfattede ganske 
mange kvinder - og barn. Den blev - som det hedder hos Marx - 
afabrikkernes, manufakturernes og stormagasinernes udeafde- 
ling(<, som oftest szsonarbejde, der alt efter modeluner og  andre 
marl\edssvingninger skiftede fra stilstand ti1 grznselast ,  ukontrol- 
leret overarbejde. Samtidig var det sd lavtlonnet, a t  en hjemme- 
syerske kun kunne tjene halvdelen af en landarbejders Ian. Kvin- 
derne i h~emmeindustrien indgik shledes p i  en vis mdde i den .>in- 
dustrielle reservearme~~.  

De kvindelige arbejdere oprettede i 80'erne deres selvstaendige 
fagforening, Kvindeligt Arbejderforbund, og senere kom andre 
kvindefagforeninger til. De udearbejdende h i n d e r s  organisations- 
procent var imidlertid meget lavere end maendenes - og de hjem- 
mearbejdendes lig nul. 

Det var ogsd kvinder, der udgjorde starstedelen af .bunden(( i 

handels- og  kontorfagenes pyramider. Det var en voksende gruppe 
af lavtl0nnede, der dog knapt folte sig som en del af arbejderklas- 
sen, da de ikke udforte direkte fysisk arbejde. Centralorganisatio- 
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