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RGIA:�� �Rossijskij�gosudarstvennyj�istoričeskij�archiv:�Det�Statslige�Russiske��
Historiske�Arkiv,�St.�Petersborg

CiaM:� �Central’nyj�istoričeskij�archiv�g.�Moskvy:�Det�Centrale��
Byhistoriske�Arkiv,�Moskva

GaKo:� �Gosudarstvennyj�archiv�Kurganskoj�oblasti:�Kurganregionens�Statsarkiv
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Kokt:� �Kurganskij�oblastnoj�kraevedčeskij�muzej:�Kurgans��
Lokalhistoriske�Museum

MERSH:� �The�Modern�Encyclopedia�of�Russian�and�Soviet�History�/�Joseph�
Wiezcynsky�(ed.)
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mål, vægT, penge
1�verst:� 1,06�km

1�desjatin:� 1,09�ha

1�pud:� 16,38�kg

1�funt:� 409,5�g

1�drittel:� ca.�3�pud�eller�50�kg

1�cwts:� 50,8�kg

1�ton:� 61�pud

1�dansk�krone:�52�kopek�i�1899�(Rieffestal’�1899:�31)

Tid
Ved�datoangivelser�nævnes�først�den�russiske�dato�ifølge�den�daværende�russiske�
julianske�kalender,�dernæst�den�vesteuropæiske�gregorianske.�Juliansk�tid�var�tretten�
dage�forud�for�gregoriansk.

AdminisTrATive enheder
Gubernija:� guvernement

Oblast’:� herred

Uezd:� distrikt

Zemstvo:� lokalt�selvforvaltningsorgang
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9indledning

indledning
En�moderne�økonomisk�udvikling�à�la�den,�der�satte�ind�i�mange�vestlige�lande�sidst�i�
1700-tallet,�begyndte�først�for�alvor�at�gøre�sig�gældende�i�Rusland�fra�midt�i�1800-tal-
let.�Store�landboreformer,�jernbanebyggeri�og�anlæggelse�af�banker�satte�gang�i�en�acce-
lererende�ekspansion�inden�for�landbrugsproduktion,�industri�og�handel.�I�1890erne�be-
gyndte�et�stort�økonomisk�opsving,�som�trods�mindre�gode�konjunkturer�mellem�1900�
og�1908�fortsatte�frem�til�Første�Verdenskrigs�udbrud.�Sammenlignet�med�de�vestlige�
industrilande�var�Rusland�i�1914�ganske�vist�det�økonomisk�svagest�funderede,�regnet�i�
indkomst�pr.�capita,�men�til�gengæld�havde�de�økonomiske�vækstrater�i�de�to�forudgå-
ende�årtier�været�lige�så�høje�som�i�mange�vestlige�lande,�i�nogle�sektorer�endda�højere�
(McKay�1970:�4;�Gregory�1994:�23-27).�Perspektiverne�var�lovende,�men�krigen�og�de�
efterfølgende�omvæltninger�i�landet�satte�en�stopper�for�udviklingen.��

1890ernes�økonomiske�opsving�greb�også�Sibirien,�båret�frem�af�anlæggelsen�af�den�
sibiriske�jernbane.�Det�enorme�og�fjerne�kontinent,�som�man�både�i�europæisk�Rusland�
og�udlandet�først�og�fremmest�forbandt�med�utilgængelighed,�ugæstfrihed,�is,�sne�og�
kulde�og�politiske�og�kriminelle�forviste,�forbandt�man�nu�med�forestillinger,�som�havde�
været�forbeholdt�den�vestlige�verdens�forjættede�land,�Nordamerika.�Fra�1890erne�og�
frem�udvandrede�bønder�fra�europæisk�Rusland�i�millionvis�til�Sibirien,�og�erhvervsfolk�
fra�ind-�og�udland�fulgte�efter�i�tusindvis,�tilskyndet�af�håbet�om�at�få�andel�i�Sibiriens�
rigdomme.�Man�talte�nu�om�Sibirien�som�et�“fremtidens�Amerika,”�et�forjættet�“Wild�
East.”�For�vildt�var�det�stadig,�men�på�vej,�mente�man,�mod�noget�nyt,�bedre�og�mere�
civiliseret�(Glejner�1906;�Rosenberg�1904:�34;�Jensen�1993:�241).

I�det�vestlige�Sibirien�var�det�økonomiske�opsving�intetsteds�så�markant�som�inden�
for�mejeribruget.�På�ti�år,�mellem�1895�og�1905,�voksede�antallet�af�mejerier�fra�en�halv�
snes�til�2000�og�eksporten�af�moderne�mejerismør�fra�nul�til�35.000�tons.�I�1913�var�der�
4000�sibiriske�mejerier,�smørproduktionen�var�vokset�til�87.600�tons�og�eksporten�til�
omkring�70.000�(Makarov�1910:�59;�Lando�1923:�54;�Hjerl�Hansen�1949:�186;�Alekse-
eva�1973a:�19).�Det�sibiriske�smør�var�afgørende�for�den�russiske�smøreksports�størrelse�
og�værdi�og�udslaggivende�for,�at�Rusland�allerede�i�1902-03�blev�verdens�næststørste�
smøreksportør�efter�Danmark.�En�medvirkende�årsag�til,�at�så�store�mængder�sibirisk�
smør�kunne�eksporteres,�var,�at�der�endnu�ikke�eksisterede�et�egentligt�hjemmemarked�
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for� moderne� smør� i� Rusland.� Datidens� sibiriske� smørproduktion� byggede� således� på�
eksport�og�havde�afsætningsmarkederne�i�Vesteuropa�som�sit�pejlemærke.

Også�på�andre�områder�end�smøreksport�var�Rusland�en�betydelig�faktor�i�verdens-
økonomien.�I�1913�var�landet�verdens�førende�eksportør�af�korn,�æg�og�hør�(Koefoed�
1932:�452).

I�begyndelsen�af�1900-tallet�beskrev�den� russiske�økonom�M.N.�Sobolev� smør-
eksportens�betydning�for�Sibirien�således:�Ganske�få�år�efter�sin�start�havde�den�sikret�
Sibirien�en�tilførsel�af�guld,�som�overgik�indtægterne�fra�det�guld,�der�blev�udvundet�af�
Sibiriens�guldminer�(Alekseeva�1993:8).�Denne�konstatering�havde�både�en�direkte�og�
en�indirekte�dimension.�Dels�var�der�tale�om�kendsgerninger,�dels�pegede�udviklingen�
på,�at�russisk�og�sibirisk�landbrug,�hvor�forsømt,�primitivt�og�lidet�agtet�det�end�havde�
været,�meget�vel�kunne�være�kilde�til�en�produktion�og�handel,�som�var�guld�værd.

Verdenskrigen�og�revolutionen�fik�katastrofale�følger,�også�for�den�sibiriske�smørin-
dustri.�Først�i�1960erne�var�produktionen�igen�af�et�omfang�som�umiddelbart�før�krigen.�
Størstedelen�af�den�gik�nu�til�at�dække�efterspørgselen�på�det�russiske�hjemmemarked,�
og�eksport�i�større�stil�var�der�ikke�længere�tale�om�(Mote�1976:�317).�

Mens�smøreksporten�stod�på,�var�den�også�for�udefrakommende�af�stor�betydning.�
Udenlandske�mejerister,�smøropkøbere�og�smøreksportfirmaer�strømmede�til�Sibirien�i�
stort�tal.�Blandt�dem�var�andelen�af�danskere�betydelig,�hvorefter�kom�englændere�og�
tyskere.�De�udenlandske�firmaer�eksporterede�smør�og�andre�produkter�som�æg�og�kød�
og�importerede�til�gengæld�mejeriinventar,�landbrugsmaskiner�og�kolonialvarer.�Danske�
smørfirmaer�var�de�første�til�at�lancere�det�sibiriske�smør�i�større�stil�på�verdensmarkedet,�
og�indtil�Første�Verdenskrig�satte�en�stopper�for�Ruslands�eksport�af�smør,�var�danske�
firmaers�andel�i�den�sibiriske�smøreksport�større�end�andre�landes,�trods�stærk�konkur-
rence�fra�engelsk�og�russisk�hold.�Det�største�smøreksportfirma�overhovedet�i�Sibirien�
var�det�danske�Det�Sibiriske�Kompagni,�hvis�direktør�var�H.P.�Hjerl�Hansen�(Gorjuškin�
1991:�149).�Ifølge�en�nyere�russisk�kilde�stod�Det�Sibiriske�Kompagni�for�25�%�af�den�
sibiriske�smøreksport�(Bočanova�1995:�94).�Erik�Plum�skriver�i�sin�bog�Russisk Han-
delskompagni A/S,�1915-22,�at�smørfirmaerne�Det�Sibiriske�Kompagni�og�Th.�Lund�&�
Petersen�hørte�til�de�største�danske�foretagender�i�udlandet�efter�Store�Nordiske�Tele-
grafselskab�og�Det�østasiatiske�Kompagni�(Plum�1923:�10).�Et�konkret�fingerpeg�om,�
hvor�stort�danske�smørfirmaers�engagement�i�den�sibiriske�smør-�og�handelssektor�var,�
giver�den�sum,�Det�Sibiriske�Kompagni�rejste�i�erstatningskrav�til�sovjetmagten,�efter�
at�firmaets�værdier�var�blevet�konfiskeret�og�nationaliseret.�Det�var�på�26�mio.�kroner�
ud�af�et�samlet�erstatningskrav�fra�danske�firmaer�og�privatpersoner�på�400�mio.�kroner�
(Hjerl�Hansen�1949:�297).

indledning
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11indledning

Smør�holdt�sit�indtog�på�verdensmarkedet�midt�i�1800-tallet.�Opfindelsen�af�cen-
trifugen�til�brug�ved�smørfremstilling,�andre�store�teknologiske�landvindinger�som�an-
læggelsen� af� jernbaner� og� oprettelsen� af� verdensomspændende� dampskibsruter� med-
førte,�sammen�med�industrialisering�og�urbanisering,�at�smør�blev�genstand�for�en�om-
fattende� verdenshandel.� Større� pengerigelighed,� ændrede� levevilkår� og� nye� kostvaner�
i�de� industrialiserede� landes�byer�gjorde� smør� til� en�eftertragtet�og�efterhånden�også�
selvfølgelig�ingrediens�i�husholdningen�hos�høj�og�lav.�Bønder�verden�over�kastede�sig�
over� mælkeproduktion,� moderne� mejerier� forarbejdede� mælken� til� smør,� og� små-� og�
storkøbmænd�tog�sig�af�handelen.�Smørhandel�var�gennemgående�en�hektisk�affære,�for�
varen�var�skrøbelig�og�krævede�hurtig�omsætning,�efterspørgselen�voksede�hastigt,�og�
konkurrencen�var�stor.�Handelens�centre�lå�i�Vesteuropa,�primært�England,�Tyskland�og�
Danmark.�I�lande�som�England�og�Tyskland,�hvor�industrialiseringen�var�mest�frem-
skreden,�var�der� ikke� tilstrækkelig�kapacitet� til� at�dække�efterspørgselen�på�hjemme-
markedet.�Import�var�påkrævet,�og�smør�fra�andre�vesteuropæiske�lande�som�Danmark,�
Irland,�Frankrig,�Holland�og�Finland�og�fra�de�russiske�østersøprovinser�og�europæisk�
Rusland�blev�genstand�for�en�livlig�handel�i�København�og�i�store�engelske�og�tyske�byer�
sammen�med�smør�fra�endnu�fjernere�egne�som�Nord-�og�Sydamerika,�New�Zealand,�
Australien�og�Sibirien.

Danmark�havde�siden�slutningen�af�1870erne�været�verdens�førende�smørekspor-
tør,�og�dansk�smør�og�danske�handlende�spillede�en�betydelig�rolle�i�den�internationale�
handel,�især�på�det�engelske�marked,�som�var�verdens�største.�Dansk�smør�dækkede�her�
næsten�halvdelen�af�efterspørgselen.�Når�også�København�blev�centrum�for�en�stor�smør-
handel,�skyldtes�det�ikke�manglende�kapacitet�til�at�dække�efterspørgselen�på�hjemme-
markedet,�men�at�danske�smørfirmaer�udover�at�handle�med�dansk�smør�også�handlede�
med�andre�landes�smør,�“fremmed�smør”,�som�det�kaldtes�i�fagsproget.�Det�blev�i�store�
mængder�solgt�på�det�tyske�og�engelske�marked�via�en�omfattende�transithandel�over�
København.�Danske�firmaers�handel�med�fremmed�smør�begyndte�med�svensk,�finsk�og�
baltisk�smør,�fortsatte�med�europæisk-russisk�og�ekspanderede�betydeligt�i�slutningen�af�
1800-tallet,�da�sibirisk�smør�kom�ind�i�billedet.

Bogens�tidsramme�er�tiåret�1895-1905.�Kendetegnende�for�dette�første�tiår�af�den�
sibiriske�smørbranches�historie�var�et�meget�højt�ekspansionstempo,�både�hvad�angik�
produktion,�eksport�og�territorier.�Der�var�tale�om�branchens�“Gründerzeit”.�Også�efter�
1905�ekspanderede�smørsektoren,�men�ikke�længere�i�samme�drastiske�omfang�og�tem-
po.�Endnu�et�kendetegn�var,�at�København�i�størstedelen�af�perioden,�indtil�1902,�var�
hoveddestination�for�den�sibiriske�smøreksport,�en�position,�som�det�engelske�marked�
herefter�overtog.�Efter�1905�blev�det�tyske�marked�efterhånden�næsten�lige�så�vigtigt�
som�det�engelske,�mens�det�danske�markeds�betydning�var�vigende.�Et�sidste�kendetegn�
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ved�tiåret�var,�at�Ruslands�finansminister�i�næsten�hele�perioden�(1892-1903)�hed�S.�Ju.�
Vitte.�Han�er�gået�over�i�historien�som�hovedarkitekten�bag�det�økonomiske�opsving�i�
Rusland�i�tiårene�op�til�verdenskrigen.

Geografisk�set�koncentrerer�bogen�sig�om�stationsbyen�Kurgan�og�omegn�i�guver-
nementet�Tobolsk,� hvor� den� sibiriske� smørproduktion� begyndte,� St.� Petersborg,� som�
var�sæde�for�tsarmagten�og�regeringen,�hvis�ministre�og�embedsmænd�trak�i� trådene,�
København,�som�var�den�sibiriske�smøreksports�hoveddestination�indtil�1902�og�hjem-
sted�for�de�mange�danske�smørfirmaer,�der�opererede�i�Sibirien�og,�som�det�sidste�punkt,�
London,�der�efter�1902�overtog�Københavns�rolle.

Om�det�lige�præcis�var�smør�fra�Kurganegnen,�der�blev�handlet�med�i�Danmark�og�
England,�er�underordnet.�Det�kurganske�smør�udgjorde�i�tidsrummet�1895-1905�under�
alle�omstændigheder� en�meget�betydelig�del� af�den� sibiriske� eksport�og� i� eksportens�
første�år�hovedparten.�

Moderne�russisk�smørproduktion�begyndte�i�europæisk�Rusland�mange�år�før�den�
sibiriske.�Herfra�kom�også�Kurganområdets�smørpionerer,�både�de�russiske�smørprodu-
center�og�handlende�og�de�danske�og�andre�udenlandske�eksportører.�Også�denne�bog�
tager�udgangspunkt�i�europæisk�Rusland.

På�baggrund�af�den�store�rolle�sibirisk�smør�spillede�lokalt,�nationalt�og�internatio-
nalt,�kunne�man�tro,�at�den�sibiriske�smørbranches�historie�var�velbeskrevet�i�den�viden-
skabelige�litteratur.�Det�er�den�imidlertid�ikke,�selvom�der�findes�nogle�få�fremstillinger�
og�delfremstillinger,� som�kaster�et�vist� lys�over�emnet� ( Janssen�1910;�Kalantar�1959;�
Makarov�1910,�1926;�Mote�1976;�Muraškincev�1902;�Pljaškevič�1924).�H.P.�Hjerl�Han-
sens�bog�fra�1949�Danske Pionerer i Sibirien�er�en�vigtig�kilde,�men�den�er�et�partsindlæg�
og�ikke�nogen�videnskabelig�undersøgelse.

Formålet�med�denne�bog�er�at�beskrive�den�sibiriske�smørbranches�historie�i�tiåret�
detaljeret�og�ud�fra�en�synsvinkel,�som�endnu�ikke�har�været�anlagt,�nemlig�ud�fra�et�per-
spektiv,�der�både�er�lokalt,�nationalt�og�internationalt.�Med�denne�synsvinkel�vil�jeg�gerne�
råde�bod�på�mangelen�på�detaljeret�og�dybtgående�viden�om�smørbranchens�udvikling,�
undersøge,�hvordan�det�kunne�lade�sig�gøre,�at�et�industrielt�og�landbrugsmæssigt�lidet�
avanceret�og�overvejende�naturalieøkonomisk�område�som�det�vestsibiriske�reagerede�så�
lydhørt�på�en�påvirkning,�der�udgik�fra�fjerne�og�mere�avancerede�afsætningsmarkeder,�
og�undersøge�samspillet�mellem�lokale,�nationale�og�internationale�aktører�og�interesser,�
idet�jeg�formoder,�at�den�sibiriske�smørbranches�udvikling�bedst�kan�belyses�ved,�at�alle�
disse�tre�komponenter�inddrages.�

Der�eksisterer�en�omfattende�videnskabelig�litteratur�om�russisk�økonomi�og�er-
hvervsliv�i�årtierne�frem�til�Første�Verdenskrigs�udbrud.�Blandt�de�teoretiske�overvejel-
ser�denne�litteratur�gør�sig,�er�der�en�række�problemstillinger,�som�jeg�har�inddraget�i�mit�

indledning
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13indledning

arbejde.�Et�af�hovedspørgsmålene�vedrører�statens�rolle�i�russisk�økonomi�og�erhvervsliv�
under�det�store�økonomiske�opsving.�Der�er�generel�enighed�blandt�historikere�om,�at�
den�russiske�stat�traditionelt�spillede�en�betydelig�og�ofte�så�dominerende�og�formynde-
risk�rolle�i�forhold�til�det�russiske�erhvervsliv,�at�det�stækkede�dets�udfoldelsesmuligheder.�
Når�det�drejer�sig�om�det�store�økonomiske�opsving�i�tiårene�før�verdenskrigen,�hersker�
der�imidlertid�en�vis�uenighed.�Nogle�historikere�som�Alexander�Gerschenkron�(1970)�
og�Peter�Gatrell�(1986)�mener,�at�staten�spillede�en�betydelig,�men�positiv�og�igangsæt-
tende�rolle�og�gav�det�russiske�erhvervsliv�større�råderum,�så�det�blev�mere�selvkørende,�
mens�andre,�som�Theodore�Von�Laue,�mener,�at�statens�rolle�som�dominerende�faktor�
blev�opretholdt�og�endda�styrket,�og�at�Vittes�finanspolitik�og�økonomiske�tænkning�
var�beslægtet�med�og�forløber�for�sovjetstatens�planøkonomi�(Von�Laue,�1963).�Andre�
spørgsmål�vedrører�det�udenlandske�engagement,�omfanget�af�de�vestlige�aktiviteter�og�
investeringer,�vestlig�kapitals�betydning�og�betydningen�af�vestlig�teknologi�og�anden�
know-how.�Det�drejer�sig�endvidere�om�at�vurdere,�hvor�fordelagtigt�det�var�for�vestlige�
forretningsfolk�at�operere�i�Rusland,�og�hvilken�risiko�engagementet�indebar,�samt�at�
vurdere,�om�den�vestlige�økonomiske�aktivitet�var�dominerende�og�bestemmende,�om�
den�var�sin�vestlige�baggrunds�forlængede�arm,�eller�om�den�udviklede�sig�på�et�selvstæn-
digt� russisk� grundlag� og� blev� en� del� af� den� interne� økonomis� system� og� dynamik.� I�
forlængelse�heraf�ligger�spørgsmålet,�om�det�udenlandske�engagement�var�en�hindring�
for�lokal�produktion,�handel�og�eksport,�eller�om�det�virkede�igangsættende,�fornyende�
og�ansporende.�Var�der� tale�om�vestlig�Klondyke-virksomhed�eller� et�gensidigt�beri-
gende�foretagende?�Forholdt�det�sig,�som�Det�Sibiriske�Kompagnis�direktør�H.P.�Hjerl�
Hansen�skrev�i�1940erne,�at�der�var�tale�om�et�“kulturarbejde”�til�gavn�for�den�stedlige�
befolkning,�om�en�form�for�“kolonisering”,�som�han�kaldte�det,�hvor�danskerne�stod�på�
lige�fod�med�russerne�og�ikke�havde�hverken�færre�eller�flere�rettigheder�(Hjerl�Hansen�
1949:�11,�15-16)?�Eller�havde�den�danske�politiker�Kai�Moltke�ret,�når�han�i�1953�hæv-
dede,�at�der�var�tale�om�et�simpelt�dansk�forsøg�på�at�“opnå�andel�i�det�koloniale�rov”,�og�
kaldte�Det�Sibiriske�Kompagnis�virksomhed�for�dansk�“Klondyke-spekulation�i�russiske�
rigdomme”�(Moltke�1953:�7,�10,�100-101)?�Eller�er�der�baggrund�for�at�konkludere�som�
den�sibiriske�historiker�L.M.�Gorjuškin,�der�i�lighed�med�de�fleste�sovjetiske�historikere�
siden�slutningen�af�1920erne�hævdede,�at�den�udenlandske�kapital�udbyttede�bønderne�
maksimalt,�hvorved�den�forcerede�den�sociale�differentiering�og�klassemodsætningernes�
vækst�på�landet�og�i�sidste�ende�fremmede�væksten�af�de�økonomiske�og�sociale�vilkår,�
som�førte�til�den�socialistiske�revolutions�sejr�i�det�sibiriske�bondeland�(Gorjuškin�og�
Sagajdačnyj�1983:�225)?�

Ud�over�eksisterende�fremstillinger�og�delfremstillinger�af�den�sibiriske�smørsek-
tors�historie�bygger�bogen�på�et�stort�materiale�fra�danske�arkiver:�Rigsarkivet�(Køben-
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havn), Erhvervsarkivet (Århus) og H.P. Hjerl Hansens efterladte forretningsarkiv (Vad-
søgård, Hjerl Hede) og fra russiske arkiver: Det Statslige Russiske Historiske Arkiv 
(St. Petersborg), Moskvas Centrale Byhistoriske Arkiv, Kurgans Statsarkiv og Kurgans 
Egnsmuseums arkiv, på russiske publicerede og upublicerede embedsmandsrapporter og 
på datidens danske, russiske og engelske aviser og mælkerivæsenspresse. 

Detaljeringsgraden er høj. Det skyldes til dels, at udviklingen i den sibirske smør-
branche gik så hurtigt, at begivenhederne bogstaveligt talt snublede over hinanden. Men 
den høje detaljeringsgrad skyldes først og fremmest et ønske om at gå i både bredden og 
dybden med et underbelyst kapitel i Ruslands, Danmarks og den internationale handels 
historie, et ønske om at beskrive måden tingene foregik på, og ikke kun begivenheder og 
resultater, og et ønske om at beskrive den virksomhed, nogle af foretagendets vigtigste 
personer udøvede, for hermed at kaste lys over menneskers hensigter og handlinger, som 
er særligt betydningsfulde under et nyt erhvervs opståen og tidlige ekspansion. 

Denne bog bygger på en ph.d.-afhandling, som blev forsvaret ved Odense Univer-
sitet i juni 2002. Jeg er mange mennesker i Danmark, Rusland og England tak skyldig 
for deres medvirken. Det gælder min vejleder, professor Bent Jensen, Syddansk Uni-
versitet, Odense, direktør Svend Larsen og forskningsleder Harald von Hielmcrone, 
Statsbiblioteket, områdeleder Lilian Madsen, sektionsleder Ellen Knudsen, seniorfor-
sker Hans Jørgen Hinrup og andre kolleger på Statsbiblioteket, professor Morten Hviid, 
University of East Anglia, UK, Hjerl Fonden og direktør Poul Buskov, Hjerl Hede, Olga 
Muraško og Nikolaj Krenke, Moskva, A.V. Guterc, Moskva, Sally Laird, Ebeltoft, Boris 
Weil, København og Poul Pedersen, Århus. En særlig tak til direktør Nadežda Novikova 
og overarkivar Nina Krylova, Kurgans Statsarkiv, og til journalist og lokalhistoriker B.N. 
Karsonov, avisen Kurgan i Kurgancy, Kurgan.

Til sidst mange tak til Statsbiblioteket, Forskningsrådet for Kultur og Kommuni-
kation og Aarhus Universitets Forskningsfond for støtte til udgivelsen og til professor 
Peter Ulf Møller, Aarhus Universitet, uden hvem denne bog ikke var blevet til noget.

 
 Århus, september 2007

indledning
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15et springbræt

kapitel 1

et springbræt 
Da mejeribaseret smørfremstilling begyndte i Vestsibirien midt i 1890erne, havde man 
allerede i nogle årtier fremstillet mejerismør i europæisk Rusland til hjemmemarkedet 
og til eksport. Her begyndte smørproduktionen midt i 1800-tallet i de nordlige europæ-
isk-russiske guvernementer Tver, Novgorod, Vladimir, Jaroslavl, Vologda og Kostroma 
og fik hurtigt stor økonomisk betydning for landbrug, landbrugsindustri og handel. 1

En stor del af den vestsibiriske smørsektors pionerer, heriblandt mange danske, 
begyndte deres virke i europæisk Rusland. Med erfaringerne herfra in mente og i forvis-
ning om, at de sibiriske perspektiver var langt større, drog de i 1890erne østover. Smør-
sektoren i europæisk Rusland var, med et udtryk direktøren for det danske smørfirma 
E.F. Esmann, H.P. Hjerl Hansen, brugte i sin bog om sit eget firmas virke i europæ-
isk Rusland og ekspansion til Sibirien, et “springbræt” for den moderne sibiriske smør-
sektors foregangsmænd. Derfor tager også denne bog afsæt i den europæisk-russiske 
smørsektor.

Men først en kort indføring i russisk smørkultur før mejeribruget. Traditionel rus-
sisk smørkultur adskilte sig nemlig fra de vesteuropæiske landes, hvilket var en af grun-
dene til, at Rusland hurtigt blev en stor smøreksportør.

russisk smørkultur før mejeribruget

Kvæghold med henblik på handel med huder, skind og kød spillede fra tidernes morgen 
en regionalt varierende, men ofte vigtig rolle for russiske bønder. Komælk blev derimod 
sjældent brugt til andet end gårdens eller godsets egen forsyning med mælk og mælke-
produkter som fløde, sur fløde, kvark og smør. Der blev fremstillet to forskellige slags 
smør: fint bordsmør og groft køkkensmør. Det fine smør blev sat på bordet ved festlige 
lejligheder og højtider og gik under navnet flødesmør (slivočnoe maslo). Det blev frem-
stillet i to udgaver: sødt smør (sladkoe maslo) af usyrnet, usaltet fløde og syrnet smør 
(smetannoe maslo) af syrnet, usaltet fløde. 

I køkkenet brugte russiske husmødre det såkaldte smeltesmør (toplennoe maslo). 
Det var groft og fedtet og kunne ikke spises råt, fordi det i fersk form smagte grimt. Til 
gengæld var det særdeles velegnet til madlavning og bagning. Det blev fremstillet ved, 
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16 kapitel 1

at mælk blev hældt op i små lerkrukker og skummet, når der havde dannet sig fløde. 
Fløden blev hældt over i en større krukke, hvor den blev kærnet ved omrøring med en 
pind med ombøjede grene. Når fløden var kærnet til smør, blev kærnemælken hældt fra. 
Ny fløde blev så efterhånden hældt på, og der blev kærnet videre. Til sidst blev smørret 
samlet i en gryde og sat i ovnen. Når det var smeltet, blev det hældt over i en ny beholder, 
hvor det stivnede (Segelcke 1881). Det var kvinderne på bøndergårdene, der stod for 
fremstillingen, og det var et højt skattet produkt i husholdningen. I europæisk Rusland 
var det sidst i 1890erne, ti år efter at man var begyndt at fremstille moderne mejerismør, 
stadig svært at finde en husmor, som frivilligt gik med til at lave mad med moderne 
smør. Det blev ikke fundet drøjt og fedt nok, og det var alt for dyrt, skrev en af Ruslands 
førende smøreksperter (Riffestal’ 1899: 18). 

Smeltesmørret var en vigtig vare på hjemmemarkedet og i udenrigshandelen. Hjem-
memarkedshandelen vandt for alvor frem i 1800-tallets første årtier, og i 1852 blev smelte-
smørret for første gang registreret som eksportvare (Stepanovskij 1912: 148).

Handelen med smeltesmør foregik ved, at bøndergårdene solgte overskudssmør videre 
til omrejsende opkøbere eller direkte til kunderne på markeder i små og større byer. Store 
købmænd og handelshuse opkøbte desuden smeltesmør i stor stil på markederne, samlede 
det i store partier, smeltede det om i særlige smelteovne og fjernede urenhederne ved sining 
(Makarov 1910: 43). Det rådede bod på, at de hygiejniske forhold på gårdene som regel 
var elendige og smørret fyldt med urenheder. Omsmeltningen gjorde det så holdbart, at 
det kunne transporteres over store afstande, under de mest ukomfortable forhold, uden 
at fordærves. Det blev fragtet fra alle egne af Rusland til landets store markeder, især det 
største i Nižnij Novgorod. Herfra gik det videre til afsætning i de større russiske byer eller 
til udskibningshavnene i det sydlige Rusland, hvorfra det blev fragtet til Konstantinopel og 
Donau- og Middelhavsegnene. I 1864 nåede eksporten af smeltesmør op på 131.657 pud 
(2.157 ton; 1 pud = 16,38 kg). Herefter begyndte den europæisk-russiske andel at falde 
i takt med, at mejeribaseret oste- og smørproduktion vandt frem. Den sibiriske andel af 
eksporten blev ved med at vokse og nåede op på omkring 300.000 pud (4.914 ton) i 1894, 
hvorefter den begyndte at falde til fordel for eksport af moderne mejerifremstillet smør 
(Makarov 1910: 32-33). 

Der var også finsk smør på det russiske marked. Det var både syrnet og saltet og gik 
til en lille kundekreds i hovedstæderne (St. Petersborg og Moskva). Det var mere holdbart 
end det usaltede russiske, men det blev anset for at være mindre fint og velsmagende og 
anvendtes udelukkende til madlavning (Vereščagin 1870: 4). 

For et russisk publikum var fint smør det samme som usaltet smør. 
Måderne, hvorpå man midt i 1800-tallet anvendte smør i Rusland og Vesteuropa, 

var slående forskellige. Det konstaterede en af russisk mejeribrugs foregangsmænd, N.V. 
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17et springbræt

Vereščagin, under en studierejse i Tyskland i 1868. Fine smørsorter var hvermandsspise i 
Vesteuropa, og om det var saltet eller ej gjorde ikke den store forskel, selvom usaltet fransk 
smør især i London gik for at være det fineste. Det vesteuropæiske smør smagte alt sammen 
udmærket og kunne både bruges til madlavning og smøres på brødet og spises i fersk form. 
I Rusland var der ingen dagligdags folkelig tradition for at smøre smør på brødet. Det var 
en luksus, man kun tillod sig ved festlige lejligheder. Til gengæld var tilberedt russisk mad 
mere fedtholdig end den tilsvarende vesteuropæiske (Vereščagin 1870: 1-4).

Mere udbredt brug af flødesmør fandt kun sted på godser og hos et lille og eksklusivt 
hovedstadspublikum. Til gengæld var smørkulturen her lige så raffineret som den finere 
madkultur, den var en del af. I 1861 udkom en kogebog af Elena Molochovec, som var 
meget populær og blev genoptrykt i utallige oplag før 1917 (i alt i 295.000 eksemplarer). 
Molochovec anbefalede læserne at beværte gæsterne til aftenteen med kiks, rugbrød, hvede-
brød og franskbrød, skinke, kalvekød, oksekød, hare, kylling og kalkun, svejtserost, russiske 
oste, flødeost, hjemmelavet ost og grøn ost, alt sammen med sødt flødesmør, parmesansmør 
og citronsmør til eller smør med mandler, valnødder eller pistacie – og endelig syltetøj, frugt 
og kager (Molokhovets 1992: 114-15).

Indholdsmæssigt adskilte det russiske køkken sig ikke fundamentalt fra andre præindu-
strielle landes køkkener på samme breddegrader, men der gjorde sig en strukturel særegen-
hed gældende, som var religiøst betinget. I overensstemmelse med den ortodokse kirkeka-
lender var kirkeåret inddelt i fastedage (postnye dni) og køddage (mjasnye dni). På årets 
næsten 200 fastedage måtte de troende ikke spise kød eller andre animalske produkter, 
herunder mælkeprodukter, men brugte planteolier i stedet for smør. Det betød, at det russi-
ske køkken udviklede to parallelle og specialiserede retninger: Fastemenuer og kødmenuer, 
som afløste hinanden i takt med faste- og kødperiodernes skiften (Molokhovets 1992: 4, 
13). Brugen af flødesmør og andre mælkeprodukter var derfor ujævn i tid og begrænset i 
omfang. Det eneste smør, der var tilstrækkelig jævn efterspørgsel på, og som var holdbart 
nok til, at produktion i større stil og med hjemmemarkedshandel og eksport for øje kunne 
lade sig gøre, var smeltesmør.

1860erne: de første osterier

Det produkt, man fremstillede på Ruslands første mejerier, var derfor ost. I 1795 indret-
tede fyrst Meščerskij et osteri på sit gods i guv. Tver. Det var det første rationelt indret-
tede mejeri i Rusland. Langsomt fulgte flere godser i egnene omkring Smolensk, Volog-
da, Tver, Vladimir og Nižnij Novgorod og også i Kaukasus Meščerskijs eksempel, så der 
midt i 1800-tallet var et par dusin ostemejerier i Rusland. En del osteprodukter blev 
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eksporteret. Gedeost fra de sydlige egne gik til Tyrkiet og Balkan og russisk svejtserost 
fra europæisk Nordrusland til England (Stepanovskij 1912: 149; Pakhomoff 1900: 3). 

Udbuddet af russiskproducerede oste på hjemmemarkedet var begrænset og kunne 
ikke tilfredsstille efterspørgselen, som blev dækket ved import, fortrinsvis af fine svejt-
seroste fra Vesteuropa, som gik til et eksklusivt publikum i hovedstæderne. Importen 
oversteg langt eksporten (Stepanovskij 1912:150). En opgørelse fra tiden 1861-1870 vi-
ser, at der i gennemsnit pr. år blev udført 10.460 pud ost (171.335 kg) og indført 44.145 
pud (723.095 kg) (Vestnik finansov, 1902, 18: 176).

Før de store landboreformer i begyndelsen af 1860erne tilhørte størstedelen af 
landbrugsjorden i europæisk Rusland store godser. Bønderne dyrkede deres jordlodder, 
som de havde råderet over og ikke ejendomsret til, inden for rammerne af det uudskifte-
de og omfordelende landsbyfællesskab. På grund af livegenskabet måtte bønderne dyrke 
både deres egen jord og godsernes, der således havde gratis arbejdskraft til rådighed. Som 
regel dyrkede både godsejere og bønder jorden ekstensivt og uden brug af gødning. Ager-
brug var fremherskende. En stor befolkningstilvækst (fra 68 mio. indbyggere i 1858 til 
125 mio. i 1897 – Pipes 1974: 167), kombineret med ekstensive driftsformer, betød imid-
lertid begyndende udpining af jorden. Bønder og godser blev tvunget til i det mindste at 
gøde, og antallet af kreaturer voksede. Kvæget regnede man dog ikke for stort andet end 
en automatisk gødningskilde, som man fik lidt mælk fra til at dække husbehov. Mangel på 
pleje og især vinterfoder betød, at kreaturerne “snarere lignede skeletter end dyr,” når for-
året kom, “og kun takket være de vide græsgange og deres overflod af godt græs lykkedes 
det dem ikke alene at redde livet, men også at komme sig i løbet af sommeren og få samlet 
kræfter til næste vinters udhungring” (Riffestal’ 1899: 6). Livegenskabets ophævelse og de 
øvrige landboreformer, som gennemførtes i begyndelsen af 1860erne, ændrede grundlaget 
for at drive landbrug alene af den grund, at godsernes arbejdskraft ikke længere var gratis. 
Mange godsejere måtte sælge jord fra, forpagte den bort til bønder eller gå over til mere 
intensive driftsformer. I begyndelsen benyttede de sig af de to første muligheder, men da 
det i længden ikke var nok, fik de øjnene op for kvæget som kilde til ekstraindtægter ved 
forarbejdning af mælk. Stadig flere godser åbnede osterier og begyndte at fremstille rus-
siske svejtseroste. Mælken kom først og fremmest fra egne besætninger, i mindre grad fra 
omkringliggende bøndergårde (Riffestal’ 1899: 9-10, 19-20). 

Mange osterier havde startvanskeligheder. Både høj og lav så på kvæget og arbej-
det med det med foragt, og professionel kvægpleje var et ukendt fænomen (Riffestal’ 
1899: 61). Godsernes kvægbesætninger var som regel ikke store nok til, at der kunne 
fremstilles solide mængder ost, og bøndergårdenes mælk var som regel for dårlig til, 
at den kunne anvendes i større omfang. Mange godser havde ikke kapital nok til at 
anlægge veludstyrede mejerier og ansætte udenlandske ostemestre, som var nødvendige, 
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fordi indenlandsk ekspertise manglede (om svejtsiske ostemestre i Rusland, se Tschudin 
1990). Der var endnu kun ganske få jernbanelinjer, transporten ad hovedtransportå-
rerne, floderne, var langsommelig og vejene dårlige og i perioder ufremkommelige på 
grund af vand og mudder. Sidst, men ikke mindst, viste det sig, at de hjemlige kunder 
fandt svejtseroste for stærke. De egnede sig derfor bedst til eksport. For at imødekomme 
hjemmemarkedet begyndte mange osterier at fremstille hollandske oste, hvis mildhed 
passede bedre til det russiske publikums smag (Riffestal’ 1899: 9-10, 19-20).

1870erne: de første smørmejerier  

I løbet af 1870erne begyndte de praktiske og religiøse hindringer for fremstilling og for-
brug af smør i større stil at vige. Nyanlagte jernbanelinjer mindskede transporttiden mellem 
landområder, byer og hovedstæder. Jernbanetransporten var både hurtigere, billigere og sik-
rere end tidligere transportformer og virkede befordrende på industri og handel og også på 
mælkerivæsenet. Smør kunne nu nå frem til de større byer og hovedstæderne i langt friskere 
tilstand end tidligere. Osterierne gik derfor over til også at fremstille smør, selvom ostepro-
duktionen stadig var dominerende. Et bredere publikum blev interesseret i den ny vare og 
fik en mere kritisk holdning til smeltesmørret. Samtidig var der, især i byerne, en tendens 
til en mere skødesløs holdning til den religiøse regulering af madkulturen (Molokhovets 
1992: 13). Udviklingen afspejlede sig i en stigning i eksporten af ost og smør, herunder også 
mejerifremstillet smør, og i en nedgang i importen. Den altovervejende del af eksporten af 
ost og mejerismør gik til andre lande end Finland, primært England, dernæst Tyskland. Stør-
stedelen af smeltesmørret havnede i Konstantinopel. De importerede produkter stammede 
primært fra Finland (Stepanovskij 1912: 153).

n.v. vereščagin. andelsmejerierne

Kilden til den voksende eksport var det fundament til en solid europæisk-russisk 
mejerisektor, som blev lagt i løbet af 1860-70erne, og som først og fremmest bestod 
af privatmejerier, anlagt af godsejere og storkøbmænd. Men der blev også gjort ihær-
dige forsøg på at opbygge en andelsmejerisektor. Den mest fremtrædende foregangs-
mand på både det private som det andelsbaserede område var den adelige godsejer N.V. 
Vereščagin (1839-1907), en bror til den kendte maler V.V. Vereščagin. 

N.V. Vereščagin overtog i begyndelsen af 1860erne ansvaret for familiegodset Per-
tovka ved Šeksnafloden i distriktet Čerepovec i guv. Novgorod. Som led i en tiltrængt 
modernisering af godsets drift satte han sig for at etablere et gårdmejeri. I 1865 rejste 
han derfor til Svejts og studerede osteproduktion på svejtsiske andelsosterier. Han fik 
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N.V. Vereščagin, grundlæggeren af det russiske mælkerivæsen (A.V. Guterc’ privatarkiv, Moskva).  
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