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Forord

Denne bog om økonomisk og teknologisk historie bygger på at enkelte indi-
vider og firmaer navnlig er historisk interessante i det omfang de kan bruges
som eksempler på det overordnede og generelle. Ejerskab, købekraft og an-
den indflydelse på det økonomiske liv er mindst lige så meget roller som de
er rum for suveræne handlinger. Organisations- og incitamentstrukturer er
ganske stabile. Historien skabes gennem så mange individuelle valg at tilfæl-
digt betingede variationer i valgenes grad af økonomisk rationalitet eller kul-
turel konformitet ikke ændrer det overordnede udfald. Den enkeltes subjekti-
ve frihed giver mening i eksistentiel forstand, men har kun en ret beskeden
plads i bagudrettede analyser af det kollektive livs strukturer og dynamik.

Dette gælder ikke kun på økonomiens, men også på teknologiens område.
For det første stimuleres teknologisk kreativitet af økonomiske incitamenter
og er derfor afhængig af den økonomiske sfæres målrettede, maksimerende
adfærdsmønster. For det andet kanaliseres og begrænses den teknologiske
kreativitet af den allerede eksisterende teknologis fysiske og kundskabsmæs-
sige rammer. Denne påstand er ikke en fornægtelse af kreativiteten, blot en
påpegning af at udviklingen manifesterer sig gennem strukturerede artefakter:
håndgribelige ting og processer, store fysiske og økonomiske mængder som
ikke kan flyttes eller omdirigeres vilkårligt, men tværtimod sætter dagsorde-
nen for de enkelte mennesker. Disse har hverken hver især eller sammen med
deres gruppefæller skabt denne virkelighed. De fødes og opdrages ind i den
og når kun at gøre sig selv lidet gældende, endda på i vidt omfang givne
præmisser, med begrænsede valgmuligheder.

Selv om der ikke er tale om nogen eksistentiel form for determinisme –
dette er historie, ikke livsfilosofi - vil nogle sikkert synes det er et gråt bud-
skab. Som om historien ikke skabes af mennesket. Men det er ikke hensigten
at sprede tristesse. Skal man endelig tale om en subjektiv motivering for dette
arbejde, et holdningspræget grundlag, er det en afstandtagen fra den endnu
hos mange, også i forskningsmiljøet, fremherskende opfattelse: at de teknolo-
giske fremskridt skyldes store og enestående mænds heroiske gerninger.

Modsat denne forståelse kan bogen, håber jeg, læses som et argument for
at det er de almindelige teknikere og arbejdere - ikke forstået som en for-
skelsløs masse, men dog oftest som anonyme hverdagsmennesker - der opret-
holder og videreudvikler samfundets teknologiske struktur. Hverdagslivet,
afhængigt som det er af de givne rammer og betingelser, er det egentlige liv,
selv for dem der bagefter, fordi deres indsats rager op over det gennemsnitli-
ge, hyldes som helte og genier. Teknologiens dobbeltkarakter af variérbar
rutine og kanaliseret kreativitet er bogens centrale tema.
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Teksten er med enkelte, ganske små justeringer, rettelser og tilføjelser iden-
tisk med min PhD-afhandling, udarbejdet og bedømt (1996) ved Københavns
Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Historie. Jeg havde her
det store held at oppebære et kandidatstipendium fra 1992 til 1995. Jeg har
nydt megen værdifuld støtte fra mit ansættelsessted. Især hjælpen fra min
faglige vejleder, lektor, dr.phil. Ole Hyldtoft, må fremhæves. Han har gen-
nemlæst og kommenteret hvert kapitel, både med henblik på de store linjer og
detaljerne. Hans grundige, altid konstruktive kritik har været til meget stor
nytte for mig.

Jeg takker de firmaer og organisationer der har givet mig særlig tilladelse
til at benytte normalt lukkede arkivsamlinger på Statens Erhvervshistoriske
Arkiv: MAN B&W Diesel A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S (nu li-
kvideret), Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Forening for
Skadesforsikring (SKAFOR).

Publiceringen er gjort mulig gennem støtte fra Professor Ludvig Wimmers
og Hustrus Legat og fra Landsdommer V. Gieses Legat.

                      Københavns Universitet, Amager,  d. 15. juni 1999

                      Jan Pedersen
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1. Indledning

Formålet med denne afhandling er at frembringe øget indsigt i maskinindu-
striens historie, i særdeleshed den teknologiske udvikling. Det sker gennem
studiet af et enkelt firma, B&W, der er egnet til også at belyse nogle vigtige
generelle forhold.

Teknologiens historie handler om forandringer i den praktiske, stoflige
side af produktion og forbrug og om vilkår og motiver for de i disse processer
involverede grupper og personer. Teknologien og dens forandring er på en
gang en kilde til økonomisk vækst og ændrede materielle levevilkår, og den er
en integreret bestanddel af livsform og tænkemåde.

Afhandlingen beskriver hvordan man i fortiden konkret bar sig ad med at
udnytte og udvikle den maskinindustrielle teknologi. Da det er en historisk
undersøgelse, lægger jeg særlig vægt på at forstå forholdet mellem tilstand og
forandring, herunder forholdet mellem brud og kontinuitet. Hvad der fra én
synsvinkel udgør en større, måske pludselig kvalitativ forandring, kan i et
mere langsigtet perspektiv ofte opfattes som en mindre tilpasning eller et
behersket skridt fremad på en jævn udviklingsvej.

Andre har påvist hvordan de teknologiske determinanter for økonomisk
vækst har gennemgået adskillige bemærkelsesværdige transformationer i
løbet af det seneste par hundrede år. Det ene ‘tekno-økonomiske paradigme’
har afløst det andet. Udtrykt så simpelt som muligt, inspireret af den gængse
opdeling af oldtiden efter teknologiske kriterier, er en industriel ‘jernalder’
(domineret af kul, jern, damp, tekstiler, værktøjsmaskiner) blevet afløst af en
‘elektro-alder’ (elektricitet, stål, interne forbrændingsmotorer, olie, kemi) og
herefter af en ‘info-alder’ (elektronik, computere, bio-teknologi). Foran-
dringerne har ikke kun været tekniske, men har berørt de økonomiske funkti-
oner, sociale institutioner m.m.1

Jeg tilslutter mig at sådanne tekno-økonomiske skift har fundet sted inden
for industrisamfundets rammer. Det er imidlertid de endnu mere langsigtede,
kontinuerlige momenter jeg betoner i afhandlingen. Min hovedtese er at la
longue durée, ikke kun for ældre og nyere tid, men også for tiden efter den in-
dustrielle revolution er en vigtig (men i det sidste tilfælde forsømt) forståel-
sesdimension. Teknologiens udvikling kan være et middel til at etablere en
sådan forståelse. Jeg forsøger at identificere de stabile elementer fra den tek-
nologiske sfære der kan gøre det meningsfuldt at betragte industrisamfundet
som én historisk epoke. Det er dog stadig forandringsprocesserne der beskri-
ves, blot med særligt henblik på den kontinuitet der også er en del af disse.

Foruden den almene forestilling om vigtigheden af de lange, stabile linier
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i historien er Nathan Rosenbergs begreb om teknologisk konvergens2 en cen-
tral teoretisk kilde. Rosenberg beskriver hvordan industriens mekanisering og
det voksende forbrug af maskinelle investerings- og konsumgoder har med-
ført at forskellige firmatyper, selv om de fremstiller forskellige produkter,
efterhånden har etableret et vidtgående teknologisk fællesskab omkring ma-
skinteknikken.

Jeg vil i afhandlingen udstrække argumentet yderligere ved at vise at ma-
skinteknologiens homogenitet ikke kun gælder inden for industrisektoren på
et givet tidspunkt, men også i den diakrone dimension.

Teknologihistorie
Interessen for at nå til en dybtgående og kritisk forståelse af teknologiens
rolle i historie og samfund har næppe tidligere været så stærk som nu. Ud-
viklingsrytmen er hastig, og samfundet står over for en række alvorlige pro-
blemer der på den ene eller den anden måde er relaterede til teknologi. Efter
verdensbillede og temperament kan man overvejende opfatte teknologiske
tiltag som årsag, løsning eller lapperi på problemerne. De fleste der tænker
over disse spørgsmål, kan blive enige om at enkle svar ikke gives, og at tek-
nologi hverken er frelse eller fortabelse, men givetvis en vigtig side af det
menneskelige samfund.

Denne opfattelse er også grundtonen i den dominerende retning inden for
historiske studier i teknologi. Tidligere var der tendenser til at anskue tekno-
logi som enten en determinerende førsteinstans, som mystisk residualkategori
(‘black-box’) eller som skuffedarium med blandet indhold, hvortil der kunne
henvises efter behov. Kritikken af disse tendenser har, sammen med den sti-
gende almene interesse for området, ført til at ‘teknologihistorie’ har antaget
karakter af en selvstændig subdisciplin, med ambitioner hos udøverne om en
central, højtstående placering i historiefagets specialiseringsmæssige hierarki,
på linie med økonomisk, politisk og social historie.

I de teoretiske og programmatiske skrifter3 lægges ofte stor vægt på at gå
på tværs af konventionelle grænser for at spore de mange tråde der går fra
teknologi til alle mulige andre sider af det sociale liv. Teknologien er, især for
nyere tids vedkommende, en foretrukken heuristisk nøgle i forsøget på at
skelne mønsteret i samfundets seamless web, men opfattes ikke som en meta-
fysisk størrelse der repræsenterer Historiens kvintessens.

Profileringen af den dominerende teknologihistoriske retning, kontekstua-
lismen,4 sker til tider ved hjælp af fjendebilleder.5 Det vigtigste af dem, ‘tek-
nologideterminisme’, er når man opfatter teknikken som den historiske udvik-
lings primus motor, hvis egen kerne simpelthen er viljen og evnen til at drage
størst mulig praktisk nytte af de materielle og åndelige ressourcer der er til
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rådighed. Den mest nærliggende teknologihistoriografiske stilart er inter-
nalisme. Politiske og sociale forhold spiller her ingen eller kun en beskeden
rolle i den historiske forståelse. Det er teknologien der bestemmer. Evt. kan
den bredere historiske tolkning endda være helt fraværende. Den internalisti-
ske teknologihistorie er så ikke deterministisk, men får et renlivet empirisk
præg. Man kan ikke fuldt ud opfatte den som videnskab, selv om den kan
være værdifuld som kildemateriale for den egentlige forskning.6

Efter min opfattelse indebærer mainstream-historikernes fundamentalisti-
ske afstandtagen fra deterministiske modeller selv en fare for at løbe ind i
erkendelsesmæssige blindgyder. Det de siger, er i sig selv rigtigt nok, men det
er også overfladisk, banalt og utilstrækkeligt. Et rendyrket kontekstualistisk
standpunkt er i slægt med en naiv form for positivisme, med alt for optimisti-
ske forhåbninger om en glasklar, ligetil overensstemmelse mellem tegnet og
det betegnede. Dette håb eller ønske er imidlertid slet ikke relevant i forhold
til hovedformålet med historiske undersøgelser, nemlig at påvise og forklare
væsentlige forandringer i samfundets indretning over længere tidsforløb.
Analyseprocessen er ikke og kan ikke være en mekanisk virkelighedsspejling;
det er derimod en sproghandling, hvis succeskriterium består i at der til-
vejebringes en kortfattet, overgribende og derfor reduktionistisk forklaring på
en omfattende og sammensat helhed. Dette kan kun vanskeligt lade sig gøre
uden at indlejre determinerende kræfter i den historiske narration.

En teknologi, forudsat den har en vis almen udbredelse og betydning, har
egenskaber der ikke blot afhænger af den aktuelle sociale og økonomiske
kontekst, men også af teknologiens indre strukturelle egenskaber, udviklet i
fortiden. Den kan studeres i sin egen ret uden at man nødvendigvis enten
kammer over i det antikvariske eller tvinges til konstant at vise dens livlige og
varierende interaktion med andre aspekter af samfundslivet.

Jeg mener kort sagt at maskinindustrien har sin egen historie. Den er ikke
autonom i et og alt, men dog relativt selvstændig.7 Den er mere end en tilfæl-
dig facet i et holistisk konciperet system hvis indretning er så stort, sammen-
sat og udetermineret at det kun lader sig forstå brudstykkevis, i løsrevne ‘små-
fortællinger’. Maskinindustrien er en langtidsholdbar historisk realstruktur, en
bred, men samtidig unik faktor af gennemgående betydning i den store beret-
ning om det vestlige kapitalistiske industrisamfund.

B&W’s historie
Der kan opregnes adskillige grunde til at være opmærksom på B&W’s histo-
rie. Firmaet har været et af Danmarks industrielle lokomotiver i mere end
halvandet hundrede år. Efter oprettelsen i 1843 blev maskinfabrikken hurtigt
ledende i det endnu sparsomt befolkede københavnske industrimiljø, både i
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kraft af sin størrelse og teknologiske formåen. Gennem hele sin historie har
B&W været blandt de største industrifirmaer i Danmark, både målt efter ka-
pital og beskæftigelse.8

B&W var, i hvert fald indtil for få år siden, kendt af hvert barn i landet.
Det skyldtes ikke kun firmaets størrelse og den store offentlige opmærksom-
hed der siden Folkestrejken i 19449 var rettet mod de faglige klubbers rolle
som igangsætter af massestrejker. Den almindelige berømmelse skyldes fir-
maets produktion. I det 19. århundrede var B&W kendt i Europa, dels for sine
skibe og dampmaskiner, men måske navnlig for sin mælkecentrifuge, en af de
vigtigste maskininnovationer inden for fødevareindustrien. I vort århundrede
har B&W formået at placere sig som et internationalt kendt og anerkendt
skibsværft. Den fabrikationsgren der for alvor gav firmaet dets ry, var dog
dieselmotorerne. B&W har på dette område været både teknologisk og kom-
mercielt førende i en meget lang årrække. Gennem et omfattende licensnet har
B&W’s motordesign haft global gennemslagskraft.

Hele tiden har B&W medvirket til at forme den daglige tilværelse for
mange tusinde mennesker, først og fremmest de beskæftigede, men også dis-
ses familier, de beskæftigede i underleverandør- og aftagervirksomheder osv.

B&W er altså en ikke uvigtig del af den almindelige danmarkshistorie, og
det er da heller ikke første gang firmaet bliver gjort til genstand for en histo-
risk analyse. Tværtimod er det en af de mest grundigt og hyppigt skildrede
virksomheder i landet. De fleste tidligere bøger10 om firmaet er jubilæums-
skrifter. De rummer mange vigtige oplysninger, og den for genren karakteri-
stiske mangel på kritisk distance er harmløs og let at gennemskue. Forfatterne
til nyere artikler11 og en enkelt bog12 (også en festpublikation) om firmaet har
ikke fundet anledning til at anfægte de faktuelle sider af de gamle jubilæ-
umsskrifters fremstilling.

Hensigten er heller ikke denne gang et frontalt opgør med den hidtil frem-
herskende opfattelse. Selv om B&W som sagt er en vigtig dansk industrivirk-
somhed, er afhandlingens egentlige hensigt slet ikke at levere en ny, fuld-
stændig version af dens historie, men at vise et eksempel: et dybdeperspekti-
visk billede af maskinindustriens historie, en branches udvikling afspejlet i et
enkelt firma. Deraf følger at ikke alle sider af firmaets virke vil blive be-
handlet i et omfang der svarer til deres betydning for selskabet. Skibsværftets
forhold vil kun indgå når det er nødvendigt for at forstå hele firmaets udvik-
ling. Afhandlingens almindelige tematiske omdrejningspunkt, den teknolo-
giske udvikling, omfatter derimod ikke skibsbygningen.13
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Maskinindustrien: definition og betydning
Maskinindustriens rivende udvikling og vækst siden slutningen af det 18. år-
hundrede har været en vigtig del af samfundets udvikling i det hele taget. Den
har gennem de seneste 100 år været den største enkelte industrielle branche i
Danmark, og dens vægt har været stigende gennem tiden.14

Dertil kommer branchens særlige strategiske betydning. Produktions-
systemet kan opdeles i to ‘sektorer’. Nogle firmaer fremstiller og sælger kon-
sumgoder, andre kapitalgoder. Konsumgodevirksomheder er, for at kunne
producere, afhængige af maskinleverancer fra kapitalgodevirksomheder. En
del af disse lever endda helt eller delvis af at sælge til andre kapitalgo-
deproducerende firmaer.15 Den særlige værktøjsmaskinbranche producerer
således mest til andre maskinfabrikker.

Før industrialismen var de beskæftigede i industri, håndværk og landbrug
kun udstyret med en meget begrænset mængde kapitalgoder: Der blev kun i
beskedent omfang brugt mekanisk kraft og i det hele taget maskiner. Siden
har maskinanvendelsen været stærkt voksende, og det samme har arbejds-
kraftens produktivitet. Det skyldes ikke kun at man har fået flere maskiner.
Forestiller man sig at maskinernes art og kvalitet ikke forandrede sig væsent-
ligt, ville der være en bestemt, fast grænse for den stigning i produktiviteten
der skyldes øget anvendelse af realkapital. Den ville blive nået når der til
enhver arbejder var blevet anskaffet så stor en mængde maskineri og andet
udstyr at anskaffelse af mere ikke ville give en ekstra produktion der var stor
nok til at dække en passende forrentning (afskrivning) af de sidst indkøbte
kapitalgoder samt ydermere give en egentlig fortjeneste. Uddybningen af
kapitalen ville bremse op efterhånden som dens marginale afkast gik mod nul.
Endnu ved begyndelsen af det det 19. århundrede var den store engelske
økonom David Ricardo (1772-1823) og flere af hans samtidige åbne over for
tanken om at dette abstrakte stationary state-ræsonnement evt. kunne slå
igennem i virkeligheden.16

Den historiske udvikling har senere vist at produktionsapparatet stedse
undergår tekniske forandringer. Nogle af disse skyldes bestræbelser på at øge
arbejdsproduktiviteten, mens den øvrige del kan tilskrives opfindelsen af nye
typer af varer, der jo i mange tilfælde fordrer udvikling af nye produktions-
metoder, herunder nye maskintyper. I begge tilfælde fremstår maskinindustri-
el teknologiudvikling som en vigtig faktor i forbindelse med vedvarende
vækst og strukturel transformation i økonomien.

B&W: et gyldigt eksempel?
B&W har aldrig været nogen gennemsnitlig eller overhovedet typisk dansk
maskinfabrik, og man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved om firmaet er
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egnet som grundlag for en undersøgelse der sigter på generalisérbare resulta-
ter.

Ser man på den statistiske nomenklatur, er det end ikke indlysende at
B&W overhovedet tilhører ‘maskinindustrien’. Dette udtryk er gangbart i
dagligsproget, men dets indhold er faktisk ikke særlig præcist, og det eksiste-
rer ikke som tællingskategori. I den benyttede officielle statistik indgår B&W
i kategorien ‘Jernskibsværfter’.17

Min benyttelse af begrebet ‘maskinindustri’ omfatter fremstilling og repa-
ration af produktions- og transportmaskineri til industri, landbrug og entre-
prenørvirksomhed samt stationære og mobile kraftmaskiner og krafttransmis-
sionsmaskiner. Udenfor falder dog mindre og helt små kraftmaskiner, f. eks.
til husholdningsapparater, samt den højt specialiserede produktion af motorer
og andre dele til biler, lastbiler, traktorer, cykler o.l. Masseproduktion er ikke
noget generelt frasorteringskriterium, men den praktiske følge af den valgte
definition er unægtelig at der fokuseres på enkeltstyks- eller seriefremstilling.
Blandt de statistiske optællingsgrupper ses maskinindustrien fuldt og helt at
omfatte maskinfabrikker og maskinværksteder, idet man dog skal være op-
mærksom på at de i denne kategori medhørende støberier før i tiden også
fremstillede forskellige bygnings- og husholdningsartikler.18 Hvad forskellen
er på maskinfabrikker og maskinværksteder, er ikke helt klart, men statistik-
ken viser en tydelig forskel på den gennemsnitlige størrelse af dem.19 Man
kan antage at de oftest meget små maskinværksteder har været mest beskæfti-
get med reparationer og andre mindre bestillingsarbejder, men kun sjældent
haft en selvstændig fabrikation til et større marked.

I min her benyttede operationelle definition på maskinindustri indgår fra
den statistiske nomenklatur også dele af den elektrotekniske industri samt
dele af produktionen på skibsværfter og fabrikker for jernbanemateriel. Frem-
stilling af større våben, f.eks. maskingeværer eller artilleri, er i produktions-
teknologisk forstand vanskelig at skelne fra maskinindustri. På de fleste større
fabrikker og værker inden for næsten alle brancher vil der være særlige af-
delinger der tager sig af værktøjsfremstilling og maskinreparation, herunder
fremstilling af reservedele og forskellige egne småkonstruktioner. Denne
form for maskinindustriel produktion fanges kun af personalestatistikker, selv
om den næppe kan siges at være uvigtig i økonomisk og teknisk henseende.

På trods af de formelle uklarheder og reelle afgrænsningsvanskeligheder
står det alligevel nogenlunde klart hvad maskinindustri er, og at den ene side
af B&W’s produktion, maskinbygningen, klart falder inden for definitionen.
Men er B&W et muligt valg, kan det dog stadig være et dårligt valg. Firmaet
er atypisk på mange måder. Jeg mener alligevel at fordelene er større end
ulemperne. Størrelsen er en mulig indvending, idet både de fleste maskinfa-
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brikker og den gennemsnitlige maskinfabrik jo var langt mindre. Men faktisk
bestyrker B&W’s usædvanlige størrelse den generelle gyldighed af under-
søgelsens resultater vedrørende produktionsteknologi. Det hænger sammen
med kildesituationen. Oplysninger om produktionsapparatets sammensætning
eksisterer kun fra meget få virksomheder. Og hvis det overhovedet lykkedes
at opdrive data fra enkelte firmaer af gennemsnitlig størrelse, ville data-
mængden fortsat være så lille at troværdigheden ved en generalisering måtte
blive tvivlsom.

Fra B&W, derimod, rådes over store, komplette datasæt. Udviklingen kan
dokumenteres så grundigt og fuldstændigt som man med rimelighed kan for-
lange. Når en ny produktionsteknologi dukker op på så stor og avanceret en
fabrik som B&W, kan man med rimelighed antage at dateringen ikke ligger
meget senere end begyndelsestidspunktet for den generelle diffusion i dansk
maskinindustri. B&W har næppe særlig hyppigt været innovatorisk lateco-
mer. Det ligger i samme tankegang at B&W med sit meget store og alsidige
produktionsapparat er velegnet til at opfange fremkomsten af langt de fleste
fremstillingstekniske nyheder.

Omvendt kan man selvfølgelig tænke sig at hvad der først forekommer på
B&W og andre fabrikker med store ressourcer, i nogle tilfælde vil være meget
længe om at nå ud i den øvrige industri. Men B&W er så stor at man ikke
behøver nøjes med at se på selve forekomsten af ny type maskine eller værk-
tøj. Også spredningshastigheden kan inddrages. Når en vigtig produktionstek-
nik ikke bare forekommer, men forekommer i større omfang på B&W, er det
sandsynligt at den på samme tidspunkt også havde opnået betydning andre
steder. Resultaterne kan søges bestyrket gennem supplerende kilder, f.eks.
samtidige fagfolks beretninger eller synspunkter om tendenserne i den tekno-
logiske udvikling, tekniske lærebøger m.m.

Det er en underliggende forudsætning for B&W’s - eller en hvilken som
helst anden enkeltvirksomheds - mulighed for at tjene som mønstereksempel
at der i det lange løb er en høj grad af homogenitet i produktionsteknologien
på forskellige typer af maskinfabrikker. Antagelsen bygger på Nathan Rosen-
bergs tidligere refererede teori om teknologisk konvergens, ifølge hvilken en
maskinteknisk innovation der er opstået ét sted, forholdsvis hurtigt og frik-
tionsløst kan tilpasses og udbredes til andre områder.20 Empirisk bygger anta-
gelsen på at maskin- og værktøjsteknik i den ingeniørfaglige litteratur be-
handles som et hele, uden skelnen mellem fremstilling af dele til den ene eller
den anden type maskineri.

I andre henseender end den grundlæggende produktions- og komponent-
teknologi må det indrømmes at der kan rejses forbehold over for ek-
sempelværdien. Inden for sin særlige produktionsgren har B&W været ene-
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stående i Danmark og særdeles stærk på eksportmarkedet siden dieselmotoren
slog igennem som fremdrivningsmiddel for skibe. B&W er et godt eksempel
på en virksomhed der opererer inden for naval engineering, en verdensmar-
keds- og søfartsorienteret form for big business der traditionelt har spillet en
stor rolle i de europæiske lande, ikke mindst Skandinavien, England og Tysk-
land. I dette internationale perspektiv er B&W næppe atypisk.

Endelig kan man sige det er problematisk (men vanskeligt at undgå) at det
er de succesrige, længe overlevende firmaer der hver gang bliver udvalgt som
erhvervshistoriske cases, aldrig de kommercielle fiaskoer og kortlivede suc-
ceser, selv om de jo også kan have bidraget substantielt til den teknologiske
og økonomiske udvikling.21 Inden for B&W’s specielle gruppe er det imid-
lertid ualmindeligt at firmaer dukker op og forsvinder efter få år, så også i
denne forbindelse er der grænser for hvor atypisk B&W er.

Dette skal ikke tjene til at bortforklare. I bredeste almindelighed må man
naturligvis medgive at da B&W ikke er et ‘gennemsnitligt’ firma, er det heller
ikke ‘repræsentativt’ i statistisk forstand. Omvendt får skeptikerne imidlertid
lige så svært ved at komme uden om at mikrostudiets særlige dybdeperspektiv
ofte betales med denne omkostning - som på ingen måde kan siges at være for
stor. Det er ikke ualmindeligt at viden om det generelle, det universelle, det
kollektive bygger på studier af det særlige, det lokale, det individuelle. Når
erhvervshistorikeren udvælger et firma til en case study, svarer det til at zoo-
logen observerer og dissekerer et enkelt individ med henblik på at forstå
arten. Én blandt flere fænotyper er en rig kilde til viden om den fælles geno-
type.

Tidsmæssig afgrænsning
Linjerne bliver trukket tilbage til maskinindustriens opståen, både fra første
færd, dvs. i den industrielle revolutions England, og i det tidlige danske in-
dustrimiljø. B&W’s historiske udvikling skitseres fra selskabets start i
1840’erne. Den egentlige undersøgelse tages op fra 1875. Firmaet var, efter
mangeårig og kraftig vækst, overgået til aktieselskabsform i 1872. Fra dette
tidspunkt er der overleveret et fra år til år meget dækkende og ensartet kilde-
materiale, men for ikke at lade de tidsserier der bygges på, begynde i en over-
gangssituation vælges 1875 som udgangspunkt.

Tyngdepunktet er perioden fra den såkaldte anden industrielle revolution
omkring århundredeskiftet til slutningen af 1930’erne. Især lægges der vægt
på mellemkrigstiden. Denne periode, hvor B&W erobrede og konsoliderede
sin stilling som førende firma inden for store skibsdieselmotorer, er sparsomt
beskrevet i den almene teknologi- og industrihistorie. I dansk økonomisk
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historie har debatten om det industrielle gennembrud præget en stor del af
forskningsindsatsen.22

Behovet for en mere tilfredsstillende dækning af mellemkrigstiden er ikke
kun et spørgsmål om at udfylde et relativt tilfældigt hul i vor viden. Jeg har
ovenfor anført vendingen ‘den anden industrielle revolution’. Jeg ønsker ikke
at tage afstand fra dette begreb, men jeg mener at dets indhold, selv om det
utvivlsomt dækker over et virkeligt historisk vandskel, på mange måder er alt
for dårligt defineret og beskrevet. Fænomenet består, så vidt de rent industri-
elle forhold angår, i en serie vigtige teknologiske innovationer, både på pro-
dukt- og processiden, samt en betydelig nyudvikling inden for industriens
organisations-, ledelses- og kommunikationssystemer. I afhandlingen vil jeg
forsøge at påvise at denne fornyelsesproces udfoldede sig over et betydeligt
tidsrum og ikke kan betragtes som tilendebragt før i slutningen af 1930’erne.
Bag dette ligger selvfølgelig min opfattelse af at kontinuitetsaspektet hidtil
ikke har været tilstrækkeligt tilgodeset, heller ikke når det gælder den mel-
lemlangsigtede udviklingstendens med en tidsfrekvens på f.eks. et halvt hun-
drede år.

Der sættes punktum i 1939. B&W var da i store træk, inden for teknik,
organisation og personaleledelse, udviklet til en ‘moderne’ virksomhed, sådan
som vi genkender fænomenet fra størstedelen af efterkrigstiden. Den endelige
modning af det system som den anden industrielle revolution skabte, skete
efter besættelsen og gled efterhånden over i indledningen til en ny transfor-
mationsfase der for alvor satte ind i 1970’erne og i dag måske allerede har
passeret sit højdepunkt. Indholdet af disse forandringer berøres ganske kort til
allersidst.

Den maskinindustrielle arbejdsplads
Jeg har nævnt at B&W - ligesom enhver anden virksomhed - ikke blot har
betydning som en teknisk/økonomisk enhed, men også som en daglig ar-
bejdsplads. De ansattes livsbetingelser er blevet formet gennem arbejdsplads-
en, både ved det fysisk-konkrete arbejde, samarbejdet med de andre, det hie-
rarkiske system samt forhold som arbejdstidens længde og lønningernes stør-
relse. På en stor fabrik af B&W’s type er arbejdsopgaverne differentierede,
og virksomhedens ‘befolkning’: arbejdere, funktionærer, ledelse og ejere - er
sammensat af mennesker med forskellige sociale vilkår. De indgår nok i et
samvirke, men har også på flere punkter interesser der afviger fra hinanden.
Det ses umiddelbart af forskellene i aflønningsniveau (og dermed levestan-
dard uden for fabrikken), af de forskellige fysiske og psykiske belastninger
arbejdet har medført, og endvidere i forbindelse med den grad af prestige,
ansvar og kompetence der er knyttet til de forskellige arbejdsfunktioner. Hele
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den samfundsmæssige opdeling i klasser og lag har rod i arbejdslivet, derom
hersker der i realiteten enighed, hvad enten udgangspunktet er marxistisk
klasseanalyse eller den positivistiske sociologis socialgrupper.

Desuden er den adfærd der er knyttet til de sociale interesser og roller på
arbejdspladsen, en vigtig determinant for firmaorganisationens innovatoriske
formåen og arbejdsmæssige produktivitet, herunder de enkelte ansattes moti-
vering for at at arbejde for firmaets målsætninger. Disse forhold studeres
inden for mikroøkonomien, organisationssociologien og den særlige ma-
nagementteori.

Arbejdsprocesser, arbejdsorganisering og personaleledelse i almindelig-
hed er fra et ledelses- og ejerstandpunkt, dvs. set med ‘økonomiske’ øjne, et
spørgsmål om optimal koordinering af de indsatte produktionsfaktorer. I
samfundsmæssigt perspektiv er teknisk-økonomisk effektivitet i produktionen
i det lange løb en forudsætning for øget velfærd. Omvendt er effektivisering
ikke altid socialt omkostningsfri, men kan for de mennesker hvis arbejde
forvandles, nogle gange være forbundet med et tab af velfærd.

De senere års historiske forskning i Norge og Sverige har budt på adskilli-
ge store analyser af enkeltvirksomheder inden for metalindustrien med hen-
blik på at forstå forholdet mellem teknologisk udvikling, arbejdsprocesser,
herunder arbejdsorganisering, og social forandring.23 Disse studier er bl.a.
blevet fremkaldt af et behov for enten at foretage en kritisk revision af den
såkaldte deskilling- eller Braverman-tese, eller gå i gang med at oparbejde et
egentligt alternativ til den. Det første ses mest udpræget og eksplicit hos
Maths Isacson, hvor hovedvægten ligger på arbejdsprocesanalyse i et kvalifi-
kationsperspektiv, det andet hos Knut Kjeldstadli, der ved sammenligning
mellem principielt forskellige arbejdsprocestyper og firmatyper, inddragelse
af andre sider af arbejdslivet end selve arbejdet og i det hele taget stor rigdom
på nuancer lægger op til at der skal formuleres nye historiske teorier om ar-
bejdsliv, uden dog selv at komme med et tydeligt bud i så henseende. Alf
Johansson adskiller sig ved at inkorporere arbejdmarkedets organisationer og
overenskomstsystemet, dvs. overordnede institutionelle faktorer, i sin analyse.
Han holder i mangt og meget fast ved deskilling-tesen, men er tilbøjelig til at
lægge vægt på det politisk farvede, intentionelle, disciplinerende moment
frem for at se fænomenet som en virkning af ‘ren’ teknisk forandring.

Hovedemnet for den følgende afhandling er ikke arbejdslivet, så selv om
jeg ikke hverken kan eller vil komme uden om at behandle ændrede arbejds-
processer som led i teknologisk forandring i almindelighed, er mine observa-
tioner på netop dette område spredte og skal højst opfattes som et supplement
til den forskning der direkte beskriver arbejdets historie. Jeg tilslutter mig
Isacsons og Kjeldstadlis resultater og synspunkter om at de konkrete maskin-
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industrielle arbejdsprocesser nok var underlagt forandringer der kan fortolkes
forskelligt, men ikke var en systematisk dekvalificeringsproces. Jeg er enig
med Johansson om betydningen af bredere institutionelle arrangementer, i
dette tilfælde arbejdsmarkedets organisations- og aftalesystem, og bygger i
arbejdet med dette tema i høj grad på William Lazonicks teori om at succes-
rig udnyttelse af materiel teknologi er betinget af at der under den ene eller
den anden historisk betingede form opbygges ‘kooperative relationer’ mellem
ledelse og arbejdskraft.24

Kilder og litteratur
Kildegrundlaget stammer i overvejende grad fra lukkede arkiver, først og
fremmest det overleverede materiale fra B&W’s eget arkiv, der nu befinder
sig på Erhvervsarkivet i Århus. Der er tale om et meget omfattende materiale,
som dog ikke er frit for lakuner. Det har været praktisk umuligt at gennemgå
det hele, men udvælgelsen af materiale er blevet lettet af Erhvervsarkivets
registratur. Med denne som udgangspunkt har det været muligt hurtigt at
finde frem til det vigtigste materiale som dækker hele perioden eller væsentli-
ge dele af den, såsom B&W’s hoved- og ‘regnskabsopgørelsesbøger’ (status-
bøger) samt den omfattende rapportering til det af staten nedsatte undersøgel-
sesudvalg forud for virksomhedens rekonstruktion i 1932. De mange kopibø-
ger der dokumenterer korrespondance, salgskontrakter og en række andre
transaktioner, fylder så meget at det ikke har været praktisk muligt at udnytte
dem systematisk, f. eks. som grundlag for statistiske serier. Jeg har imidlertid
ved hjælp af den omtalte registratur set eksempler på stort set alle typer af
overleveret materiale og har på dette grundlag kunnet træffe de nødvendige
valg.

Gennem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industris arkiver (det
sidste omfatter arkivet for Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern-
og Metalindustrien i Danmark) har jeg haft adgang til vigtige informationer
om lønforhold og om forhandlinger i forbindelse med faglige sager.

Gennem Dansk Forening for Skadesforsikring, SKAFORs, arkiv har jeg
haft lejlighed til at supplere de i øvrigt meget dækkende og systematiske op-
gørelser over kapitalapparatet i B&W’s statusbøger. Også de tre sidstnævnte
arkivbeholdninger (DA, DI og SKAFOR) befinder sig på Statens erhvervshi-
storiske Arkiv.

Det øvrige arkivaliske kildemateriale jeg har benyttet, er alment tilgænge-
ligt og fremgår af henvisninger og kildefortegnelsen sidst i afhandlingen.
Desværre har det ikke været muligt at fremdrage de faglige klubbers møde-
protokoller for ad denne vej at belyse arbejdernes synspunkter på forholdene
og udviklingen.25
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Foruden arkivmaterialet og den tidligere omtalte jubilæumslitteratur har jeg
kunnet trække på enkelte væsentlige artikler om virksomheden, nemlig Ole
Hyldtofts om B&W’s modernisering 1896-1914 og H. Friis Petersens artikel-
serie “Sådan gik det til” fra B&W-bladet (firmablad), 1964. Hyldtoft bygger
på Friis Petersen og trykte kilder fra den omhandlede periode. Hans artikel er
ikke lang, men udgjorde længe det eneste moderne historiske arbejde om
firmaet. I de sidste år har jeg selv offentliggjort to delstudier om B&W; deres
indhold er for størstepartens vedkommende integreret i denne afhandling. Der
findes yderligere et antal mere specielle artikler der har med B&W’s historie
at gøre. Der vil blive henvist til disse efterhånden.

Førnævnte H. Friis Petersen (*1908) var gennem det meste af sit arbejds-
liv ansat hos Burmeister & Wain, først som maskinarbejder, men hovedparten
af tiden som konstruktør. Hans tre store artikler fra firmabladet handler om
perioden mellem erhvervelsen af retten til at udnytte Diesels patenter og fær-
diggørelsen af M/S “Selandia”. Artiklerne er fyldt med vigtige oplysninger
om nøglepersoner og tekniske forhold. De har en høj generel troværdighed,
men der er ikke henvisninger til de primære kilder til de oplysninger for-
fatteren gengiver. Firmaarkiverne har formentlig været benyttet, og forfatteren
har sikkert også hentet en væsentlig del af sine oplysninger fra samtaler med
de involverede eller med øjenvidner. Friis Petersen har personligt bevidnet
vigtige sider af firmaets udvikling i 1920’erne og 1930’erne og har forfattet
en fortræffelig erindringsskitse. Skitsen er, i redaktion ved en anden tidligere
B&W-medarbejder, hr. N.E. Rasmussen, blevet mangfoldiggjort i et mindre
antal eksemplarer.26 N.E. Rasmussen er selv forfatter til den nyeste oversigt
over B&W’s (maskinbygningssidens) historie.27

Af materiale stammende fra B&W selv er foruden det allerede nævnte
benyttet en mængde trykte foredrag samt andet skriftligt materiale der mellem
1920 og 1940 blev fremstillet for at reklamere for B&W-motoren. Også fir-
mabladet B&W (fra 1935) er en flittigt benyttet kilde.

En stor del af den mere systematisk benyttede litteratur falder inden for to
hovedgrupper: tekniske lærebøger/håndbøger og tidsskrifter samt økonomisk
teori. I den første gruppe kan særligt nævnes forfatterne Wilkens, Hannover,
Thaulow og Henriksen (se litteraturlisten). Sammenligninger mellem deres
værker er en vigtig del af grundlaget for at definere de generelle forandringer
i produktionsteknologi fra generation til generation. Eftersom der er tale om
lærebøger for praktikere, altså med et normativt sigte, hvor efterlevelsen hang
sammen med forfatternes seriøsitet og troværdighed, synes de at kunne til-
lægges en noget større kildeværdi end de ligeledes i vidt omfang benyttede
historiske fremstillinger der dels har større afstand til stoffet, dels udelukken-
de har et beskrivende og fortolkende sigte.
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Det britiske tidsskrift The Motor Ship er hovedkilden til tidsserierne vedrø-
rende skibsmotorproduktionens størrelse og sammen med det af B&W frem-
stillede materiale til afsnittene om skibsdieselmotorens udvikling.

Økonomisk teori spiller en ikke uvæsentlig rolle i afhandlingen. Økono-
mer har haft deres eget problem med ‘teknologideterminisme’, idet visse
centrale modeller for almen ligevægt ikke var i stand til at rumme teknologi-
faktoren, men på den anden side krævede at den - eksogent - var til stede.
Dette, i forening med impulser fra bl.a. Marx, Veblen og Schumpeter, har
fremkaldt utrolige mængder af litteratur der på forskellige måder integrerer
teknologisk forandring i de økonomiske forklaringsmodeller. En del af denne
forskningsindsats har store direkte berøringsflader til historiefaget, mens
andre dele er mere abstrakte og formalistiske. Bidragene falder både inden for
almindelig vækstteori og særlige områder som innovationsforskning, firma-
teori, institutionel økonomi og andre. Forskningsfelterne kan være mere eller
mindre overlappende, men rummer ofte også aspekter som ikke har noget
med de andre felter eller med teknologi at gøre. Jeg forholder mig i af-
handlingen eklektisk til dette vældige teorikorpus som jeg på ingen måde har
noget dybtgående kendskab til, men som rummer mange indsigter og tilgange
der simpelthen ikke lader sig ignorere.28

Fastprisberegning
I løbet af fremstillingen er der hyppigt behov for at sammenligne priser og
mængder der ligger langt fra hinanden i tid. For at omsætte løbende priser til
faste priser benyttes et indeks. Dette er fremkommet ved at måle forholdet
mellem løbende og faste priser på industrivarer, sådan som disse afspejles i
industriens bidrag til bruttofaktorindkomsten før og efter deflatering. Kilden
til oplysningerne er Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, Kbh.
1977, tabellerne 3 og 4. Eftersom kilden har identitet mellem faste og løbende
priser i år 1929, er dette basisåret, hvor indekstallet = 100. For beregninger
der omfatter perioden før 1855, foreligger ikke serier for industri alene. I
stedet benyttes dé af Svend Aage Hansens serier der foruden industri omfatter
håndværk og offentlige værker. Dette indeks er brugt overalt i kapitel 3. Jeg
har her omregnet, sådan at det er prisindekstallet for 1870 der sættes til 100;
dette er dog kun for at skabe en lighed mellem løbende og fast prisniveau i et
af de år indekset omfatter. Det reelle basisår er stadig 1929.

Ved valget af prisindeks har jeg lagt vægt på at finde et udtryk der aggre-
geringsmæssigt ligger på en mellemproportional, sådan at der måles i gene-
relle prisbevægelser, men dog med stærkest henvisning til den overordnede
erhvervstype maskinbranchen tilhører, i modsætning til et indeks hvor også
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landbrug og service har vægt. I praksis er der ikke store forskelle i mønsteret
når man sammenligner med andre udtryk for den generelle prisudvikling.29

Den mig bekendt eneste særlige deflateringsprisserie for dansk maskinin-
dustri er beregnet af Niels Buus Kristensen. Den går kun frem til 1913 og er
alene af den grund ikke noget alternativ. Det er desuden problematisk at den
kun bygger på priserne på jern i stænger og på jerngryder.30

Disponering
Afhandlingens opbygning er simpel. Denne indledning udgør kapitel 1. Ka-
pitel 2 består af et essay om maskinindustriens historiske baggrund i før-in-
dustriel tid og i England under den industrielle revolution. Kapitel 3 er en
gennemgang af B&W’s historie fra grundlæggelsen i 1843 til overgangen til
aktieselskab i 1872. Der gives korte biografiske skitser af grundlæggerne,
men hovedvægten ligger på at beskrive de tidlige år ved hjælp af tidsserier
over produktion, beskæftigelse og kapitalanvendelse.

Kapitel 4 indleder afhandlingens hoveddel, gennemgangen af B&W’s
historie mellem 1872 og 1940. Det omhandler produktionens sammensætning
og den teknologiske udvikling inden for tre vigtige produkttyper: centrifuger,
dampmaskiner og dieselmotorer. Kapitel 5 er en institutionelt orienteret ana-
lyse af B&W’s forhold til kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere. I
kapitel 6 beskrives den procesteknologiske udvikling med udgangspunkt i en
systematisk analyse af kapitalapparatets skiftende sammensætning. Et andet
hovedtema er udviklingen i tekniske kommunikationsprocesser og måletek-
nik. Kapitel 7 fokuserer på teknologiens sociale aspekter, dvs. ledelse, ar-
bejdskraft, lønforhold, arbejdsorganisering samt interesseorganisationernes
og det overenskomstmæssige og fagretlige systems betydning for forholdet
mellem arbejdere og ledelse. Kapitel 8 afslutter afhandlingens fremstillende
hoveddel med en analyse af vækstens kvantitative side, herunder forholdet
mellem produktionens og de indsatte produktionsfaktorers størrelse samt
udviklingen i total faktorproduktivitet. Kapitlet har også en diskussion af
hvordan faktorbegrebet kan tænkes korrigeret eller raffineret. Kapitel 9 rum-
mer sammenfatning, konklusion og en kort efterskrift. Også de fleste kapitler,
herunder de ‘tunge’ kapitler 4-8, afsluttes med et konkluderende afsnit.

Nogle læsere ville sikkert foretrække at den overordnede opbygning ikke
var tematisk, men kronologisk, dvs. at de enkelte temaer blev taget op flere
gange, i et antal delperioder. Den tematiske disponering er valgt fordi jeg, i
kraft af afhandlingens målsætninger og grundsyn, har en særlig interesse i og
tilbøjelighed til at følge de lange linier inden for hvert område. Jeg vil dog,
udelukkende for at lette det samlede kronologiske overblik, slutte indlednin-
gen af med at faseopdele firmaets historie. Opdelingen følger i store træk den
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eksisterende firmahistorie og har ikke andre kriterier end de forskellige ‘mile-
pæle’ i udviklingen. I overskriftsform har man således:

1843-1871: Iværksættelsen. Værkstederne på Christianshavn bliver landets
førende maskinfabrik. Der produceres især dampmaskiner, bl.a. store anlæg
til flådens skibe. Et mindre skibsværft anlægges på Christianshavn. Firmaets
er i privat eje og ledes direkte af ejerne, Baumgarten og Burmeister, senere
Burmeister og Wain.

1872-1895: B&W bliver aktieselskab, under C.F. Tietgens auspicier. Skibs-
værftet på Refshaleøen anlægges, og der indledes på maskinfabrikken en
omfattende produktion af mælkecentrifuger.

1896-1912: Modernisering af B&W. Kapitalapparatet bliver gennemgribende
fornyet og ledelsesfunktionerne udbygget gennem ansættelse af flere teknisk
højtuddannede funktionærer (ingeniører). Produktionen af centrifuger ophører
efter et sidste stort fremstød. Til gengæld opnås succes med mindre, stationæ-
re dieselmotorer, en ny type kraftmaskine. I 1912 søsættes M/S “Selandia”,
verdens første store oceangående dieselskib.

1913-1932: B&W bliver, målt efter både mængde og teknologisk niveau, nr.
1 i verden som producent og licensgiver inden for store dieselmotorer. Der
gennemføres hurtigt meget store investeringer. Den økonomiske krise medfø-
rer i 1932 en fare for likvidering af selskabet, som dog afværges ved en af
regering og rigsdag gennemført rekonstruktion.

1933-1940: B&W bevarer og udbygger, under ny ledelse, sin stilling som
førende firma i verden inden for skibsdieselmotorer.

Både med den tematiske strukturering og med afhandlingen som helhed for-
søger jeg at forklare hvad det er for kræfter, der binder hovedperioderne og
de enkelte store begivenheder sammen - i B&W’s og i resten af maskinindu-
striens historie.
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2. Maskinindustriens historiske baggrund

I 1843, da B&W blev grundlagt, var dansk industri endnu i sin tidligste barn-
dom. Samtidig var industrialismen allerede stærkt udfoldet i England.1 Efter
Napoleonskrigene begyndte Storbritannien for alvor at opbygge sin position
som the workshop of the world. Andre steder, f.eks. i det økonomisk for-
pustede og storpolitisk afkræftede Danmark, lod udviklingen vente længere
på sig. Tager man processens økonomiske og sociale rækkevidde i betragt-
ning, kan man dog ikke sige at noget stort spand af tid adskilte maskinbyg-
ningserhvervets opkomst i de forskellige lande der efterhånden begyndte en
industrialisering. De sidste, men afgørende teknologiske forudsætninger for at
en britisk maskinindustri kunne opstå, blev skabt i årene omkring 1800, hvor-
efter der skete en hurtig spredning og videreudvikling, særlig i oprindelses-
landet, men snart også i andre dele af Europa og i USA.2

Formålet med dette kapitel er at identificere maskinindustriens teknologi-
ske grundelementer, både de ældre og dem der blev skabt under den industri-
elle revolution. Jeg hævder naturligvis ikke at det var den maskinindustrielle
teknik der igangsatte den industrielle revolution. Det var vel nærmere om-
vendt: Den øgede økonomiske aktivitet skabte et efterspørgselssug der stimu-
lerede teknologiudvikling og investeringer i maskinværksteder og -fabrikker.

Det følgende handler mindre om disse overordnede økonomisk-historiske
sammenhænge end om hvilke materialer, genstande og metoder der tilsam-
men udgjorde de særlige tekniske grundforudsætninger for bygning af moder-
ne maskiner.

Før-industrielle maskiner
De senest udviklede teknologiske forudsætninger for maskinindustri lå i den
nye kraftmaskine: dampmaskinen, og måske især i den spåntagende bearbejd-
ningsproces: drejebænken. De var imidlertid ikke de eneste. Væsentlige sider
af den maskinindustrielle teknologi har rødder langt tilbage i tiden. Maskiner
eksisterede allerede i oldtiden, omend de var få, både i art og antal. Med
undtagelse af små, ret primitive vandmøller samt fremdrivning af skibe ved
hjælp af vind var man i antikken ikke i stand til praktisk at udnytte anden
primær mekanisk drivkraft end den animalske eller humane.

Kraftmaskiner fik et betydeligt større omfang i middelalderen og nyere
tid. Med energi fra de efterhånden ganske store og avancerede møller4 meka-
niserede man formalingen af korn. Vandmøllerne kom først, men den naturli-
ge knaphed på vandløbsressourcer og stigende teknisk formåen førte til øget
brug af vindmøller. Antallet af arbejdsmaskiner var stadig lille, men der ér
overleveret vidnesbyrd om f.eks. mekanisk drevne faldhamre og blæsebælge.
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Fra den voksende bjergværksdrift kendes pumper og andre mekaniske arran-
gementer til at løfte vand.5

De første dampmaskiner var ikke som møllerne bygget til at at skabe en
kontinuerlig, roterende bevægelse, men til at trække stemplerne i grube-
pumper. Den sjældent benyttede Miner’s Friend (Thomas Savery, 1698), var
i sig selv en pumpe snarere end en kraftmaskine.6 Den bestod af et system af
rør og ventiler, hvorigennem dels et vakuum, dels et direkte damptryk blev
bragt til at virke på den vandsøjle der skulle løftes op. De eneste bevægelige
mekaniske dele var ventilerne.7

Thomas Newcomens meget pålidelige og udbredte ‘atmosfæriske’ maski-
ne fra 1712 var derimod en rigtig stempelmaskine.8 Den blev drevet ved for-
skellen mellem almindeligt atmosfærisk lufttryk oven over stemplet og et
undertryk (oparbejdet ved kondensering af damp) i cylinderkammeret neden
under stemplet. Skridtet til en moderne dampmaskine var blevet væsentlig
mindre; det blev taget af James Watt da han i år 1769 fik patent på den sepa-
rate kondensator. Senere indførte han endnu flere vigtige forbedringer; nogle
af disse omtales senere.

Jern og stål
Dampmaskinernes begyndende fremtrængen stimulerede behovet for at frem-
stille maskindele af jern og stål, i begyndelsen mest til dampmaskinerne selv,
først senere for at de ved dampkraft drevne arbejdsmaskiner kunne blive så
robuste og rigide at de kunne klare den voksende fart og belastning.9 F.eks. de
mange spinde- og andre tekstilmaskiner, der på tekniksiden gav den industri-
elle revolution luft under vingerne, blev længe hovedsagelig udført i træ.10

Valget af træ skyldtes ikke at man ikke kendte eller var fortrolig med
brugen af jern og stål. Smedning er den ældste af de teknologier der udgør
kernen i maskinbyggerfaget. Allerede i de europæiske og asiatiske old-
tidskulturer og senere i middelalder og renæssance var smede i stand til at
fremstille en mængde forskellige jernprodukter.11 Det bedste materiale var
stål. En dybere, kemisk funderet indsigt i kulstoffets rolle og årsagerne til for-
skellen mellem smedejern og stål fandtes ikke, men ad erfaringsmæssig vej
blev særligt dygtige smede i stand til at lave sværd og knive af høj kvalitet.
Jern brugtes også til mere dagligdags genstande og har i mindre kostbare
former været anvendt mange steder i samfundet. Den økonomiske betydning
var størst i landbruget og i forskellige håndværksfag. Foruden ved smedning
blev jern formgivet ved støbning; i Kina kendte man denne teknologi allerede
i de sidste århundreder før Kr.12 Støbejern har i Europa været brugt siden det
15. århundrede, dengang først og fremmest til artilleripjecer. Med den mo-
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derne industri blev anvendelsesområdet udstrakt til byggeelementer i broer og
huse (en nu forældet teknologi) og til maskindele.13

Trods den lange forhistorie og den betydelige og vidt udbredte teknologi-
ske kompetence var jern en flaskehals for teknologisk udvikling og økono-
misk vækst. Det var en dyr vare, og selv hvis man forestiller sig at den effek-
tive efterspørgsel kunne vokse uafhængigt af prisen, ville en stor efterspørgsel
have været praktisk umulig at imødekomme ved hjælp af den eksisterende
udvindings- og primærbearbejdningsteknologi. Højovnen har i Europa været i
brug siden middelalderen, men først i løbet af 1700-tallet lærte man at benytte
mineralske kul i stedet for træ som energikilde ved udvindingen af råjernet.
Henry Corts opfindelse af puddling-processen i 1784 var det vigtigste gen-
nembrud i denne forbindelse.14

Den britiske industri kunne nu udnytte sine egne malmressourcer og var
ikke længere så afhængig af svensk og russisk jern, bortset fra særlige formål
hvor den nødvendige kvalitet ikke kunne opnås ved puddling.15 Den britiske
produktion af råjern blev ved overgangen mellem det 18. og det 19. århund-
rede fordoblet i løbet af ca. 20 år. Frem til midten af århundredet var for-
doblingstiden nede på 10 år, hvorefter væksten i løbet af det næste kvarte år-
hundrede gled ned på et mere moderat og til sidst et statisk niveau.16

Allerede de sidste bemærkninger om jernproduktionens vækst i det 19.
århundrede går ud over hvad der er nødvendigt for at karakterisere maskinin-
dustriens essentielle forudsætninger. Da forsyningen med råvarer er en vigtig
baggrundsvariabel for maskinindustrien - omend ikke en del af dennes egen
teknologi - vil det dog, for ikke senere at skulle tage dette sidetema op igen,
være hensigtsmæssigt at nævne også de næste skridt.

Fra midten af det 19. århundrede opnåede man med bessemerprocessen
(senere thomas-processen og flamme- og elektroovne) i stor produktionsskala
at kunne justere forholdet mellem jern og kulstof.17 Industrien fik dermed let
adgang til billigt stål. Udviklingen af legeringsteknikken tilvejebragte materi-
aler man tidligere slet ikke havde besiddet. Også den voksende anvendelse af
stål afspejles tydeligt i den britiske produktion. I sidste fjerdedel af det 19. år-
hundrede, hvor råjernsproduktionens vækst var aftagende, blev produktionen
af stål flere gange fordoblet i løbet af perioder på ca. 10 år.18

Værktøjsmaskiner
Hverken ældre tids begrænsede fremstilling af jern og stål, smedeteknikken
eller møllebyggeriets generelle kendskab til mekanisk kraftoverførsel og
maskinelle arbejdsprocesser er meningsløse uden for en maskinindustriel
sammenhæng. Teknologierne er fuldt kompatible med en overvejende agrar
økonomi.



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

32

Maskinindustrien har imidlertid også sine ‘indre’, mere eksklusive forudsæt-
ninger. Man producerer maskiner ved hjælp af maskiner. Men hvor kom de
første moderne maskiner fra? Selv de dygtigste håndværkere, det være sig
smede, støbere eller møllebyggere, kunne i sidste halvdel af 1700-tallet ikke
uden videre bygge f.eks. en effektiv dampmaskine.

Det måtte James Watt (1736-1819) og hans partner Matthew Boulton
(1728-1809) sande da de igangsatte en produktion på grundlag af Watts epo-
kegørende patent. Det var vanskeligt at få udboret cylinderen så nøjagtigt
rund at der ikke skete en kraftig udligning af trykforskellen mellem de to af
stemplet adskilte cylinderkamre, og det var jo netop denne trykforskel der
skulle drive stemplet frem. Problemet var naturligvis det samme i den allerede
eksisterende, stærkt brændselskrævende Newcomen-maskine.

Watt og Boultons løsning kom da støberen John Wilkinson (1728-1808),
en af sin tids dygtigste fabrikanter, udviklede et boreværk der egnede sig til
opgaven.19 De hidtidige apparater til udboring af større genstande havde væ-
ret beregnet til kanoner, der jo er lukkede i bunden. Et vigtigt princip i Wil-
kinsons nye maskine var at borestangen fra begyndelsen blev ført helt igen-
nem den hule, men endnu ubearbejdede støbte cylinder. På den måde kunne
stangen bringes til at hvile i et leje både ved den forreste og den bageste ende
af cylinderen. Ved at være lejret i to punkter der lå på hver sin side af det
skærende værktøj, blev det modvirket at værktøjets vægt, borestangens læng-
de og godsets varierende tykkelse og hårdhed førte til ‘kast’ og afbøjning.
Boreværktøjets roterende bevægelse blev mere nøjagtigt cirkulær, og diame-
terens størrelse blev den samme hele vejen gennem cylinderen.

På grundlag af overleverede beskrivelser og nogle få fysiske remini-
scenser har man kunnet bygge en model af Wilkinsons boreværk.20 Det virker
‘mølleagtigt’, med store, ret groft tilvirkede maskindele i et meget åbent og
pladskrævende arrangement. Dette var et temmelig almindeligt træk ved stør-
re industrimaskiner fra ældre tid; også f.eks. de første hundrede års lavtryks-
dampmaskiner, fra Newcomen til og med Watt, havde denne karakter. Ma-
skindelene, der ikke altid var lige nøjagtige, skulle kunne ‘give sig’ under
gangen.21

Endnu var de teknologiske forudsætninger for maskinindustri nemlig ikke
fuldt ud til stede. Wilkinsons boreværk var et stort fremskridt på et specifikt
område inden for skærende bearbejdning af metal. Formentlig var det aldrig
tidligere lykkedes at bearbejde store metalgenstande med en sådan grad af
nøjagtighed. Alligevel var præcisionen sølle, ikke kun med nutidige øjne, men
også anskuet fra et punkt bare lidt senere end datidens. Wilkinsons første
udboringer var fortsat urunde i en grad svarende til godt en millimeters afvi-
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gelse fra det geometriske ideal; det ved vi fra Watts, ofte citerede, begejstrede
bemærkning om at fejlen ikke var større end tykkelsen på en mønt.22

Formafvigelser af en sådan størrelsesorden lever ikke op til de tekniske
minimumskrav der er forbundet med de fleste af den følgende tids mangfoldi-
ge maskiner. Et apparat som Wilkinsons var, selv om det rummede nye, ba-
nebrydende træk, ikke desto mindre en specialmaskine, designet med henblik
på udboring af åbne cylindre. Der var et generelt behov for præcise, alsidige
og effektive værktøjsmaskiner. Første trediedel af det 19. århundrede blev
vidne til en hurtig udvikling på området.

Det var den begyndende mekanisering af en række arbejdsprocesser og
dermed et behov for flere og bedre maskiner der fremkaldte denne teknolo-
giske flaskehals. Den blev i løbet af et par generationer overvundet af en
mindre gruppe engelske maskinbyggere. For de mest kendte råder man over
detaljerede biografiske oplysninger som viser at de udgjorde et særligt miljø
med tætte indbyrdes forbindelser, gennem både læreforhold, samarbejde og
konkurrence.23 Den vel nok mest betydningsfulde enkeltperson blandt dem
var Henry Maudslay (1771-1831), opfinder af universaldrejebænken og tillige
den første hvorom det med sikkerhed vides at han fremstillede og anvendte
metallegemer med nøjagtigt plane flader. Disse to nøgleinnovationer er vel-
egnede til at sammenfatte de seneste og vigtigste af de tekniske forud-
sætninger for maskinindustriens fremvækst i stadig større skala og stigende
kvalitet.

Drejebænken
Opfindelsen af den moderne universaldrejebænk er en af teknologihistoriens
milepæle. Drejebænken er den mest udbredte og alsidige af de spåntagende
værktøjsmaskiner og tillige den mest uundværlige på maskinværkstedet. De
fleste af de arbejdsopgaver der - fordi det er lettest eller billigst - normalt
udføres på f.eks. bore- eller fræsemaskiner, kan i en snæver vending også
laves på drejebænk, deraf dens status som ‘universalværktøjsmaskine’.24

Bearbejdningsmåden går ud på at arbejdsstykket - eller ‘emnet’, som
danske fagfolk plejer at sige - skal være opspændt i en mekanisme der lader
det beskrive en nøjagtig, kontinuerlig cirkelbevægelse. Denne er som regel
roterende, men excentrisk opspænding i forhold til maskinens hovedakse
forekommer også. Formgivningen sker ved at et værktøj, oftest et drejestål,
bringes til at indgribe med sin æg i det roterende emne og bevæges på langs
eller på tværs af dette, således at det ‘overflødige’ materiale bortskæres i form
af spåner efterhånden som emnet drejer, og værktøjet samtidig vandrer.25

Henry Maudslays drejebænk havde sine forløbere. Drejning i primitive
former kan spores tusinder af år tilbage i historien.26 I løbet af middelalderen



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

34

skete der forbedringer i den traditionelle drejebænks konstruktion, men ingen
større principielle forandringer. Fra omkring 1500 og fremover findes eksem-
pler på mere komplekse maskiner. Selv om der fremkom nye vigtige teknik-
elementer, var drejning dog frem til industrialismens start mest et traditionelt
håndværk med primitive mekaniske hjælpemidler.27  

På de fleste førindustrielle drejebænke foregik værktøjets bevægelse (til-
spændingsbevægelsen) manuelt. Drejeren holdt selv sit værktøj under arbej-
det, idet han ved at balancere det langskaftede stål over en på drejebænken
monteret stander sikrede at det ikke ved spånens tryk blev revet ud af hæn-
derne på ham. Ved drejning i metal kunne spåndybde og tilspænding (stålets
vandring for hver omdrejning af emnet) ikke være særlig store, ligesom bear-
bejdningens præcision har været begrænset, selv med en vid margin til den
forbavsende virtuositet som trænede udøvere af de gamle håndværk ofte udvi-
ser.

I lighed med Wilkinsons boreværk blev Maudslays drejebænk28 konstrue-
ret med et specielt formål for øje, nemlig nøjagtig gevindskæring på skruer.
Nøgleelementerne i konstruktionen var:
1) et system af bevægelige maskinslæder der bar det solidt fastspændte dreje-
stål, sådan at operatøren let kunne bestemme værktøjets position eller bevæ-
gelsesretning;
2) en forbindelse (i form af en serie tandhjul og en såkaldt ‘ledeskrue’) mel-
lem arbejdsstykket og slædesystemet.29

Denne transmission skulle groft sagt sørge for at der blev nøjagtig lige
langt mellem hver af gevindets gænger, idet stålet bevægede sig en vis afstand
i løbet af hver af emnets omdrejninger. Ved at gøre tandhjulene udskiftelige
og variérbare i størrelse og tandantal opnåede Maudslay at bænken forholds-
vis nemt og billigt kunne omstilles til enhver gevindstørrelse. Det skyldes at
‘stigningen’ (afstanden mellem gevindtoppene) jo netop afhænger af det spe-
cifikke udvekslingsforhold mellem arbejdsstykkets roterende hovedbevægelse
og drejestålets lineære tilspændingsbevægelse.

I kunsthåndværk, instrumentbygning og finmekanik havde man, allerede
før industrisamfundets tid, præsteret at fremstille funktionsduelige drejebæn-
ke med mekanisk fiksering af stålet og mekanisk styring af dets bevægelse,
herunder stabil korrelation mellem drejestålets vandring og antallet af omdrej-
ninger på maskinens hovedaksel. I slutningen af det 18. århundrede er der
endda eksempler på lidt større maskiner efter disse principper, nemlig dem
der blev bygget i Frankrig af Vaucanson (1775) og Senot (1795).30

Flere samtidige teknologer arbejdede altså efter de samme grundlæggende
principper. Maudslays gevinddrejebænk var ikke desto mindre en meget ori-
ginal konstruktion og klart overlegen som prototype på en spåntagende



MASKININDUSTRIENS HISTORISKE BAGGRUND

35

værktøjsmaskine til industriel brug. Den blev først bygget som specialma-
skine, men i modsætning til Wilkinsons boreværk kunne gevinddrejebænkens
princip let udstrækkes til andre arbejdsoperationer. De mest udbredte og
typiske i almindelig værkstedspraksis er ‘langsdrejning’ af cylindrisk krumme
overflader og ‘plandrejning’, f.eks. af et cylinderformet emnes endeflader,
ved at tilspænde drejestålet i bredderetningen. Tilspændingens størrelse er
faktisk det eneste der adskiller gevindskæring fra almindelig drejning. I stedet
for små, ved finere bearbejdning usynlige skrueriller i den afdrejede overflade
frembringer gevindstålet en skruegang der er så grov, men samtidig så nøjag-
tigt og regelmæssigt formet at den kan benyttes til bevægelse eller befæstelse
af to maskindele (skrue og møtrik-princippet).

Materialevalget var et vigtigt træk ved det særlige Maudslay’ske design.
Den nye screw-cutting lathe, hvis universelle brugbarhed lå så snublende nær,
var opbygget helt i metal. Det muliggjorde både stivhed, holdbarhed og præ-
cision på et niveau som dengang ikke var almindeligt ved fremstillingen af
bare lidt større maskindele. Maudslays første udgave af bænken var stadig ret
lille, men ved den senere bygning af større drejebænke er udformningsprin-
cipperne og proportionerne ikke meget forandrede.

Man kan derfor sige om det nye maskinfag, sammenlignet med forløberne
inden for ur- og instrumentmageri, at det muliggjorde en opskalering af disse
specialiserede, håndværksmæssige teknologier. Der opstod en forening af
nøjagtighed og kraft i de maskinelle bevægelser, en slags syntese mellem
instrumentmager- og møllebyggerfagene.

Plane flader
Bygning af større maskiner, f.eks. kraft- og værktøjsmaskiner, krævede ikke
kun en stor almindelig målnøjagtighed. Ofte var der også særlige krav til
geometrisk formperfektion. Den tidligere omtalte runde cylinderudboring er
et tydeligt eksempel: Det var ikke nok at cylinderens smalleste sted havde et
mål der passede godt til stemplets bredeste sted. Begge dele skulle være nøj-
agtigt runde.

Et andet eksempel er plane flader, f.eks. på de lange ‘vanger’ som værk-
tøjsmaskinernes slæder glider på. Hvis man ikke kunne opnå noget nær fuld-
kommenhed på dette område, ville fremstilling af andre maskiner blive en
mere vanskelig og kostbar affære. Det var vigtigt at råde over et ‘normalplan’
der kunne bruges til definitivt at bestemme om en anden overflade, det være
sig på et andet måle- eller kontrolinstrument eller på en vigtig maskindel, nu
også var fuldkommen plan.

På dette felt udførte Maudslay sin anden vigtige innovatoriske bedrift, idet
han på sit eget værksted fremstillede og systematisk benyttede true planes.31
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Metoden går ud på at gøre tre metaloverflader (normalt af støbejern) nøjagtigt
plane ved at tilpasse hver af dem til hver af de to andre. Ved en successivt
finere og finere tilpasning når man til sidst frem til tre overflader der med
henblik på ethvert praktisk-teknisk formål kan betegnes som fuldkommen
plane. Tilpasningens sidste fase består i at indsmøre det enkelte plan med en
særlig mærkefarve og derefter gnide overfladen mod et af de andre planer.
Der hvor farven slides væk, er der et højt punkt eller område som skrabes væk
med et redskab af hærdet stål. Når ethvert slid er elimineret på hvert plan i
forhold til hvert af de to andre, er arbejdet færdigt, og det enkelte plan kan, nu
uafhængigt af de øvrige, benyttes til at måle eller teste planheden på atter
andre genstande.

Rådigheden over normalplaner er en af livsnerverne i maskinindustrien, en
erkendelse som Maudslays lige så berømte elev Joseph Whitworth (1803-
1887) endnu i midten af århundredet arbejdede ivrigt for at udbrede.32 At
Whitworth måtte bestræbe sig på at sprede denne indsigt er et stærkt indicium
for at metoden med udgangspunkt i tre samhørende normalplaner ved den
industrielle revolutions begyndelse var en nyhed for alle andre end de mest
kyndige fagfolk, ja måske også for mange af disse. I Danmark blev spørgs-
målet omtalt af professor i mekanisk teknologi ved Den polytekniske Lærean-
stalt, J. Wilkens (1812-92). I en lærebog fra 1872 fandt han det værd at næv-
ne at man tidligere mente det var nok at afrette to planer mod hinanden, men
at den erkendelse nu havde bredt sig at kun tre indbyrdes tilrettede planer
garanterer mod at konkaviteter og konveksiteter der passer til hinanden, giver
et falsk indtryk af planhed.33 Wilkens havde slet ikke taget spørgsmålet op i
sin første store lærebog i mekanisk teknologi, en dansk bearbejdelse af et
kendt tysk værk.34

Hensigten med denne gennemgang af nogle historiske forudsætninger og
nybrud har været at give et indtryk af det kompleks af problemer, genstande,
fremgangsmåder og tankegange der bestemte den unge maskinindustris tek-
nologiske indretning - også før branchen kom effektivt til stede i Danmark. I
løbet af det 19. århundrede skete der mange vigtige forandringer. Første tre-
diedel af århundredet bevidnede en serie ny- og videreudviklinger inden for
drejebænke og andre maskintyper. F.eks. var høvlemaskinen opfundet i sin
klassiske form allerede før B&W og de øvrige store danske maskinværksteder
kom frem. Denne og andre vigtige maskiner og værktøjer vil blive nærmere
omtalt senere. Formålet her har blot været at skabe en forståelsesramme ved
at skitsere nogle grundtræk og demonstrere det skift i måden at bearbejde
metaller på der skete under den industrielle revolution.
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3. B&B / B&W 1843-1871

I dette kapitel skitseres den lokale baggrund for afhandlingens emne. Der
gives en kort gennemgang af sider af B&W’s historie, fra grundlæggelsen af
firmaet til overgangen til aktieselskab. Bl.a. gøres der rede for den økonomi-
ske vækstproces.

De teknologiske forhold, afhandlingens generelle hovedtema, står kun
svagt i kapitlet. Jeg forsøger ganske vist at konstruere et billede af produktio-
nens sammensætning, men mere for at bestemme hvad type firma B&W var,
end for at forklare teknologiens indholdsside. Noget indhentes ved gennem-
gangen af dampmaskinen i kapitel 4.2, hvor produktteknologien fra før 1870
indgår som led i forklaringen af den senere udvikling.

Lignende betragtninger gælder for produktionsteknologien. De helt over-
ordnede træk blev beskrevet i kapitel 2. Det vides fra litteraturen at man på
B&W rådede over de mest almindelige typer værktøjsmaskiner.1 Der er kil-
demæssigt grundlag for, via brandforsikringsarkivalier,2 at specificere denne
viden langt mere. En kvantitativ analyse af produktionsapparatets sammen-
sætning før 1870 er dog så stor en opgave at den ikke vil blive forsøgt løftet
her. Arten af den produktionsteknik man benyttede i midten af det 19. århund-
rede, er imidlertid stadig relevant for forståelsen af forholdene i århundredets
sidste fjerdedel, ja til dels endnu længere frem i tiden, så emnet vil blive be-
rørt i kapitel 6 om produktionsteknologi.

Den tidlige maskinindustri
B&W blev hurtigt en af Danmarks førende maskinfabrikker. Allerede i 1847,
fire år efter grundlæggelsen og mindre end to år efter etableringen af fabrik-
ken på Christianshavn, var firmaet, med ca. 60 arbejdere og 8 installerede
HK,3 blandt de største af sin art. Som tallene viser, skulle der ikke så meget
til: Selv når man medtager rene jernstøberier, omfattede hele branchen kun
knap 70 virksomheder med godt 1000 arbejdere.4 Den samlede industrisektor
rådede blot over få hundrede hestekræfters dampkraft.5

Blandt de få industrianlæg hvor man allerede i slutningen af det 18. år-
hundrede i større omfang benyttede maskiner, var fabrikkerne ved Mølleåen
nord for København nok de vigtigste. De var forholdsvis længe om at reagere
på den nye mulighed som dampteknologien frembød. Tilstedeværelsen af
rigelig og billig vandkraft havde medvirket afgørende til disse fabrikkers
fremvækst. Først i 1821 blev der, som det første sted i området og et af de
første i landet overhovedet, installeret en 6 HKs dampmaskine på fabrikant
Drewsens “Strandmøllen”.6 Lokal vandkraft blev hurtigt en mere og mere
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knap ressource.7 Alligevel var det en vigtig kraftkilde med betydelige tekni-
ske udviklingsmuligheder langt op i det 19. århundrede.8

I 1821 var der kun fire dampmaskiner i Danmark, heraf to i industrien.
Det var allerede mere end 10 år siden den sidste af disse var blevet installe-
ret.9 Den allerførste dampmaskine i Danmark blev opstillet på Orlogsværftet i
1790. Dens dele var blevet fremstillet i England. Nogen særlig fremragende
reklame for den nye drivkraft blev den ikke, for den viste sig vanskelig og dyr
at reparere og vedligeholde og blev til sidst udrangeret uden straks at blive
erstattet med en ny. Fiaskoen er blevet tolket som tegn på at anskaffelsen af
maskinen var præmatur; at der eksisterede en systemisk svaghed, en mang-
lende evne til at assimilere nye ting af denne art i det danske teknologiske
system.10 Man kan dog lige så vel mene at maskinens dårlige funktion havde
et moment af tilfældighed i sig, idet der generelt er mange risikomomenter til
stede ved den allerførste anvendelse af avanceret fremmed teknologi.11

I 1821 var tiden under alle omstændigheder ikke synderligt gunstig for
hurtig industriel udvikling. Napoleonskrigene gik hårdt ud over Danmarks
hovedstad, som måtte være det nødvendige kraftcentrum i et eventuelt tilløb
til industrialisering. Landet var efter krigen ramt af økonomisk krise, særlig
statsfinanserne og det københavnske næringsliv var rystede. Stilstand var der
trods alt ikke på alle områder.12 Til sidst drev krisen over, og økonomien
begyndte at vokse hurtigere. Det blev mere almindeligt at anvende maskiner i
byerhvervene. Inden for især tekstilindustrien, men også andre steder, vandt
nye, kraftfordrende arbejdsmaskiner frem, og i de forskellige mølleindustrier
havde behovet for mekanisk kraft hele tiden været til stede. Dampmaskinerne
blev derfor mere og mere almindelige, både i private og offentlige fore-
tagender.13

Foruden det øgede behov for realkapital til industrien var også den stigen-
de anvendelse af jernvarer i landbrug, husholdninger og i byggeriet med til at
udvide grundlaget for jernstøberier og maskinfabrikker.14

B&W’s grundlæggere
At B&W så hurtigt slog igennem, var ikke uden sammenhæng med at grund-
læggerne havde usædvanlige evner, både som fagfolk på maskinområdet og
som næringsdrivende i almindelighed. Der var ikke blot tale om et par habile
københavnske mestre der slog sig op. De overleverede biografiske oplys-
ninger15 giver indtryk af at de var personer med en viden og kunnen der gik
ud over hvad der var sædvanligt i det snævre, laugsprægede håndværkermiljø.

Den ene af de to, Hans Henrik Baumgarten (1806-1875), stammede fra en
lille gård i Holsten. Hans hjem var ikke velstående, og da han blev forældre-
løs, måtte han acceptere en læreplads som ligkistesnedker. Efter at være ble-
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vet svend rejste han til København og skiftede over til maskinfaget. Nogle år
senere mistede han en betroet stilling på grund af foretagendets fallit. Han
rejste til Lübeck og senere til Berlin hvor han i nogle år ernærede sig som
maskinmester på et trykkeri og som værkfører på en maskinfabrik. Gennem
sit arbejde, ved læsning og gennem pleje af forskellige nyttige kontakter ru-
stede han sig kundskabs- og erfaringsmæssigt. Den egentlige grund til at han
valgte at iværksætte sit firma i Danmark og derfor vendte tilbage til Køben-
havn i 1839, kan der kun gisnes om. Baumgarten grundlagde ‘ur-B&W’, et
lille værksted i det indre København, i 1843.

Da virksomheden i 1846 flyttede fra den indre by til Christianshavn, hav-
de Baumgarten kort tid forinden suppleret sig med en kompagnon, den kun
25-årige Carl Christian Burmeister (1821-1898). Burmeister tilførte 4000
rigsdaler i lånt, men dog likvid kapital til det pengesvage firma. Han havde
også i andre henseender et ressourcerigt bagland. Burmeister stammede fra en
velsitueret københavnsk småborgerfamilie. Faderen var, ligesom Baumgarten,
indvandret fra Holsten, hvor han havde lært som kok. I København fik han
succes som selvstændig restauratør. Burmeisters morfar var mester på et stør-
re væveri. Carl Christian selv stod ikke i almindelig håndværkslære, men kom
som 15-årig ind på Den polytekniske Læreanstalts mekaniske værksted. Til-
knytningen var en blanding af (først) et læreforhold og (senere) en videregå-
ende ingeniørmæssig skoling.16

Carl Chr. Burmeister tilbragte seks år på læreanstalten og blev i løbet af
denne tid bekendt med H.C. Ørsted, der var direktør for institutionen. Det var
Ørsted der formidlede kontakten mellem Baumgarten og Burmeister. Inden da
havde Burmeister været på en længere teknisk dannelsesrejse til Tyskland,
Østrig og Frankrig, til dels finansieret af Det Rejersenske Fond. Da Bur-
meister kom ind i firmaet, havde han nok kun få selvstændige erfaringer med
produktion af varer, men til gengæld en efter datidens forhold sjælden kom-
bination af teknisk og almen dannelsesbaggrund.

I en lidt senere fase var det de store anlæg til marinen der knæsatte
B&W’s status som Danmarks dominerende fabrikant af svært maskineri til
fremdrivning af skibe. Det var også ad denne vej at William Wain (1819-
1882) kom ind i billedet.17 Wain var englænder fra Manchester-egnen og søn
af en ingeniør. Ligesom Baumgarten blev han ret tidligt faderløs. Han var dog
mere heldig med sine uddannelsespladser, idet han blev oplært på to fabrikker
i den lokale maskinindustri. Han var 25 år da han blev rekrutteret til maskin-
chef på et af det danske postvæsens skibe. Denne stilling blev springbræt til
en bemærkelsesværdig og ret hurtig karriere på Orlogsværftet, der i 1862, da
Wain var 43 år, kulminerede med udnævnelsen til underdirektør. På det tids-
punkt havde værftet allerede været kunde hos Baumgarten & Burmeister i
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otte år. De store maskinleverancer var kommet i gang med den teknisk højt
begavede Wain som ledende konstruktør. I 1865 blev Burmeister og Wain
partnere, og firmaet skiftede navn, efter at Baumgarten et par år forinden
havde trukket sig tilbage. Det tætte forhold mellem Søetaten og den private
virksomhed gjorde hurtigt Wains dobbeltstilling uholdbar; han måtte forlade
sin underdirektørstilling og nøjes med at yde Orlogsvæftet konsulenttjeneste.

B&W’s økonomiske udvikling 1846-1871: vækstens størrelse
De første 25 år efter at B&W var flyttet til Christianshavn, voksede firmaet
hastigt. Figur 3.1 fremstiller væksten i årlig produktionsværdi.

Af de to serier vedrørende produktionsmængdens udvikling er den ene base-
ret på hovedbøgerne, den anden på beskæftigelses- og løntal. De bekræfter i
det store og hele hinanden, idet dog sidstnævnte serie har en vækstrate der er
en anelse højere.18 Der er tale om indikationer af væksten, ikke direkte pro-
duktionstal, og netop af den grund er det betryggende at serierne kan etable-
res uafhængigt af hinanden, byggende på forskellige data fra forskellige kil-

Figur 3.1
Væksten i B&W's produktion 1846-1871 (faste priser)
Kilder: B&W's hovedbøger; Appendiks 3.1
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der. Ved deres gode overensstemmelse må de siges at levere et overbevisende
billede af den langsigtede vækst.

Den gennemgående vækst på ca. 15% om året er et imponerende tal. I
1860’erne indtrådte en kortere periode hvor produktionen stagnerede; før og
siden var væksttendensen fremherskende. Særlig stærk var den i årene mellem
1857 og 1862, hvor firmaet netop havde startet en ny afdeling for bygning og
reparation af skibe. I etableringsfasen og i de sidste fem år fulgte væksten
trendens hældning, omend de absolutte værdier for Fabrikskontoseriens ved-
kommende var noget under det estimerede.

I det følgende skal det i grove træk søges fastslået hvad der lå bag det
stærkt voksende output.

Faktorindsatserne og deres afkast19

Væksten i kapital og arbejdskraft vises i figur 3.2.20 Der er for arbejdskraftens
vedkommende et markant brud mellem årene 1856 og -57, hvor antallet af be-
skæftigede arbejdere blev godt og vel fordoblet uden senere at svinge tilbage.

Figur 3.2
Tilvækst i produktionsfaktorer, B&W 1847-1871
Kilder: Bruun, s. 92; B&W's hovedbøger
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Regnskabsbalancetallets vækst gennem 1850’erne er mere jævn.21 Over hele
forløbet er der nærmest identiske stigningstakter på knap 14% p.a. for kapital
såvel som arbejdskraft. I B&W’s vækstscenario var der med andre ord et ret
fastlåst størrelsesforhold mellem de to målte produktionsfaktorer. Forskellen
mellem disse knap 14% p.a. og de godt 15% p.a for produktionsværdien
(figur 3.1) viser en ganske lille stigning i den totale faktorproduktivitet (TFP),
dvs. det samlede output sat i relation til den samlede ressourceindsats. Efter-
som de to trends for produktionsfaktorerne er så tæt på hinanden, er det i
praksis ligegyldigt hvordan disse vægtes indbyrdes.

Forestillingen om en jævn, afbalanceret faktortilvækst over hele perioden
er dog næppe helt realistisk. De første ca. 15 år efter at firmaet var blevet
etableret på Christianshavn, kan ses som en etableringsfase. Den markante
fremgang i antallet af beskæftigede i 1857 kan mest nærliggende forklares
ved at firmaet nu blev udvidet med et skibsværft. De store ordrer på maskine-
ri til flåden begyndte at komme året efter.22 En særlig beregning (ikke gengi-
vet) hvor tiden før 1857 lades ude af betragtning, viser at kapitalen voksede
en del mere end arbejdskraften. Ved en ligelig vægtning af de to faktorers
betydning vil TFP-udviklingen imidlertid stadig være i den beskedne størrel-
sesorden som fremstår for hele forløbet, måske endda en anelse lavere. En
tendens til relativt større kapitalanvendelse sidst i perioden kan stadig ikke
forbindes med nogen vækst i output pr. indsat faktorenhed.

Ser man særligt på arbejdsproduktiviteten (figur 3.3), er der et generelt
indtryk af stagnerende produktivitet fra midten af 1850’erne og ca. 10 år
frem, dvs. i den periode hvor man gjorde de første erfaringer med den mari-
timt orienterede produktion. En solid effekt af større kapitalanvendelse pr.
arbejder bliver først for alvor synlig sidst i perioden.

Der må generelt tages det forbehold at beregningerne bygger på tal der er
deflateret med et udtryk for den generelle prisbevægelse i industri og hånd-
værk. Konstruktionsmæssige eller procesteknologiske forandringer der sæn-
kede de for netop B&W typiske varers fremstillingsomkostninger og efterføl-
gende deres relative pris, kunne dække over et noget øget fysisk-teknisk out-
put pr. indsatsfaktor. En sådan mulig vækst i TFP ville kunne konstateres ved
brug af et lavt aggregeret prisindeks, dvs. et indeks der byggede på produkt-
og prisdata af mere specifik relevans.

Denne form for usikkerhed er dog ret almindelig ved fastprisberegninger,
og selv efter rimelige forbehold synes det klart at det ikke var kvalitativ for-
andring, men øget input der overvejende lå bag B&W’s økonomiske vækst i
de første ca. 25 år af firmaets eksistens.
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Produkttyper
Indtil nu har B&W’s vækst været anskuet ud fra en i hovedsagen kvantitativ
synsvinkel. Det er fremgået at firmaets udbygning til også at fremstille og
reparere skibe har haft væsentlig indflydelse på udviklingsmønsteret, uden at
det dog står klart hvilke varer der generelt var dominerende.

B&W var i princippet parat til at påtage sig alt forefaldende inden for
maskiner, smedearbejde og støberi.23 Dette er vel i dag et udbredt billede af
hvordan tidlig maskinindustri opererede på markedet. Ved en overfladisk
konsultation af primært kildemateriale24 (og i litteraturen om B&W25) får man
indtryk af at produktionen nok var spredt på en del områder, men at sprednin-
gen ikke var stor inden for maskinfremstillingsområdet. Fra de allerførste år
er der enkelte eksempler på at man byggede små, simple arbejdsmaskiner,
men dette lader til at være hørt op. Hovedprodukterne var dampmaskiner og -
kedler, skibe, røranlæg samt større jernstrukturer som broer o.l. Det er stærkt
sandsynligt at støberiet foruden at levere til fabrikken også har modtaget
bestillinger udefra. Arbejdsfeltet var ganske bredt, men samtidig var speciali-
seringen også tydelig.

Figur 3.3
Arbejdsproduktiviteten på B&W 1846-1871
Kilde: Beregnet på grundlag af fabrikskonto, arbejdertal og 
lønsum
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Det skal nu yderligere søges præciseret i hvilket omfang produktionen, alle-
rede inden aktieselskabet blev dannet, var koncentreret om de områder som

B&W især har været kendt for gennem sin historie: kraftmaskiner og skibe.
Produktionen af nye fartøjer, inkl. fremdrivningsmaskineri,26 og levering

af maskineri til Orlogsværftets nybygninger blev betydningsfulde fra slutning-
en af 1850’erne (jf. figur 3.4). B&W’s første skib blev bygget i 1854.27 Man
kan spørge hvad det var der styrede firmaet ind på skibsbygningsområdet, for
ingen af de to indehavere havde på forhånd tilknytning til det maritime miljø.
Dampmaskiner til fremdrivning af fartøjer var ganske vist en del af det natur-
lige virkefelt, og man havde da også erfaring med dette allerede inden 1854.28

Men hvoraf kom at man også kastede sig over bygningen af selve skibe-
ne? En nærliggende forklaring er at den nye byggemåde med sammennittede
jernplader både materiale- og procesteknisk var fremmedartet for de eksiste-
rende træskibsbyggerier, mens en maskinfabrik rådede over arbejdskraft og
realkapital der med begrænsede omstillingsomkostninger kunne nyttiggøres
på dette felt. Oven i de teknologiske kundskabsfordele kom et manglende
forhåndsudbud. Værftsindustrien var svagt repræsenteret i København, så
adgangsbarriererne var ikke høje.29

Figur 3.4
B&W's produktion af skibe og skibsmaskiner 1854-1871,
egne nybygninger og maskiner til Orlogsværftet
Kilde: Skibslister
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Tabel 3.1
B&W’s produktion af skibe o.l. 1854-1864 og 1865-1875,
mængde og fordeling på private og offentlige aftagere.
Kilde: Skibslister, jf. tekstnote 27.

Periode I alt Private redere Statslige redere o.l.

BRT IHP BRT IHP BRT IHP

1854-64 3129 3485 4% 13% 96% 87%

1865-75 20259 15748 91% 92% 9% 8%

I de første ti år var de vigtigste aftagere den danske stat, især marinen og i
mindre omfang postvæsenet, mens leverancerne til private redere endnu hav-
de en meget beskedent andel (jf. tabel 3.1). Den første nybygning var et ret
stort passagerskib til postetaten, med skrog af træ, men drevet ved damp.
Derefter fulgte en serie jerntransportbåde til marinen.

Det var i 1858 man fik kontrakt på at levere det første maskinanlæg til en
af Orlogsværftets nybygninger. Senere blev der også givet enkelte komplette
nybygninger i opdrag, foruden flere maskinanlæg og jernbåde. Over en perio-
de på godt 30 år, frem til slutningen af 1880’erne, var B&W praktisk talt ene
om at levere maskineri til flådens skibe.30 Denne produktion spillede længe en
vigtig rolle for firmaet, idet den, opgjort pr. 1872, tydeligt overgik mængden
af hestekræfter i samtlige landmaskiner fremstillet helt siden 1846.31 Også
produktionen af maskiner til egne nybygninger var da løbet op i væsentligt
flere hestekræfter end alle landmaskinerne bygget siden fabrikkens start. Man
skal dog være forsigtig med kun at dømme ud fra dette mål for fysisk output,
da prisen pr. hestekraft var større for mindre anlæg end for større (jf. appen-
diks 3.3).

I begyndelsen af 1870’erne var orlogsmaskineriernes andel af firmaets
dampmaskinproduktion imidlertid aftagende. Der var indtrådt en kraftig
vækst i B&W’s levering af komplette skibe til private redere (tabel 3.1).
Blandt B&W’s vigtige aftagere var nu DFDS og Svitzers Bjergningsselskab,
to af Tietgens selskaber. Den større produktion og dens ændrede sammensæt-
ning gav efter nogen tid anledning til at der blev investeret i et stort værft med
adgang til dybt vand. Det skete da B&W med overgangen til aktieselskab i
1872 selv blev en del af Tietgen-gruppen.

I absolutte tal forblev mængden af hestekræfter afleveret til Orlogsværftet
dog stadig betydelig, i alt ca. 38000 HK fra 1873 til og med 1899. Både før
og efter 1872 var de enkelte maskinerier ret få, men til gengæld store.
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Produktpriser og produkternes typefordeling
De første leverancer til marinen blev betalt dyrt og kan ikke betragtes som
repræsentative.32 Hvis man multiplicerer de dengang opnåede priser med de
senere producerede mængder af maskinkraft og tonnage (målt i henholdsvis
hestekræfter og bruttoregistertons) til statslige såvel som private kunder, når
man op på beløb der er fuldkommen urealistiske, sammenlignet med de data,
der er benyttet til at måle produktionens størrelse. Det er i det hele taget van-
skeligt at opnå pålidelige og operationalisérbare prisoplysninger mht. skibe
og skibsmaskiner. Ikke alene er oplysningerne vanskelige at tilvejebringe,
produkterne er også heterogene, hvilket gør det problematisk at bygge på
enkelte eksempler. Jeg har forsøgt at tilvejebringe et omtrentligt udtryk for
prisniveauet på skibe og skibsmaskiner med udgangspunkt i priserne på et
antal nybyggede eller næsten nybyggede skibe der kom ind i DFDS’ flåde
mellem 1858 og 1880.33 Desværre er hovedparten bygget senere end 1871,
men de fundne værdier (jf. appendiks 3.2) burde dog give et brugbart finger-
peg. Fartøjerne er bygget på forskellige europæiske værfter.

I tiden frem til 1872 blev der på B&W fremstillet 258 stationære damp-
maskiner på tilsammen 7218 HK, i gennemsnit 28 HK pr. maskine.34 Grund-
laget for at fastslå prisniveauet for disse maskiner er anderledes, men ikke
mere fremkommeligt end for skibenes vedkommende. Ole Hyldtoft har do-
kumenteret priser på mindre dampmaskiner, op til 10 HK.35 Frem til
1870’erne lå priserne på et højt, stabilt niveau, hvorefter der skete et vold-
somt fald. Tendensen i Hyldtofts tal bekræftes af engelske undersøgelser36 og
af B&W’s kontrakter fra 1880’erne.37 Årsagerne til de ændrede prisforhold
belyses i kapitel 4.2. Nærmere oplysninger om datagrundlag og frem-
gangsmåde ved udarbejdelse af skøn over gennemsnitspris på stationære
maskiner findes i appendiks 3.3.

Tabel 3.2 sætter tal på de foregående overvejelser om produktsammensæt-
ningen. De godt 40% af den skønnede omsætning38 der bliver til rest efter
fradrag af nybyggede skibe og dampmaskiner, skal dække både skibs- og
skibsmaskinreparationer samt de omtalte konstruktions39- og rørarbejder og
salg af støbegods. Man må derfor fastholde at blandet maskinproduktion har
haft en begrænset vægt i B&W’s produktion før 1872. Allerede i løbet af
firmaets tidlige historie blev den gennemgående teknologitype lagt fast, for så
vidt angår produkternes art.
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Tabel 3.2
Oversigt over den omtrentlige størrelse og sammensætning
af B&W’s produktion 1846-1871 (faste priser).
Kilder: se teksten og kapitlets tre appendiks

Sum af arbejdslønninger      5.997.800 kr.

Omsætning     19.827.438 kr. (100%)

Stationære dampmaskiner :
7218 IHK à 476 kr.  =      3.435.768 kr.  (17%)

Skibe samt maskiner til Orlogs-
værftet:
11993 BRT à 259 kr. =
19035 IHK à 247 kr. =

     3.106.187 kr.  (16%)
     4.701.645 kr.  (24%)

Restgruppe      8.583.838 kr.  (43%)

Konklusion
Med den foretagne grovanalyse er det trods alle nødvendige forbehold muligt
at drage nogle slutninger om økonomi og teknologi på B&W mellem midten
af 1840’erne og begyndelsen af 1870’erne. Den kraftige og stabile vækst
byggede på en specialisering inden for dampmaskiner og -kedler samt skibe
og forskellige større konstruktionsarbejder. Blandet maskinfabrikation har
kun spillet en lille rolle.

På inputsiden havde kapitalen en lille overvægt i vækstprocessen, hvilket
især til sidst i perioden øgede arbejdsproduktiviteten. Tendenser til vækst i
total faktorproduktivitet (TFP) forekommer små og usikre. Det var hverken
relativt stigende kapitalindsats eller en mere kvalitativt betonet teknologisk
forandring, men simpelthen den overvældende store bruttovækstrate der var
det mest iøjnefaldende ved den samlede udvikling. I den beskrevne periode
var konkurrencen ikke voldsom, for fabrikkerne var få. Det offentlige var en
god kunde, og især forbindelsen til Orlogsværftet lader til at have givet B&W
en fortrinsstilling. Man aner en situation, måske ret almindelig i tidlig meka-
nisk industri,40 hvor den fabrikant der havde teknologisk færdighed og fast
kapital nok til at ‘levere varen’, kunne sætte sine priser ved til omkostninger-
ne at lægge et driftstillæg og en bred fortjenestemargin. Med en - for produ-
centen - så gunstig variant af monopolistisk konkurrence kunne der hurtigt
pløjes betydelige summer tilbage i firmaet, og kapitalapparatets størrelse
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kunne uden problemer, så længe konkurrencen ikke blev skærpet, følge med
den stigende efterspørgsel.
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4. Produkter

Hovedparten af dette kapitel handler om kraftmaskinproduktionens udvikling
på B&W frem til slutningen af 1930’erne. Centralt i dette forløb står diesel-
motorernes afløsning af dampmaskinerne. Den klassiske dampmaskine, stem-
peldampmaskinen, er i dag næsten helt forsvundet,1 men dampteknologien,
især i form af turbinen, er stadig betydningsfuld og levedygtig. Selv om den
ikke som i sidste århundrede findes overalt, spiller dampen en vigtig, ja stra-
tegisk rolle som industrisektorens primus motor - også selv om industriens
egne kraftmaskiner mest er elektromotorer. Lokale generatoranlæg på fabrik-
kerne, der førhen var ret almindelige,2 er nu undtagelsen. De fleste in-
dustrivirksomheder får strømmen fra de offentlige værker, og på disse er
dampkedler og -turbiner den mest udbredte teknologi til generatorernes drift.3

Foruden kul kan anlæggene drives med brændselsolie, affaldsforbrænding,
atomar kernespaltning eller naturgas. Kraftværker kan kombineres med var-
meværker i fælles enheder, så produktionsomkostninger og energitab bliver
begrænsede.4 Dampteknologien er på den måde billig, effektiv og fleksibel.

Til trods for sine kvaliteter har dampen undervejs mødt konkurrence fra
dieselmotorerne. Da de mange mindre og helt små danske el-værker blev
opført i første fjerdedel af det 20. århundrede, blev omkring 200 af dem ud-
styret med en eller flere dieselmotorer fra B&W.5 Også nogle af de store
værker kom med. I 1933 installerede B&W hvad der dengang og mange år
fremover var verdens største dieselmotor (maksimumsydelse: 22500 hes-
tekræfter6) på H.C. Ørstedsværket i København. Motoren er nu normalt ude
af drift, men kan bruges som reserve. Den holdes stedse i beredskab, ikke
mindst fordi den kan startes uden ekstern tilførsel af energi i tilfælde af et
akut svigt i hovedstadens øvrige strømforsyning.7 Motortypen kom dog ikke i
betragtning som hovedkraftkilde på de store elektricitetsværker. Et værk som
H.C. Ørstedsværket var allerede fra sin igangsættelse i 1920 baseret på turbi-
nedrift, og den store spidsbelastningsmotor fra 1933 blev aldrig suppleret
med lignende maskiner, selv om der var reserveret plads til det.

Når man taler om dampens afløsning med diesel, er det altså ikke et uni-
verselt og definitivt fænomen, men en historisk proces hvor stempeldamp-
maskinerne blev udfordret og efterhånden fortrængt, dels af dieselmotorer,
dels af en ny type dampmaskine: turbinen. Under udviklingen og væksten i el-
forsyningssystemet har dieselmotorer spillet en vigtig, men forbigående rolle.

Ved andre former for energiproduktion har dieselteknologien derimod
entydigt og vedvarende fortrængt dampen. Det gælder især inden for trans-
port. Dampturbiner er ganske vist med succes blevet anvendt som alternativ
til den traditionelle skibsdampmaskine, især hvor der var særlige krav om stor
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motorkapacitet og høj hastighed, f.eks. atlanterhavslinere,8 men har ikke på
søfartens område været nogen alvorlig konkurrent for dieselprocessen. I kon-
kurrencen med stempeldampmaskinen henviste dieselproducenterne til olie-
motorens klare driftsøkonomiske overlegenhed med hensyn til brændselsfor-
brug, lagerplads til brændsel, aktionsradius og bemanding.9 Når man alligevel
gennem længere tid fortsatte med at bygge dampskibe, hang det sammen med
at dieselskibet var investeringstungt og oliepriserne usikre. På nogle sejlruter
var det ligegyldigt om man med dieseldrivkraft kunne øge skibets aktions-
radius. Endelig var dieseltilhængerne, selv om de i princippet og i almindelig-
hed havde ret, tilbøjelige til at overdrive deres sag, hvilket kan have svækket
deres mulighed for at trænge igennem med budskabet hos rederne. Nogle af
disse manglede de økonomiske analyseteknikker der skulle til for at analysere
sagen til bunds.10 Ca. 1930 fik dieselmotoren imidlertid overtaget over dam-
pen i verdensproduktionen af skibsmaskineri.11 I denne  historie var B&W en
af hovedaktørerne.

Produktionen af skibs- og store stationære dampmaskiner, og senere die-
selmotorer, lå i naturlig forlængelse af B&W’s tidlige historie og forblev
dominerende sidenhen. I løbet af årene var der også eksempler på andre pro-
duktioner. De fleste havde ikke noget særlig stort omfang eller varighed og
vil i det følgende kun blive kort berørt. Dog var der en enkelt virkelig betyd-
ningsfuld undtagelse, nemlig fremstillingen af centrifuger i de 30 år mellem
1881 og 1910. Denne afvigelse fra det typiske og gennemgående produkti-
onsprogram var af så stor vigtighed at en nærmere redegørelse er påkrævet. I
perioder udgjorde centrifugeproduktionen en betragtelig andel af B&W’s
samlede omsætning, og som teknologisk og økonomisk udviklingsproces er
den et interessant og righoldigt eksempel på hvordan dele af maskinindustrien
arbejdede i årtierne før og efter århundredeskiftet. Erkendelsen af teknologi-
ske forskelle og ligheder ved udvikling og produktion af på den ene side de
relativt små centrifuger, på den anden de ofte meget store kraftmaskiner giver
en mere perspektivrig forståelse af branchens forhold.

4.1. Centrifuger

Centrifuger benyttes til adskillige industrielle og andre formål, men maskin-
typens vigtigste udviklingsfase, i sidste fjerdedel af det 19. århundrede, var
fokuseret på mejerierne. Ved fremstillingen af smør var skumningen, dvs.
udskillelsen af mælkens fedtpartikler, en teknologisk flaskehals. Man lod
mælken henstå i store flade kar, hvorefter man fjernede den afsatte fløde ved
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hjælp af skeer (håndskumning). Det nyeste var at man forsøgte at bevare
produkternes friskhed med gennemført påpasselighed samt generelt hygiejni-
ske produktionsforhold, herunder gode bygningsfaciliteter (holstensk drift).
En speciel ny teknik var at køle den henstående mælk med is eller vand.12

Lokaler og udstyr krævede investeringer, og de moderne metoder var
derfor mest udbredt på store ejendomme. Med disse vigtige forbedringer var
produktionsprocessen dog stadig langsommelig og arbejdskraftkrævende,
ligesom det var vanskeligt at opretholde en ensartet kvalitet. At fremskynde
og forbedre fedtudskillelsesprocessen ad mekanisk vej var et naturligt mål for
udvikling af mejeriteknologien. Kundskabsmæssigt, mht. viden om råmateri-
aler og fysiske processer, var der ingen hindringer for en sådan udvikling, og
også de institutionelle rammer var på plads i form af en voksende indsats for
systematisk landøkonomi på læreanstalter, i foreninger og i tidsskrifter og
anden litteratur.13 Efterspørgslen af smør var voksende, især i England, hvil-
ket fra ca. 1860 gav sig udslag i en kraftig vækst i den danske eksport.14 Ad-
skillige faktorer der kunne stimulere mekanisering af produktionsprocessen,
var altså aktive.

De første mælkecentrifuger
Mælkecentrifugen var en tysk opfindelse. Princippet i dens arbejdsmåde er at
når en beholder med væske sættes i omdrejninger, vil de tungere partikler
(f.eks. vand) tvinges hurtigere ud mod beholderens periferi end de lettere
partikler (f.eks. fløde). Den første mælkecentrifuge, bortset fra småapparater
til laboratoriebrug, blev bygget i 1864 af den bayriske bryggerimand Antonin
Prandl.15 Den bestod af et drejende ophæng for nogle særligt tilvirkede span-
de. Når apparatet drejede rundt (med 400 omdr./min.), blev de ophængte
spande af centrifugalkraften ført i vandret position og skummetmælken pres-
set ud mod bunden. Dette apparat blev aldrig udnyttet praktisk-økonomisk,
men illustrerede at centrifugalkraften kunne bruges til formålet. En anden og
bedre centrifugevariant blev i 1876 bygget i Holsten, af W. Lefeldt.16 Model-
len bestod ikke længere af flere, perifert ophængte spande, men af en enkelt
opretstående cylinder der drejede om sin egen centrumakse. Den var med
andre ord hvad vi i dag forstår ved en centrifuge. Denne model vakte megen
opsigt og blev sat i produktion i adskillige, også ret store størrelser, men nåe-
de kun at blive solgt i en halvfjerdsindstyve eksemplarer før den forbedrede,
kontinuerligt virkende variant kom på markedet nogle år senere. At centrifu-
gen var kontinuerlig betød at den, i modsætning til Lefeldts model, kunne
fyldes op med ny mælk under gangen og samtidig tappes for fløde og skum-
metmælk.
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To firmaer lancerede i 1878/79 den kontinuerlige centrifuge, nemlig den
danske Maglekilde Maskinfabrik, nær Roskilde, og det svenske Oscar Lamm,
senere AB Separator, senere Alfa Laval.17 De respektive opfindere var den
danske maskinkonstruktør L.C. Nielsen og den svenske ingeniør Carl Gustaf
de Laval, sidstnævnte også kendt for sin betydelige indsats på turbineom-
rådet.18 I 1881 blev rettighederne til L.C. Nielsens patenterede konstruktion
solgt til B&W.19 En rivende afsætning af centrifuger sammen med en intens
konkurrence mellem de to firmaer gik nu i gang. Den kommercielle side af
denne konkurrence behandles i kapitel 5. I det følgende vil især den kon-
struktionsmæssige udvikling af mælkecentrifugen være i fokus.

Indførelsen af den kontinuerlige centrifuge gav en stor pro-
duktivitetsforbedring. I forhold til de tidligere metoder fik man skummet
mellem 7% og 50% mere fedt ud af mælken.20 Arbejdskraftsbesparelsen er
ikke så let at gøre nøjagtigt op, for produktionsrytmen blev en anden når
mælken ikke skulle stå og passe sig selv i et døgns tid mens fløden blev afsat
på overfladen. De centrifuger man benyttede i 1883, skummede, afhængigt af
modellens størrelse og kravet til renskumning, fra 225 kg til 600 kg mælk i ti-
men.21 Store mængder var derfor den første forudsætning for at mekaniseret
skumning kunne komme på tale. Man fik et hurtigere og mere ubrudt flow i
produktionsprocessen, dvs. nemmere koordinering og færre, mere specia-
liserede arbejdere end før. På negativsiden tæller at centrifuge og drivarrange-
ment fordrede en ekstra kapitalinvestering. Samtidig burde dog den mere
intensive og pladsmæssigt kompakte mekaniserede arbejdsproces betyde en
pladsbesparelse og dermed en delvis kompensation for den i maskineriet
bundne kapital.

Væksten i centrifugernes antal er forbundet med fælles- og andels-
mejeriernes fremvækst.22 Mekaniseret skumning var et teknisk element der
gjorde det muligt for de mindre producenter at samvirke om en smørproduk-
tion til eksportmarkedet. Mens herregårdenes smørproduktion med centrifu-
gerne blev videreført i en ny, teknisk mere rationel skikkelse, var teknikken
begyndelsen på de mindre brugs mere omfattende produktion af kvali-
tetssmør. Bøndergårdene høstede endnu en særfordel, idet den nævnte forbed-
ring i råvareudnyttelsen var størst når der var tale om sammenbragt mælk,
transporteret over en forholdsvis lang afstand.23 Muligvis kan man ligefrem
sige at centrifugens fremkomst var et relativt tilbageslag for de herregårds-
mejerier hvor man ret kort forinden havde havde investeret i kældre og køle-
anlæg. Disse anlæg var vel ikke blevet værdiløse, men grundteknologien som
de repræsenterede, var hurtigt blevet af perifer betydning, mens den ny cen-
trale teknologi var mindre eksklusiv. Den lod sig udnytte lige så effektivt af
landbrugere der tidligere havde stået forholdsvis svagt i konkurrencen.24
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Centrifugens tekniske opbygning
Centrifugen er ikke kun interessant i sin økonomiske sammenhæng, altså som
mejeriteknisk innovation, men også simpelthen som maskine betragtet. Den
var og er ikke særlig kompliceret, og den forelå i en velfungerende form, hvor
de fleste børnesygdomme var blevet elimineret, allerede i begyndelsen af
1880’erne. Alligevel lykkedes det i løbet af et par årtier at modificere og
rekonstruere centrifugen på en sådan måde at ydelsen blev flerdoblet, samti-
dig med at kapitaludgiften pr. centrifuge, både anskaffelsespris og nødvendig
maskinel drivkraft, forblev nogenlunde den samme (jf. appendiks 4.1). I det
følgende vil jeg gennemgå hvordan dette skete. Forinden vil jeg dog forsøge
at skabe forudsætninger for et bedre overblik over fremstillingen ved at frem-
sætte nogle generelle bemærkninger om centrifugens tekniske virkemåde.

Centrifugen, her gennemgået med udgangspunkt i B&W’s modeller fra
1880’erne,25 består grundlæggende af en forholdsvis stor hul ‘cylinder’ af
metal med plads til den væske (sødmælken), der skal centrifugeres. Cylin-
deren er anbragt på en vertikal aksel der løber i to lejer. På akslen er anbragt
en remskive (i senere udgaver evt. et andet transmissionselement) der mulig-
gør at akslen med cylinderen kan sættes i omdrejninger. Inde i cylinderen
findes forskellige plader og rør, der skal sørge for at kanalisere de adskilte
væsker (fløde og skummetmælk) til hver sin ydre beholder. Nogle af disse
elementer stikker altså ud af centrifugen og er følgelig ikke fastgjort på den
roterende cylinder, men på punkter uden for denne. Akslen med remskiven og
cylinderen, dvs. de bevægelige dele, er afskærmet af et fundament og kappe
af støbejern hvori også akslens lejer er forankret. Over centrifugen er fødeag-
gregatet anbragt i form af en beholder med et rør der munder ud inde i cylin-
deren.

Centrifugens ydelse kan øges på fire forskellige måder der hver især af-
hænger af at forskellige, men nogle gange sammenhængende problemer fin-
der en løsning:26

1.1) Farten sættes i vejret, hvorved væskernes separation og udstrømning
fra centrifugen accelereres. Dette kan ske enten ved større omdrejningstal
eller ved at øge cylinderens diameter og dermed dens periferihastighed. Van-
skeligheden derved er at centrifugalkraften ikke kun påvirker væsken, men
også maskindelene.27 Vibrationer fremkaldt af små ubalancer vil under høje
hastigheder virke bremsende og derved mindske nyttevirkningen af den an-
vendte kraft samt slide de mekaniske dele. I praksis er der snævre absolutte
grænser for hvor hurtigt en given konstruktion kan sættes til at køre. Tillades
en ubalance at forstyrre gangen, kan der indtræde en selvforstærkende virk-
ning der forringer ydeevnen. Øget fart er derfor afhængig af forbedringer i de
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dele af konstruktionen der vedrører centrifugens balancering. Foruden større
hastighed kan forbedringer af denne type bidrage til at sænke udgifterne til
vedligeholdelse og reparation.

1.2) Udformningen af aksler, lejer og transmissionselementer forbedres,
så friktionen bliver mindre og stabiliteten større. Samme omdrejningstal kan
da nås ved et lavere kraftforbrug, eller - såfremt det er muligt under hensynta-
gen til 1.1 - omdrejningstallet kan sættes i vejret uden at øge kraftforbruget.
Lejers og akslers levetid forlænges, og vibrationer fremkaldt af “slør” pga. for
hurtig nedslidning modvirkes. Der kan spares udgifter til brændsel og til repa-
ration og vedligeholdelse. Hvis kraftbesparelsen er tilstrækkelig stor, kan
kraftanlægget tillades at have mindre dimensioner, så der spares kapital.

Der er mellem punkterne 1.1 og 1.2 en betydelig overlapning. Cylinderens
afbalancering på akslen og akslens gang i lejet er to forskellige problemer,
men der er sammenhæng og afhængighed mellem dem. En fejl det ene sted
kan både påvirke arbejdseffektiviteten umiddelbart og samtidig have en ska-
delig virkning på det andet steds mekanik. Der er med andre ord et ekstra
risikomoment fordi de dynamiske træk ved systemet kan gøre fejl selvfor-
stærkende.

2) Der kan ændres på de dele (rør, plader) der er indsat i cylinderen for at
bestemme strømningsforholdene. Det er vanskeligt at generalisere yderligere
om sådanne forbedringers art, men både centrifugens ydelse og væskesepare-
ringens kvalitet (“renskumningen”) kan øges ad denne vej.

3) Centrifugens design kan ændres, sådan at maskinen generelt bliver
mere sikker og mere vedligeholdelses- og betjeningsvenlig. Under dette mere
diffuse punkt kan man også medtage en øget kvalitets- og størrelsesdifferenti-
ering der tillader den enkelte bruger at vælge den bedste model til de givne
behov og omstændigheder.

Alle disse mulige typer af ændringer blev gennemført i en eller flere for-
mer. At der var flere udbydere på markedet, gav i sig selv et kraftigt incita-
ment til at forbedre modellerne. Dertil kom at aftagerne, landets mejerier og
kvægavlere, udgjorde en organiseret gruppe der havde god adgang til op-
lysninger om hvordan de forskellige mærker klarede sig i sammenligning. De
første forsøg blev gennemført i 187828 af N.J. Fjord (1825-1891), docent ved
Landbohøjskolen og landets mest fremtrædende kender og formidler af meje-
rifaglig viden.

B&W-centrifugens teknologiske udvikling i 1880’erne
I 1883 blev der på den ‘15de danske Landmandsforsamling’ i Ålborg arran-
geret en centrifugeudstilling hvortil adskillige mærker blev indleveret.29 Der
kunne udstilles i to klasser: mindst to hestekræfter eller højst én hestekraft. I
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den store kategori var B&W eneste deltager, da Separator trak sin model
tilbage. Afprøvningen af B&W’s model blev af samme årsag ikke meget
detaljeret. Dommerne konstaterede at centrifugen nu kunne arbejde vibra-
tionsfrit ved en maksimumshastighed af 1900 eller 2100 omdrejninger i mi-
nuttet mod 1500 omdr. året før. Man nævnte to vibrationsfri maksimumshas-
tigheder, fordi der blev prøvet både med det tidligere og med et nyt ‘forlags-
tøj’ (transmissionselementet mellem den drivende aksel og arbejdsmaskinen).
Springet fra 1500 til 1900/2100 omdr./min. skyldtes at ‘bundsporet’ eller
‘sporlejet’ (det nederste leje, hvis bundflade skulle optage vægten af aksel og
cylinder) havde fået en bedre udformning.

Dette lejes konstruktion er dokumenteret til mindste detalje, idet dets
virkemåde og anbringelse er beskrevet i Niels Vangs artikel i Den tekniske
Forenings Tidsskrift (jf. note 25). Den målsatte detailtegning over lejet og
dets holder er endda overleveret.30 Desværre er det ikke muligt at sammen-
ligne direkte med lejets tidligere konstruktion, men det fremgår at smøringen
var gjort mere effektiv, og at man nu kunne justere centrifugeakslens anbrin-
gelse nedad efterhånden som slidet på akslens glideflade i det øverste leje,
’halslejet’, gjorde det ønskeligt. Dette sæt forbedringer er af type 1 i den
ovenfor givne kategorisering. Også type 3 var blevet tilgodeset i form af en
mindre forandring af strålerørenes spidser, så de ikke sprøjtede.

I den mindste kategori ved udstillingen i 1883 stillede fire fabrikanter op
med centrifuger, herunder både B&W og Separator. De to mærker jeg ikke
har nævnt, blev frasorteret pga. væsentlige fejl, hvorimod det blev besluttet at
foretage et antal mere grundige prøver for at sammenligne mellem de to re-
sterende mærker. Prøverne fandt sted på ejendommen Vestervig Kloster i
sensommeren samme år og blev, ligesom ved de tidligere centrifugeforsøg,
ledet af N.J. Fjord. Han udarbejdede en detaljeret beretning hvoraf det ses at
afprøvningen skete efter en videnskabeligt inspireret systematik med mange
forsøg, ‘blinde’ laboratorieundersøgelser af fedtprocenterne efter hver prøve
samt systematisk variation af parametrene tilstrømning (= behandlet mælke-
mængde pr. tidsenhed), kraftforbrug, samt renskumning (= restprocent af fedt
i skummetmælken).31 Ved tidligere prøver var kraftforbruget ikke blevet taget
i betragtning.

Det fremgår af beretningens tabeller at B&W-centrifugen i de tre nævnte
henseender var Laval’s en smule overlegen. B&W’s var imidlertid også
slemmere til at danne skum, sådan at slutprodukterne, skummetmælken og
især fløden, krævede et større beholderrumfang efter centrifugeringen end
sødmælken gjorde før.

I det hele taget var det på snævre marginaler at B&W blev forsøgsrækkens
vinder. Prøverne viste klart at tidligere fejl på Laval-centrifugen nu var blevet
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rettet. Såfremt man ønskede at arbejde med samme gennemstrømning og
kraftforbrug på de to centrifuger, krævede Laval-modellen en mælkemængde,
der var ca. 3% større end B&W’s for at udskille den samme mængde fedtstof
af sødmælken.32 Hvis man kunne acceptere en væsentligt lavere gennem-
strømning pr. time, behøvede der ikke at være forskel på hverken renskum-
ning eller kraftforbrug. B&W havde dog et klart forspring ved også at kunne
tilbyde den større model. Udformningsmæssigt adskilte denne sig ikke meget
fra den mindre.

Igennem resten af 1880’erne blev der indført endnu et antal betydelige
forbedringer af konstruktionen. I 1885 var cylinderen helt igennem fremstillet
af stålplade, hvor den underste del tidligere havde været af støbejern og der-
for noget tungere (type 1-forbedring). Der var desuden blevet indsat en selv-
virkende nødbremse på forlagstøjet for at undgå overskridelser af mak-
simumsfarten og måske en livsfarlig sprængning hvis drivakslens hastighed
skulle komme for højt op (type 3). Endelig var rengøringen blevet lettet ved
en ændret udformning af skillepladerne nede i cylinderen (type 3).33

I 1887 eller -88 kom den næste forbedring (type 1.2), nemlig rullesporet,
det tidligere omtalte bundleje. Omdrejningstallet var nu 4000 omdr./min. og
kapaciteten angiveligt 500 kg/t.34 I stedet for at lade centrifugeakslen hvile på
en ubevægelig flade nederst i bundsporet anbragte man akselenden på et
system af ruller, der kørte i olie.35 Friktionen blev derved reduceret. Der kun-
ne arbejdes med større hastighed uden risiko for vibrationer og havari; for
den lille models vedkommende blev kravet til kraftanvendelsen dog vistnok
alligevel noget større. Rullesporet var allerede i 1885 blevet taget i anvendel-
se af Separator, så selv om konstruktionen ikke var helt den samme, må man
formode at der var tale om imitation fra B&W’s side.36

I 1889 indførte B&W den såkaldte ‘bundkrave’, den første væsentlige
forbedring af type 2. B&W annoncerede at skummeevnen nu var forøget med
50% i forhold til året før, uden at kravet til hverken kraftforbrug eller hastig-
hed var gået i vejret.37 Også prisen var uforandret. Bundkraven var en meget
simpel og billig form for indsats, der havde form af et rundvalset stålstykke
med L-profil, anbragt umiddelbart ved indgangsrørets udmunding. Dets funk-
tion var at hindre at dele af den indstrømmende sødmælk blev blandet op med
det øvrige, allerede adskilte væskeindhold.38

B&W’s videreudvikling af Maglekildecentrifugen var nu ved at være nået
til vejs ende. Den første, endnu ufuldkomne, men dog salgbare model blev
bygget i 1879. B&W overtog rettighederne i 1881, og i 1883 havde man en
centrifuge der i alle væsentlige henseender måtte betragtes som velfungeren-
de. Ikke desto mindre lykkedes det i løbet af de næste 7 år, ved hjælp af de
nævnte forandringer, at øge omdrejningshastigheden med en trediedel (fra
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3000 omdr./min. til 4000 omdr./min.) og skummekapaciteten med 100% (fra
350 kg/t til 700 kg/t39). Alle de netop nævnte tal vedrører den lille model, den
der blev grundigt testet i 1883. Bortset fra centrifugeprøven i 1883 er oplys-
ningerne B&W’s egne. Der er ikke af den grund særlig tvivl om deres sand-
hedsværdi, men man må regne med at der er tale om de bedste opnåelige
værdier, ikke gennemsnittet af en længerevarende forsøgsproduktion. Der er
heller ikke taget hensyn til at den rutinemæssige drift på mejerierne ikke har
været styret af B&W’s ensidige interesse i at maksimere netop mængden pr.
tidsenhed, men af et bredere sæt af hensyn, ikke mindst naturligvis renskum-
ning og kraftforbrug samt koordineringen af disse målelige tekniske værdier
med mejeriets organisatoriske rutiner, svingninger i råvaretilførsel osv. Forbe-

Figur 4.1.1
Væksten i B&Ws centrifugeproduktion 1881-1889
Kilder: Se anmærkningerne nederst 
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Anm.:
Opstillet på grundlag af oplysninger om produktionsmængder, priser og antal
installerede enheder (Mælkeritidende , 1888, s. 153 samt annonceafdelingerne
i samme årgang, nr. 1 og årg. 1890, nr. 2; Bjørn: Dansk mejeribrug, s. 31; A/S
Burmeister…., s.   171; Bøggild: Udstillingens….., s. 5; 1ste Sammlung von
Zeugnissen…..).

Ved indeksberegningen indgår store og små centrifuger med forskellig vægt.
Der er nogle steder benyttet interpolation og skøn. Alle tal er omtrentlige.
Væksttendensen var pa ca. 18% p.a. Den akkumulerede produktion (i 1890)
var på godt 6000 centrifuger, formentlig nogenlunde ligeligt fordelt mellem den
store og den lille model. Dette svarer til en samlet salgsværdi på godt 5 mio.
kr. i datidens priser eller ca. 10% af produktionsværdien 1881-1889. I beløbet
indgår kun selve centrifugerne, ikke reservedele, ombygninger, reparationer
o.l.
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holdene er dog ikke tungtvejende nok til at så tvivl om at hovedtendensen i
centrifugens produktivitetsudvikling udtrykkes af tallene.

Disse fremskridt i mejeriteknisk formåen blev opnået ved hjælp af inkre-
mentelle innovationer. Maglekildecentrifugens grundlæggende design var
ikke alene uforandret, hovedparten af forbedringerne kunne også indsættes på
ældre modeller uden større besvær.

Eftersom centrifugemaskineriet i sit udgangspunkt var forholdsvis simpelt,
og udviklingen skete ved at forbedre de eksisterende komponenter og tilføje
enkelte nye, har det konstruktionsmæssige arbejde ikke fordret en stor organi-
sation med mange ansatte. Derimod var der et behov for i praksis at kunne
eksperimentere med nye konstruktioner. Til dette formål havde B&W sit eget
forsøgsmejeri, beliggende på eller lige ved fabrikken.40

Mejeribranchen var i kraftig vækst, og støttet af B&W’s tekniske udvik-
lingsarbejde voksede produktionen stabilt i en årrække (jf. figur 4.1.1). Af-
sætningen led imidlertid et drastisk knæk i begyndelsen af 1890’erne, sådan at
B&W’s andel af de på mejerierne installerede centrifuger allerede efter få år
var meget lille.41 Efter en årrække hvor type 1-innovationer havde været mest
fremherskende, vendtes teknikernes opmærksomhed mod type 2. B&W’s
bundkrave var netop en sådan forbedring af selve centrifugens evne til at
adskille væsker, uafhængigt af forhold vedrørende fart, krafttransmission eller
stabilitet i ophæng og lejer. Separator lancerede imidlertid på samme tids-
punkt en centrifugeindsats, den såkaldte ‘tallerkenindsats’, der satte ydel-
sesforbedringen ved B&W’s bundkrave i skyggen.42 Funktionen var i prin-
cippet den samme, nemlig at optimere strømningsforholdene i cylinderen. Det
skete ved at lade et stort antal koniske stålblikplader inddele mælken i mange,
nedadskrånende lag. Inden for hvert af disse lag skete der en meget hurtig ud-
skillelse af fedtpartiklerne.

Ved sin fremkomst var den nye centrifuge, kaldet Alfa-Laval, kun svagt
overlegen i forhold til B&W’s når det gælder ydelsen pr. time (1500 kg og
800 kg for henholdsvis den store og den lille variant, i sammenligning med
B&W’s 1400 og 700 kg). Når Alfa-centrifugen ikke desto mindre slog så
hurtigt igennem - senere forbedringer ufortalt - hang det sammen med at det
relative kraftforbrug var langt mindre end på B&W’s centrifuge. Separator
anførte i sin brochure at skummekapaciteten, sammenlignet med firmaets
tidligere modeller, var fordoblet, men kraftforbruget uforandret. Man kan af
dette og af de angivne kapacitetsmål udlede at Separators store model med et
slag var kommet til i ydelse at ækvivalere B&W’s store model, mens kraft-
forbruget nærmere svarede til B&W’s lille model.43 Fordelen for mejerierne
ved at vælge Alfa-Laval ved nyanlæg og udvidelser synes altså i første om-
gang at have været besparelser på de medfølgende investeringer i kraftanlæg.
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Tallerkenindsatsen var ikke et produkt af Separators egen udviklingsindsats,
men kom ligesom de tidligste centrifuger fra Tyskland. Opfinderen, Freiherr
von Bechtolsheim fra München, havde faktisk først tilbudt ideen til B&W.
Årsagerne til at man ikke her accepterede at købe udnyttelsesretten til paten-
tet, var flere. Burmeister var dels usikker på om patentkravet var holdbart,
dels tvivlende over for den tekniske udførelse af den nye konstruktion og
tilsyneladende ude af stand til at indse dens potentiale.44

Mens dette må siges at være klart dokumenteret, kan man desuden speku-
lere på om ikke også det betød noget at den nye indsats var bedre egnet til at
blive tilpasset Separators hidtidige modeller. Cylinderen på disse havde en
relativt lille diameter og volumen, men til gengæld højt omdrejningstal, sam-
menlignet med B&W’s centrifuge. Da B&W ved århundredeskiftet indførte
tallerkenindsatsen, blev det hidtidige design helt forladt til fordel for et der
lignede det svenske. Separator kunne i 1892 tilbyde at ombygge allerede
anskaffede centrifuger ved at montere en ny tromle med tallerkenindsats på
det eksisterende ‘stativ’.45 Prisen var knap det halve af hvad en helt ny centri-
fuge kostede. Burmeisters afvisende disposition da han blev stillet over for
tilbuddet om at erhverve retten til tallerkenindsatsen, var måske farvet af at
indsatsen simpelthen ikke passede teknisk sammen med det design B&W
havde brugt så længe og med så stor succes. Hans fejltagelse var i så fald ikke
fuldkommen vilkårlig og subjektiv, men i nogen grad styret af det eksisteren-
de teknologiske designs begrænsninger.

Nyere centrifugetyper
I de følgende 10 år skruede B&W markedsføringen ned til nær nulpunktet og
foretog ingen tekniske forandringer af sin kraftcentrifuge.46 Selv om alt tyder
på at man faktisk havde nået grænsen for netop denne models videreudvik-
ling, kan det næppe tolkes som udtryk for generelt manglende innovatorisk
formåen, snarere en realistisk erkendelse af at den patenterede taller-
kenindsats ikke var til at slå på mejeriområdet. I stedet for satsede B&W på
andre anvendelsesmuligheder, også nogle der krævede nye modeller.

Allerede i 1886 og 1888 havde henholdsvis Separator og B&W begyndt
en produktion af håndcentrifuger.47 Disse havde selvfølgelig mindre kapacitet
og var beregnet på især udenlandske markeder, hvor både produktions- og
afsætningsstruktur for smør kunne være meget anderledes end i Danmark.48

De første håndcentrifugers udformning foregreb med deres tandhjulsarran-
gement det mere kompakte mekaniske udvekslingssystem der skulle blive
meget almindeligt efter århundredeskiftet. Der var imidlertid problemer med
at gøre mekanismerne på en gang letløbende og robuste. Der er ikke afsat
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kildemæssige spor efter B&W’s produktion og afsætning af håndcentrifuger i
løbet af 1890’erne; man må formode at den har været uden større betydning.

Af de nye produktioner B&W gik ind i, kan nævnes centrifuger til gas-
værkernes udskillelse af ammoniakvand fra tjære, ølurtcentrifuger og gær-
dyrkningsapparater til bryggerierne, centrifuger til ‘luftning’ af vin og cognac,
samt malkemaskiner m.m.49 Man bemærker at ikke alle disse varer var centri-
fuger, men dog teknologisk beslægtede ved at relatere til andre sider af mæl-
keproduktion eller andre former for procesindustri.  Nogle af de nye apparater
afveg teknologisk kun lidt fra den oprindelige fabrikation, mens andre tilsy-
neladende var resultatet af et vist udviklingsarbejde. F.eks. blev der taget
patent på “en lukket Centrifuge” i 13 af de vigtigste industrilande foruden
Danmark. Produktionen blev ved indgåelse af kontrakten mellem opfinderen,
ing. Axel Bergh, og B&W i 1891 anslået til at udgøre ca. 100 apparater om
året til en værdi af 200.000 kr., et ganske pænt - og sikkert alt for optimistisk
- beløb.50 Det svarede til værdien af knap 300 mælkecentrifuger af den mind-
ste mekanisk drevne model. De nye, mere spredte produktioner var generelt
utilstrækkelige til at kompensere for den svigtende afsætning af kraftcentrifu-
ger til mejerierne.51

Ved århundredeskiftet iværksatte B&W en ny offensiv på mejeri-
centrifugeområdet (jf. figur 4.1.2). Alfa-patentet udløb de fleste steder i
1903,52 men i Danmark bestod beskyttelsen kun i en syvårig eneretsbevilling
som udløb sidst i 1898.53 Derfor kunne B&W på verdensudstillingen i Paris,
år 1900, præsentere sin nye model ‘Perfect’, et design der var helt anderledes
end Maglekildecentrifugens og snarere lignede Separators maskiner.54 I be-
gyndelsen af 1899 havde B&W desuden erhvervet rettighederne uden for
Nordamerika til en amerikansk konstrueret centrifugeindsats hvis princip var
at “den skulle være let at drive, benytte og vedligeholde, mens der lagdes
mindre vægt på dens skummeevne”.55 Man forsøgte med denne innovation (af
type 3, jf. ovenfor) at afhjælpe de vanskeligheder der havde været med den
første generation af håndcentrifuger.

‘Perfect’-centrifugen var dog først og fremmest beregnet på at udnytte
tallerkenindsatsen. Den første omtale af håndcentrifugen kom i Mælkeritiden-
de i 1901,56 mens markedsføringen af kraftcentrifugen begyndte i 1904.57 De
konterede beløb for produktionen på B&W’s centrifugefabrik skød brat opad
allerede i årene forinden (jf. figur 4.1.2). B&W indskrænkede sig ikke til at
imitere Alfa. Efter tallerkenindsatsens sejrsgang forskubbede konstruktører-
nes fokus sig atter til type 1-problemerne. Mellem 1904 og 1908 udtog
B&W’s maskindirektør, Ivar Knudsen (1861-1920), fire patenter der havde til
formål at forbedre centrifugens afbalancering og give den en roligere gang.58
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Også adskillige andre opfindere udtog på samme tid patenter med dette sig-
te.59 Tidligere havde man mest stræbt efter at stabilisere centrifugens gang
ved velkonstruerede lejer og aksler samt omhyggelig afbalancering under
montagen. Den innovatoriske indsats gik nu i retning af at gøre cylinderen
selvafbalancerende ved nye, særlige udformninger af ophænget. Under arbej-
det med at forbedre Alfa-Laval-centrifugen var der i 1896 blevet konstrueret
et øverste leje der var fleksibelt (“fjederhalsleje”),60 så akslen kunne give sig
uden at skade lejet. Man kunne dermed neddæmpe systemets tilbøjelighed til
at komme ind i en af de tidligere omtalte onde cirkler hvor slidte dele gav
vibrationer der gav øget slid der gav vibrationer osv., osv.

På maskinfabrikken Titans ‘Alexandra’-centrifuge, det andet kendte dan-
ske centrifugemærke, især med succes på eksportmarkedet, var cylinderen
allerede fra første færd, i 1886, gjort selvafbalancerende i forhold til akslen.61

Figur 4.1.2
Væksten i B&Ws centrifugeproduktion 1895-1910 
Kilde: B&W's hovedbøger
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Anm.:
Fabrikskontoen er angivet et år forskudt for bedre at anskueliggøre den fælles tendens 
de tre serier udtrykker. For vækstperioden mellem 1900/01 og 1909/10 udviser tallene 
en årlig stigningstendens på ca. 18%. Salgsværdien i denne periode var på ca. 10 
mio. kr. i alt (løbende priser). I perioden med de største tal, 1904-1910, udgjorde 
centrifugeproduktionen ca. 10% af hele omsætningen. Der er tale om grove angivelser, 
byggende på indikatorer snarere end præcise produktionstal. 
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Som det er beskrevet i Knudsens patenter, var princippet i systemer af denne
type at cylinderen var sådan ophængt på akslen at den i nogen grad kunne
vippes i forhold til denne, men samtidig var forsynet med en støtteanordning
der drev den tilbage mod fuld balance. Hensigten med de nypatenterede kon-
struktioner var at få dette til at ske så hurtigt og effektivt som muligt. Meka-
nisk var den nye type ophæng en del mere kompliceret end de tidligere, men
som det afspejles i appendiks 4.1, førte Knudsens patenter til en væsentlig
stigning i centrifugens omdrejningstal og dermed kapacitet.

Transmissionssystemet i centrifugerne blev ændret ved hjælp af nye kom-
ponenter inden for maskinteknik: kuglelejer, præcisionstandhjul o.l. Disse
maskinelementer var blevet, om ikke just udviklet, så perfektioneret for at
opfylde nye behov inden for brancher som cykel- og automobilindustri62 og
var samtidig et resultat af væsentlige fremskridt inden for bearbejdnings-
teknik.63 Den gamle centrifugetype, den der var konstrueret på grundlag af
den oprindelige Maglekildemodel, havde haft remskiven siddende på selve
akslen. Det blev nu muligt at opnå et højt omdrejningstal ved et lille kraftfor-
brug og samtidig med ringe krav om plads til transmissionsmekanismen. Når
centrifugen blev drevet ved hjælp af en snekkeforbindelse (dvs. at der på
akslen var skåret et tandformet gevind, hvor et tandhjul kunne gribe ind og
dreje akslen), var det ikke længere nødvendigt at indskyde et forlagstøj mel-
lem kraftkilden og centrifugen. Remmen fra drivakslen kunne anbringes på en
skive monteret direkte på centrifugen. Udvekslingen skete mellem et eller
flere tandhul samt snekkeakslen, og mekanismen fyldte kun lidt.64

Nye komponenttyper og en mere sindrig mekanik i centrifugerne førte
ikke til fordyrelse. I løbet af hele den knap trediveårige periode undergik
B&W’s største kraftcentrifuge ikke særlig store forandringer med hensyn til
pris og kraftbehov. Den arbejdsydelse der kom ud af investeringen, blev imid-
lertid forøget med ikke mindre end 400%, således at væksten i skumme-
kapacitet var nogenlunde ligeligt fordelt mellem første og anden udviklingsfa-
se (jf. appendiks 4.1).

Udviklingen var ikke kun til gavn for de aftagere der havde behov for de
største maskiner. F.eks. kunne en af de store ‘Perfect’ håndcentrifuger med en
kapacitet på 500 kg mælk i timen i 1907 erhverves for under det halve af hvad
en kraftcentrifuge med nogenlunde tilsvarende kapacitet kostede i 1887,65

også selv om det generelle prisniveau i mellemtiden var steget noget. Foruden
sammenligningen mellem selve de to centrifuger skal man tage i betragtning
at håndcentrifugen ikke krævede noget egentligt kraftanlæg. Man må virkelig
sige at teknologien var blevet væsentlig billiggjort under alle skalaforhold og
dermed tilgængelig for praktisk talt enhver der havde behov for at bruge den.
De nye centrifugemodeller kunne fås i adskillige størrelser. B&W’s oprinde-
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lige model blev leveret i to dimensioner. I første årti af det 20. århundrede var
der alene inden for B&W’s sortiment mulighed for at vælge mellem 14 for-
skellige kapacitetsniveauer, hvoraf de fire største krævede mekanisk kraft.66

Den mindste håndcentrifuge kunne centrifugere 60 kg mælk i timen, den
største kraftcentrifuge 50 gange så meget.

Tre centrifugemærker, nemlig Alfa-Laval, ‘Perfect’ og A/S Titans ‘Ale-
xandra’ blev i årene 1908-09 underkastet en sammenlignende afprøvning.
Først med disse prøver fandt N.J. Fjords banebrydende forsøgsserie fra 1883
sin lige i grundighed og systematik. Resultatet var bemærkelsesværdigt der-
ved at de tre dominerende mærker ydelsesmæssigt kun adskilte sig for-
svindende lidt fra hinanden.67 Da forsøgsserien var meget lang, kunne man
konstatere at alle tre mærker med hensyn til driftssikkerhed, vedvarende rolig
gang og ringe lejeslid ved inspektion af de mekaniske dele repræsenterede en
teknologi der var uden markante svagheder.

Centrifugens teknologiske udviklingsmodel
I den teknologiske udvikling af mælkecentrifugen blev der trukket på flere
forskellige kilder; en sammenfatning kan derfor vanskeligt foretages ved
hjælp af en enkelt teoretisk argumentationsfigur.

Læreprocesser af typen learning by using spillede en vigtig rolle. Sam-
menligninger mellem de forskellige mærkers ydelser og egenskaber og i det
hele taget reaktionerne fra den mejerifaglige offentlighed var af stor betyd-
ning gennem hele forløbet.

De konstruktionsmæssige forandringer var i lange dele af forløbet over-
vejende af inkrementel art. Særligt i 1880’erne lykkedes det med stort held at
modificere eksisterende elementer eller tilføje nye, mindre elementer der var
forligelige med det forhåndenværende design. Også i det 20. århundredes
første årti blev der imidlertid opnået væsentlige resultater ved at modificere
særlige elementer på en i hovedtrækkene uforandret model. Selv tal-
lerkenindsatsen, en i forhold til det skandianviske branchemiljø eksternt op-
stået og radikalt virkende innovation, kunne teknisk set let forliges med den
ene af de eksisterende centrifugetyper.

Begge de førende firmaer var dygtige til gradvis produktudvikling, men
samtidig afhængige af udefra kommende impulser i form af egentlig teknolo-
giimport fra fjernere kilder. Det gælder både selve centrifugen, tallerkenind-
satsen og bredere teknologiske påvirkninger i form af de nævnte kugleleje- og
tandhjulskomponenter. Disse er sidenhen selv blevet generaliserede, men var
dengang nye komponenttyper der fra især transportmiddelindustrien bredte
sig til andre metalbearbejdende industrigrene.
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Centrifugens prismæssige udvikling viser hvor vanskeligt det er historisk at
analysere stigende produktivitet. På den ene side ser man at den enkelte fysi-
ske enhed af kraftcentrifugen over tid har en ret ensartet størrelse (målt i
kraftanvendelse) og en ret ensartet produktionsomkostning (målt i pris). På
den anden side udgør den samme fysiske enhed i tidens løb en langt større
‘mængde’ (målt i skummekapacitet); man kan derfor hævde at varen (i betyd-
ningen: en indretning der kan skumme en bestemt mælkemængde) blev frem-
bragt ved efterhånden stærkt reducerede produktionsomkostninger.

Produktudvikling og udvikling af ny produktionsteknik er ofte svære at
holde adskilt. Fra den første periode kan nævnes den formpressede cylinder-
bund, fra den anden de velfungerende snekkedrev som eksempler på at nyt
design krævede nye produktionsmetoder. Det forhold at konstruktionerne i
betydelig grad blev forandrede, gør det omvendt også vanskeligt ud fra pro-
dukternes pris og antal at sige noget meningsfuldt om produktivitetsudvik-
lingen i de fysiske produktionsprocesser, anskuet isoleret fra det færdige
produkt. Produktet såvel som momenterne i produktionsprocessen må stude-
res direkte; man kan ikke drage sikre slutninger om nogen af dem på bag-
grund af grove kvantitative data. Jeg vender tilbage til disse problemstillinger
i afhandlingens kapitel 8 og i hovedkonklusionen.

En populær teoretisk figur, der ikke forklarer alt, men illustrerer en del, og
som passer pænt på mælkecentrifugens udvikling, er Thomas P. Hughes’
begreb salients/reverse salients.68 Med denne metafor siges at den teknologi-
ske udvikling foregår over en bred front. Der opstår ‘lommer’ eller ‘kiler’ i
systemet hvor teknologien er veludviklet, og andre, modsat rettede lommer
dér hvor teknologien er relativt tilbagestående, og hvor det derfor bliver hen-
sigtsmæssigt eller nødvendigt at sætte ind for at skabe balance og derved
påvirke systemets helhed på en gunstig måde. Et gennembrud på ét felt kan
medføre at form og retning på den samlede ‘front’ forandrer sig. I økono-
miske termer kunne man sige at der på hvert teknologisk delafsnit er faldende
marginaludbytte af innovativ aktivitet. Derfor må denne fordeles over flere
afsnit. Hughes’ farverige begreb forekommer mere dækkende end margi-
nalnytteargumentet i ren form, idet det illustrerer at fordelingen af udviklings-
ressourcer må forventes at skabe skiftende ubalancer. Systemet er ganske vist
stabilt på længere sigt, og afbalancering finder faktisk sted i en fortløbende
proces; blot har denne proces en nogle gange træg, andre gange abrupt, men
altid svært forudsigelig, historisk ret afvekslende karakter. Modellen har
ingen real ligevægtstilstand, men har plads til de ligevægtsskabende tenden-
ser.
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4.2. Dampmaskiner

Produktionens størrelse og sammensætning
Efter 1872 fortsatte dampmaskinerne indtil videre med at indtage dén frem-
skudte position i B&W’s produktionsprogram som de fra firmaets begyndelse
havde besiddet. Senere blev dampmaskinernes dominans dog brat afskåret.
Fra 1904 begyndte dieselmotorerne hurtigt at erobre mere og mere plads;
allerede 1908 var det sidste år hvor der i større omfang blev fremstillet statio-
nære dampmaskiner.1 Efter 1912 gik det på samme måde med skibsmaski-
nerne, jf. kapitel 4.3.

Skibsmaskinerne tegnede sig både før og efter overgangen til diesel for en
meget stor andel af B&W’s maskinproduktion. Væksten i maskinkraft og
tonnage i egne nybygninger er vist i fig. 4.2.1 og fig. 4.2.2. Produktionen var
meget svingende målt over korte perioder, selv når der benyttes glidende
gennemsnit. I de ca. 20 år fra 1872 til begyndelsen af 1890’erne var tenden-
sen stagnerende. Taget over hele dampskibsperioden, fra 1872 til og med

Figur 4.2.1
Maskinkraft og tonnage i nybyggede skibe fra B&W, 1872-1939 
(treårige glidende gennemsnit, logaritmisk skala)
Kilde: Skibslister
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1912, udgjorde nybyggeriet imidlertid den største enkeltdel af omsætningen,
ca. 40%.2 På grundlag af en væsentligt større datamængde (appendiks 4.2.1)

end den der var til rådighed ved gennemgangen af B&W’s tidlige historie i
kapitel 3, kan man konstatere at priserne på B&W’s nybyggede skibsdamp-
maskinerier gennemgik et fald i løbet af perioden, både målt ved hjælp at et
generelt prisindeks og set i forhold til prisen på maskinerier fra andre værfter.
Da der imidlertid samtidig var tendens til at tonnagekomponenten i B&W’s
skibe fik højere priser, fremviser væksten i fysisk output ikke et mønster der
er radikalt anderledes end hvis der var blevet gjort op i deflaterede produkti-
onsværdier. Formodentlig var denne prisudvikling et led i en tilpasning til
verdensmarkedspriser.

De enkelte nybygningers størrelse var generelt voksende (jf. figurerne
4.2.3 og 4.2.4), mens forholdet mellem skibenes tonnage og motorkraft ikke
forandrede sig meget. De langsigtede vækstrater der er angivet i figur 4.2.1.,
indebærer at maskinkraft i forhold til tonnage var svagt faldende, men dette
indtryk skyldes at der i enkelte år blev leveret et antal maskinerier der ikke
blot var store, men også meget kraftige, set i forhold til den tonnage de blev
installeret i. Når man ser bort fra disse særlige tilfælde, var maskinkraften pr.
bruttoregisterton faktisk svagt stigende.

Figur 4.2.2
Nybyggede skibe fra B&W 1872-1912, 
årlig sum af maskinkraft og tonnage 
Kilde: Skibslister
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Figur 4.2.4
Tonnage for nybyggede skibe fra B&W 1872-1939, maks., 
min. og genmsn., ekskl. fartøjer under 1000 BRT
Kilde: Skibslister
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Figur 4.2.3
Maskinkraft i nybyggede skibe fra B&W 1872-1939, maks., 
min. og genmsn., ekskl. fartøjer under 1000 BRT
Kilde: Skibslister 
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Egne nybygninger var ikke den eneste produktion af skibsdampmaskiner.
Fremstillingen af maskiner til Orlogsværftets nybygninger fortsatte med at
spille en temmelig stor rolle (jf. kapitel 3). Fra 1872 frem til den sidste større
ordre jeg har kunnet registrere, maskinerne til panserskibet “Herluf Trolle”,
leveret i 1899, udgjorde orlogsmaskinerierne i alt knap 42.000 HK, eller ca.
halvt så meget som det antal hestekræfter der blev bygget til værftets egne
skibe i samme tidsrum.3

En anden vigtig form for dampmaskin- og især dampkedelproduktion var
de mange skibsreparationer, udført på det i begyndelsen af 1870’erne anlagte
værft på Refshaleøen. Disse arbejder omfattede naturligvis ikke kun maskine-
ri, men også skibenes skrog. Der er dog ikke tvivl om at maskinreparationer
og -renoveringer var vigtige. Som det ses af Søren Thorsøes detaljerede do-
kumentation af DFDS-flådens historie, kom der mange skibe fra dette B&W
nærtstående rederi ind på værftet for at få udskiftet kedler, men i nogle tilfæl-
de også for at få ombygget eller udskiftet selve maskinen.4 Repara-
tionsarbejde, både på skrog og maskineri, har i tiden 1872-1912 tegnet sig for
omkring en femtedel af den samlede omsætning.5 Reparationsandelen var
størst før århundredeskiftet, idet den stigende nybygningsaktivitet fra
1890’erne kompenserede for svigtende tilgang af reparationsarbejde og sti-
gende konkurrence på dette område.6

De stationære dampmaskiner var, før dieselmotorerne slog igennem, den
største gruppe inden for maskinproduktionen. I årene 1872-1912 udgjorde de
sammen med maskinleverancerne til Orlogsværftet ca. 65% af de producerede
damphestekræfter, men kun ca. halvdelen af de samme hestekræfters andel af
omsætningen.7 At de stationære maskiner i denne periode, i modsætning til
den foregående, kunne fremstilles for en lavere pris pr. HK end skibs-
maskinerne, skyldtes flere forhold. For det første må man være opmærksom
på at maskineriet til et større, moderne skib omfattede en del hjælpemaskineri
samt rørinstallationer og andet tilbehør. Disse ting ligger foruden selve ma-
skinen og den tilhørende kedel bag den udfundne parameterværdi for IHK,
men lader sig ikke så let kvantificere selvstændigt. For det andet var de statio-
nære maskiner gennemsnitligt langt større efter 1871 end i den første periode
af firmaets historie. Hvor gennemsnittet dengang lå på mindre end 30 IHK,
var det mellem 1872 og 1895 på mere end 400 IHK, mellem 1895 og 1905 på
over 900 IHK og endelig mellen 1905 og 1912 på op mod 1400 IHK. Det var
dog ikke kun vækst i gennemsnitsstørrelse der medførte prisforskydningerne,
men en række sammensatte forandringer, bl.a. af teknologisk art. Forandrin-
gerne vil blive beskrevet i det følgende.

Tendensen til at B&W koncentrerede sig om de store maskiner, kan også
iagttages i firmaets store engelsksprogede pr-brochure fra 1900,8 hvor der
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især lægges vægt på at præsentere disse typer, bl.a. en særlig standardiseret
variant til elektricitetsværker, med 6 mulige størrelser inden for registeret
200-2000 IHK.

Dampmaskinen i det 19. århundrede: udgangspunkt og forståelsesproblemer  
I slutningen af det 19. århundrede var stempeldampmaskinen nær højde-
punktet af sin spredningskurve.9 Også den praktisk-teknologiske udvikling af
maskinen var i sin sidste fase, men stadig livlig og dynamisk. B&W’s pro-
duktion var en del af dette forløb. Der var gået næsten 200 år siden New-
comen-maskinernes fremkomst. Frem til Watts innovationer, dvs. gennem det
meste af det 18. århundrede, havde den tekniske videreudvikling af maskinen
været ret langsom og uden store gennembrud.10  Ideen i Watts velnok vigtig-
ste innovation, den separate kondensator, var at dampen skulle fortættes uden
for cylinderkammeret. Derved formindskede man energitabet ved afkøling af
stempel og cylindervægge. Effektiviteten blev sat væsentligt i vejret i forhold
til den mest effektive variant af Newcomen-maskinen.11 Watt bidrog også
med andre centrale innovationer, bl.a. en automatisk virkende hastigheds-
regulator og en ordning af rør og ventiler, der gjorde dampmaskinen ‘dob-
beltvirkende’, dvs. at der kunne anvendes damptryk i begge cylinderens rum,
på hver side af stemplet. Når både frem- og returslag udførte arbejde, kunne
man opnå den samme effekt som før, men med en maskine af mindre dimen-
sioner.12

James Watt er med rette berømt som opfinderen af den type dampmaskine
der spillede en hovedrolle på den teknologiske scene under den første in-
dustrielle revolution. Maskiner der i hovedtrækkene havde samme udform-
ning som Watts, var almindeligt forekommende og blev stadig produceret helt
frem til midten af århundredet og endda endnu længere.13 Den stadig mere ud-
bredte og alsidige anvendelse af dampkraftteknologien førte dog også til
mange ændringer i Watts design. En del af disse ændringer var småforbedrin-
ger og praktiske tillempninger til særlige formål, f.eks. fremdrivning af skibe.
Der blev også arbejdet på mere radikale forandringer med henblik på at for-
bedre især brændselsøkonomi og produktionspris.

Innovatorerne blev især hjulpet på vej af den voksende sum af praktiske
erfaringer. En mere sikker og klar videnskabelig forståelse af forholdet mel-
lem varme og bevægekraft var også på vej, men spillede en langt mindre
rolle. Den visionære pioner på dette felt var den franske ingeniør Sadi Carnot
(1796-1832).  Hans ideer om sammenhængen mellem varme og mekanisk
kraft blev først på et senere tidspunkt, fra århundredets midte, gjort kendt i
offentligheden samt korrigeret og systematisk integreret i den fysiske viden-
skab.14



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

70

De tidligere, endnu ufuldkomne antagelser om dampens ‘natur’ var sammen
med almindelig mekanisk viden foreløbig nok til at udvikle dampmaskinen. I
sammenligning med den mere simple centrifuge er dampmaskinens historie i
det 19. århundrede meget sammensat, ja direkte vanskelig at holde rede på. Et
påfaldende træk er at nogle af de tekniske ideer der senere skulle slå stærkt
igennem i nyere modeller af dampmaskiner, allerede blev formuleret og af-
prøvet på Watts tid. Når de ikke, i hvert fald i større omfang, blev taget i an-
vendelse med det samme, kunne det vel hænge sammen med mangel på erfa-
ringer samt forsigtighed og konservatisme. Men selv efter mange års forløb
kunne anno 1800-designet fortsat hævde sig sammen med de nyere typer. Det
skyldtes bl.a. at der på forskellige anvendelsesområder ikke altid var den
samme grad af fordel ved at gå over til nyere principper og modeller. Forbed-
ringer ét sted i dampmaskinens tekniske system kunne i nogle tilfælde kun
drives til et bestemt punkt før ubalancer fremkaldt af andre komponenters
begrænsninger satte blokerende ind. Kombinationen af kompleks maskintek-
nik og mange forskellige anvendelsesformer bevirker at udviklingen van-
skeligt kan skildres som en overskuelig, tidsmæssigt velordnet række af store
og små innovationer. Jeg vil derfor, på nogenlunde samme måde som ved den
tidligere analyse af centrifugen, tage udgangspunkt i en systematisk snarere
end en kronologisk inddeling af dampmaskinens teknologiske system og
dettes forandringer. Det er en fordel, både for at forstå dampmaskinteknolo-
giens almene træk efter Watt, og specielt for at forklare hvorfor konstruk-
tionsprincipper undfanget omkring 1820 eller endnu tidligere fortsat nærmest
var at betragte som innovationer op til et halvt århundrede senere.

Ved konstruktionen af en dampmaskine var der fem grundlæggende
aspekter at tage hensyn til:

1) Maskinen skulle være så effektiv som mulig, dvs. omdanne mest muligt
af kullets kemiske energi til termisk og derefter mekanisk energi;

2) den skulle være så billig som mulig, dvs. kunne erhverves for en pris
der stod i et rimeligt forhold til dens ydelse og effektivitet;

3) den skulle være så driftssikker som mulig, dvs. arbejde jævnt og roligt
og uden hyppige havarier;

4) der skulle være ringe risiko for sprængninger, ukontrollerede dampud-
slip og andet der kunne forårsage skader på personer eller ødelæggelse af
maskineriet;

5) maskinens output af mekanisk energi skulle i praksis kunne trans-
mitteres til den specifikke arbejdsfunktion der skulle udføres.

I det følgende vil jeg anføre nogle eksempler på hvordan disse fem
aspekter blev tilgodeset.
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Lavtryk vs. højtryk
Watts maskiner arbejdede ved et damptryk der kun lå lidt over det atmosfæri-
ske tryk. Richard Trevithick (1771-1833) var den første der byggede maski-
ner med højere tryk, op til ca. 8,5 atm.15 Højtryksmaskiner er, af årsager der
er teoretisk beskrevet i læren om termodynamik, principielt overlegne i for-
hold til lavtryksmaskiner: Jo højere trykket er, jo større er det teoretiske mak-
simum for udnyttelsesgraden af den i brændslet bundne energi.16 Stigningen
er ganske vist marginalt aftagende, men da udgangspunktet i de første maski-
ner var et meget lavt tryk, var der ikke desto mindre rigeligt med råderum til i
praksis at opnå store brændselsøkonomiske gevinster.17 Det kan derfor ikke
undre at den mest generelle udviklingstendens i dampmaskinens historie er en
stadig forøgelse af arbejdstrykket. Kedlerne der skulle levere dampen til
kraftmaskinerne, blev underkastet et løbende udviklingsarbejde, dels for at få
dem store og solide nok til at yde de nødvendige dampmængder ved det øn-
skede, stadig højere tryk, dels for at udnytte brændslet bedst muligt.18 Som
historisk forklaring på dampteknologiske innovationer er systematisk til-
pasning til de termodynamiske vilkår imidlertid ikke fyldestgørende, eftersom
et grundigt kendskab til disse sammenhænge blev erhvervet ret sent, i midten
af det 19. århundrede, og først derefter udbredt fra fysikere til ingeniører.19

På dette tidspunkt var der allerede sket betydelige skridt i retning af at
udnytte højtryksdamp som bevægekraft. Nogle af fordelene afhang nemlig
ikke af dybtgående videnskabelig forståelse, men lod sig udnytte på grundlag
af mere simple mekaniske ræsonnementer. Det vigtigste og mest elementære
var at der ved brug af højt tryk kunne udvikles flere hestekræfter ved et givet
cylinderrumfang end der kunne ved lavt tryk.20 Et ønsket output af hestekræf-
ter kunne altså opnås ved en maskine af mindre dimensioner. Det trak også i
retning af en mindskelse af maskinens omfang at man ved højt tryk kunne
lade kondenseringen, dvs. fortætningen af restdampen sidst i hver arbejds-
cyklus, ske helt uden for maskinen, i fri luft, og dermed spare kondensatoren.
Når trykfaldet under stempelslaget og dermed det arbejde der udføres i hver
cyklus, blev sat i vejret (som en funktion af det øgede kedeltryk), ville rest-
energien i den ‘brugte’, kondenserende damp være relativt mindre, også selv
om dampresidualets absolutte størrelse efter hvert stempelslag var ca. den
samme i både højtryks- og lavtryksmaskinen. Når man på en højtryksmaskine
lod restdampen slippe ud i det fri, gik nogen energi ganske vist tabt. Dette var
naturligvis en ulempe. Dertil kommer at stemplet mødte større modstand fra
den atmosfæriske luft end fra rummet i kondensatoren, hvor trykket var langt
lavere end det atmosfæriske.21 Tabets relative størrelse var ikke desto mindre
begrænset i højtryksmaskinen. I Watts lavtryksmaskine derimod, hvor brut-
toydelsen ved hvert stempelslag var meget lille, var der dårligt ‘råd’ til at tabe
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resttrykket og give stemplet øget modstand; kondensatoren var nødvendig for
at holde den mekaniske effektivitet (nettoydelsen ved hver enkelt arbejds-
cyklus) oppe på et acceptabelt niveau.

Da den særlige termodynamisk betingede mulighed for forbedring i
brændselsudnyttelsen var noget man foreløbig havde ingen eller kun vag
indsigt i, var de nævnte muligheder for at gøre dampmaskinen mere kompakt
og prisbillig indtil videre afgørende argumenter for højtryksmaskinen. Der var
dog også forhold der virkede modsat. Med større tryk blev faren for spræng-
ninger og utætheder større,22 og i samme takt er også kravene til udformning
og fremstillingsteknisk kvalitet gået i vejret. Afvejningen af disse hensyn var
af økonomisk art, men beslutningsgrundlaget var historisk foranderligt. Den
maskintekniske kunnen på maskinfabrikkerne blev bedre. En positiv teknolo-
gisk baggrundsfaktor i den senere del af højtryksmaskinernes spredningsperi-
ode var at man fra 1860’erne i større grad kunne erstatte smedejernet med det
teknisk overlegne og nu ikke længere så kostbare stål (jf. også kapitel 2).23

B&W’s produktion afspejler kun den sidste fase i den langtrukne over-
gang. Begge typer blev bygget i 1847. Det er karakteristisk at det var de
mindste maskiner der var af højtrykstypen, nemlig dem mellem 4 og 10 HK,
mens lavtryksmaskinerne var på mellem 14 og 20 HK.24 Så sent som i begyn-
delsen af 1860’erne fremstillede B&W fortsat store lavtryksmaskiner, men
herefter var det slut.25

Også i England var højtryksprincippet først mest udbredt i små maskiner,
dels fordi små lavtryksmaskiner var så forholdsvis dyre pr. hestekraft at den
lidt dårligere energiøkonomi ved en kondensatorløs højtryksmaskine blev at
foretrække,26 dels fordi brug af højt tryk i store maskiner var afhængig af
udvikling og perfektionering af det mere komplekse flergangsprincip, jf.
nedenstående.

Dampmaskinens hovedkomponenter og deres anbringelse
De ældre dampmaskiner var enkeltcylindrede lavtryksmaskiner af vippearms-
typen. At en maskine arbejdede med vippearm (eng.: beam (“bjælke”)), betød
at der for enden af stempelstangen var indskudt et overgangsled af denne
form. Vippearmen var ophængt på en søjle, stander el.l. i sit eget midtpunkt. I
den ene ende var dampmaskinens stempelstang tilkoblet, i den anden ende sad
en tilsvarende stang der skulle videreformidle bevægelsen til f.eks. et pumpe-
stempel, et planetgear eller en krumtapaksel. Designet var i det store og hele
det samme som Newcomen havde benyttet allerede  i 1712,27 dengang kun til
stempler, senere af Watt og andre tilpasset en omdrejende udgangsbevægelse.
Cylinder og aksel var så at sige anbragt hver for sig, ikke i et samlet aggregat,
sådan som man kender det fra både senere stempelmaskiner og forbrændings-
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motorer. Vippearmsmaskinen var stor i dimensionerne, men simpel, med let
adgang til alle dele og med god mulighed for at indbygge det spillerum der
kunne være nødvendigt i maskinbygningens barndom.

Foruden til stationær brug lod den sig, med visse modifikationer, installere
på hjuldampskibe.28 Ved overgangen til skrueskibe, hvor akslen skulle være
lavtliggende, blev det store forbrug af plads et problem. På hjuldampere sad
det store skovlhjul ret højt oppe, så for at flytte tyngdepunktet nedad og få
maskineriet nærmere bunden var det naturligt at lade stempelstængerne pege
opad og akslen befinde sig øverst, omend der ofte også var pladsproblemer
ved denne indretning.29 På skrueskibe derimod, skulle akslen ligge i bunden,
hvorfor den løsning der på længere sigt, fra ca. 1860, slog igennem og blev
altdominerende,30 var at montere cylindrene med stempelstængerne pegende
nedad, fastboltet til den ‘bundramme’, der bar akslen og dens lejer. Maski-
nerne blev endvidere bygget med mere direkte forbindelse til akslen gennem
krydshoved- eller trunkkonstruktioner.31

Vippearmen var dermed blevet overflødig. For B&W’s vedkommende
kan der også i denne henseende henvises til 1860’erne som det tidspunkt hvor
det ældre princip blev forladt, uden forøvrigt at have nået at spille nogen stor
rolle i bygningen af fartøjsmaskiner.32

Uden vippearm kunne man vælge mellem at lade maskinen være horison-
tal eller vertikal. Ifølge Richard L. Hills gik udviklingen inden for landmaski-
ner entydigt i retning af horisontalt arrangement, dvs. med liggende cylin-
der.33 Maskinen blev derved mere robust, kompakt og simpel og kunne byg-
ges til at arbejde med større omdrejningshastighed, hvilket skal have med-
virket stærkt til det generelle fald i priserne på dampmaskiner.

På skibe ophørte man med at benytte horisontale maskiner, bl.a. af plads-
mæssige hensyn.34 Sidste gang man på B&W installerede en horisontal
skibsmaskine, var i 1888.35 Skibsdampmaskinen fik et mere og mere stan-
dardiseret design med vertikal orientering af cylindrene og krumtapakslen
anbragt i bunden af skibet. Også til de store stationære anlæg blev dette de-
sign det dominerende i B&W’s produktion, idet det dog ikke var udelukket at
bygge efter det horisontale princip.36 En dansk håndbog bekræfter Hills ud-
sagn om at horisontale maskiner for enkelthedens og prisbillighedens skyld
blev de mest udbredte. Dog var der ved store dampmaskiner, også af statio-
nær karakter, og især til direkte drivning af roterende arbejdsmaskiner, f.eks.
dynamoer, nogle vigtige fordele ved vertikale dampmaskiner, frem for alt
mere symmetrisk og ensartet påvirkning og slid af maskinstativ og lejer.37

B&W’s produktion af store vertikale landmaskiner af denne type gik derfor
godt i spænd med skibsmaskinerne.



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

74

Flergangsmaskiner
Hvis der var flere cylindre i en enkelt maskine, kunne hver af dem have sin
egen forbindelse til kedlen, sådan som det ses på nogle af de første skibsma-
skiner, bygget på B&W indtil første halvdel af 1860’erne, og endda århund-
redet ud på en del mindre maskiner til småfartøjer.38 Inden for hver af disse
maskiner var cylindrene af samme størrelse. Fordelen ved at indsætte flere
mindre, men kongruente cylindre i stedet for én stor var bl.a. at det nogle
gange gav mere praktiske ydre proportioner, og at det blev lettere at trække
forbi ‘dødpunktet’, når stemplet skiftede retning. Når stemplerne var anbragt
passende forskudt for hinanden, nåede de ikke dette dødpunkt samtidig, og
omdrejningsmomentet blev derved mere konstant.39

De såkaldte flergangsmaskiner blev imidlertid fra midten af 1860’erne den
almindeligste type i B&W’s skibe; firmaet fulgte dermed uden forsinkelse
udviklingen i England, den førende skibsbygningsnation.40 Også i flergangs-
maskinen var der flere cylindre, men formålet med opdelingen var langt mere
vidtgående end beskrevet ovenfor. Princippet gik ud på at lade den samme
mængde damp ekspandere i flere cylindre efter hinanden. Allerede Watt hav-
de kendt til princippet om at udnytte dampens ekspansive potentiale ved at
afskære tilførslen et stykke tid før stemplet havde nået enden af sin vandring,
og lade den én gang indelukkede damp fuldende arbejdsslaget under faldende
tryk. Formentlig pga. det allerede fra begyndelsen lave tryk og van-
skelighederne med at opretholde en jævn gang i en encylindret maskine hvis
der var svingende tryk på stemplet, blev opdagelsen imidlertid ikke udnyt-
tet.41

I flergangsmaskinen, der er den mest avancerede form for høj-
tryksstempeldampmaskine, benyttede man med held ekspansion, men denne
blev afbrudt længe inden trykfaldet var blevet meget fremskredent. Dampen
blev i stedet ledt videre til en anden cylinder for at fortsætte arbejdet dér. Ved
en sådan opdeling i flere tempi overvandt man adskillige problemer (i det
følgende anført i kursiv) der havde vanskeliggjort bygningen af store høj-
tryksmaskiner:42

- Når trykket, som det var tilfældet i flergangsmaskinen, kun nåede eks-
trem højde i en afgrænset del af det samlede cylindervolumen (nemlig i den
første cylinder), blev maskinen mindre følsom over for utætheder.

- Det centrale formål med det høje initialtryk var at udnytte dampens eks-
pansive potentiale. Hvis ekspansionen skulle ske i en enkelt cylinder, måtte
dampen afskæres i en meget tidlig fase af stemplets vandring, hvilket kunne
give uregelmæssig gang. I flergangsmaskinen fik man i hver cylinder ensartet
tryk under en større del af stempelvandringen.
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- Det af temperaturforskellen fremkaldte energitab ved kondenseringen
blev formindsket når forholdstallet mellem initialtryk og finaltryk i den sidste
cylinder blev mindre.43

Da en sådan flercylindret ekspansionsmaskine på den anden side var en
mere omfattende og kompleks konstruktion, var der dog grænser for hvor
mange cylindre der kunne tages i anvendelse. Som så ofte var det et spørgs-
mål om at afbalancere energiøkonomiske hensyn med fremstillingsprisen.
Trykket faldt efter hvert trin, og den næste cylinder måtte have en så meget
desto større diameter, hvis arbejdsydelsen i de forskellige cylindre skulle
være den samme. I praksis lod det sig gøre at benytte op til fire cylindre i
rækkefølge, med stadigt større diameter og lavere tryk, men med samme
stempelvandring (‘slaglængde’). Øgningen af cylinderantallet var ledsaget af
et stigende kedeltryk. Firgangsmaskiner blev dog på intet tidspunkt meget
udbredte.44

Det mest almindelige var, også på B&W’s dampmaskiner, at gå op til
højst tre cylindre. Listerne over B&W’s produktion af skibsmaskiner samt
tabellerne appendiks 4.2.1.1 og 4.2.1.2 viser hvordan overgangen til togangs-
maskiner med høj- og lavtrykscylinder skete i løbet af 1860’erne, mens tre-
gangsmaskinerne optræder fra sidst i 1880’erne og slog igennem i
1890’erne.45 Et lignende forhold gælder for de stationære maskiner, idet i
hvert fald dem der blev bygget i 1880’erne var “Høj- og Lavtryksmaskiner”.46

Overgangen til flergangsmaskiner var et bemærkelsesværdigt teknologisk
fremskridt. Det var en snild praktisk udnyttelse af at det teoretiske maksimum
for udnyttelse af brændslets kemiske energi stiger i takt med trykket i den
varme ende af energimaskinens arbejdsgang. Virkeliggørelsen af bedre
brændselsøkonomi gennem en stærkt øget forskel mellem det varme og det
kolde yderpunkt af processen var afhængig af den omtalte trindeling. På den
anden side kunne de øgede omkostninger ved at udstyre maskinen med yderli-
gere en eller flere cylindre og tilhørende rørforbindelser kun retfærdiggøres i
det øjeblik man var kommet op på et så højt trin på trykskalaen at der virkelig
var et kraftigt øget potentiale for flergangsprincippet at udnytte. Disse meget
sammensatte forhold gjorde at valgene af tryk og af antallet af cylindre samt
disses dimensionering var afhængige af en højt udviklet ingeniørviden, både
empirisk og med en teoretisk forståelse af de termodynamiske forhold.

Det er derfor ikke underligt at flergangsmaskiner først begyndte at blive
almindeligt udbredte i århundredets anden halvdel, heller ikke selv om den
første tydeligt energibesparende togangsmaskine blev bygget allerede i 1811
af englænderen Arthur Woolf (1776-1837).47 Der var store omkostninger for-
bundet med fremstilling, montering og vedligeholdelse, samtidig med at ydel-
serne ikke var konstant gode. Dette medførte at man, især på steder hvor der
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var let adgang til billigt kul, ikke var meget motiveret til at forlade de på-
lidelige, gammelkendte typer. Selv i Cornwall, hvor brændsel var dyrt, men
hvor behovet for højtydende pumpemaskinerier var stort, udviklede man en til
dette formål specielt tilpasset encylindret dampmaskine, med kolossale di-
mensioner og samtidig ret højt tryk og afskæring af dampen. Denne berømte
“corniske” maskintype var energieffektiv, men vanskelig at vedligeholde og
umulig at anvende uden for den sammenhæng den var udviklet til. På konti-
nentet derimod, nærmere betegnet i Frankrig, blev togangsmaskiner allerede i
første halvdel af det 19. århundrede forholdsmæssigt mere udbredte, men der
skete ikke nogen væsentlig videreudvikling af Woolfs konstruktion. Et egent-
ligt gennembrud lod vente på sig indtil udviklingen af dampkedler, værk-
stedsteknik og den teoretiske underbygning var længere fremskreden.

Den generelle udvikling i B&W’s dampmaskinteknologi
De udviklingstræk der prægede B&W’s dampmaskinteknologi fra ca. 1860
og omkring 40 år fremover, kan nu sammenfattes og diskuteres nærmere. I det
store og hele genfinder man på B&W de overordnede udviklingsmønstre som
kendetegnede dampteknologien i England. Ikke blot var B&W’s produktion
af dampmaskiner en afspejling af den almindelige udvikling, overførslen af
teknologien skete også uden stor forsinkelse. Ved 1860’ernes start var den
over et halvt århundrede gamle byggemåde, lavtryksmaskine med vippearm,
ganske vist stadig i anvendelse, men allerede fra firmaets første tid havde man
også givet sig af med at bygge mindre, direkte virkende højtryksmaskiner.
Grunden til at disse forskellige former kunne trives side om side, var at man
endnu ikke med fordel kunne anvende højtryksprincippet i store maskinerier.
Der var sikkert problemer med manglende erfaring og sikkerhedsmæssig
kompetence i forbindelse med håndtering af højtryksdamp i stor skala,48 men
hvis man ser bort fra dette, var der også stadig vigtige generelle tekniske for-
hindringer at overvinde i forbindelse med selve dampmaskinens opbygning.

Det var og er vist en ret udbredt opfattelse at stempeldampmaskinen var
en primus motor der nærmest var født til at betjene store anlæg hvor kapital-
rigelighed var en selvfølge. Fremkomsten af små forbrændings- og elektro-
motorer var efter denne betragtning de første teknikelementer der stillede den
mekaniske teknologi til rådighed for små driftsenheder. Omend der, når man
ser på de økonomiske marginaler og tager særligt hensyn til de helt små enhe-
der, kan ligge noget rigtigt i synspunktet, viser dampmaskinens historie i
anden halvdel af det 19. århundrede at det omvendte forhold også har været
gældende. Newcomen- og Watt-maskinerne var både dyre og energikrævende
og derfor bedst egnet til steder, hvor kapitalmængden efter tidens forhold var
stor og brug af mekanisk kraft uomgængelig. Fremkomsten af de små høj-
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tryksmaskiner betød imidlertid at forholdsvis små enheder også fik adgang til
dampkraft, mens til gengæld store anlæg, relativt set, forblev hæmmede af
lavtryksteknologiens begrænsninger.

Senere betød flergangsprincippet at højtryksdamp kunne tages i anvendel-
se under alle skalaforhold. Dette var en væsentlig teknologisk begivenhed og
et forhold der bør inddrages i overvejelserne vedrørende det påfaldende store
prisfald på dampmaskiner omkring 1870 (jf. kap. 3, specielt appendiks 3.3).
Andre vigtige forklaringselementer var at de basale sider af dampteknologien
nu var gennemprøvede, og at fabrikationen i stigende grad blev præget af ty-
pestandardisering og specialisering og af skærpet konkurrence mellem et
voksende antal maskinfabrikker.49 Det er tidligere nævnt hvordan øget anven-
delse af den horisontale byggemåde havde speciel betydning inden for mindre
maskinerier.

Det stadig højere tryk - det tekniske ledemotiv i stempeldampmaskinens
langsigtede historie - var imidlertid nok så vigtig en faktor, og det kan stærkt
formodes at dampkraftens universalisering og generelle diffusion ikke kunne
have fortsat med så stor kraft og bredde ad denne vej uden den særlige tekno-
logiske forandring som flergangsprincippet var. Uden flergangprincippet var
det meget problematisk for ikke sige umuligt at bygge store, effektive maski-
ner der arbejdede med højt damptryk.

At indførelsen af flergangsprincippet i Danmark skete fra 1860’erne og
ca. 15 år fremover, var ikke udtryk for tilbageståenhed eller langt om længe
overvunden konservatisme. Forsinkelsen, selv i forhold til England, var ikke
særlig stor, og for skibsmaskinernes vedkommende lig nul. De første fler-
gangsmaskiner fra før 1820 er ikke velegnede som målestok for diffu-
sionsprocessens påbegyndelse eller hastighed i Danmark.

Flergangsprincippets betydning for investeringsomkostninger og drift (I):
togangsmaskiner
I det følgende vil jeg forsøge lidt mere dybtgående at bestemme hvilke kon-
sekvenser flergangsprincippet havde, dels ved sin indførelse, men især ved
overgang fra togangs- til tregangskonstruktion. Jeg bruger de i appendiks
4.2.1 anførte data vedrørende skibe da dette materiale for det første er ganske
omfattende og samtidig let tilgængeligt og pålideligt; for det andet tillader at
skønne om produktionen fra B&W adskilte sig væsentligt fra andre fabrikater;
og for det tredie må antages at være homogent i grundtrækkene: Et anlæg
omfatter normalt en kedel og en maskine samt diverse hjælpeudstyr o.l.
Montage- og alle andre omkostninger er inkluderede, da der er tale om ny-
bygninger. Der er den ulempe ved materialet at prisvariationer mellem typer
og over tid ikke kan beregnes simpelt aritmetisk, men (ved hjælp af mindste
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kvadraters metode) skal estimeres gennem en ligning hvor endnu en determi-
nerende variabel foruden maskinkraften indgår, nemlig tonnagen.

Prisniveauets følsomhed for overgangen fra simple maskiner til fler-
gangsmaskiner kan kun studeres på grundlag af et meget begrænset materiale.
Blandt de fire “tvillingmaskiner”, dvs. enkeltgangsmaskiner, men med to
cylindre, var kun det første og tidligste, “Dania” (1858), dyrere - endda langt
dyrere - end man ville forvente ud fra de estimerede prisparametre. Dette kan
selvfølgelig skyldes specifikke, ukendte, måske helt individuelle omstændig-
heder, men at dømme efter forholdet mellem cylindervolumen og kraftydelse
(jf. note 51), må maskinen have været af den generelt mere investeringstunge
lavtrykskonstruktion. Dette forklarer den høje pris. De tre følgende enkelt-
gangsmaskinerier, alle fra 1867, har derimod priser, der passer udmærket med
produktet af de variable størrelser og de estimerede parameterværdier. Her
tyder forholdet mellem cylindervolumen og kraftydelse da også på at maski-
nerne var af højtrykstypen (jf. note 51). Konklusionen er at overgangen mel-
lem lavtryk og højtryk betød meget for en sænkning af prisniveauet, mens
overgangen fra enkelt til flergangsmaskineri ikke per se mindskede prisen. På
grund af de beskrevne vanskeligheder ved at bygge store enkeltvirkende høj-
tryksmaskiner var togangskonstruktionen imidlertid den normale måde at lade
højtryksmaskiner afløse større lavtryksmaskiner på.

Ser man på B&W’s produktion af 8 maskiner til Orlogsværftet i første
halvdel af 1860’erne,50 finder man at prisen pr. hestekraft generelt var meget
høj, godt 1000 kr., hvilket svarer udmærket til føromtalte “Dania”. Forbav-
sende nok bidrog det ikke til at sænke prisniveauet for disse orlogsmaskiner
at de senere af dem faktisk var togangsmaskiner og dermed pr. definition
højtryksmaskiner. Det kan evt. skyldes at bygningen fandt sted på et tidspunkt
hvor man ikke havde opnået et optimalt forhold mellem tryk og cylinder-
dimensioner.51

Uagtet de forstyrrende momenter i det seneste eksempel kan man om
overgangen til togangsmaskinerier konkludere at den medførte et prisfald,
men at det var det øgede tryk, der var den inderste årsag til dette. Også hvor
man gik over til højtryksmaskineri uden at det skete i form af flergangsprin-
cippet, fulgte prisen pr. hestekraft med ned på det niveau der generelt var
gældende for de fra midten af 1860’erne mere og mere dominerende togangs-
maskiner. De benyttede data vedrører især maskiner i størrelsesordenen 200-
400 HK. Når man også for denne ret lille størrelse gik over til togangsprincip,
på trods af den noget mere komplicerede byggemåde, var det for at udnytte
den bedre brændselsøkonomi der lå i at arbejde med trinvis ekspansion gen-
nem flere cylindre. Besparelsen i dampforbrug ved at benytte totrinsekspansi-
on i stedet for enkelt ekspansion kan sættes til ca 25%, mens den reale be-
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sparelse, kulforbruget pr. udviklet hestekrafttime, har været noget mindre,
formentlig godt 20%.52

Togangsmaskineri var altså prismæssigt nogenlunde på niveau med en
enkeltvirkende, flercylindret højtryksmaskine. Da brændselsøkonomien
imidlertid er et lige så vigtigt udtryk for en given kraftmaskines reale brugs-
mæssige værdi som ydelsen i hestekraft, kan man alligevel sige at togangs-
maskineriet betød en relativ sænkelse af prisen, blot skal den måles pr. he-
stekrafttime i stedet for pr. hestekraft. Foruden anskaffelsesprisen skal købe-
rens driftsomkostninger inddrages i analysen.53

Flergangsprincippets betydning for investeringsomkostninger og drift (II):
tregangsmaskiner
Noget anderledes og mere komplicerede var forholdene i forbindelse med
skiftet fra togangs- til tregangsmaskineri. Stigende tryk var fortsat hovedvejen
til større HK-ydelse i forhold til maskinens cylindervolumen. Indskydelsen af
endnu en cylinder i den trinvise ekspansionsproces var den måde princippet
blev udmøntet på. Brændselsøkonomisk var der en tydelig fordel der groft
kan kvantificeres til en kulbesparelse pr. hestekrafttime på 15%.54 Over-
gangen var fordelagtig i næsten alle skibe.55 De deskriptive statistiske data i
appendiks 4.2.1 underbygger en sammenhæng mellem tregangsteknologiens
indførelse og den store vækst i maskineriernes og dermed skibenes gennem-
snits- og maksimumstørrelse (jf. dog note 44 om togangsprincippets senere
tilbagevenden).

Den prismæssige udvikling ved overgangen til tregangsmaskiner belyses i
tabel appendiks 4.2.1.3. Målt på alle de undersøgte skibe ser det ud til at
investeringsomkostningen pr. installeret hestekraft ikke ændrede sig stort.
Denne påstand kan imidlertid ikke opretholdes uden forbehold efter nærmere
undersøgelse af tallene. Det skal bl.a. tages i betragtning at B&W har så stor
en vægt, næsten en fjerdedel af det samlede materiale. B&W havde et mar-
kant fald i prisen pr. hestekraft, hvilket lader formode at der på de øvrige
værfter, altså mere generelt, var sket en stigning i prisen pr. hestekraft. Den
neutrale prisudvikling for “alle værfter” er det logiske produkt af disse to
modsatrettede tendenser. Efter denne korrektion lader det til at tre-
gangsmaskinens brændsels- og pladsbesparelser blev opnået mod at acceptere
en noget forhøjet investeringsomkostning pr. installeret hestekraft.

Dette billede er dog næppe heller retvisende. Den deskriptive statistiske
analyse (tabellerne appendiks 4.2.1.1 og 4.2.1.2) viser at den gennemsnitlige
størrelse af de B&W-skibe der indgår i eksempelmaterialet, ikke steg til-
nærmelsesvis så meget som de øvrige værfters skibe. Hvis man indlægger et
størrelsesfilter så det kun er de relativt små skibe, hvis størrelse var typisk for
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perioden før 1891, der indgår i analysen, synes tendensen til stigende priser
igen at forsvinde. B&W-skibene, hvis størrelsesmæssige profil kun i mindre
grad var ændret, udviser ca. det samme fald som da alle størrelser indgik. For
de øvrige værfter er udviklingen i det store og hele neutral, hvilket forklarer
at der også for gruppen “alle værfter” sker et vist fald. For gruppen af mindre
maskiner var der uforandret pris hos den større, uspecificerede gruppe af
værfter og lavere pris hos et enkelt, i undersøgelsen meget stærkt repræsen-
teret værft: B&W. Det lader til at maskinenhedernes skiftende størrelse ska-
ber en form for ‘støj’ når man forsøger at opfange det skiftende forhold mel-
lem skibsdampmaskinens teknologiske udformning og dens pris pr. he-
stekraft.

Da eksempelmaterialet ikke er genereret ved tilfældig udvælgelse fra den
samlede population af skibe, men simpelthen består af tilfældigt foreliggende
historiske kildedata, kan man dog dårligt bruge materialet til med nogen
egentlig statistisk sikkerhed at beskrive den gennemsnitlige prisudvikling for
skibsmaskiner. Derimod kan man godt lade dem underbygge nogle mere
forsøgsvise, kvalitativt betonede, relativiserende konklusioner:

De skibsmaskiner der fra ca. 1890 blev bygget som tregangsmaskiner,
havde ret uforandret pris i forhold til det tidligere togangsprincip, men kun
hvis de lå i det samme størrelsemæssige område. De største maskinerier var
derimod dyrere, ikke blot pr. enhed, men også pr. hestekraft. Dette må siges
at være et ret overraskende fund; normalt ville man forvente et relativt pris-
fald ved vækst i den enkelte enheds størrelse.

Imidlertid ville det på denne baggrund være overilet at påstå at over-
gangen til tregangsmaskiner generelt betød højere pris pr. hestekraft. Konklu-
sionen bliver snarere at tregangsmaskiner, for så vidt de størrelsemæssigt lå
på niveau med de tidligere byggede togangsmaskiner, også havde ca. samme
pris som disse. De største tregangsmaskiner havde derimod tendens til en
højere pris pr. hestekraft, men denne højere pris kan ret beset ikke rigtig
sammenlignes med tidligere priser, for tidligere forekom så store maskiner
ikke. Det interessante ved disse maskiner ligger ikke så meget i pris-
sammenligningen, men i at det overhovedet var blevet rentabelt, ud fra en
samlet investerings- og driftsmæssig overvejelse, at bygge så store skibe og
maskinerier.

Det er ikke givet at det er de gennemsnitligt meget store skibe fra de øvri-
ge værfter der bedst udtrykker den generelle udvikling i skibsindustrien. Uan-
set om byggestedet var B&W eller et andet værft, har de skibe der indgår i
materialet, en klart overgennemsnitlig størrelse, når man sammenligner med
alle de dampskibe der indgik i den danske handelsflåde, selv i senere perio-
der.56 Det bedste bud på en endelig konklusion er at prisen på dampmaskiner
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af den størrelsesorden der var fremherskende i B&W’s byggeprogram, var
temmelig stabil gennem hele højtryksperioden. Overgangen til tregangsma-
skiner var, ligesom den tidligere overgang til togangsmaskiner, forbundet med
bedre brændselsøkonomi og med mindre cylindervolumen i forhold til det
udviklede antal hestekræfter.

Nogle gange i det ovenstående (se især tekstnote 51) har jeg refereret til
hvordan dampmaskinens forskellige grundlæggende udformninger var enten
betinget af eller et udtryk for hvor stort et tryk man kunne udnytte. I appen-
diks 4.2.2 har jeg forsøgt at belyse en længere periode ved hjælp af en række
specifikke eksempler, alle skibsmaskiner bygget på B&W. Tallene viser
hvordan trykket med tiden er steget og dermed har øget effektiviteten af cy-
linderkamrene, det sted i maskinen, hvor den termiske energi omsættes til
mekanisk arbejde. Udviklingen blev ledsaget af skiftende konstruktionsprin-
cipper der passede til de øvrige forhold. Der er tale om en fremadskridende
udvikling, men dog ikke et aldeles lineært forløb. Eksempelvis er den lille
højtryksmaskine fra 1876 næsten lige så volumeneffektiv som de bedste tre-
gangsmaskiner fra periodens slutning. Dette hænger dels sammen med byg-
gemåden: Når der pga. maskinens ringe størrelse ikke arbejdes med trindelt
ekspansion, men udelukkende højtrykscylinder, vil volumeneffektiviteten, alt
andet lige, blive stor. Dertil kommer at man i maskiner af denne type og visse
andre (især de forskellige passagerfartøjer) formentlig har vægtet brændsel-
seffektiviteten lavt, men ydelse og/eller hastighed højt, måske ved at afskære
dampen på et sent tidspunkt af cylinderslaget eller ved kort slaglængde i for-
hold til cylinderudboringens diameter.57

Dampmaskinens teknologiske udviklingsmodel
I det særlige B&W-perspektiv var der den forskel mellem centrifugens og
dampmaskinens teknologi at den første var forholdsvis mere original og sær-
præget end den sidste. Mælkecentrifugens innovation og videreudvikling var
tæt knyttet til firmaet. Dampteknologiens oprindelse lå derimod fjernt fra
B&W, både tidsmæssigt og geografisk. Dampmaskinerne på B&W er ikke af
interesse pga. deres unikke karakter, men fordi de demonstrerer vigtige gene-
relle udviklingstræk i stempeldampmaskinens endelige teknologiske modning.
Forståelsen af disse træk kræver et langt tidsperspektiv, ikke bare for at give
en ‘baggrund’, men som en afgørende dimension i fortolkningen af begiven-
hederne.

Dampmaskinens mekaniske udformning og virkemåde udviklede sig som
en sammensat helhed, snarere end som et konglomerat af løbende innovatio-
ner. Ordet ‘system’ er nærliggende, men alligevel ikke rigtigt dækkende, for
der var ikke tale om en bevidst og planmæssigt manipuleret helhed. Foran-
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dringer var et produkt af både større innovationer og af småforbedringer,
herunder dem der blev skabt under fremstilling og brug af maskinerne. Begi-
venheder og processer blev til markante teknologiske forandringer ved den
tilpasning, der skete mellem dem og de øvrige dele af ‘systemet’.

Stempeldampmaskinens teknologiske udviklingsproces nåede først sit
højdepunkt da tregangsmaskinen blev almindelig lige før århundredeskiftet. I
de foregående ca. 30 år skete der ikke blot en langsom perfektionering af
allerede kendt og udbredt teknologi. Udnyttelsen af højtryksdamp blev nu,
gennem princippet om trinvis ekspansion, både teknisk mulig og økonomisk
fordelagtig i flere og større typer dampmaskiner end tidligere. Dampmaski-
nens kvalitetsspring i sidste del af det 19. århundrede betød at industri, skibs-
fart og offentlige værker fik rådighed over store, energiøkonomiske og rela-
tivt prisbillige kraftmaskiner. Dette var andet og mere end en marginal for-
bedring. Forskellen mellem de gamle lavtryksmaskiner og de moderne tre-
gangsmaskiner var så stor at investeringsomkostningen pr. hestekraft blev
reduceret med op til to trediedele for mellemstore maskinerier. De største
maskinerier viser sig at have været relativt dyre i forhold til de som regel
noget mindre togangsmaskiner i den umiddelbart foregående generation af
dampmaskiner. De var dog stadig langt billigere pr. hestekraft end de gamle
lavtryksmaskiner, ligesom de lå på et ikke hidtil opnået niveau mht. brænd-
selsøkonomi. Vigtigst var det måske at de overhovedet kunne bygges: den
store størrelsesorden var tidligere i det 19. århundrede ikke økonomisk rea-
listisk og dårligt nok teknisk mulig overhovedet.58
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4.3. Dieselmotorer

Produktionens art, størrelse og prismæssige udvikling
B&W’s første dieselmotor blev bygget i 1898, samme år som retten til ud-
nyttelsen af patentet i Danmark var blevet erhvervet. Motoren var en for-
søgsmotor der kun fandt anvendelse på B&W’s egen kraftcentral. Efter en
krise for dieselprincippet der omfattede hele det internationale net af licensta-
gere, kom en egentlig produktion af stationære dieselmotorer i gang fra 1903.

I begyndelsen var både motorerne og mængden af solgte anlæg små (jf. figur
4.3.1), men snart begyndte både antallet af enheder og det samlede output,
målt i hestekræfter, at vokse. Anlæggenes gennemsnitlige størrelse (jf. figur
4.3.2) steg ret jævnt, med ca. 10% om året, fra et niveau på 50-100 hestekræf-
ter før 1910 til omkring ti gange så meget i slutningen af 1920’erne. I
1930’erne lå gennemsnittet på ca. 1000 hestekræfter pr. anlæg. I 1933, året
med det højeste antal hestekræfter, bestod hovedparten af én enkelt motor,
nemlig den tidligere omtalte til H.C. Ørstedsværket i København. Det er ikke
sandsynligt at der efter 1933 var en stor spredning i størrelse. B&W havde i

Figur 4.3.1
B&W's produktion af stationære dieselmotorer 1905-
1939
Kilder: Trykte beretn.; skemaer til ind. prod.stat. (RA)
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1930 definitivt overtaget Holeby Maskinfabrik på Lolland.1 Man lod Holeby
specialisere sig i mindre dieselmotorer, op til 400 HK, og kunne nu lade fa-
brikken på Christianshavn koncenterere sig om større anlæg.2

Efter det første dieselmotorskib, “Selandia”, i 1912, blev store skibsmotorer
den vigtigste del af produktionen (jf. figur 4.3.3). I det hele taget var diesel-
motorer nu dominerende i B&W’s maskinfabrikation. Stationære dampma-
skiner blev ikke lavet mere efter 1911.3

Kedelsmedeværkstedet blev omkring 1920 flyttet fra fabrikken på Chri-
stianshavn til værftet på Refshaleøen.4 Dette var en følge af at kedelarbejde
nu overvejende forekom i forbindelse med skibsreparationer og de få nybyg-
gede skibsdampmaskiner. Der var dog stadig en selvstændig organisatorisk
enhed til projektering af stationære kedel- og dampanlæg.5 Afsætningen af
sådanne landanlæg var gennem årene uhyre svingende, fra perioder uden et
eneste til enkelte år med mange leverancer, hvoraf nogle kunne være ret store
og moderne.6

I overgangsåret 1912 blev der afleveret 8 nybyggede fartøjer med i alt
19550 IHK. Deraf var to dampturbinedrevne torpedobåde til flåden (8400
IHK), tre almindelige dampskibe med tregangsmaskiner (4350 IHK) og tre
motorskibe (7000 IHK). Efter dette år blev der til og med 1939 bygget yder-
ligere 11 dampskibe: to i 1914, et i 1915, et i 1928, et i 1929, to i 1932, et i
1933 og tre i 1936. De havde tilsammen 18680 hestekræfter, dvs. 3.4% af den
samlede maskinkraft i nybygninger: i alt 554105 hestekræfter, fordelt på 171

Figur 4.3.2
B&W's produktion af stationære dieselmotorer 1906-
1938. Gennemsnitsstørrelse, effektive hestekræfter
Kilde: Selskabets trykte beretninger
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skibe (jf. figur 4.3.4). Skibsdieselmotorerne blev både indsat i egne nybyg-
ninger og i skibe bygget på andre værfter, fordelt i forholdet ca. 1:2.7

Dieselmotorer til såvel stationær brug som til skibe blev genstand for den
samme gradvise størrelses- ellere rettere kapacitetsforøgelse som blev kon-
stateret ved den foregående gennemgang af dampmaskiner og centrifuger.
Gennemsnitsstørrelsen for skibsmotoranlæg fra B&W voksede i løbet af peri-
oden fra knap 3000 IHK til godt fem et halvt tusinde IHK (jf. figur 4.3.5 og
tabel appendiks 4.3.3). Samtidig skete der også, ligeledes med paralleller i de
foregående eksempler, en produktteknologisk udvikling i den omvendte ret-
ning, idet nye konstruktionsprincipper gjorde dieselmotorer relativt lettere og
dermed mere attraktive som kraftmaskiner i småfartøjer, lokomotiver og en-
delig lastbiler. B&W byggede fortsat overvejende større anlæg. Mens omsæt-
ningen af småmotorer i sig selv var lille, havde denne ofte problemfyldte pro-
duktion på andre måder en ikke helt ringe betydning for forståelsen af firma-
ets historie og vil blive berørt i et senere afsnit. Foreløbig skal op-
mærksomheden dog koncentreres om de fremherskende dele af produktions-
programmet.

Figur 4.3.3
B&W's produktion af skibsdieselmotorer 1912-1939 
(Skibe på 1000 BRT eller mere)
Kilder: The Motor Ship; 1932-33: B&W's sanering (EA)
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Ser man på de stationære landmaskiner, var der mellem periodens begyndelse
og slutning en udvikling i retning af faldende relative priser, dvs. pro-
duktionsværdien, deflateret med et generelt prisindeks for industrivarer, steg
mindre end det fysiske output, målt i hestekræfter. I 1905 blev en dieselmotor
på 160 HK solgt for et beløb der i 1929-priser svarede til et sted mellem 354
og 380 kr. pr. hestekraft, afhængigt af om motorens tilbehør medregnes eller
ej.8 I 1925 var den gennemsnitlige pris pr. EHK i 9 stationære anlæg også på
380 kr. i 1929-priser, men dette var muligvis atypisk: de fem følgende år, til
og med 1930, lå gennemsnitsværdien kun mellem 200 kr. og 250 kr. I 1930’-
erne lå værdien ret konstant på godt og vel 150 kr. pr. EHK.9

Eftersom den gennemsnitlige motorstørrelse (jf. figur 4.3.2) steg betragteligt
over forløbet, og alt prismateriale vedrørende dieselmotorer viser at prisen pr.
hestekraft er faldende med motorens størrelse, må der tages et vist forbehold
over for prisfaldets reelle størrelse. Men forbeholdet er ikke så stærkt at det
kan ophæve prisfaldstendensen. Dette underbygges f.eks. af at den normale
pris pr. HK for en totaktsmotor af lokomotivtypen i 1932 blev angivet til ca.
315 kr. (1929-priser).10 Og denne pris gjaldt vel at mærke den mindste model
på 30 HK der altså var væsentligt mindre, men alligevel billigere pr. heste-
kraft end det først anførte eksempel fra 1905.11 For motorer over 30 HK blev
prisen i den samme liste fra 1932 ret hurtigt aftrappet til nær minimum, såle-
des at der efter ca. 140 kr./HK ved motorer på 600 HK ikke skete noget vold-

Figur 4.3.4
Nybyggede skibe fra B&W 1912-1939
Maskinkraft og tonnage
Kilde: Skibslister
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somt fald i prisen, når motorerne blev endnu større. Årets gennemsnit for
solgte stationære motorer lå i 1932 på ca. 155 kr./HK,12 alle beløb fortsat i
faste priser.

Skibsmotorernes prisfald var endnu mere markant. Mellem midten af
1920’erne og slutningen af 1930’erne skete der en halvering af prisen pr.
hestekraft (jf. figur 4.3.6 og tabel appendiks 4.3.4). Prisfaldet var formentlig,
som det antydes af figur 4.3.7, allerede sat ind med stor kraft fra begyndelsen
af 1920’erne, men ikke før. Det første motorskib “Selandia” og søsterskibet
“Fionia”, også fra 1912, havde ikke specielt høje priser, sammenlignet med
tilsvarende dampskibe. De kostede hver især ca. 1.421.000 kr.13 eller 2 mio.
kr. i faste priser. Det skib man med størst rimelighed kan sammenligne med,14

er dampskibet “Laos” der i 1903 havde kostet £ 82.600 eller godt 2.2 mio.
1929-kr.15 Prisen på “Selandia” var i det store og hele den samme som den på
“Laos” når man tager højde for størrelsesforskellen mellem de to skibe (jf.
note 14). “Selandia”s pris dækkede imidlertid kun arbejdskraft og materialer
og var derfor umiddelbart, når man ser bort fra reklame- og goodwillværdien,
en ren underskudsforretning.16 På den anden side bidrager det til at genoprette
balancen at der var tale om en form for forsøgsproduktion.

Den motorpris for begyndelsen af 1920’erne der angives i figur 4.3.7,
svarer formentlig ret godt til niveauet otte år tidligere, hvor produktionen tog

Figur 4.3.5
Størrelsen på skibsdieselanlæg fra B&W  1912-1939,
maksimum, minimum og gennemsnit
Kilder: The Motor Ship; 1932-33: B&W 's sanering (EA)
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sin begyndelse. Ud fra en vurdering af de kendte prisoplysninger vedrørende
maskineri og tonnage før krigen forekommer det ikke sandsynligt at de faste

Figur 4.3.6
Generel prisudvikling for B&W -skibsmotorer 1925-1938,
faste priser
Kilde: Skemaer til ind. prod.stat. (RA) 
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Figur 4.3.7
Prisudviklingen for skibsdieselmotorer 1921-1939
70 B&W-motoranlæg til Nakskov og Helsingør værfter, 
faste priser
Kilde: Appendiks 4.3

0

100

200
300

400

500

600

1920 1925 1930 1935

År

Kr./ IHK



DIESELMOTORER

89

priser pr. hestekraft på et tidligere tidspunkt skulle have været væsentligt
højere end de 400-500 kr. der i figuren markeres for årene 1921 og 1922.
Tallene åbner snarere for at den fast beregnede pris var steget i løbet af krigs-
årene. Da de særlige økonomiske forhold i denne periode kan have fremkaldt
anomalier i prisudviklingen, forkommer det dog mest fornuftigt at foretage et
konservativt skøn og sætte prisniveauet på skibsdieselmotorer i begyndelsen
af 1920’erne til de godt 350 kr. pr. hestekraft der markeres af den laveste
værdi. Selv med dette forsigtige udgangspunkt var der tale om et stort fald
mellem begyndelsen og midten af 1920’erne.

Figur 4.3.6 bygger på data vedrørende samlet årsproduktion og levner
ikke megen tvivl om den generelt faldende tendens for prisen på skibsdiesel-
motorer. Der er imidlertid vægtige grunde til at foretage en mere differentie-
ret analyse på et alternativt datagrundlag. For det første var produktionens
sammensætning af enkelte anlæg ikke størrelsesmæssigt homogen over tid (jf.
tabel appendiks 4.3.3), for det andet er der kedelige lakuner i det kildegrund-
lag som de overleverede skemaer fra den industrielle produktionsstatistik
frembyder. Især må man være betænkelig ved at året 1938 står så isoleret, idet
man ikke kan udelukke at den meget lave værdi er et enkeltstående fænomen,
på samme måde som værdien for 1929.

Med henblik på at afklare disse tvivlsspørgsmål har jeg sammenstillet
appendiks 4.3, der for perioden 1921-1939 giver individuelle oplysninger om
et større antal forskelligartede motoranlæg. Der er stadig ikke dækning for
hvert enkelt år, idet 1923 og 1924 mangler, men tidsdækningen er langt bedre
end oplysningerne fra produktionsstatistikken. Appendiksets tabelmateriale
giver mulighed for at erfare detaljer om den størrelsesmæssige spredning
inden for fire delperioder, såvel for den samlede produktion som for de ud-
valgte enkeltanlæg. At dømme ud fra de i tabellerne appendiks 4.3.3 og 4.3.4
beregnede gennemsnit er eksempelmaterialet ganske repræsentativt for den
samlede produktion, dog med undtagelse af perioden 1926-1930, hvor den
gennemsnitlige motorstørrelse er for lille i eksempelsamlingen. Af krydstabel-
lerne appendiks 4.3.1 og 4.3.2 ses det da også at de største grupper af motorer
er underrepræsenterede for denne periode.

Med disse forbehold forekommer de udvalgte 70 anlæg imidlertid stadig
at være et egnet bud på et alternativt og supplerende datagrundlag for at vur-
dere ændringerne i prisen på skibsmotoranlæg. De periodevis opsummerede
gennemsnitspriser omfattende samtlige størrelser (tabel appendiks 4.3.5)
giver samme helhedsindtryk som den grafiske repræsentation år for år (figu-
rerne 4.3.6 og 4.3.7). Opdelt på størrelsesgrupper fås det bemærkelsesværdige
resultat at prisfaldstendensen var stærkere jo færre hestekræfter gruppens
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motoranlæg havde. Med andre ord: den forholdsvise prisforskel mellem større
og mindre motoranlæg blev i betydelig grad udjævnet. Selv om der stadig ved
slutningen af perioden var en ret stor forskel mellem IHK-prisen for de mind-
ste og for de største anlæg, kan man med baggrund i de store mellemgrupper
konkludere at det gennemgående prisfald ikke overvejende skyldtes væksten i
gennemsnitsstørrelse, men derimod andre forhold. Disse vil blive drøftet
senere i kapitlet.

Dieselmotorens opfindelse og vigtigste kendetegn
Dieselmotoren var, da B&W som det første danske firma optog produktionen,
stadig en ny opfindelse. I forhold til dampmaskinen var der både vigtige lig-
heder og vigtige forskelle. Begge maskintyper var termisk virkende energima-
skiner, baserede på et eller flere stemplers frem- og tilbagevandring i en hul
cylinder. Omformningen af den derved skabte lineære mekaniske bevægekraft
til roterende form skete ved hjælp af en krumtapaksel. Koordineringen af
bevægelserne, dvs. indtag og udstødning af energimediet i den enkelte cylin-
der samt indbyrdes timing mellem cylindrene, skete ved hjælp af et integreret
system hvor hovedakslen drev en styreanordning der atter drev et antal venti-
ler el.l. fordelt på cylindrene. Til dette system var endvidere koblet nogle
operatørbetjente regulerings- og omskiftningsfunktioner, sådan at maskinsta-
ben under gangen kunne omskifte og regulere maskineriets omløbsretning og
hastighed. Disse strukturelle og funktionelle ligheder medførte at die-
selmotorer også i det ydre mindede om visse almindelige typer af dampma-
skiner. Adskillige af de større komponenter lignede hinanden i udseende og
proportioner og var anbragt på ca. samme måde i forhold til hinanden. Dette
har sikkert medvirket til at man på en fabrik som B&W - og i skibsfarten og
blandt brugerne generelt for den sags skyld - forholdsvis let kunne foretage
omstilling fra damp til diesel.

Fællesskabet om nogle fundamentale funktioner og egenskaber og den
deraf følgende delvise ydre lighed er imidlertid kun den ene side af sagen. På
vigtige punkter er der meget stor forskel mellem dampmaskiner og dieselmo-
torer. Helt afgørende er det at dieselmotoren er en intern forbrændingsmotor,
dvs. arbejdstrykket oparbejdes inde i cylinderen, ved stemplets kompres-
sionsslag. Også forbrændingen, der omsætter brændstoffets kemiske energi til
varme, sker i cylinderkammeret. I dampmaskinen finder forbrændingen sted
på kedlens ildsted, og kompressionen sker i kedlens beholder, mens først
energimediets ekpansion sker i cylinderkammeret foran stemplet. Denne rum-
lige adskillelse af delprocesserne i dampmaskinens arbejde er en vigtig årsag
til at dens termiske effektivitet (udnyttelsesgraden for den i brændslet bundne
energi) er så forholdsvis lav, sammenlignet med dieselmotoren.17
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Arbejdsprocessernes forskelligartede karakter har konsekvenser for hvor i
maskineriet de svage og ‘besværlige’ punkter findes. I dampmaskinen er
kedlen udsat for tilkalkning og stor ophedning og må renses og repareres, evt.
udskiftes med jævne mellemrum, mens stempler, cylindre og ventiler derimod
ofte kan arbejde i meget lange perioder uden problemer. Direktør H.H. Bla-
che, B&W’s mest fremtrædende tekniker og ivrigste talsmand i mellem-
krigstiden, mente at stempelringenes gnidning mod dampcylinderens foring
pga. fraværet af luft kunne give en spejlblank, glashård overflade der frem-
mede holdbarheden.18

I dieselmotoren er der ingen kedel, men forbrændingens maksimums-
temperatur er høj, og dens affaldsprodukter kan være kemisk aktive i forhold
til de arbejdende organers overflader. Derfor kan inspektion, vedligeholdelse
og til tider udskiftning af vitale mekaniske dele være en stor og krævende
opgave. Der måtte ved selve motorens opbygning og ved tilvejebringelse af
forskelligt hjælpeværktøj tænkes specielt på at maskinbesætningen skulle
kunne afvikle sådanne rutiner nogenlunde smertefrit.19

Opfinderen af dieselmotoren, den tyske ingeniør Rudolf Disel (1858-
1912) var elev af en fremtrædende teknisk videnskabsmand, Carl Linde
(1842-1934). Linde forenede undervisning ved München Technische Hoch-
schule med en karriere som opfinder og forretningsmand. Han bidrog på
afgørende måde til den teoretiske og praktiske udvikling af køleteknikken.20

Efter i 1880 at være blevet polyteknisk kandidat, med rekordhøje karakterer,
fik Diesel ansættelse som bestyrer af den franske filial af Lindes firma. Senere
kom han i andre mere eller mindre faste stillinger i samme foretagende, sam-
tidig med at han arbejdede på det projekt han allerede i 1880 havde undfan-
get: at opfinde en ny kraftmaskine. Dette varede i godt ti år, indtil Diesel i
1892 offentliggjorde bogen Theorie und Konstruktion eines rationellen Wär-
memotors, udtog patent på nogle af bogens ideer, forlod Lindes firma og gik i
gang med den praktiske side af opfinderarbejdet.21

Samtidig med at han var en eminent og ærgerrig teknolog og profitsøgen-
de - men mislykket - forretningsmand, havde Diesel en noget sværmerisk,
altruistisk indstillet karakter. Han ville ikke alene bekæmpe fattigdom og
fornedrelse, men ønskede i fuld alvor selv at blive social reformator, på et
program, der blandede utopisk-socialistiske og konservative elementer. Lige-
som en del af sine samtidige mente han at urbaniseringens og industrialiserin-
gens negative følger bl.a. skulle afhjælpes ved at lade produktionen finde sted
i mindre driftsenheder.22 Interne forbrændingsmotorer var ganske vist en af
tidens tendenser, men tanken om at konstruere en billig og effektiv kleinge-
werbliche23 kraftmaskine var næppe uden forbindelse  med opfinderens so-
ciale og politiske tankegods.
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Diesel, der altså var ambitiøs og målrettet af flere årsager, valgte som ud-
gangspunkt for sin konstruktion intet mindre end ‘Carnot-maskinen’.24 Han
ville bygge en motor hvor man nærmede sig den teoretisk maksimale udnyt-
telse af brændstoffets latente energi, så vidt muligt kun med fradrag af det
uomgængelige friktionstab i lejer m.m. Allerede før det praktiske udvik-
lingsarbejde kom i gang, måtte ambitionen neddæmpes til 68% fordi den
oprindelige teori forudsatte urealistisk høje arbejdstryk.25 Da den første vel-
fungerende prototype stod færdig i 1897, var den termiske effektivitet nede på
30%.26 I sammenligning med andre kraftmaskiner var det stadig et godt resul-
tat, og det efterfølgende mangeårige udviklingsarbejde på motorfabrikker
over hele verden gjorde det efterhånden muligt at komme helt op på ca. 50%
af det teoretiske maksimum for bruttovarmeudnyttelse.27

I sine første skrifter videreudviklede Diesel teorien om Carnot-cyklen til
en mere specifik teori med en mængde eksakte beregninger. I forenklet kort-
hed virker dieselmotoren sådan at motorens kompressionsslag finder sted
mens der kun er ren luft, ingen brændstof tilstede i cylinderen, modsat f.eks.
benzinmotoren, hvor det er en blanding af luft og brændselspartikler der
komprimeres. Der var flere fordele ved denne idé, men den afgørende var at
motoren kunne arbejde ved et betydelig højere tryk og derfor blive mere
effektiv.

Ved kompressionens afslutning blev der indsprøjtet brændstof; luften i
cylinderen var da så varm at forbrændingen kunne gå i gang uden nogen
tændmekanisme. Disse elementer af Diesels oprindelige koncept kom til at
indgå i den virkeliggjorte motor og var nøglen til dens succes.28 Dieselmoto-
ren er en højtryksmotor og er derfor varmeeffektiv og god til at forbrænde ret
‘tunge’ olier.

Andre elementer af Diesels oprindelige teori måtte imidlertid opgives. Det
var opfinderens tanke at brændslet i løbet af arbejdsslaget skulle indsprøjtes i
en sådan takt og i en så beskeden mængde at der ikke fandt yderligere tempe-
raturstigning sted. En eventuel stigning ville nemlig give et ‘overskud’ af var-
me der ikke kunne omsættes til mekanisk kraft. At selve forbrændingen skete
under konstant temperatur, men faldende tryk, var en forudsætning for at den
høje termiske effektivitet kunne opnås. En konsekvens af dette var imidlertid
at der ikke blev udviklet ret meget energi ved hvert slag, faktisk så lidt at den
modstand der opstod når maskineriet kørte rundt, åd hele den udviklede ef-
fekt. Efter at være blevet gjort opmærksom på dette gennem offentlig kritik
fra andre teknikere måtte Diesel inden de første prøvekørsler revidere pro-
jektet og acceptere et langt højere brændstofforbrug pr. cyklus end oprindeligt
beregnet.29 Derved blev der opretholdt et forholdsvis højt tryk under det me-
ste af forbrændingen. Den termiske energiudnyttelse blev ringere, men var
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stadig fortrinlig sammenlignet med andre kraftmaskiner. Den frigjorte energi i
hver enkelt cyklus oversteg modstanden fra maskineriet i en sådan grad at der
blev et passende output af mekanisk arbejde. Kompromiset mellem de for-
skellige effektivitetskriterier, det termiske og det mekaniske, viste sig godt
nok til at dieselmotoren kunne tage konkurrencen op mod stem-
peldampmaskinen.

Med de skete modifikationer kunne man ikke med rimelighed påstå at
dieselmotoren var en praktisk tillempning af den ideelle maskines principper.
Dieselmotoren havde nu alligevel, foruden sit praktisk-økonomiske potentia-
le, betydning som teknisk-videnskabelig bedrift. Diesel havde samlet og sy-
stematiseret en stor mængde teoretisk viden, udtænkt en god teoretisk model
for en uhørt effektiv forbrændingsmotor og endelig på dette grundlag forestå-
et den praktiske udvikling af en virkelig, brugbar motor. Under processen var
den oprindelige idé nok gået meget i opløsning under indtryk af de mange til-
stødende hensyn, men havde dog været det styrende udgangspunkt.30

Mellem Diesels første patentansøgning fra 1892 og den første dieselmotor
der arbejdede tilfredsstillende, gik der fem år og to mellemliggende forsøgs-
modeller.31 I denne periode var opfinderen selv den drivende kraft. Han var
dog ikke alene om at forestå arbejdet. Selv om fem år er ganske lang tid,
virker det ikke - efter vore dages R&D-orienterede tankegang - som om kon-
struktion og fremstilling af tre ganske små testmotorer kapitalmæssigt var
nogen synderligt tung opgave. Behovet for værkstedsfaciliteter og kvalificeret
arbejdskraft krævede dog en etableret maskinfabrik som ramme om projektet.
Dette firma var Maschinenfabrik Augsburg, der senere indgik i M.A.N.32

Foruden M.A. gik Krupp og Sulzer33 (Schweiz) ind med mindre pengeinve-
steringer mod til gengæld at få option på rettighederne til dele af markedet.34

Prøvekørslen med prototypen gik så godt at man umiddelbart efter begyndte
at afsætte dieselmotoren til kunder og licenstagere, også uden for Tyskland og
Schweiz.

Innovationsfasen (I): Den stationære dieselmotor
B&W tegnede sin licens i 1898 og fik den første motor i gang i slutningen af
året. Forsøgene med motoren faldt ret gunstigt ud, sådan at forstå at det lyk-
kedes at få den til at køre stabilt og med en ydelse der var udmærket i forhold
til andre licenstageres resultater.35 Det kom dog endnu ikke på tale at igang-
sætte en produktion. Dieselmotoren var på dette tidspunkt reelt i en udvik-
lingsmæssig krise fordi spredningen af den var blevet påbegyndt for tidligt.
Efter de gode resultater med prototypen havde det vist sig at konstruktionen
alligevel var sårbar og problematisk, især når maskinen skulle passes af andre
end de specialister, der stod for det på maskinfabrikken i Augsburg.36 Friis
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Petersen forklarer da også i sin analyse af de særlige forhold på B&W at man
ud over problemer med dyrt brændsel og et omkostningstungt motordesign
havde en betydelig generel skepsis over for motorens fremtidsudsigter som
del af firmaets produktionsprogram.37 Da produktionen alligevel kom i gang i
1903, havde Maschinenfabrik Augsburg i de mellemliggende år fået prøve-
kørt motoren i en industriel sammenhæng, uden for sin egen fabrik. Forløbet
var blevet nøje overvåget, erfaringer var blevet draget, og en mængde detaljer
ved motoren var blevet forbedret. Herefter begyndte der igen at komme gang
i afsætningen af dieselmotorer i Tyskland og andre steder.38 Efter nogen tøven
besluttede også B&W at påbegynde produktionen på grundlag af den revide-
rede tyske model. En svensk konstruktion var også under kraftig overvejelse
(og nogle få detaljer fra den blev faktisk brugt), men til syvende og sidst faldt
den på at Maschinenfabrik Augsburgs konstruktion forekom mere sikker.39

Frem til 1910, hvor man begyndte at arbejde med skibsmotorer, blev alle
B&W’s dieselmotorer da også overvejende bygget på grundlag af de tegnin-
ger man modtog fra Augsburg.40

Det forekommer at være fejlagtigt hvad der står i den ældre officiøse
litteratur, at B&W’s indsats på dieselområdet allerede fra første færd skulle
have været speciel, og at dette blev bevidnet af den særlige forståelse der
herskede mellem Diesel og Ivar Knudsen, B&W’s daværende maskindirek-
tør.41 En sådan empatisk stemning var måske, måske ikke til stede, men det
kan ikke tillægges nogen betydning. B&W’s optagelse af dieselproduktionen
afhang af den teknologiske innovationsproces der fandt sted i Tyskland, ikke i
1897 eller -98, men nogle år efter at B&W havde tegnet sin licens. På dette
tidspunkt var Rudolf Diesel ikke længere med i udviklingen som tekniker,
men kun som ambassadør for princippet i motoren og deltager i den offentlige
debat der udspillede sig om dette.42

Som det fremgik af de viste produktionstal, gik salget af dieselmotoren
godt fremad. I konkurrencen med dampmaskinen udmærkede dieselmotoren
sig ved sin gode brændselsøkonomi, renlighed og ringe krav til pasning og
vedligeholdelse. Brændselsøkonomien slog endnu stærkere igennem da den
olie der skulle bruges, blev billigere.43 Dieselmotorens svaghed var dens høje
anskaffelsespris, ligesom der blev rejst tvivl om hvorvidt brændselsøkonomi-
en var så god som det blev hævdet, i sammenligning med andre motortyper.44

Der var efterhånden mange typer kraftmaskiner på markedet. Dieselmotoren
var nok i opgang, men ikke i færd med at blive så relativt dominerende som
dampmaskinen havde været, og elektromotoren senere skulle blive. Som sta-
tionær maskine fandt den sine nicher, men heller ikke mere.
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Også de tekniske forandringer var foreløbig små. Skibsmotoren blev i de
næste to årtier det område hvor alle de vigtige nyheder inden for diesel-
teknologi blev udviklet.

Innovationsfasen (II): Skibsdieselmotoren
Man kan ikke sige at der var store, principielle problemer at overvinde i for-
bindelse med brugen af dieselmotoren til søs. Som nævnt var en del træk i
opbygningen fælles med dampmaskinen. Hurtigt begyndte man da også uden
for Danmark at installere dieselmotorer i mindre fartøjer,45 f.eks. et antal flod-
tankere i det olierige og derfor dieselorienterede Sydrusland (fra 1904), Roald
Amundsens polarskib “Fram” (1910) og frem for alt den oceangående hol-
landske tanker “Vulcanus” (1910) med 500 EHK.

Med “Selandia” (2500 IHK, knap 4400 BRT) satte B&W for første gang
dieselmotorer i et stort, ‘almindeligt’ skib til fragt og passagerer. Man kan
spekulere over om B&W’s konkurrenter i udlandet mente at sporene fra die-
selmotorens præmature entré på salgsmarkedet i 1897/98 stadig skræmte; at
man ville være sikker på ikke at begå den samme fejltagelse en gang til, men
sikre en gennemarbejdet konstruktion og i det hele taget et solidt erfarings-
grundlag før man søsatte et dieseldrevet skib. I Tyskland, hvor man skulle
mene at de bedste teknologiske forudsætninger var til stede, blev der arbejdet
med skibsmotorer på flere fabrikker. På nogle af de største, M.A.N. og
Krupp-Germaniawerft, blev der til krigsmarinen udviklet meget store to-
taktsmotorer, på 12000 HK, med op til 2000 HK pr. cylinder, et så voldsomt
spring i størrelse at det ikke harmonerede med en ‘normal’ teknologisk ud-
vikling, styret af tekniske overvejelser og økonomiske interesser. For så vidt
det rent motortekniske angår, lykkedes det først i 1917 at nå frem til et heldigt
resultat, og man nåede ingen af stederne at indbygge motorerne før krigen
sluttede, og der blev sat en stopper for det hele. I hver fald et af anlæggene
blev skrottet som et resultat af Versailles-traktatens bestemmelser om tysk
nedrustning.46

Men hvis det er rigtigt at det var storpolitiske forhold, dels i form at et
militært influeret udviklingsprogram, dels i form af krigsbegivenhederne, der
blokerede for de mest oplagte kandidater, er det stadig ikke svaret på hvad
der fik den før ikke så synderligt bemærkelsesværdige diesellicenstager B&W
til at give sig i kast med opgaven. Der kan ikke angives nogen enkel årsag,
men nok en række omstændigheder der peger i samme retning.

For det første var der tale om en kraftig tilskyndelse fra ordregiveren, ØK,
nærmere betegnet koncernens leder, H.N. Andersen, om at gå betydeligt læn-
gere op i tonnage end de først aftalte 400 BRT.47 Til H.N. Andersens almin-
delige fremsynethed som skibsreder skal lægges at ØK var engageret i olie-
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handel og forestod importen af brændsel til landdieselmotorerne. H.N. Ander-
sens interesse i et dieselskib rakte altså videre end selve skibet, og B&W
havde grund til at regne med forståelse og samarbejde fra rederen.48

For det andet havde B&W som kombineret skibsværft og maskinfabrik en
meget stærk interesse i at få netop det maritime dieselmarked udviklet. Der-
ved blev firmaets produktion mere integreret. Med en specifik teknologisk
kompetence, vanskelig at efterligne, og med et marked der på en gang var nyt
og lovende og lå i logisk forlængelse af et 50-årigt erfaringsgrundlag vedrø-
rende skibe og skibsmaskiner, var der chance for at lægge sig foran konkur-
renterne. Det gjaldt både i forhold til skibsværfterne i Danmark og de nærme-
ste andre lande og med henblik på konkurrencen med de øvrige die-
selmotorfabrikker og øvrige maskinfabrikker. Behovet for at konkurrere mere
aktivt trængte sig ikke mindst på fordi dieselpatenterne netop var udløbet (i
1908). De nationale markeder var derfor ikke længere beskyttede af generelle
licens- og patentrettigheder, hverken mod kendte udenlandske kolleger eller
indenlandske imitatorer. Hvis man dertil føjer firmaledelsens viden, fra den
næppe overståede kamp på centrifugeområdet, om hvor vigtigt det var enten
at have enerettigheder eller på anden måde en teknologisk overlegen position,
aner man hvorfor firmaets ledelse var villige til at løbe den risiko som “Selan-
dia”-projektet unægtelig var.

B&W gjorde meget for at minimere risikoen for - og de eventuelle følger
af - en teknologisk fiasko. “Selandia”s to motorer havde ca. samme ydelse pr.
cylinder som B&W’s hidtil største stationære maskiner og var grundlæggende
den samme enkeltvirkende firetaktskonstruktion som den man havde er-
faringer med fra en del års produktion af stationære motorer (smøresystemet
var dog gennemgribende forandret). Den forøgede motorkraft blev opnået ved
at øge antallet af cylindre i hver af skibsmotorerne til 8 mod hidtil højst 4 i de
stationære.49 Dette betød dog ikke at bygningen af “Selandia”s maskineri var
en simpel og rutinemæssig opgave. Det teknologiske udviklingsarbejde var
navnlig orienteret mod alle de småjusteringer der krævedes når et kompliceret
maskindesign skulle anvendes for første gang i en ny sammenhæng med sær-
lige krav. H.H. Blache anfører at den tekniske bedrift bestod i at etablere et
produktivt samvirke mellem dieselteknikere (uvante med skibe), skibs-
maskinkonstruktører (uvante med dieselmotorer) og værkstedsfolk.50 Ingen af
disse tre parter skulle gennemføre noget fuldstændig nyt, men alle skulle
tilpasse de eksisterende metoder til de andres krav.

Det største enkelte tekniske problem var spørgsmålet om ‘reversering’,
dvs. at gøre det muligt at skifte fra frem til bak eller omvendt i løbet af kort
tid. Også på dampmaskiner kunne omstyringen af maskineriet kræve meka-
nisk komplicerede løsninger,51 men principielt var det relativt enkelt. Man
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skulle blot én gang omstyre ventilerne sådan at dampen pressede stemplerne
tilbage mod det dødpunkt de netop havde passeret. I dieselmotoren var det
vanskeligere at opnå en lignende effekt fordi trykket med hurtige mellemrum
blev genereret og udløst inde i hvert enkelt cylinderkammer og derfor ikke
kunne ‘flyttes’ fra det ene sted til det andet uden videre. I dieselmotoren
skulle motorens cyklus fuldkommen afbrydes, derefter skulle både ventiler og
brændstofpumper omstyres, og endelig skulle processen startes igen.52

Arbejdet med at finde en god løsning foregik i flere år og mundede ud i
overingeniør O.E. Jørgensens beundrede konstruktion med en forskydelig
styreaksel, forsynet med to sæt knastskiver.53 Efter at Jørgensen nogle år se-
nere var raget uklar med B&W, lykkedes det ham, i en sag mod firmaet, af-
sluttet i Højesteret ved dom af 6. maj 1924, at tilkæmpe sig et ret betydeligt
beløb som en retmæssig godtgørelse for den store gavn B&W fortsat havde
haft af patentet efter at Jørgensen havde mistet sin ledende stilling og helt
forladt firmaet.54 At der fandtes andre succesrige mekanismer for direkte om-
styring, og at den teknologiske diskussion ikke fremover fokuserede på em-
net, tyder på at B&W’s rådighed over netop denne udformning af rever-
seringsmekanismen ikke var strategisk afgørende, selv om Højesterets ken-
delse viste at den i situationen havde været et betydeligt aktiv.55

Ivar Knudsen og B&W’s teknologiske stil
Det er tidligere nævnt hvordan Johs. Lehmann, forfatteren til 100 års jubilæ-
umsbogen, fremstillede Knudsen som Diesels discipel og kongeniale arvtager.
I Dag Solstads dokumentarroman om B&W’s senere norske licenstager,
Aker, ses “Selandias” maskineri som frugten af mere end ti års intensiv for-
søgsvirksomhed, drevet frem af ildsjælen Knudsen.56 Tage Kaarsted er i sin
biografi over Andreas de Richelieu, B&W’s bestyrelsesformand fra 1909 til
1918, mere varsom med sine formuleringer, men man får dog det indtryk at
Knudsens dispositioner vedrørende udvikling af dieselmotoren var økono-
misk dristige, idet aktionærerne begyndte at knurre over forholdet.57

Ildhu grænsende til overdreven økonomisk dristighed ville nok være et
mere passende udtryk i forbindelse med centrifugeproduktionen. På diesel-
motorområdet synes Knudsen egentlig at have været ret forsigtig. Han havde,
efter de ydre begivenheder at dømme, et fint blik for samspillet mellem tekni-
ske og økonomiske forhold og formåede på dette grundlag at træffe nogle
strategiske beslutninger der fik positiv betydning for firmaet i lang tid frem-
over. “Selandia”s motorer blev som nævnt bygget på grundlag af erfaringerne
fra fremstillingen og prøvekørslen af stationære dieselmotorer, der igen byg-
gede på import af udenlandsk teknologi. Om mange, uforholdsmæssigt kost-
bare forsøg var der ikke tale. Som et første forsøg, da  Ø.K. og B&W endnu
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ville starte med en relativt lille motorstørrelse, blev der rigtignok bygget en 8-
cylindret skibsmotor der aldrig kom ud at sejle. Den blev dog heller ikke
kasseret, men delt op og solgt som to firecylindrede stationære motorer. End-
videre blev der bygget en encylindret forsøgsmotor af større dimensioner end
de hidtil kendte, dvs. også større end cylindrene i “Selandia”s maskiner. På
dette tidspunkt var delene til disse imidlertid allerede i fabrikation idet det nu
endelig, efter en periode med planer om at gå helt op på 4000 IHK, var blevet
besluttet at holde de første dieselmaskineriers størrelse på et niveau hvor man
ikke behøvede at gøre den enkelte cylinder større end det allerede med held
var blevet praktiseret i forvejen. Erfaringerne med den enkeltcylindrede for-
søgsmotor førte dog ifølge én kilde til at projektet blev stoppet i en periode
for at man kunne lave den hidtidige trunk-konstruktion om til krydshoved-
motorer (om krydshovede og trunk, se kapitel 4.2., note 31).58

B&W’s ledelse satsede på en grundig tilpasning af en eksisterende, gen-
nemprøvet motortype i stedet for at konstruere en særlig skibsdieselmotor helt
fra bunden, byggende på væsentligt andre principper. Strategien gjorde B&W
innovatorisk førende, med “Selandia” som det store gennembrud der gav
firmaet både et reelt teknologisk forspring og en forrygende p.r.-værdi.59

Størrelsen af udviklingsomkostningerne er ikke kendt med sikkerhed. Mellem
1909 og 1916 fandtes i hovedbøgerne en særlig konto for “patenter, forsøg og
diverse andre udgifter til opfindelser”. Den samlede sum løb op i 625.000 kr.,
men der var ingen beløb på kontoen i 1911, 1915 og 1916. I det år hvor belø-
bet var størst, i 1912, svarede det til 25% af firmaets overskud. Opgjort for
den periode hvor kontoen reelt var aktiv, 1909-1913, svarede beløbet til 8%
af overskuddet. Hvis udgifterne ikke var blevet afholdt, men i stedet fordelt
som udbytte til aktionærerne kunne det samlede udbytte 1909-1913 have
været 15% større end det faktisk udbetalte beløb.60 Der er ganske vist tale om
en ret stor sum penge, 44% af Selandias kontraktsum (jf. note 13), men en
hasarderet investering kan man ikke kalde disse udviklingsomkostninger. Pro-
jektering, udførelse og prøvekørsel af de to tildels mislykkede prøvemotorer
kan kun tillægges en del af de nævnte udgifter; de var ikke  nogen større be-
lastning. Der foreligger ingen vidnesbyrd om forgæves investeringer i byg-
ninger og produktionsudstyr.

Som det vil fremgå, blev den forholdsvis konservative produktudviklings-
politik overtaget af Ivar Knudsens efterfølgere efter hans død i 1920 og for-
blev i vidt omfang kendetegnende for B&W gennem hele mellemkrigstiden.

Trunk- og langslagsmaskiner
“Selandias” første rejse til Østen og retur gav mange besværligheder for ma-
skinbesætningen, men forløb uden store uheld.61 B&W stod nu med en ny
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type skibsmaskine der i de kommende år blev overordentlig efterspurgt. Fir-
maet holdt sig indtil 1924 overvejende til denne type: den enkeltvirkende fire-
takts krydshovedmotor med kort slaglængde, installeret som dobbeltskruet
anlæg, dvs. med to hovedmotorer pr. skib.62 Det sidste anlæg var “Nordhval”
fra 1924, med 2600 IHK.63

Disse maskiner blev efterhånden noget bedre i kraft af det voksende er-
faringsgrundlag, men de var tunge, krævede relativt store maskinrum og var
mest egnede til større skibe med moderat fart. Driftssikkerheden var god, og
udgifterne til vedligeholdelse beskedne, dog under forudsætning af at den
løbende pasning var kompetent og grundig.64 I 1918 byggede B&W et antal
ubådsmotorer til flåden. Det var til dette formål nødvendigt at gøre konstruk-
tionerne så små og lette som overhovedet muligt i forhold til ydelsen,65 og
nogle af disse erfaringer kunne overføres til almindelige skibsmotorer. Stem-
pelhastighed og middeltryk blev sat i vejret, bl.a. muliggjort ved at øge slag-
længden i forhold til cylinderdiameteren, sådan at der i motorens cyklus blev
bedre tids- og pladsmæssigt spillerum til at afvikle en mere krævende for-
brændings- og ekspansionsproces. Den første motor med en sådan markant
ændring af bore/stroke-ratioen var til “Leise Mærsk” (Odense Stålskibsværft,
1921), mens den første langslagsmotor i et af B&W’s ‘egne’ skibe blev mon-
teret i “Momba” (1926).

En vigtig plads- og vægtbesparende foranstaltning, der dog kun var prak-
tisk mulig inden for bestemte størrelsesområder, var at bygge motorerne som
trunkmaskiner (jf. kapitel 4.2, note 31). Der var den ulempe ved trunkmotorer
at de konsumerede mere smøreolie pga. den anderledes udformning og pla-
cering af det drejelige overgangsled mellem plejlstang og stempel.66 Den
første trunkmotor blev bygget i 1920 til den amerikanske coaster “Fritzøe”,
bygget på norsk værft. Motoren var kun på 640 IHK. I de følgende par år blev
der bygget enkelte trunkmaskiner til andre værfter. Den første til et skib byg-
get på B&W’s eget værft var maskinen til “Frem” (1924, 1125 IHK).

Eksistensen af alternativer hvis en bestemt konstruktion ikke gjorde fyl-
dest, bevirkede at B&W’s dieselmotorer efterhånden kunne indsættes med
fordel i flere slags skibe, med forskellige krav til maskinstørrelse, hastighed
osv. Ved at kombinere alternativerne trunk- eller krydshoved, kortslags- eller
langslags, enkeltskrue- eller dobbeltskrue kunne B&W imødekomme flere
forskellige krav uden at lave grundlæggende om på den anvendte teknologi.
Ikke desto mindre var der fra begyndelsen en latent trussel om teknologisk
forældelse indbygget i selve B&W’s grundlæggende valg af byggemåde: fire-
taktsmotoren.
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Totakts- versus firetaktsmotorer i 1920’erne
Spørgsmålet om firetakts- eller totaktsmotorer var vel nok det vigtigste en-
kelte tema i debatten mellem de store dieselfirmaers ledende konstruktører.
Striden antog ofte en polemisk tone, hvilket ikke var særlig mærkeligt. Sagen
kunne nemlig umuligt afgøres en gang for alle ad rent saglig vej; svaret var
afhængigt af hvordan man vægtede og håndterede de forskellige hensyn og
forhold der gjorde sig gældende ved valg af motordesign.

I princippet var totaktsmotoren den mest økonomiske. Eftersom hvert andet
slag var et arbejdsslag mod hvert fjerde i firetaktsmotoren, udviklede totakts-

Figur 4.3.8
Fordelingen på totakt og firetakt af verdens samlede produktion af
motorer i skibe over 1000 BRT, 1921-1937, antal effektive heste-
kræfter
Kilde: A. Houmøller: ”Development of the Marine Diesel Engine.
New Designs of B and W Double-acting and Single-acting Machine-
ry”, The Motor Ship, 1938, ss. 235-237
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motoren i teorien det dobbelte af firetaktsmotorens effekt ved et givet cylin-
dervolumen, hvilket skulle ytre sig både i lavere investeringsomkostninger og
mindre pladskrav. Foreløbig var det dog ikke noget problem for B&W at fast-
holde sit succesrige koncept. Firetaktsprincippet kunne forsvares med at det i
B&W’s maskiner forelå i en version der alene i kraft af sin driftssikkerhed og
gennemprøvede stabilitet, med dokumenterede gode resultater, var vanskelig
at komme uden om. Salgstallene var et argument i sig selv.67 Totakts-
tilhængerne kunne nok argumentere ret tilforladeligt for deres princip og
deres motorer, men det var ikke muligt for dem at fremlægge resultater der i
praksis var bedre end B&W’s. B&W kunne til gengæld hævde at totakts-
cyklusens principielle fordel var et fata morgana, og at en mere omfattende,
realistisk analyse af dieselmotorens virkemåde ville godtgøre at fire-
taktsprincippet var at foretrække. Det springende punkt var om den ‘luftskyl-
ning’ af forbrændingens affaldsstoffer der var nødvendig i totaktsmotoren, var
blot tilnærmelsesvis så effektiv som det selvstændige udstødningsslag i fire-
taktscyklussen. En succesrig forbrændingsproces var afgørende betinget af at
luften i cylinderkammeret var ren, ligesom en evt. affaldsrest fra den foregå-
ende forbrænding var skadelig for motorens dele. Hvis forskellen i udstød-
ningseffektivitet var stor, ville firetakterne kunne køre med større stempel-
hastighed, bedre brændselsudnyttelse og lavere vedligeholdelsesomkostninger
end totakterne. Den første af disse faktorer var undergravende for totaktsprin-
cippets fordel i investeringssituationen, mens de øvrige betød at firetaktsprin-
cippet havde driftsmæssige fordele i forhold til den konkurrerende byggemå-
de. Dertil kom det endnu mere åbne spørgsmål om driftssikkerhed og hold-
barhed. Forskellene var ikke så store eller tydelige at der med held kunne
argumenteres definitivt for den ene af de to byggemåder.68 At det overvæl-
dende flertal af skibsmotorer i drift var firetaktere, noget som B&W slog
kraftigt på i sin propaganda, beviser naturligvis ikke at firetaktsprincippet var
bedre, kun at totaktsprincippet (endnu) ikke i praksis havde demonstreret
afgørende fordele.

I forbindelse med H.H. Blaches ihærdige argumentation på B&W’s vegne
bemærker man at der skete en i og for sig naturlig glidning i prioriteringerne
efterhånden som B&W’s specifikke udmøntning af firetaktsprincippet blev
revideret. I begyndelsen af 1922 indrømmede han beredvilligt at B&W-
motoren både var højere, tungere og dyrere end en totaktsmotor, men den var
samtidig af helt overlegen kvalitet, “first-class”.69 I 1925 hed det fortsat at
firetaktsmotorer i kraft af selve princippet var overlegne, men der blev dog
også lagt vægt på at præsentere de fordele med hensyn til vægtbesparelse der
var opnået ved at inddrage trunk- og langslagskonstruktioner i byggeprogram-
met.70
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Selv om B&W endnu ikke følte sig fristet til at eksperimentere med totakt
(eller, gældende fra 1925, ikke ville indrømme det), var der adskillige mulig-
heder, ud over de nævnte, for at gøre firmaets skibsdieselmotorer mere attrak-
tive for rederne. Allerede i 1920 var man blevet opmærksom på at der i frem-
tiden ville blive et vigtigt marked for helt store anlæg, det vil efter den tids
begreber sige omkring 15.000 HK. Noget sådant var imidlertid ikke forlige-
ligt med den hidtidige model.71 Da B&W stadig ønskede at praktisere fire-
taksprincippet, valgte man, første gang med maskineriet til den svenske Ame-
rika-liner “Gripsholm”, færdigbygget i 1925, at gøre motoren dobbeltvirken-
de. Med forbrænding på begge sider af stemplet opnåede man, ligesom i den
enkeltvirkende totaktsmotor, at hvert andet slag blev et kraftslag. Dette var
den største enkelte forandring i byggemåde siden 1912, og det var nødvendigt
at eksperimentere meget med den nye motors udformning. B&W indlod sig
på forehavendet dels for at imødekomme de få ‘naturlige kunder’ der kunne
få behov for så store motorer, men nok så meget for at opretholde sin status
som teknologisk førende og dermed holde på licenstagerne. Den største af
disse, Harland & Wolff, havde stor interesse i projektet og gik ind på at betale
omkostningerne til opførelse af en encylindret full size-prøvemotor, mens
B&W selv skulle betale alle omkostninger i forbindelse med selve prøverne.72

Maskineriet til “Gripsholm” var på 17000 IHK, fordelt på to motorer. Det
hidtil største skibsdieselanlæg havde været et firemotorers fra Sulzer på
16000 IHK, installeret i det britiske passagerskib “Aorangi” i 1924.73 Intet
B&W-motoranlæg havde før dette været større end 6400 IHK.74 Med dette
spring i maksimal motorstørrelse satte B&W sig i stand til at leve op til mar-
kedets krav. Den enkeltvirkende motor forblev i de nærmest følgende år den
foretrukne model til skibe af normal størrelse. Men til brug i store fartøjer
blev den dobbeltvirkende motor bygget i et pænt antal, også i endnu større
udgaver.75

‘Airless injection’ samt trykladning
Siden dieselmotorens barndom havde brændstoffets indføring i cylinderen
været et problem. Af hensyn til antændelsen og forbrændingens hastighed og
effektivitet skulle det forstøves under indsprøjtningen. Forsøg med at pumpe
det ind under højt tryk, f.eks. på B&W i 1903, havde ikke givet acceptable
resultater, hvorfor man måtte ty til indblæsning med trykluft. Dette var en af
dieselmotorens svage sider i sammenligning med andre mindre kraftmaskiner.
Luftkompressoranlægget var forholdsvis stort og tungt og blokerede for an-
vendelse i helt små fartøjer samt køretøjer. I større anlæg som skibsmotorer
var størrelsen ikke noget afgørende problem, men kompressorens kraftbehov
var med til at mindske det samlede anlægs effektivitet. I begyndelsen af
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1920’erne blev der eksperimenteret flere steder, bl.a. i  Sverige af den kendte
dieselingeniør Hesselman, og i Tyskland fandtes en produktion af små moto-
rer uden kompressor, men i stedet med en brændselspumpe.76 Hvornår denne
teknik begyndte at blive udbredt på skibsmotorer, står ikke fuldkommen klart.
Den tekniske håndbogslitteratur nævner årstallet 1927, mens det er med begi-
venheder fra det følgende år at omtalen i branchebladet The Motor Ship for
alvor begynder. B&W udtog i 1927 ikke mindre end 7 danske patenter vedrø-
rende brændstofpumper, -ventiler o.l. til trykforstøvning.77 Sidst i 1928 blev
det første skib med kompressorløs brændselsindsprøjtning sendt på prøvetur.
I 1929 skal princippet i forskellige udformninger, nogle af dem patenterede,
have været almindeligt udbredt hos alle de større fabrikanter. Fremstil-
lingsteknisk var den nye form for brændselsudstyr præget af små, stærkt præ-
cisionskrævende dele.78

Den sidste af de større konstruktive forbedringer der slog igennem i
1920’erne, var trykladningen. Princippet var ved hjælp af indblæsning under
forhøjet tryk at øge luftmængden i cylinderen. Derved kunne mængden af
brændstof forøges lige så meget, og motorens ydelse gik tilsvarende i vejret
uden negative følger mht. brændselsøkonomi (tværtimod) eller alvorlig ekstra
belastning af motorens dele.79 Den første B&W-motor hvor denne mulighed
blev udnyttet, blev bygget og installeret af A.E.G., den tyske licenstager, i
1922.80 Det skete uafhængigt af licensgiveren. B&W’s egne første erfaringer
med trykladede motorer var maskineriet til Helsingør Værfts “Parkeston” i
1925.81 B&W benyttede først elektrisk drevne blæsere, derefter udstødnings-
turbinedrevne blæsere, men lagde sig så foreløbig fast på et system hvor blæ-
serne over et kædetræk blev drevet af hovedmotoren. Dette system blev ud-
viklet til en høj grad af perfektion. Der var på et tidspunkt offentlig diskussi-
on mellem B&W og det med Sulzer samarbejdende, ligeledes schweiziske
selskab Büchi, der var turbosystemets varmeste fortalere (i en udgave der var
bedre end den, B&W havde forsøgt). B&W’s offentlige standpunkt var at
akseldrift var lige så økonomisk som udblæsningsturbiner, og at strømmen af
varm udblæsningsluft bedst kunne bruges i skibets kedelanlæg. Harland &
Wolff, B&W’s vigtigste licenstager, foretrak imidlertid Büchi-systemet. I
begyndelsen af 1950’erne gik også B&W over til turbo-princippet igen, da
firmaet som det første byggede en effektiv turbolader til en totakts skibs-
maskine.82

B&W’s totaktsmotorer
Trykladningen af firetaktsmotoren fra sidste halvdel af 1920’erne var for-
mentlig med til at sinke totaktsmotorens fremgang, men der var ikke længere
tvivl om at udfasningen af firetakteren var begyndt. På B&W havde man haft
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dette perspektiv for øje siden 1925. I dette år havde M.A.N. udviklet en dob-
beltvirkende totaktsmotor hvis resultater med det samme blev erkendt som
skriften på væggen. M.A.N. havde tidligere bygget enkelte totaktsmotorer til
skibe, men overvejende firetaktere ligesom B&W.83 På B&W gik man med
det samme i gang med konstruktionsarbejde og forskellige praktiske eks-
perimenter på modeller og mindre prøveopstillinger. Formålet var at bygge en
model der matchede M.A.N.s seneste tiltag. Samtidig forsvarede man natur-
ligvis stadig firetaktsprincippet udadtil; man stod i det fra innovationsteorien
kendte dilemma at kunderne skulle overbevises om stabile tilstande på pro-
duktfronten, samtidig med at man af konkurrenterne blev drevet til at under-
grave denne stabilitet.84

H.H. Blache har hævdet (se note 82) at springet fra firetakt til totakt var
mindre end fra enkeltvirkende til dobbeltvirkende. Fra begyndelsen af udvik-
lingsarbejdet til den første færdige motor blev monteret i et skib gik der
imidlertid nogenlunde det samme tidsrum, nemlig omkring fem år. Det første
skib med B&W totaktsmotorer var Ø.K.’s enkeltskruede, 7000 hestekræfters
“Amerika” fra 1930. Det mest opsigtsvækkende træk ved maskineriet var den
såkaldte længdeskylning, en anordning af udblæsningsmekanismen for for-
brændingens affaldsstoffer hvor skylleluften kun gennemløb cylinderen én
gang, dvs. blev ledt ud i den modsatte ende af den i stedet for at cirkulere en
hel ‘omgang’ rundt. For at muliggøre dette var der anbragt udstød-
ningsventiler i top og bund og ‘skylleporte‘ i midten af cylinderen. Fra disse
porte kunne der strømme skylleluft til den anden ende af hver af de to rum
som stemplet skiftevis blotlagde.85 Konstruktionen, patenteret i 1927,86 regnes
traditionelt for en af de innovationer der blev afgørende for B&W’s fortsatte
førerstilling på skibsmotorområdet. I øvrigt lagde man i det offentliggjorte
propagandamateriale vægt på at understrege i hvor høj grad motorens kon-
struktion var den samme som den dobbeltvirkende firetakter.87 Det tekno-
logiske spring var af samme synlige karakter som i 1925 hvor den dobbeltvir-
kende firetaktsmotor tredoblede B&W-motorens maksimumsstørrelse. Med
den nye totaktsmotor var man i stand til at gå endnu længere op i størrelse,
hvilket effektfuldt blev demonstreret et par år senere med motoren til H.C.
Ørstedsværket. Efter den umiddelbare succes var der en del fejl på den nye
motortype der skulle afhjælpes,88 men senere i 1930’erne blev den store to-
taktsmotor videreudviklet til også at omfatte en enkeltvirkende model. Hvor
man i 1920’erne, med firetaktsmotorerne, var gået fra enkeltvirkende trunk-
motor til dobbeltvirkende krydshovedmotor for at opnå de store motorstørrel-
ser, gik man nu tilbage igen med totakterne. Den enkeltvirkende trunkkon-
struktion muliggjorde relativt små motorer der samtidig havde ringe vægt i
forhold til antal hestekræfter. I 1938 var man i færd med at afprøve nye ud-
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formninger af både den enkeltvirkende og dobbeltvirkende totaktsmotor. For
tredie gang siden 1910 havde man opført en stor encylindret motor for at
kunne afprøve nye detaljer i praksis.89

Totaktsmotoren var nu vægtmæssigt langt overlegen i forhold til fire-
taktsmotoren, men det var stadig et problem at den hurtigere cyklus gav større
varmepåvirkninger og dermed mere slid. Også det i sig selv gunstige forhold
at totaktsmotoren kunne arbejde på dårligere og billigere olie end firetaktsmo-
toren, bidrog dog til dette. De igangværende forsøg ved periodens slutning
førte i efterkrigsårene til nye markante konstruktionsmæssige fremskridt.90

Efterhånden blev firetaktsdieselmotorens betydning meget stærkt reduce-
ret. I figur 4.3.8 ses hvordan totaktsmotorerne kun udgjorde ca. 15% af ma-
skinkraften i de i 1921 installerede store skibsmotorer. I slutningen af 1920’-
erne var forskellen imidlertid udjævnet, og fra og med 1933 havde totakts-
motorerne overhånd. I slutningen af 1930’erne var forholdet vendt helt om.
Den optrykte figur går kun frem til 1937, men billedet var det samme de to
følgende år. I både 1938 og 1939 var godt 20% af det samlede antal nye mo-
torinstallationer firetaktere, idet de dog kun tegnede sig for ca. 15% af antallet
af hestekræfter.91 B&W’s produktion var i 1931 stadig domineret af fire-
taktsmotorer. De følgende par år var billedet blandet, og fra og med 1934 var
totaktsmotorerne blevet fremherskende.92

Blandt de problemer der var til stede sidst i 1930’erne, må man foruden
spørgsmålene om trykladning og om motorens holdbarhed og vedlige-
holdelsesomkostninger nævne de uheldige situationer hvor en stor motors og
skibsskrogets synkrone svingninger udløste kraftige vibrationer i skibet, noget
der dels var ubehageligt for de ombordværende, dels vel udgjorde et skibs-
sikkerhedsmæssigt mistænkeligt forhold og alt i alt var en trussel mod et
sådant skibs evne til at indtjene penge til rederne, - (disse tog da også i kon-
trakten forbehold over for sådanne fejl). Problemet forekom forholdsvis sjæl-
dent, men kunne til gengæld dukke op uforudset, f.eks. på “Gripsholm” hvor
det imidlertid blev korrigeret allerede i forbindelse med prøvesejladserne.
B&W fik gennem arbejdet med de store anlæg fra midten af 1920’erne opar-
bejdet en i forhold til konkurrenterne stor ekspertise på området, men pga. de
skiftende byggemåder for både skrog, styrearrangement og maskiner var det
en faktor der måtte have stadig opmærksomhed.93

En del af de her skildrede konstruktionsmæssige ændringer var afhængige
af at industrien fik rådighed over bedre materialer. Man må især nævne perlit,
en særlig stærk og homogen form for støbe’jern’, der fra 1925 blev brugt til
cylinderforinger, stempler, stempelringe og cylinderdæksler. At støbe i perlit
var en ny opfindselse; rettighederne blev erhvervet fra et tysk firma.94 Også
fremkomsten af nye stållegeringer, især til ventiler, hvor virkningen fra de
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varme udstødningsgasser var stærkest, men efterhånden også til cylin-
derdæksler, medvirkede til at motorkomponenterne blev mindre modtagelige
over for de temperaturmæssige og kemiske belastninger under forbrænding og
udstødning.95

B&W-motorens generelle udvikling: design og pris
Den mest iøjnefaldende og utvivlsomt også den vigtigste  tendens i mellem-
krigstiden er den faldende gennemsnitlige motorvægt pr. udviklet effektiv
hestekraft (figur 4.3.9). Faldet svarer, fra midten af 1920’erne og perioden ud,
i det store og hele til det tidligere konstaterede fald i prisen pr. hestekraft.
Dette giver ikke anledning til undren, for råmaterialer og indkøbte halvfabri-
kata udgør i maskinindustrien i denne periode normalt 50% eller mere af
produktionsværdien.96 Foruden den nøgne råvareudgift påvirker faldende ma-
terialeanvendelse også de øvrige produktionsomkostninger eftersom hver
vægtenhed anvendt stål, støbejern o.l. jo udløser brug af en mængde kapital-
og arbejdskraftressourcer under bearbejdningsprocessen. Kapital- og arbejds-
kraftsbesparelse er vel sjældent eller aldrig direkte proportional med råmate-
rialebesparelse, snarere marginalt faldende, men der er i dette tilfælde tale om
så markant et vægtfald at både den simple materialebesparelse og den afledte
besparelse på andre faktorer må være slået tydeligt igennem.

Faldet i motorvægt pr. hestekraft kan i almindelighed forklares ved hjælp
af de ovenfor skildrede konstruktionsmæssige forandringer. Faldet sætter ind
fra midten af 1920’erne, og det er på samme tidspunkt at både trunk-, lang-
slags- og den dobbeltvirkende byggemåde sætter ind i større omfang. I sidste
halvdel af 1920’erne indføres endvidere trykindsprøjtning og trykladning,
ligesom  bedre råmaterialer nu tages i anvendelse. I 1930’erne må det fortsat-
te fald tilskrives at B&W går over til totaktsmotoren. Denne er nu blevet klart
den bedste byggemåde, idet flere af de i anden halvdel af 1920’erne frem-
komne generelle forbedringer sammen med de specifikke forbedringer af
skyllearrangementet i totaktskonstruktionen afgørende har reduceret be-
tydningen af  mulige ulemper.

Det er imidlertid ikke hele det konstaterede prisfald der kan forklares ved
hjælp af de produktteknologiske forandringer. Prisen pr. hestekraft faldt alle-
rede fra begyndelsen af 1920’erne, men der kan ikke for denne periode findes
forandringer i motorernes vægt eller andre sider af deres udformning der
egner sig til at forklare prisfaldet. De andre mulige faktorer, konkurrencesitu-
ationen samt skalamæssige og procesteknologiske forhold vil blive drøftet i
senere kapitler. Andre faktorer end motorernes konstruktion kan naturligvis
også have haft indflydelse på udviklingen efter 1925.
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Vedrørende den tidligere nævnte påfaldende høje pris på stationære motorer i
1925 kan der ikke tilføjes andet nyt end at de produktteknologiske betingelser
for en sænkning af prisen faktisk blev langt bedre efter midten af 1920’erne.
Dette skal dog ikke opfattes som en fuldstændig forklaring på et fænomen der
måske i lige så høj grad er forbundet med den øjeblikkelige markedssituation
og på den måde relativt tilfældigt.

Brændselsøkonomi
Mens den teknologiske udvikling havde en ikke blot synlig, men nærmest
overvældende betydning for investeringsomkostningerne til store forbrænd-

Figur 4.3.9
B&W-motorernes gennemsnitlige udvikling i vægt pr. effektiv heste-
kraft og i mekanisk effektivitet, 1920-1937
Kilde: A. Houmøller: ”Development of the Marine Diesel Engine.
New Designs of B and W Double-acting and Single-acting Machine-
ry”, The Motor Ship, 1938, ss. 235-237
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ingsmotorer, var besparelserne på driften af disse maskiner forholdsmæssigt
mindre. I 1932 hed det at skibsdieselmotoren i bred almindelighed havde fået
nedskåret sit brændstofforbrug med ca. 22% i de 20 år mellem 1912 og 1932,
nemlig fra ca. 204 til ca. 159 gram brændstof pr. effektiv hestekraft. Der blev
her bevidst sammenlignet mellem de skønsmæssigt mest yderligtgående tal; et
normalt forbrug blev for 1932 anslået til ca. 182 g pr. effektiv hestekraftti-
me.97  Selv om proportionerne i disse tal nok er tilnærmelsesvis rigtige, kunne
der være betydelige variationer. Allerede i 1905 var der i to kontrakter om
stationære dieselmotor stipuleret et brændselsforbrug på kun 195 og 185
g/EHK. Det normale niveau lå dog omkring 220 g, med maksimum på 240
g.98 I 1924 blev det meddelt at “Selandia” nu, efter forbedringer af kompres-
sorsystemet i 1916, forbrugte ca. 133 g olie pr. IHK hvilket skønsmæssigt
svarer til 175-180 g/EHK.99 Denne beregning byggede på et meget usikkert
grundlag, men støttes af oplysningen om at “Christine Mærsk” på sin prøvetur
i 1923 havde haft et forbrug på 128 g pr. IHK-time, igen skønsmæssigt sva-
rende til 170 g/EHK.100 Senere i 1920’erne og 1930‘erne træffes både angi-
velser på dette niveau og nogle, der er en del lavere; B&W’s totaktsmotor
skal i slutningen af 1930’erne have ligget på ca. 150 g/EHK.101

Disse tal underbygger at dieselmotoren fra århundredets første årti og
frem til 1940 blev ca. 20% mere brændselsøkonomisk, ikke målt på ekstreme,
men på normale, gennemgående værdier. Årsagerne til dette fald er ikke så
lette at beskrive som tilfældet var med faldet i anskaffelsespris. Vanskelighe-
den skyldes bl.a. at maksimering af brændselsøkonomien ved en given kon-
struktion kan være i modstrid med ønsket om maksimering af den samme
motors kraftydelse, hvorfor den samlede optimering af konstruktionen bliver
en teknisk meget sammensat opgave.102 Dertil kommer at det historiske mate-
riale jo ikke dokumenterer en bestemt, given konstruktions udvikling over
lang tid, men nogle ret tilfældige nedslag inden for et antal mere eller mindre
omfattende skift i byggemåde. Så vidt man kan bedømme, var dieselmotorens
fremtrængen i bred almindelighed betinget af dens klare brænd-
selsøkonomiske overlegenhed i forhold til dampmaskinen, mens man derimod
ved de markante forandringer inden for dieselmotorteknologien kunne se bort
fra dette forhold, fordi betydningen i de konkrete tilfælde var så relativt be-
grænset sammenlignet med konsekvenserne for især kapitaludgiften. Dette
betyder imidlertid hverken at de brændselsøkonomiske forhold var ens for
forskellige basiskonstruktioner, eller at konstruktørerne i perioderne mellem
skiftene var ligeglade med brændselsøkonomien, blot at det er vanskeligt at
følge udviklingens hovedtendens.

Enkelte fikspunkter kan dog skelnes. For det første skete der ca. 1928-30
en væsentlig brændstofbesparelse da luftindsprøjtningen blev afløst af den
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mekaniske højtryksforstøverpumpe. Dette gav en forbedring på ca. 10% af
den ‘mekaniske effektivitet’, dvs. den andel af cylinderens indre arbejde der
når frem til motorakslen og kan bruges som mekanisk drivkraft uden for mo-
toren selv (jf. figur 4.3.9).

Også indføringen af trykladning åbnede muligheder for at mindske brænd-
selsforbruget idet den øgede luftmængde, alt andet lige, betød stigende ter-
misk effektivitet. Optimering af den samlede proces krævede dog et trade-off
mellem luftoverskud og brændstofmængde.103 Med trykladningen blev der
skabt større reelt spillerum for at prioritere økonomi på bekostning af ydelse.
I optimumsituationen fik man på en gang større ydelse i forhold til et givet
cylindervolumen og mindre brændstofforbrug i forhold til den udviklede
hestekraft end med en ikke trykladet motor.

Mens brændselsgevinsten fra den mekaniske indsprøjtning kunne indkas-
seres i samme øjeblik selve processen var blevet bragt teknisk på højde med
luftindblæsning, kan man forestille sig at den mere komplekse afstemning af
faktorerne i forbindelse med trykladning, herunder tilpasningen til totakts-
motoren, har krævet en længere innovationsfase. Dette kan evt. bidrage til at
forklare hvorfor man ikke ser en enkelt stor og entydig forbedring i brænd-
selsøkonomien omkring 1930, men et længere, mere ‘mudret’ forløb.

Efter de fremlagte tal at dømme må der være sket tidligere forbedringer af
brændselsøkonomien end de allerede nævnte. Kompressorarrangementet til
skibsmotorerne blev som sagt ændret i 1916, men det er ikke lykkedes at
specificere andre mulige årsager. Der har formentlig i kraft af motorkonstruk-
tionens nye og relativt uafprøvede karakter været mange ting at justere og
forbedre, både med hensyn til de enkelte elementers udformning og samord-
ningen mellem delmekanismerne. Det må nok erkendes at den heterogene
udførelseskvalitet, det relativt lille antal og i det hele taget det beskedne erfa-
ringsgrundlag i produktionens første ca. 10 år har levnet mulighed for gradvis
at øge motorernes effektivitet ved hjælp af metoder der kun har sat få spor i
historiske kilder.

Småmotorer samt øvrige produktionsgrene
Mens B&W’s stationære motorer og skibsdieselmotorer teknologisk set over-
vejende var en succeshistorie, havde firmaet langt større vanskeligheder med
bådmotorer og mobile motorer til brug på landjorden. Produktion af motorer
til disse formål afhang af at trykluftfri (og dermed kompressorfri) brændsels-
indsprøjtning blev praktisk gennemførlig. Da dette skete, blev der udviklet en
motormodel der skulle fremstilles i højt standardiserede serier på en ny, helt
moderne fabrik i Sydhavnen. Fabrikken stod færdig i 1929 og begyndte pro-
duktionen det følgende år.104 Den nye motor var tænkt som en simpel, ved-
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ligeholdelsesvenlig og billig totaktsmodel, men den solgte ikke i et antal der
svarede til planerne om en højt rationaliseret, konstant flydende fabrikation,
og der opstod endvidere store underskudsfremkaldende udgifter til garantiar-
bejder på de faktisk solgte eksemplarer.105 På grund af den økonomiske krise
var der ikke ressourcer til den nødvendige færdigudvikling og indkøring af
konstruktionen. Den nye, dårligt beskæftigede fabrik blev derpå afviklet som
et led i de kriseforanstaltninger der i 1933 skulle redde B&W fra konkurs.106 I
lille skala blev produktionen dog fortsat på Christianshavn.107 Da der atter
blev mulighed for en større satsning på motorer til fiskekuttere o.l., skete det
ved i 1937 at opkøbe Frederikshavn Jernstøberi og Maskinfabrik der nogle år
forinden havde konstrueret en meget vellykket totaktsmotor. Under navnet
B&W Alpha blev denne motor solgt og videreudviklet med stort held.108

Den samtidige produktion af motorer til diesellokomotiver nåede aldrig
for alvor at bære frugt. De første lokomotivdieselmotorer blev bygget af Ho-
leby Maskinfabrik i 1924.109 Frichs i Århus optog produktionen i 1926 og fik
i løbet af få år afsat omkring 20.000 hestekræfters lokomotiver og motorvog-
ne til DSB og privatbanerne.110 Frichs havde da også helt siden 1911 været i
færd med en specialisering inden for lokomotiver.111 B&W byggede lokomo-
tivmotorer fra 1929 til 1936, først i ganske beskedent omfang, men i 1932 18
motorer på i alt 6650 EHK. Det sidste år blev der produceret 1860 EHK.
Kundekredsen var meget spredt: danske stats- og privatbaner samt lokomotiv-
fabrikker i Danmark, Sverige, Belgien, Frankrig, Spanien og USA. Erfarin-
gerne var blandede, idet der nok var tilfælde hvor opfyldelse af de stillede
garantier kostede dyrt, men også ret positive tekniske resultater, produktio-
nens eksperimentelle stadie taget i betragtning.112

Det er kuriøst at B&W en gang tidligere, i 1871/72, havde forsøgt sig med
lokomotiver, dengang dog hele enheder, ikke blot maskiner. Det blev kun til 2
eksemplarer til DSB, idet det fremover var umuligt at konkurrere med de
udenlandske fabrikkers tilbud.113 Begge situationer kan ses som en demon-
stration af de teknologiske og markedsmæssige indgangsbarrierer der skal
overstiges når et firma forsøger at trænge ind på selv meget nærliggende pro-
duktionsområder.

B&W’s sidste småmotorproduktion var auto-dieselmotorer. Den særlige
afdeling, kaldet Bur-Wain, lå geografisk meget tæt på hovedfabrikken, men
havde status af datterselskab. Produktionen fik et ret betydeligt omfang. Tek-
nologisk byggede man på en konstruktion der var hentet fra USA. En nærme-
re analyse af Bur-Wain, set fra produktsiden, skal udelades i denne sammen-
hæng da produktionen først blev iværksat i 1937.114

Foruden de her gennemgåede, mest tungtvejende og betydningsfulde dele
af B&W’s produktion, fortsatte firmaet perioden igennem med at påtage sig
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andet arbejde, i nogle tilfælde for at forsøge at oparbejde nye produktioner,
evt. på grundlag af ny teknologi, i andre simpelthen for at beskæftige ledig
kapacitet. Det første var tilfældet da man i 1905 erhvervede rettighederne til
at udnytte Parsons dampturbinepatent.115 B&W kom dog kun til at bygge
ganske få turbinedrevne fartøjer, nemlig de to tidligere nævnte torpedobåde i
1912. Der blev muligvis også bygget turbiner til kraftanlæg på land, men
disse har i givet fald været meget fåtallige eftersom B&W overhovedet kun
byggede få dampanlæg efter 1905,116 og eftersom det næppe er tænkeligt at
selv disse få anlæg med et slag skulle have fået overvægt af turbiner på be-
kostning af stempelmaskiner.

På grundlag af en kontrakt fra 1886 med den tyske patentindehaver Jo-
hannes Spiel lancerede B&W i 1888 som det første danske firma en petrole-
umsmotor. Den viste sig imidlertid ikke at være teknologisk konkurren-
cedygtig på det marked for motorer til småfartøjer o.l. der ellers i de kom-
mende mange år - indtil den heldige udvikling af den kompressorfri to-
taktsdieselmotor - skulle blive så betydeligt.117

Et andet eksperimentelt tiltag der aldrig fik stor praktisk betydning, var
erhvervelsen af rettighederne til Stumpfs dampmaskine, en dobbeltvirkende
såkaldt ‘jævnstrøms’-maskine, hvor dampen efter endt ekspansion blev udledt
fra midten af cylinderen i stedet for fra den af de to ender hvor den, alterne-
rende, blev tilført. Denne udformning af stempeldampmaskinen indskrænkede
det ikke-arbejdsrelaterede temperaturflow mellem maskinens ‘varme’ og
‘kolde ende og var derfor effektiv og energiøkonomisk. Der var kun et enkelt
ekspansionstrin, hvorfor afskæringen af dampen måtte ske meget tidligt i
stempelslaget; til gengæld kunne maskinen, ligesom dieselmotoren, opbygges
til store størrelser ved hjælp af kongruente cylindre. Dette kunne delvis af-
hjælpe tendensen til ujævn gang. For at optage den meget store belastning ved
arbejdsslagets start måtte stempelenhederne være svære og tunge, hvilket
havde den heldige sideeffekt at accelerationsmomentet bidrog til at kompen-
sere for det langsomt dalende tryk i cylinderen. De arbejdende dele og ventil-
mekanismerne skulle til gengæld være særdeles præcise i indbyrdes afbalan-
cering og udformning. Der var derfor en tendens til at hvad der blev vundet i
større simpelhed i maskinens strukturelle design, igen blev sat til ved de stør-
re krav til arbejdets kvalitet og udførelse. Hovedideen til jævnstrømsmaski-
nen var blevet undfanget allerede næsten 100 år tidligere og havde med mel-
lemrum haft adskillige konstruktørers bevågenhed, men det var først med
tyskeren Johann Stumpfs reguleringsmekanisme at en konkurrencedygtig
maskine lod sig bygge. Selv om uniflow-dampmaskinen aldrig kom til at
frembyde afgørende fordele over for flergangsmaskinen, vandt den inter-
nationalt en del indpas.118 Den må betragtes som et eksempel på hvordan en
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tilgængelig, logisk set ‘rigtig’ teknologi med et tilsyneladende stort potentiale
ikke altid når at spille en stor rolle, hvis de nødvendige supplerende tekno-
logier, f.eks. af produktionsteknisk art, ikke udvikles tilsvarende.

B&W erhvervede sine første patentrettigheder fra Stumpf allerede i 1901,
men det var først med de senere patenter fra 1908 (rettighederne i Danmark
blev overtaget det følgende år) at byggeri af skibsmotorer kom på tale.119

B&W byggede enkelte skibe med jævnstrømsdampmaskine, herunder nogle i
1930’erne,120 og håbede på dette tidspunkt at finde yderligere afsætning.121

Dette viser at mulighederne stadig må have forekommet forholdsvis åbne
blandt redere og fabrikanter.

Blandt de mindre, mere tilfældige og for firmaet atypiske produktioner
kan nævnes bremseklodser til DSB og støbejernsrør. Den sidstnævnte fabri-
kation kom i gang under den desperate jagt på arbejde i begyndelsen af
1930’erne og fik et ret stort omfang.122

B&W havde stedse præsteret underleverandørarbejde fra sit støberi og fra
1900 og 1908 også fra henholdsvis storsmedje og stålværk. På den måde
skete der en bedre kapacitetsudnyttelse. Disse typer af arbejde ‘ud af huset’
skønnes ikke at kunne bidrage med noget selvstændigt til forståelsen af den
produktteknologiske udvikling på B&W. Der var tale om meget begrænsede
dele af den samlede omsætning.123

Teknologiske udviklingsmodeller: dieselmotoren
 - og de tre produkter under et
Dieselmotorens udvikling foregik i et hurtigere tempo end dampmaskinens.
Det praktisk-empiriske erfaringsgrundlag og tilstedeværelsen af teknologisk
kompetence i form af indarbejdede rutiner spillede fortsat den afgørende rolle
for evnen til at håndtere og videreudvikle teknologien. Dog synes der at være
sket en glidning over mod noget større krav til teoretiske metoder og færdig-
heder hos de teknikere der stod for de nye konstruktioner. Dette var for-
mentlig en almindelig tendens i branchens teknologi, ikke kun på dieselområ-
det.

B&W’s produktion af skibsmotorer blev først iværksat efter adskillige år,
hvor man begyndte med stationære småmotorer og derefter gik op i størrelse,
sådan at man til sidst nåede frem til et egnet format. Dette blev bagefter un-
derkastet en fortsat gradvis udvidelse, dog også med eksempler på spring i
udviklingen.

De eksperimenter der førte frem til verdens første egentlige dieselskib,
indebar, pga. den gradvise fremgangsmåde, kun forbrug af ret begrænsede
ressourcer. Størstedelen af det nødvendige erfaringsgrundlag blev skabt ved
normal, indtægtsgivende produktion. Også i senere overgangssituationer blev
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der bygget på den allerede eksisterende produktion. Man må især pege på
hvordan behovet for en virkelig stor motor ikke var i stand til at fremprovoke-
re det efter nogle samtidiges mening ‘logiske’ brud med firetaktsprincippet,
men foreløbig kun en anden udformning af dette. Den nye firetaktsmotor blev
ikke B&W’s standardmodel, men dannede grundlag for fortsatte om-
konstruktioner der senere mundede ud i den første totakter.

Dieselmotorens relativt korte udviklingshistorie og klart definerede anvendel-
sesområder gør det oplagt at vurdere den som eksempel på teknologisk ud-
vikling efter en produktlivscyklusmodel.124 En invention (Diesels patent
1892) fører til fremstillingen af en prototype (1897-motoren). I løbet af en
periode (1897-1902) hvor teknologien er sårbar, nærmest kun halvfærdig, og
endnu ikke har gennemslagskraft hos de skeptiske potentielle aftagere, fær-

Figur 4.3.10
B&W-motoren: teknologisk udvikling langs 
spredningskurven
- en skitsemæssig illustration. Skalaen 0-100 på den 
lodrette akse skal antyde den idealtypiske grad af 
spredning i tidsforløbet mellem innovation og 
mætningspunkt.

stationære 
motorer forsøgsmotor

skibsmotor

forsøgsmotor
trunk,  langslag

dobb.v. 4-
taktsmotor

perlit

trykladning
lokomotivmotor

airless injection

2-taktsmotor

resistente 
stållegeringer brændsels-

økonomi
forsøgsmotor

B&W -Alpha 
(småfartøjer)

lastvognsmotor turbolader til 
totaktsmotor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1897 1907 1917 1927 1937 1947 1957

År



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

114

digudvikles prototypen til den egentlige innovation. Produktionen igang-
sættes, varen introduceres for alvor på markedet, den finder praktisk an-
vendelse og videreudvikles (1903-1912). Spredningstakten accelererer, hjul-
pet på vej af bandwagon-effekten, og forløbet har nu karakter af generel
udbredelse, diffusion. Dette er den længste af cyklusens dynamiske faser. Den
præges af kvantitativ vækst, inkrementel teknologisk videreudvikling (også på
processiden) og prisfald. Dieselmotorens diffusionsproces var ved kanten af
nærværende analyses tidsramme godt undervejs mod teknologisk modning: I
1957 er turboladeren det sidste eksempel på en dieselteknisk nyhed der i
eftertiden får status af milepæl. Det i udgangssituationen latente marked
mættes, vækstrytmen bliver langsommere, og til sidst opnås et mere blivende
niveau. Der vil før eller siden indtræde tilbagegang og ophør, men dette kan
vare længe; ved vekselvirkning med anden, nyudviklet teknologi eller ændret
behovsstruktur kan fornyet vækst og spredning også tænkes. Det er et fremad-
skridende forløb, der kan afbildes grafisk som en s-formet eller logistisk kur-
ve hvis tilgrundliggende funktion har tiden som uafhængig variabel.125

Foruden mange gode og oplysende sider er der noget problematisk ved
denne fremstillingsform. Der er tendens til at kun invention og innovation
fremstår som begivenhedstætte, historisk interessante forløb, mens diffusions-
fasen fremtræder som relativt begivenhedsløs, præget af rutiner, justeringer
og små skridt fremad. Om ikke andet er dette vigtigt fordi det generelt er de
mangfoldige inkrementelle innovationer i diffusionsfasen, alle ‘læreproces-
serne’, der for en stor del virkeliggør teknologiens vækstskabende potentia-
le.126

Men ydermere, særligt i lyset af historien om dieselmotorens udvikling på
B&W, forekommer produktlivscyklus-teorien, omend stadig frugtbar, så også
direkte problematisk og ikke fyldestgørende. Selve påbegyndelsen af diesel-
motorproduktionen var utvivlsomt et stort skift, en klassisk industriel innova-
tion. Men hvilken balance er der mellem gammel og ny teknologisk viden i en
sådan innovation? Der var ikke kun forskelle, men også vigtige strukturelle
lighedspunkter mellem dampmaskinen og dieselmotoren, både i opbygning,
anvendelse og størrelse. B&W’s foregående specialisering i store damp-
maskiner og skibe skabte det grundlag af fast kapital og arbejdskraft som gav
firmaet muligheden for at blive først og størst inden for skibs- og andre store -
dieselmotorer. Der var ikke blot tale om at man på en tilfældig maskinfabrik
greb en god idé (dieselprincippet), selv tilføjede en mindre, yderligere inno-
vation (reverseringsordningen), hvorefter produktionen udviklede sig som en
funktion af disse oprindelige innovationer samt de øvrige mindre innovationer
der kom til i tidens løb. De store vanskeligheder der opstod da man ville afvi-
ge fra det almindelige mønster og give sig til, som sideløbende aktivitet, at
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serieproducere mindre motorer, tyder på at der bag de enkelte innovationer,
løber en bredere strøm. Historisk analyse af de specifikke innovationsforløb
kan kræve et længere tidsperspektiv end den enkelte produktlivsscyklus og en
forståelse af hvilke ressourcer der, allerede før den nye produktteknologi
dukker op, er internaliseret i firmaet. Hvor den inkrementelle del af innova-
tionsprocessen normalt, efter den cykliske fremstillingsmåde, ses som en fase
med perfektionering og justering af teknologien efter introduktionen af større
nyheder, ønsker jeg at gøre opmærksom på at den også har en væsentlig
funktion som led i oparbejdelsen af evnen til at modtage nye selvstændige,
men strukturelt beslægtede innovationer.

Et betydeligt relativt prisfald pr. kapacitetsenhed har været fælles for de
tre analyserede hovedprodukter. En væsentlig årsag til dette synes at have
været konstruktionsmæssige forandringer, omend procesteknologiske foran-
dringer samt prisforandringer på inputsiden naturligvis kan have været med-
virkende faktorer ( - disse beskrives i kommende kapitler).

Det er kun tre forskellige produkter der er blevet gennemgået, og heraf var
de to kraftmaskiner; alligevel optræder en mangfoldighedsdimension det er
værd at reflektere lidt over. Som led i B&W’s såvel som andre firmaers pro-
duktion kom hver af de tre maskintyper efterhånden til at foreligge i et meget
stort antal varianter, størrelsesmæssigt og til brug i forskellige funktionelle
sammenhænge. Der kan på den anden side også let findes eksempler på at
konkurrerende udformninger af et specialiseret produkt efterhånden nærmede
sig meget til hinanden, design- og ydelsesmæssigt. Det gjaldt f.eks. mejeri-
kraftcentrifugerne og skibsmotorernes konvergering i totakts-byggemåden. En
sådan indsnævring af variationerne anses for normal i forbindelse med ‘mod-
ne’ produkter, der befinder sig et stykke henne ad spredningskurven.127 De to
modstridende tendenser er ikke et ægte paradoks, mere et spørgsmål om på
hvilket niveau man analyserer. Fra en historisk vinkel synes det dog vigtigt at
understrege at en teknologisk innovation ikke nødvendigvis underkastes en
indsnævringsproces, men tværtimod ofte en differentieringsproces hvorved
dens karakteristiske egenskaber, i forskellige designmæssige udformninger og
størrelsesvarianter, kommer til at indgå i mange forskellige anvendelses-
sammenhænge.
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5. Afsætningsforhold

Dette kapitel handler om B&W’s forhold til konkurrenter, kunder og samar-
bejdspartnere, eller med andre ord: om firmaets relationer til andre firmaer.
Tilgangsvinklen er institutionel fra først til sidst: der gennemføres ikke nogen
traditionel økonomisk analyse af prisfastsættelsen og dens afsæt i efterspørg-
slen og de konkurrerende firmaers udbud. Formålet er at skabe et bredt bille-
de af det ydre tekno-økonomiske miljø som B&W opererede i, og som i nogle
tilfælde var med til at forme den teknologiske udvikling, eller om man vil, var
en del af den.

Teknologi og marked
Teknologi er på flere måder et vigtigt moment i markedsøkonomien. Ethvert
firmas specifikke produktudformning skal enten harmonere med en eksiste-
rende efterspørgsel eller - såfremt der er tale om et nyt produkt - kunne udløse
en latent efterspørgsel. Produktionsteknologien skal understøtte et sådant
forhold mellem pris og fysisk omsætningsmængde at indtægten kan dække
materiale- og produktionsomkostninger samt afskrivning og forrentning af
den investerede faste kapital. Firmaets teknologi skal kort sagt være konkur-
rencedygtig. Den må ikke gennem længere tid ligge væsentligt under det det
niveau man med et ikke særlig præcist, men ganske suggestivt udtryk kalder
best practice. Teknik og organisation skal være moderne og effektiv, men
også pålidelig og gennemprøvet samt tilpasset de særlige skalamæssige, insti-
tutionelle og andre krav og muligheder der gælder på det marked hvor firmaet
opererer. Det er almindeligt at den for sin tid mest avancerede teknologi først
tages i bred anvendelse nogen tid efter sin entré på markedet, idet mange
brugere vil forvente at yderligere forbedringer og prisfald i begyndelsen af
produktlivscyklen gør en hurtig investering lig med en overilet investering.1

Mange spørgsmål er knyttet til hvordan markedet reagerer på indførelse af
ny teknologi, og hvordan skaberne af ny teknologi får påvirket deres adfærd
af de økonomiske reaktioner de møder eller forventer at møde når de lancerer
en innovation. Hvordan opstår best practice? Hvordan udnyttes teknologiske
fortrin når et firma konkurrerer med andre firmaer? For at belyse disse
spørgsmål præsenteres først nogle generelle begreber og problemstillinger der
kan støtte den efterfølgende historiske fremstilling, samt antyde hvilke brede-
re forståelsessammenhænge denne indgår i.

Firmateori
Ifølge klassisk økonomisk teori skaber markedet effektiv allokering, produk-
tion og distribution ved at absolutte og komparative fordele bestemmer den
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optimale arbejdsdeling mellem de producerende enheder. Styringen sker
gennem udbuds- og efterspørgselsmekanismerne, udmøntet i prisdannelsen.
Under forudsætning af at fri, uhæmmet konkurrence udgør samfundets poli-
tisk-økonomiske organisationsform, opstår det spørgsmål hvorfor der allige-
vel spontant etableres store økonomiske enheder (firmaer) inden for hvilke
markedsmekanismerne er sat ud af kraft og erstattet af hierarkiske strukturer.
Firmaer findes som bekendt i mange forskellige størrelser; de er sjældent så
små at de af rent tekniske grunde ikke kan adskilles i mindre enheder, eller så
store at de antager monopollignende karakter. Spørgsmålet om hvorfor der
findes firmaer der er større end det rent teknisk nødvendige mindstemål, men
ikke store nok til at nyde monopolistiske fordele, blev i 1937 besvaret af den
britisk/amerikanske økonom Ronald Coase med begrebet transaktionsom-
kostninger.2 Eftersøgning og sammenligning af mulige leverandører, repræ-
sentanter og/eller kunder, etablering af kontrakter og kontrol af deres over-
holdelse koster altsammen tid og penge. Jo større omkostningerne ved ud-
veksling af varer og tjenester mellem juridisk autonome enheder bliver, jo
mere nærmer man sig en tærskel hvor alternativet: større enheder, holdt sam-
men ikke af markedet, men af hierarkiske kommandostrukturer og organisa-
toriske rutiner, - bliver økonomisk mest effektivt. Firmaer er sådanne enheder.
Transaktionsomkostningsbegrebet kan, eftersom det beskriver et trade-off
mellem fordele og ulemper ved bureaukratisk planlægning på den ene side og
rene markedsmekanismer på den anden, også benyttes den anden vej, dvs.
belyse rationalet bag divisionalisering og lignende delvis markedssimulerende
organisationsmåder inden for samme firma.3

      Forsøgene på at minimere friktionen i det økonomiske organisa-
tionssystem tager ikke altid form af klare og definitive valg mellem marked
og ‘hierarki’, selv om dette er de to principielle former for organisering der
står til rådighed. Fordelen ved den ene eller den anden form kan skifte over
tid, ligesom kontraktlige arrangementer mellem firmaer ikke behøver at være
almindelige salgstransaktioner, men kan berøre overførsel af teknologisk
kompetence eller være af egentlig adfærdskoordinerende art, f.eks. opdeling
af markedet eller strategic partnership-aftaler.4

En historisk funderet teori om især store firmaer er den der er knyttet til
Alfred D. Chandlers navn. Begrænsning af transaktionsomkostningerne spil-
ler her en stor rolle, men der lægges tillige vægt på hvordan den store koncern
teknisk-logistisk er bedre end det mindre firma til at udnytte forskellige resi-
dualkapaciteter, det være sig inden for materialer, personale og produk-
tionsfaciliteter eller inden for dyrt erhvervede informationer og kompetencer.5

Imidlertid er det jo langtfra al industriel aktivitet der foregår inden for
storkoncernens rammer, og selv i det omfang dette er tilfældet, er der som
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regel flere koncerner der konkurrerer på det samme marked med identiske
eller nært beslægtede produkter. Teknologiens rolle er relevant at undersøge
både i forbindelse med det enkelte firmas vækst og integrationen af flere
aktiviteter inden for dets rammer samt i forbindelse med vare- og informati-
onsudveksling eller konkurrence mellem to eller flere firmaer.

Teknologisk viden og økonomisk vækst
For udformningen af teoretiske modeller for økonomisk vækst på højt aggre-
geret niveau er teknologifaktorens betydning et stående problem. I ældre
vækstteori antog man ofte af konvenienshensyn, nemlig for at kunne bygge
overskuelige og konsistente modeller, at teknologisk kompetence er eksogen,
og f.eks. kunne formaliseres som en funktion af tiden.6 Mangelen på integra-
tion i den økonomiske teori medførte en tilbøjelighed til at anskue teknolo-
gisk viden som et ikke-eksklusivt gode, umiddelbart tilgængeligt for enhver.

I nyere vækstteori forsøger man at integrere den ikke-legemliggjorte tek-
nologiske udvikling som en endogen faktor.7 Teknologisk viden og kunnen
har den særlige egenskab at den ikke er enten et offentligt eller et privat gode,
men begge dele. De enkelte firmaer forsøger at udelukke andre firmaer fra at
få adgang til de tegninger, processer osv. der er resultatet af internt ud-
viklingsarbejde eller pioner-investeringer i nyt kapitaludstyr. I løbet af kortere
eller længere tid sker der imidlertid et betydeligt spillover idet patenter udlø-
ber, omgås eller ikke bevilges, arbejdskraften flytter (og tager sine erfaringer
med sig) osv. På den anden side er det ikke omkostningsfrit at tilegne sig og
indarbejde og nyttiggøre frit tilgængelig teknologisk viden. Eftersom det er så
vanskeligt at operationalisere de nye teorier om ‘endogen vækst’, svarer
spillover-effekten vel stadig i praksis til den ældre teori om at marginalt fal-
dende afkast, især i forbindelse med stigende kapitalandel, holdes i skak af
‘udefra’ kommende teknologiske forbedringer.8 Den teoretiske debat om
emnet viser dog at den måde viden og informationer dels tilbageholdes og
isoleres, dels videresendes og deles på, er et centralt tema når man skal forstå
drivkræfterne bag industriel vækst og udvikling.

Appropriationsproblemet
Det produktinnovative firma kan ikke gennem nøgne oplysninger om varebe-
tegnelse og -pris udsende de signaler der skal til for at tiltrække kunder. Der
skal skabes et mere nuanceret indtryk af overlegen eller i det mindste konkur-
rencedygtig produktkvalitet. Dette kan ske gennem en effektiv og veltil-
rettelagt markedsføringsproces, der i sig selv blot er en blandt mange trans-
aktioner. De tilknyttede omkostninger er et nødvendigt onde. Det kan imid-
lertid blive prekært for det innovative firma at kommunikationens indhold
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over for konkurrenterne blotlægger indholdet af et eventuelt teknologisk for-
spring. Konkurrenterne får lettere ved at imitere teknologien, i værste fald
endnu før firmaet har fået lejlighed til at opnå et ekstra provenu der i det
mindste svarer til udviklingsomkostningerne plus et passende dæknings-
bidrag. Imitatoren kan i nogle situationer blive bedre stillet end ophavsman-
den.9 Den mulige dæmpning i de innovative bestræbelser der kunne følge af
dette, modarbejdes af staten ved hjælp af patentlovgivningen, men patent-
rettigheder kan kun dæmpe, ikke ophæve modsætningen mellem behovene for
på en gang at viderekommunikere sine resultater og at holde dem hemmelige.
Ikke alle innovationer er patentérbare, og patenter kan omgås. Dertil kommer
at samfundets kollektive interesser - og naturligvis de ikke-innovative firma-
ers individuelle interesser - er bedst tjent med at eksklusive rettigheder til
udnyttelse af teknologisk viden indskrænkes til det minimum der er nødven-
digt for ikke at afmotivere innovatorerne. Det sidste ville for alle parter føre
for vidt, idet det ville bremse den vækstfremmende og for mange enkelt-
firmaer opportune spillover-effekt der kommer når privat udviklet teknologi i
sidste instans, efter nogle års patentbeskyttelse,  bliver offentligt tilgængelig.

På den anden side kan der også være store fordele ved at komme først
med en innovation, selv når brugen af den ikke kan monopoliseres gennem
hverken patenter eller almindelig forretningshemmelighed. De fleste enkelte
innovationer indgår i et mere langsigtet udviklingsforløb hvor fordelen lige så
vel kan være forspring som eksklusivitet.10

I det følgende skal det undersøges hvordan eksempler fra B&W’s historie
illustrerer sådanne modsætninger og deres praktiske håndtering, og i det hele
taget hvilket forhold firmaets afsætningssituation har haft til firmaets teknolo-
gi. Analysen vil blive bygget op omkring de samme tre teknologier som blev
grundigt beskrevet i kapitel 4. Fejlslagen eller mere ‘sonderende’ teknolo-
giske innovationsbestræbelser som f.eks. B&W’s erhvervelse af rettighederne
til at bygge Parson-turbiner drøftes ikke. Teknologiske forandringer i kapi-
talapparatet og procesteknologiske nydannelser i det hele taget behandles
først i kapitel 6.

Det danske centrifugemarked
B&W’s fremstilling af centrifuger afveg meget fra det øvrige produktions-
program, både hvad angår selve produktet og aftagergruppen. Centrifugen
udsprang ikke af en på fabrikken allerede igangværende produktion eller af en
ny efterspørgselstrend blandt firmaets eksisterende kunder. Det var et forsøg
på at opdyrke et helt nyt felt, det eneste vellykkede og formentlig også det
eneste mere dybtgående forsøg i den retning på noget tidspunkt i firmaets
historie. Firmaers forbliven inden for deres centrale kompetenceområder
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(core competences) anses da også i den generelle innovationsforskning for
nærmest et grundvilkår i økonomien.11

Fremstillingen af mælkecentrifuger adskilte sig meget fra skibe og damp-
maskiner, men ser man bort fra de rent ydre, fysiske kendetegn, er der især en
bestemt forskel der falder i øjnene: Bortset fra at der fandtes to, senere flere
størrelser, var alle centrifuger stort set ens. Selv mellem de forskellige størrel-
ser var der kun små forskelle i udformningen. Også skibe, kedler, damp-
maskiner og senere dieselmotorer var bygget op i det store og hele på samme
måde hver gang, men der var ofte individuelle forskelle i dimensioner, og
antallet af typer var stort. Alene det forhold at der for disse produkter ofte
blev afsluttet detaljerede individuelle kontrakter, angiver en forskellighed i
forhold til centrifugerne. Disse var formentlig et af de første genuine eksem-
pler på serieproduktion i dansk maskinindustri.

Det er allerede i kapitel 4 blevet antydet hvordan B&W i 1880’erne ope-
rerede på et marked hvis indretning stimulerede både afsætningen og den
tekniske videreudvikling af centrifugen. De sammenlignende forsøg i Land-
bohøjskolens og landbrugsorganisationernes regi var, rent bortset fra de for
B&W gunstige resultater, et godt medie for udbredelse af kendskab til centri-
fugeteknologien. Gennem de mejeri- og landbrugsfaglige skrifter blev der
opretholdt løbende kommunikation med brugerne, dels i form af rapporter,
artikler og reklamer, men ikke kun ad disse envejs-kanaler. Også de mange
forespørgsler og læserindlæg spillede en rolle, ligesom de sammenlignende
forsøg naturligvis ikke kun var oplysende for aftagerne, men også for produ-
centerne.

I Mælkeritidende i slutningen af 1880’erne12 rasede en veritabel centrifu-
gekrig, hvor mejeribestyrere og andre, nogle tilsyneladende af et oprigtigt
hjerte, andre tydeligt i rollen som lobbyister, gav deres mening til kende om
hvilke resultater man kunne opnå med de forskellige mærker, hvori proble-
merne bestod, og hvilket fabrikat der var bedst. Denne debat var ikke altid
lige behagelig for B&W, som efter en periode med klar dominans på det
danske marked nu begyndte at tabe markedsandele til både Separator og Koe-
foed & Hauberg (det senere Titan).13 Også i den verbale fejde var man noget i
defensiven, selv om der ikke findes objektive indikationer for at B&W-
centrifugen for alvor gik bag af dansen før i 1891.

Tilbagemeldinger fra produktets brugere, en proces der i den innovations-
teoretiske litteratur navngives med begreber som learning by using eller user-
producer interaction,14 forekommer at være en oplagt, næsten indlysende
udviklingsmetodik når produktet er skræddersyet til brugeren eller i hvert fald
fremstilles i varierende udformninger, sådan som det ofte, men ikke altid er
tilfældet med kapitalgoder.15 Ved et mere standardiseret produkt, fremstillet i
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serier af en vis størrelse og med pris i forhold til angivet kapacitet som afgø-
rende konkurrenceparameter, kan det imidlertid formodes at forbindelses-
linierne til den enkelte bruger kan være mere vanskelige at etablere og op-
retholde. Selv om man i tilfældet den danske mejerisektor skal være forsigtig
med at overvurdere kommunikationsproblemets omfang, har institutioner,
organisationer, og publikationer sikkert givet et bedre feedbackmønster end
producenter og brugere spontant ville have kunnet etablere.

Det danske centrifugemarked må alt i alt vurderes som et gunstigt total-
miljø for industriel udvikling. Dette er ikke noget tilfældigt eller enestående
fænomen. National systems of innovation beskrives som en vigtig og hyppigt
forekommende strukturering af særlige vækst- og udviklingspotentialer inden
for bestemte brancher, underbrancher eller lignende.16 For Danmarks ved-
kommende er mælkecentrifugerne det klassiske eksempel på hvordan land-
bruget, ikke mindst eksportlandbruget, var en vigtig impuls til in-
dustriudviklingen og omvendt.17

B&W’s hovedkonkurrent kom fra nabolandet Sverige, med hvilket der var
en høj grad af gensidig markedsmæssig og industriel integration. Den næst-
vigtigste konkurrent var et andet dansk firma, det tidligere nævnte Titan.
Hvordan blev denne hjemmemarkeds- eller nærhjemmemarkedsbetingede
teknologiske fortrinsstilling så udnyttet på verdensmarkedet af den skandi-
naviske centrifugeindustri?

Centrifugeeksporten
B&W etablerede hurtigt en ret stor eksport. I 1884 var knap halvdelen af den
samlede produktion siden 1881 solgt uden for Danmark,18 og eksportandelen
kan skønnes at have været voksende i de følgende år.19 Der foreligger kun
mere detaljerede tal for tiden indtil 1884, men disse giver indtryk af et forde-
lingsmønster der næppe i de efterfølgende år har forandret sig radikalt, nem-
lig med hovedparten af eksporten koncentreret om Tyskland, Sverige og USA
og i mindre grad Norge og UK (jf. appendiks 5.1).

Der var det mærkelige træk ved B&W’s eksport af centrifuger at firmaet
ikke selv varetog markedsføringen. Forhandlerretten var overdraget til han-
delsfirmaet H.C. Petersen & Co. De eneste lande hvor der figurerer aftaler om
repræsentation sluttet direkte med B&W, er USA og Frankrig.20 Dette tyder
på at B&W’s centrifugeengagement i 1880’erne ikke var så tilbundsgående
som det kunne have været.

Spørgsmålet er om B&W i tilstrækkelig grad udnyttede den flyvende start
man fik gennem de danske andelsmejeriers fremvækst, til at stræbe efter også
at sætte sig tungt på eksportmarkedet. Nogen endelig dom kan ikke fældes,
men påfaldende er det at den internationale markedsføring af B&W’s centri-
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fuge i 1880’erne ikke har efterladt sig andre spor end nogle små hefter på tysk
og engelsk. Tilsyneladende blev situationen håndteret anderledes og langt
mere succesrigt af Separator, som på det danske marked ikke var kommet helt
så godt fra start som B&W.

Mens B&W altså end ikke integrerede afsætningsfunktionen, arbejdede
Separator målrettet på at blive førende på det globale marked. Det skete i
form af udsendelse af forhandlere og deltagelse i udstillinger overalt i ver-
den.21 Det banale forhold at Separator var en centrifugevirksomhed, mens
B&W var overvejende dampmaskine- og skibsorienteret, med centrifuger
som en bekvem, men ikke uundværlig sideaktivitet, var næppe ligegyldigt.
Den tilnærmelsesvise jævnbyrdighed på det tekniske område havde ikke sit
modstykke i den måde teknologien blev formidlet på.

Resultatet var at Separator i løbet af meget få år havde en langt større
omsætning end B&W’s centrifugeafdeling. I 1885 havde Separator knap 200
arbejdere beskæftiget.22 Den tilsvarende beskæftigelse på B&W er ikke kendt,
men ud fra antallet af arbejdsmaskiner på centrifugeværkstedet det på-
gældende år (68 enheder23) kan man slutte at det var et mindre, dog næppe
meget mindre antal folk der bemandede B&W’s centrifugeafdeling i 1885
(medregnet det centrifugerelaterede arbejde i støberi og smedie). Separators
omsætning var endnu ikke særlig stor: knap 400.000 kr. i 1885.24 Så vidt det
har kunnet beregnes (jf. figur 4.1.1 og de hertil angivne kilder), lå B&W’s
centrifugeomsætning på nogenlunde samme niveau i 1885, måske endda lidt
højere. I 1888 er billedet til gengæld helt entydigt ændret i Separators favør.
Den svenske fabriks omsætning lå nu på 1.5 mio. kr., et beløb der blev fast-
holdt de kommende 3-4 år, indtil effekten af tallerkenindsatsen førte til et nyt
spring fremad.25 B&W’s omsætning på centrifugeproduktionen var på dette
tidspunkt omkring 0.8 mio kr. p.a., altså kun godt halvdelen af Separators.

Forskellen er så betragtelig at man må konkludere at det ikke var Separa-
tors overtagelse af rettighederne til tallerkenindsatsen der bragte firmaet foran
B&W i kampen om at blive den førende centrifugefabrik. Det er tænkeligt at
udviklingen kunne have været vendt hvis B&W havde handlet anderledes og
udnyttet chancen til at erhverve von Bechtolsheims patent. Dette fiktivt-
hypotetiske udfald illustrerer imidlertid blot at der virkelig skulle noget sær-
ligt til for at rette op på B&W’s stilling i forhold til den vigtigste konkurrent.

Designelementets mulige betydning
Det står nogenlunde klart at B&W og Separator, for så vidt den rent ydre
tekniske præstationsevne angår, i det store og hele lå på linie med hinanden.
Derimod var de grundlæggende forskellige mht. firmastrategi og evne til at
tilrettelægge salgsorganisationen på en måde der svarede til det særlige pro-
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dukt og dets marked. Det kan dog ikke udelukkes at der inden for hver af de
to firmaer også var en årsagssammenhæng mellem teknisk produktud-
formning og markedsmæssig performance.  Dette vedrørte ikke, som det
ellers ville være ret naturligt at formode, evnen til at konkurrere på prisen. Så
vidt man kan se, var der ikke nogen markant forskel på dette punkt.26 En
håndgribelig faktor der kan støtte hypotesen, er derimod størrelsesforskellen
mellem de to konkurrerende centrifuger. Ved den sammenlignende prøve i
1883 deltog B&W’s lille model og Separators store model som begge havde
nogenlunde samme kapacitet. Forskellen i den enkelte centrifuges teknologi-
ske skalering blev opretholdt, sådan at Separators lille kraftcentrifuge i 1889
bearbejdede op til 400 kg mælk i timen, mens B&W’s mindste centrifuger i
årene 1887 og 1890 bearbejdede henholdsvis 525 og 700 kg mælk i timen.

At Separator fremstillede en model der var mindre i kapacitet, stykpris og
kraftbehov end B&W’s lille centrifuge, har antagelig været et fortrin i kon-
kurrencen på verdensmarkedet. Mangelen på en større model, svarende til
B&W’s A-centrifuge, må så omvendt have været en ulempe, begge dele under
forudsætning af at et mere differentieret udbud, alt andet lige, fremmede af-
sætningen. Det er imidlertid usandsynligt at den sidstnævnte ulempe for Sepa-
rator skulle have opvejet den førstnævnte fordel. Omend der ikke findes noget
statistisk belæg, forekommer det sandsynligt at mejerierne i den øvrige verden
var gennemsnitligt mindre og mere lokalt orienterede end i Danmark. Deraf
følger at hvis udgangspunktet var de to modeller der blev testet mod hinanden
i 1883, så har det med stigende eksportorientering været mere fordelagtigt at
have sin force i den nedre ende af størrelsesregistret. Under enhver af-
sætningsstruktur var det selvfølgelig altid gavnligt når man, drevet af konkur-
rencen, kunne tilbyde en forbedret model der skummede mere pr. time uden
tilsvarende stigninger i pris og kraftbehov. Men konkurrenten fulgte med i
kapløbet, og den situation kan hurtigt være kommet hvor det blev lettere at
afsætte to relativt små centrifuger end én relativt stor. Det kunne ske når tek-
nologien generelt blev så velkendt og prisbillig at små mejerier og landbrugs-
ejendomme blev det drivende moment i centrifugens fortsatte spredning på
internationalt plan. Efter 1890 var det faktisk især de små håndcentrifuger der
drev Separators omsætning i vejret.27 Koefoed & Hauberg/Titan havde også
et ganske vist sløjt hjemmemarkeds-, men til gengæld glimrende eksportsalg
af sin centrifuge op gennem 1890’erne.28 At dette lod sig gøre uden taller-
kenindsatsen, hang formentlig sammen med centrifugens størrelse og den
selvafbalancerende konstruktion der egnede sig til små driftsenheder uden
værksteder og mekanikere i nærheden.

B&W’s relative tilbagegang sidst i 1880’erne skyldtes derfor næppe kun
den svage organisatoriske integrering af produktion og markedsføring, men
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også at skiftet i efterspøgselsstrukturen i sig selv var gunstigt for de konkurre-
rende produktudformninger. B&W’s og Separators centrifuger var født på et
tidspunkt hvor branchen var så lille og ny at der ikke kan påvises nogen bag-
vedliggende årsag til at de var forskellige i udformning og størrelse. De så ud
som de gjorde, fordi deres konstruktører havde tænkt i bestemte tekniske
baner der gav forskellige udformninger, begge dog udmærket egnede til den
foreliggende situation. Først senere fik den tilfældige tekniske variation de
beskrevne konsekvenser.

Konklusionen er ikke at det var teknikken i dens oprindelige form der var
determinerende for det samlede forløb. Det determinerende element kan slet
ikke reduceres til en enkelt faktor, men bestod i den beskrevne sammenhæng
mellem teknisk udvikling, nationale innovationsmiljøer og global efterspørg-
selsstruktur. Men det oprindelige designs mulige betydning er en demonstra-
tion af at der foruden de systematisk analysérbare determinationsstrukturer
også er et tilfældigt eller rettere: et stokastisk moment til stede i det man kal-
der historiens gang.29

’Perfect’-centrifugen: Et sidste forsøg
Det er tidligere (jf. kapitel 4.1) blevet beskrevet hvordan B&W og alle andre
centrifugefabrikker ved århundredeskiftet fik mulighed for at udnytte den
opfindelse, ‘tallerkenindsatsen’, der i de foregående 10 år havde sikret Sepa-
rator en urørlig førerstilling på markedet. Også i den grundlæggende, men
ikke direkte patentafhængige opbygning af centrifugen kan det ses at B&W
havde skelet til Separators design. Man indførte desuden egne forbedringer,
og ved slutningen af det 20. århundredes første årti kunne det konstateres at
B&W ligesom to andre førende centrifugefabrikker havde udviklet mælke-
centrifugen til en meget høj grad af effektivitet og pålidelighed.

B&W’s lancering af ‘Perfect’-centrifugen var ikke blot baseret på bedre
teknik, men på et helt nyt forretningskoncept. Som en afgørende forskel i
forhold til 1880’erne stod B&W nu selv for markedsføringen, og denne akti-
vitet blev varetaget på en måde der virkelig gik i dybden. Man oprettede et
vidtspændende salgsnet med delvis provisionslønnede repræsentanter i Dan-
mark og i udlandet, de sidstnævnte ofte hjemmehørende i en egentlig salgsfi-
lial med eget kontor og fastboende bestyrer. Dette var især tilfældet i de cen-
trale og østlige dele af Europa. Andre steder, også uden for Europa, f.eks.
flere steder i Latinamerika, det sydlige Afrika og Australien, blev der oprettet
kontrakt med eneforhandlere der både skulle stå for salget og - med forskellig
nærmere specificeret støtte fra B&W - for deltagelse på lokale industri- og
landbrugsudstillinger.30
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Foruden kraft- og håndcentrifuger i mange forskellige størrelser blev også
helt nye, men branchemæssigt beslægtede produktioner taget op, f.eks. ‘ex-
siccatorer’ til fremstilling af tørmælk.31 Det havde stor betydning at B&W i
1904 overtog Frederiksberg Metalvarefabrik, en moderne, eksportorienteret
specialfabrik for mælkebeholdere (transportspande). Virksomheden var ble-
vet iværksat i 1898 af blikkenslagermester, senere direktør Carl Nielsen, som
med assistance af professor B. Bøggild, Landbohøjskolen, havde udviklet en
mælkespand der imødekom moderne krav til hygiejne og let håndtering. I
lighed med ‘Perfect’-centrifugen blev der produceret serielt og dog differen-
tieret: Fabrikken kunne levere i mange forskellige størrelser og i specielle
designs der passede til de forskellige nationale mejerisystemers særheder.32

Man kan tolke dette som et forsøg på at opbygge en hel linie af produkter
til brug i mejerier og beslægtede områder, så vidt muligt fremstillet i stan-
dardserier, men med en betydelig fleksibilitet indbygget i produktudformning
og produktionstilrettelæggelse.

Denne for sin tid ret avancerede economies of scope-strategi parret med
højt udviklet teknik førte til gode resultater, der blot ikke lod sig omsætte i en
lønsom samlet drift. Som vist i figur 4.1.2 kom der en meget hurtig vækst i
årligt output, og også vis-à-vis Separator klarede B&W sig ud fra en umid-
delbar betragtning ganske glimrende, i hvert fald på det danske marked. Sepa-
rators generelle teknologiske forspring havde tilsyneladende medført en vis
magelighed i serviceringen af kunderne; i hvert fald kunne man i Mælkeriti-
dende finde eksempler på klager over dårlige reservedele, langsommelige
reparationer o.l. Kritikken nåede helt frem til mejeriforeningens årsmøde.
Separator reagerede hurtigt, idet det danske agentur blev erstattet af en egent-
lig filial. 33 Begivenhederne synes at afspejle at der var visse muligheder for at
komme igennem med et alternativ til Alfa-centrifugen. Sonderinger som Se-
parator lod foretage i 1905 og senere, tyder på at B&W ikke alene havde
fremgang, men var ved at overgå Separator i Danmark.34 Ligesom 20 år tidli-
gere blev ‘Centrifugespørgsmålet’ heftigt debatteret i Mælkeritidende, denne
gang også krydret af et nyt element, nemlig det ønskværdige i at støtte dansk
næringsliv.

B&W endte med helt at afvikle det krævende centrifugeengagement, ikke
gennem kamp til sidste blodsdråbe, men pga. de to firmaers fælles interesse i
at begrænse de omkostninger der fulgte med konkurrencen. Allerede i 1888
havde ærkekonkurrenterne B&W og Separator første gang etableret et kon-
traktmæssigt forhold, nemlig ved at aftale ikke at føre proces mod hinanden i
forbindelse med patenter og eneretsbevillinger på bestemte centrifugeudform-
ninger, men at lade sådanne spørgsmål afgøre ved voldgift.35 Den fornyede
konkurrence efter århundredeskiftet endte med at B&W blev købt ud af mar-
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kedet. Centrifugeproduktion på Christianshavn ophørte definitivt i 1910.
Separator overtog varelager, patentrettigheder og tegninger, mens B&W
beholdt bygninger og maskiner.36

Det foreligger gennem Separators efterretningsvirksomhed oplyst at ‘Per-
fect’ også på det internationale marked udgjorde en latent trussel mod Alfa.37

Man kan dog af de to fabrikkers størrelse slutte at en overgang til akut trussel
næppe har været overhængende. Separator omsatte for ca. 8 mio. kr. om året
og havde de fleste år et godt stykke over 1000 arbejdere ansat. Dertil kommer
et antal datterselskaber og underleverandører.38 Med 142 arbejdsmaskiner i
B&W’s centrifugeafdeling i 1905 og ud fra hvad en af de ansatte har meddelt
i senere erindringer, kan man skønne at arbejdertallet har ligget på godt 200,
når det gik højt.39 De bag figur 4.1.2 liggende tal tyder på en gennemsnitlig
årsomsætning på godt en million kr. på B&W’s nye centrifugefabrik. Det var
Separator der på centrifugeområdet havde det store, veletablerede firmas for-
del.

I de få år hvor B&W fremstillede den ny centrifuge, har der været store
omkostninger til markedsføring. Videreudviklingen af ‘Perfect’-centrifugen
medførte at B&W brændte inde med de centrifuger man havde på lager fra de
første års produktion.40 B&W’s ledelse havde allerede i 1907 følere ude med
henblik på at sælge til Separator. Ved begyndelsen af 1908 var man besluttet
på i det kommende år at tvinge omsætningen i vejret, vidende og bevidst
kalkulerende med at Separator tidligere havde valgt at opkøbe truende kon-
kurrenter.41 B&W’s centrifugeproduktion nåede faktisk sit maksimum netop i
regnskabsåret 1907/08 (jf. figur 4.1.2).

B&W’s taktiske offensiv var altså et led i en strategisk defensiv. Centrifu-
geproduktionens ophør på B&W i 1910 var dog ikke ligefrem likvideringen
af et fallitbo. Indtjeningen var dårlig, men kvaliteten af teknik og markedsfø-
ring var i top. Som samlet virksomhed betragtet var B&W størrelsesmæssigt i
samme klasse som Separator, og der er ikke grundlag for at tro at B&W af
likviditetsmæssige årsager var absolut nødsaget til at give op. At man gjorde
det, kunne imidlertid let begrundes i at en alternativ ressourceanvendelse var
langt mere lovende. Som det hed i den trykte beretning for regnskabåret
1909/10 medførte overtagelsesbeløbet fra Separator at der blev frigjort kapi-
tal. Renteudgifterne gik ned og man kunne påtage sig “nye Opgaver, der bed-
re passer inden for Rammerne”.

Sikringen af firmaets eksistensgrundlag havde ikke fra først af, som hos
Separator, været bundet til opbygningen af et effektivt og vidtspændende net
af filialer, agenturer m.v. Da dette efter århundredeskiftet blev forsøgt, samti-
dig med store investeringer i ny teknologi, var det for sent. Det svenske firma
havde længe ført an i det ‘moderne gennembrud’. Det var ikke alene førende
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på verdensmarkedet, men nød godt af et mangeårigt, gradvist opbygget er-
faringsgrundlag inden for den særlige industrielle stil som centrifugeproduk-
tionen nu krævede. Mælkecentrifugerne var udviklet til en sådan grad af per-
fektion at der ikke kune forventes et nyt teknisk gennembrud med eks-
traordinære indtjeningsmuligheder i sit kølvand. En kamp med Separator om
markedsandele, ført på grundlag af produktionsomkostninger, avancer og
markedsføringsteknik, var ikke attraktiv; der var hos B&W brug for ressour-
cerne på andre felter.

I den offentlige kommentar som B&W’s ledelse fremsatte i forbindelse
med aftalen med Separator, var der en del bitterhed at spore over at B&W’s
ledelse og teknikere havde brugt så store ressourcer på et teknisk fremragende
projekt der imidlertid pga. den hårde konkurrence og mange kunders ufor-
stand kun havde bragt små indkomster til firmaet.42 I betragtning af centrifu-
gemærkernes notoriske tekniske jævnbyrdighed, demonstreret ved Landbo-
højskolens forsøg, savnede klagen over aftagernes mangel på fornuft ethvert
rationelt fundament. Til gengæld er det overbevisende nok at centrifugerne
slugte en utåleligt stor del af B&W’s human capital. Stigende indsats af den-
ne faktor på det teknologisk ‘modne’ centrifugeområde var underlagt drastisk
faldende afkast, men kunne på den anden side, pga. konkurrenceforholdene,
ikke undlades. På dieselmotorområdet, med mulighed for stigende omsætning
og ekstraordinære indtægter via innovationer, måtte man forvente marginalt
stigende afkast på brug af human capital. Om de reale kapitallikvideringsom-
kostninger ved centrifugefabrikkens lukning blev fuldkommen opvejet af
overdragelsessummen fra Separator, og af at man slap for belastningen ved en
lavprofitabel produktion, er vanskeligt at sige. Sikkert er det imidlertid at
opportunity-omkostningerne ved at fremstille og sælge centrifuger var blevet
alt for store. Man havde andet og bedre at bruge sine ressourcer, ikke mindst
tiden på - dette var det betydningsmæssige destillat af B&W’s afskedssalut til
mejeribranchen. Det ser ud til at beslutningen ikke kun afhang af overvejelser
vedrørende kapitalanvendelsen i traditionel forstand, men også var påvirket af
hvordan anvendelsen af de kompetencemæssige og organisatoriske ressourcer
i firmaet kunne optimeres ved at gribe de nye muligheder der havde åbnet sig
på kraftmaskinområdet.

Dampmaskiner og skibe
Mens markedsvilkårene for centrifugeproduktionen flere gange skiftede, var
forholdene i den dominerende del af B&W’s aktivitetsområde foreløbig mere
trivielle. B&W havde mht. dampmaskiner o.l. ikke en nær så udfarende og
afgørende en rolle som det var tilfældet med mælkecentrifugerne. Skibsbyg-
nings- og dampmaskinteknologien var på internationalt plan langt videre
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udbredt end centrifugerne, og hverken B&W eller dansk industri som helhed
gjorde sig specielt bemærket. Den største, frem til første verdenskrig absolut
toneangivende skibsbygningsnation, var England.43

I forbindelse med dampmaskiner fandtes ikke nogen patenterede bygge-
måder eller delmekanismer der havde så stor betydning at et enkelt firma eller
en gruppe kunne indtage en strategisk førerstilling i kraft af et sådant privile-
gium. For en hurtig udbredelse af best practice teknologi var det heldigt at
flergangsprincippet allerede havde været kendt og i mindre omfang anvendt
hele vejen op gennem det 19. århundrede og derfor ikke kunne gøres til gen-
stand for privat tilegnelse gennem patentsystemet.

I de første ca. 30 år eller mere af sin eksistens indtog B&W  stillingen som
Danmarks førende producent af dampmaskiner. Der findes ganske vist ingen
præcise data til at underbygge dette, men størrelsen af B&W’s beskæftigelse
og tallene for den samlede produktion af hestekræfter gennem længere perio-
der matches ikke af tilsvarende oplysninger fra andre fabrikker. Der var imid-
lertid også import af udenlandske dampmaskiner, ligesom andre danske ma-
skinfabrikker med tiden gjorde sig mere og mere gældende. I 1890’erne blev
B&W ikke længere betragtet som en suveræn nummer et blandt danske
dampmaskinproducenter.44 Udsagn om manglende evne til at følge med i
konkurrencen skal dog tages med et gran salt. B&W’s produktion var kende-
tegnet ved en stigende specialisering i store dampmaskiner; en mulig svigten-
de konkurrencedygtighed på andre områder siger derfor ikke noget særligt om
firmaets teknologiske niveau. B&W indførte i 1888 med held tregangsprin-
cippet i dansk skibsmaskinbygning (jf. kapitel 4.2), mens det blev Helsingør
Værft der nogle år senere stod for den første danskbyggede industridampma-
skine efter dette princip.45 I 1890’erne erhvervede B&W fra udlandet rettig-
hederne til udnyttelse af patenter der berørte den nyeste teknologi inden for
kedler (Babcock & Wilcox-konstruktionen, 1894) og reguleringsmekanismer
til dampmaskiner.46 Arbejdet med sidstnævnte udviklingstema, på den tid et
af de mest dynamiske inden for dampteknologien, mundede ud i flere nye
konstruktioner i de efterfølgende år.47 Generelt giver det overleverede kilde-
materiale ikke uden videre oplysninger fra sig om konkurrenceforholdene
mellem forskellige produktudformninger. Indtil detaljerede specialstudier
måtte vise noget andet, kan markedet for stempeldampmaskiner ca. 1870-
1910 opfattes som svært gennemskueligt, men også i høj grad konkurren-
cepræget, uden store adgangsbarrierer.

Særlig for store maskiners vedkommende har kravene til bl.a. værktøjs-
maskinernes dimensioner dog gjort brancheforholdene noget mere eksklusive,
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Tabel 5.1.A
Den danskproducerede tilvækst til den danske handelsflåde og
B&W’s omtrentlige andel heraf, dampskibe, bruttoregistertons, årlige
gennemsnit.

ÅR I ALT B&W B&W, %

1870/75 3788 2139  56%
1879/84 4576 3675 80%
1887/90 6820 3866 57%

  1893/99       5752 3259 57%
  1901/07 12053 5531 46%

Tabel 5.1.B
Samlet produktion af dampskibe fra danske skibsværfter og B&W’s
andel heraf, bruttoregistertons.

ÅR I ALT B&W B&W, %

1889-99 106093 55065 52%
1900-08 159132 91393 57%

Kilder:
Ove Hornby & Carl-Axel Nilsson: “The Transition from
Sail to Steam in the Danish Merchant Fleet, 1865-1910”, Scandinavi-
an Economic History  Review, vol. XXVIII (1980:2),  ss. 109-134, ta-
bellerne 1 og 2 og s. 122; B&W, skibslister.

Anmærkninger:
Tallene fra Hornby & Nilsson er omregnet fra netto- til bruttoregister-
tons i forholdet 6/10.

I tabel 5.1.A. er B&W’s andel opgjort på grundlag af  alle dampdrevne
nybygninger der i hver periode blev  solgt til private danske redere.

I tabel 5.1.B er B&W’s andel lig med summen af alle dampdrevne
nybygninger i hver af perioderne.



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

130

navnlig i en dansk sammenhæng. Ser man særligt på produktionen af skibs-
dampmaskiner, er det således bemærkelsesværdigt at B&W indtil 1881 var
det eneste større danske skibsværft ved siden af Orlogsværftet. Fra flådens
side havde man målrettet arbejdet på at overføre den nødvendige maskintek-
niske kompetence til Danmark fra England, ikke mindst gennem ansættelsen
af William Wain, senere medindehaver og direktør på B&W fra 1865 til
1882. I 1860’erne kom ikke alene efterspørgslen, men også tegningerne til
B&W’s produktion af store maskiner fra Orlogværftet, hvorfor man med rette
kan sige at der opstod en form for - omend kortvarig - symbiose mellem den
statslige og den private virksomhed.48 Efter at det var lykkedes at opbygge en
strategisk betydningsfuld garanti for at maskiner kunne bygges lokalt, fort-
satte Orlogsvæftet i senere årtier med at benytte B&W, men placerede også
en mængde ordrer på andre værfter, i særdeleshed det engelske Thornycroft.49

Den storpolitiske situation var nu ændret, er det værd at bemærke i denne
sammenhæng. Fjendskabet med England under napoleonskrigene, som ramte
flåden meget hårdt, havde nu ikke blot fortonet sig i det fjerne, men var blevet
afløst af det nye modsætningsforhold til Tyskland, den sejrende fjende fra
krigen i 1864.

Især efter stiftelsen af aktieselskabet og anlæggelsen af værftet på
Refshaleøen, med adgang til dybt vand, var B&W’s produktion af skibs-
maskiner, inkl. reparationer, blevet i stand til at stå på egne ben. B&W var i
en periode det eneste store private danske jern-/stålskibsværft og tegnede sig
for en meget betydelig andel af den hjemmeproducerede del af tilvæksten i
den danske dampskibsflåde (jf. tabel 5.1), også selv om nybygnings-
virksomheden indtil midten af 1890’erne udviste stagnerende tendens. Stig-
ningen herefter medførte at der ikke foreløbig blev rokket ved hverken B&W-
andelen af hjemmeproducerede skibe eller B&W’s andel af den samlede
danske produktion af dampskibe.

En nærmest monopollignende fordel var det at der i lang tid ikke var an-
dre værfter i Danmark der kunne tilbyde reparationsfaciliteter svarende til
B&W’s. Der var dog, fra 1873, et andet, men langt mindre reparationsværft i
København. Helsingør Skibsværft blev anlagt i 1881 og Københavns Flyde-
dok og Skibsværft i 1897.50 Da reparationer blev en mindre sikker indtægt-
skilde end tidligere for B&W, gik nybyggeriet som nævnt i vejret. De danske
aftagere var stadig i flertal (jf. figur 5.1), men der var nu også kommet en
betydelig afsætning til udlandet, bl.a. et antal kostbare og prestigefyldte og
vanskelige leverancer til den russiske stat, heriblandt kejserskibet “Stan-
dard”.51 Også B&W’s store stationære dampmaskiner blev solgt i Rusland og
andre steder i udlandet, så fjernt som i Sydamerika og Asien.52
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Lige før og under verdenskrigen blev tre af Danmarks store værfter anlagt:
Aalborg, Nakskov og Odense. Der var forbindelse mellem disse og de store
rederier.53 Det betød at størstedelen af B&W’s indenlandske afsætningsgrund-
lag for nybygninger forsvandt, en udvikling som B&W dog ikke selv var helt
uden indflydelse på. Etableringen af Nakskov skibsværft havde fra første færd
været motiveret af at ØK ikke ville finde sig i at ‘stå i kø’ på lige fod med de
udenlandske redere der nu ønskede at få bygget dieselskibe hos B&W.54 Fi-

Figur 5.1
Nybygget tonnage fra B&W 1872-1939, fordeling på 
aftagergrupper
Kilde: Skibslister
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gur 5.1, suppleret med tabel 2.1, viser hvordan der efterhånden skete et fuld-
stændigt skift i aftagersammensætningen. Hvor B&W i sine første år som
værft især leverede til det offentlige og derefter til private danske redere, blev
det meste af tonnagen nu solgt til udlandet, fortsat altovervejende til private
redere. De store danske rederier anbragte dog stadig i 1920’erne og
1930’erne nogle nybygningsordrer på B&W.

Forholdet mellem B&W og de store rederier blev imidlertid ikke hoved-
sagelig defineret af det almindelige konkurrenceforhold mellem værfterne,
mere af B&W’s stilling som et af verdens tre førende dieselmotorfirmaer.
Dette blev i det hele taget bestemmende for næsten alle sider af B&W’s histo-
rie efter 1912.

Skibsdieselmotormarkedet i Danmark
De tre skandinaviske lande, Norge, Sverige og Danmark, var alle søfarts-
nationer der gik fra damp til diesel i hurtigere tempo end de fleste andre lan-
de.55 I Danmark blev B&W-motoren den altdominerende måde at gennemføre
overgangen på. I 1918-19, efter at de nye skibsværfter var kommet til, var der
blandt ejerne af disse en vis stemning for at sikre leveringssikkerheden med
motorer ved at etablere et alternativ til B&W. Holeby maskinfabrik, der alle-
rede efter dieselpatenternes udløb et tiår tidligere havde optaget en produk-
tion af mindre motorer, fik tilført ny kapital og blev omdannet til aktieselskab
under navnet Det Danske Dieselmotorkompagni.56 Fabrikken lå i forholdsvis
bekvem afstand fra ØK’s nye værft i Nakskov, men yderligere to værfter,
Helsingør Værft og Københavns Flydedok og disses bagvedstående rederier
var involveret i projektet. Planen om næsten fra bunden at etablere en fabrik
for store skibsmaskiner havde  noget urealistisk over sig når man betænker at
de øvrige europæiske fabrikker for store skibsmotorer var store firmaer med
mange års erfaring inden for skibs- og maskinbygning i stor skala.57 Det endte
også med at B&W påtog sig at levere motorerne. 

Der var tale om en formel, gensidigt forpligtende aftale der muliggjorde at
B&W kunne rejse finansielle midler til de nødvendige udvidelser af fabrik-
ken.58 Holebyfabrikken blev senere en vigtig underleverandør og i sidste
instans overtaget af B&W. Efter denne brydning er der ikke vidnesbyrd om
åbne konflikter mellem B&W og de øvrige danske værfter/rederier. I den her
undersøgte periode blev næsten alle59 større motorskibe fra de nævnte værfter
udstyret med B&W-motorer, uden at der tilsyneladende var markante uover-
ensstemmelser om pris og kvalitet.60 Eneleverandør-positionen blev erhvervet
til gengæld for leveringssikkerhed og et overkommeligt transaktionsom-
kostningsniveau, givet ved tilhørsforholdet til det samme nationale branche-
miljø. Mulige tendenser til opportunistisk omgang med monopolstillingen er
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blevet holdt i skak af at rederi- og skibsværftsbrancherne bestandig var præ-
get af megen international handel, også i et vist omfang i form af import af
skibe til Danmark. Der blev dog kun importeret ganske få motorskibe.61

Den internationale licensforretning
Efter 1912 erobrede og konsoliderede B&W stillingen som et af verdens fø-
rende firmaer inden for produktionen af skibsmotorer. Det skete dog ikke
uden konkurrence og følgeskab fra især to andre vigtige motorfabrikker:
Sulzer (Schweiz) og M.A.N. (Tyskland). De var begge indlandsbaserede, med
fabrikkerne placeret i henholdsvis Wintherthur, Schweiz (!) og i Augsburg og
Nürnberg i Tyskland, og nød altså ikke som B&W den fordel at have et stort
reparations- og nybygningsværft som integreret del af firmaet.

B&W blev aldrig en multinational virksomhed med større under- eller
søsterafdelinger i andre lande. De vigtige dele af produktionen var stedse
begrænset til de samme få driftsenheder: maskinfabrikken, støberiet og skibs-
værftet, alle beliggende ved Københavns havnebassin, i få kilometers afstand
fra hinanden. Når B&W ikke desto mindre formåede at sikre sit særlige pro-
duktdesign så stor en udbredelse, skyldtes det især det internationale licensta-
gernet. Dette var ikke alene vehikel for den konkrete virkeliggørelse af
B&W’s lederstilling, dets eksistens spillede også en væsentlig rolle for de
strategiske beslutninger vedrørende fabrikkens egen produkt- og inve-
steringspolitik.

Licenssystemet: en teoretisk reference
Hvorfor blev netop licenssystemet valgt som organiseringsmåde? Temaet er
ikke ukendt i den økonomiske og økonomisk-historiske litteratur. Dianne
Hutchinson og Stephen Nicholas har således forsøgt at analysere spørgsmålet
om hvad de kalder “mellemliggende transaktionsmåder” (eng.: intermediate
modes of transaction), der hverken er almindelige salgsoverførsler i marke-
dets regi eller planlagte, firmainterne procedurer.62 Den sidstnævnte organise-
ring har med de store integrerede firmaers fremvækst vundet terræn, men
overgangs- og mellemformer kan bidrage til at forstå hvordan og hvorfor
dette er sket. Man kan tilføje at de senere års tendenser til en ny doktrin, med
fokus på styrkelse af firmaers kerneaktiviteter og hovedkompetencer, yderli-
gere må stimulere interessen for en historisk forståelse af firmasamarbejde
uden total integration.

Hutchinson og Nicholas anskuer de særlige transaktionsmåder som et
middel til at udnytte firmaets vidensrelaterede aktiver på den mest gunstige
måde. Disse aktiver kan være et produktdesign eller en produktionsteknik,
men også f.eks. en afsætnings- eller serviceringsfunktion. Da det ikke er givet
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at indehaverfirmaet selv er i stand til at udbyde en fysisk-konkret vare-
mængde der er tilstrækkeligt stor til at dække den globale efterspørgsel, kan
det komme på tale at udnytte en af videnselementets public-good egenskaber,
nemlig det ‘ikke-rivaliserende forbrug’. Ved dette forstås at mange aftagere
kan erhverve og konsumere godet uden der behøver blive fremstillet mere af
det. Hvis rækkevidden er begrænset hos det firma der har ejendomsretten til
kundskabsgodet, kan det i det mindste øge quasi-rente-provenuet ved, mod
betaling, at stille sin viden og kunnen til rådighed for aktører der opererer i så
fjerne områder eller segmenter af markedet at konkurrencen ikke vil true
firmaets egen omsætning af den vare hvori videnselementet nedlægges.

Dette rejser imidlertid nogle problemer. Man skal finde en aftager der kan
og vil udnytte den pågældende viden effektivt og rigtigt, dvs. med så stor en
omsætning som muligt, men uden at misbruge og kompromittere indehave-
rens renommé ved at lave dårlige varer under det anerkendte navn. Den sæl-
gende part pådrager sig omkostninger til at sikre kontraktens overholdelse på
dette og andre områder, men kan dog ikke eliminere enhver risiko for oppor-
tunistisk adfærd fra køberens side.

Det kan blive relevant at skifte til en anden transaktionsmåde, evt. inter-
nalisere, afhængigt af transaktionernes hyppighed og den udvekslede videns
karakter. Stigende hyppighed og kompleksitet i transaktionsmønstret er for-
bundet med stigning i både faste og gennemsnitlige omkostninger, men stig-
ningen vil være langt større når der er tale om en licenskontrakt, end hvis
transaktionen er firmaintern. En licensaftale er kun fordelagtig når de to fir-
maer i det daglige kan arbejde uafhængigt af hinanden. Den oprindelige for-
del ved at sælge en produktions- og salgslicens i stedet for selv at være til
stede på markedet kan m.a.o. tænkes at blive undergravet. Med øgende “tran-
saktionsspecifikke investeringer” kan det blive attraktivt at integrere en større
del af produktion eller handel i det egne firma. Valget mellem transaktions-
måder er et spørgsmål om omkostningsminimering under skiftende betingel-
ser og dermed led i en historisk proces: “Franchises, licenses, agents and
other intermediate arrangements employed by firms to attenuate transaction
costs are pre-vertical integration stages in the growth of the firm.”63

Forfatterne har ved formuleringen af modellen især tænkt på vertikal inte-
gration, men de fremhæver at ræsonnementerne let kan udstrækkes til også at
omfatte produktdifferentiering og større geografisk udbredelse.

Licensforretningens omfang64

B&W’s første licenstager var det norske Akers (fra 1913), men de mest be-
tydningsfulde, både mht. mængde og kontinuitet, blev det svenske Götaver-
ken og især det britisk/nordirske Harland & Wolff (fra henholdsvis 1916 og
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1919). Op gennem 1920’erne spillede også det tyske AEG en betydelig rolle.
Appendiks 5.2 og figurerne 5.2 og 5.3 illustrerer verdensproduktionens ud-
vikling samt mængden af producerede B&W-motorer, fordelt på B&W selv,
Harland & Wolff (m. underlicenstagere), svenske og norske licenstagere og
endelig øvrige licenstagere. Det ses at licensproduktionen, frem for alt hos
Harland & Wolff, spillede en afgørende rolle for den samlede vækst, men at
B&W’s andel forblev på et ret højt niveau, omkring en fjerdedel i de seneste
år, noget mere gennem det meste af perioden.

Mellem 1912 og 1939 var der i alt 21 udenlandske licenstagere (inkl. underli-
censer), og tre danske. Det ene af de sidstnævnte var det B&W-ejede Holeby,
det andet Orlogsværftet og det tredie Helsingør værft. Sidstnævnte begyndte
fra slutningen af 1937, som eneste (private65) danske skibsværft at bygge
store B&W-motorer på licens, idet hjælpemotorerne dog fortsat blev leveret
af B&W.

Figur 5.2
Produktionen af store skibsmotorer 1921-1939 
(indicerede hestekræfter i skibe > 1000 BRT)
Kilde: Appendiks 5.2
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De udenlandske var fordelt på 12 lande, nemlig Norge, Sverige, Tyskland,
Holland, Belgien, Frankrig, United Kingdom, Italien, Spanien, Østrig, USA
og Japan. Den første amerikanske kontrakt ophørte i 1927. Den pågældende
virksomhed, Cramps i Philadelphia, stod i 1916 og 1921-23 for relativt store
andele af licensproduktionen, men havde, bortset fra en minimal post i 1927,
ingen produktion de øvrige år. B&W fandt ikke med det samme nogen ny
amerikansk partner og havde i de følgende år ikke nogen særlig tæt kontakt
med det amerikanske marked. Den nye amerikanske licenstager der kom til i
1937, byggede ikke motorer og må altså have tegnet licensen for at fremstille
reservedele til havarister i amerikansk havn.66 I modsætning til den forrige lå
den ny licenstager ikke i hverken Philadelphia eller en anden af atlanterhavs-
byerne, men i Milwaukee ved Michigansøen. H.H. Blache fik under en USA-
rejse i 1936 den forklaring på den manglende interesse for overgang til die-
seldrift at der dels var stor rigelighed af billig fyringsolie til dampkedler, dels
mangel på kvalificerede maskinister og endelig generel mangel på interesse
for skibsfart og europæisk teknologi.67

Den anden ikke-europæiske licenstager, japanske Mitsui, meldte sig i
1924, men licenskontrakten blev først sluttet to år senere. Den danske ambas-
sade i Japan deltog i forarbejdet, og B&W udsendte en til opgaven specielt
optrænet ingeniør som i længere tid opholdt sig som konsulent i Japan. For-
uden selv at oparbejde en licensproduktion købte japanerne en betydelig
mængde motorer fra B&W i København.68 De fleste af de europæiske kon-
trakter hidrører fra før 1926 og forblev typisk i kraft i mange år. Bortset fra
Tyskland efter 1933 og Østrig efter 1938, vedblev B&W på den ene eller den
anden måde med at være til stede i dé europæiske lande hvor man en gang
havde fået fodfæste. En del steder hvor der ikke var licenstagere (eller som
supplement til disse), havde B&W i kortere eller længere perioder forbindelse
med firmaer der virkede som repræsentanter i forbindelse med direkte salg,
således i Spanien, Frankrig, Tyskland, Singapore, Argentina, Brasilien, Græ-
kenland, Rumænien, Hong Kong, Australien og Ægypten.69

Licensforretningen var ikke blot en ramme for B&W-motorens ud-
bredelse, men også en kilde til konkrete indtægter for virksomheden. I de
første 13 år var der tale om ret beskedne, indtil 1920 faktisk ubetydelige be-
løb, men i 1926 udgjorde licensindtægterne knap 1.25 mio. kr., mere end det
dobbelte af indtægterne året i forvejen. I de følgende 6 år var niveauet no-
genlunde det samme, svingende mellem 1 og 1.5 mio. kr. Da de var nået op
på dette niveau, bidrog licensindtægterne med en ikke helt ubetydelig andel,
godt 7%, til den såkaldte ‘bruttoindtægt’ (i nyere terminologi: dækningsbi-
drag), dvs. forskellen mellem på den ene side omsætningen, på den anden
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side de variable udgifter til den ‘egentlige’ produktion (materialer, arbejdsløn
og en del af funktionærgagerne).70

Licenssystemets opbygning71

Forholdet til hver licenstager blev reguleret gennem en kontrakt med en løbe-
tid på mellem 10 og 15 år. Kontrakten gav ret til at producere dieselmotorer
efter B&W’s tegninger og til at udnytte B&W’s patenter. Modydelsen var en
afgift i penge. Den nærmere udformning kunne variere noget fra den ene
licenstager til den anden, ligesom kontrakterne undergik forandringer fra
periode til periode. Hovedtrækkene kan sammenfattes således:

Der var tale om forskellige former for eksklusiv udnyttelsesret, dvs. en
opdeling af markedet. B&W forbeholdt sig dog ret til, fra sin egen fabrik i
København, i fri konkurrence at fabrikere og levere til en hvilken som helst
aftager i verden. Licenstageren havde ret til at levere i et bestemt ‘område’,
der som minimum omfattede det land han hørte hjemme i. Dertil kom eventu-

Figur 5.3
Produktionen af store skibsmotorer 1921-39, 
B&W og licenstagere, skibe > 1000 BRT
Kilde: Appendiks 5.2
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elle kolonier og lignende særlige interesseområder. Skibsmotorer, som ud-
gjorde den altdominerende del af produktionen, måtte leveres til alle nybyg-
ninger på ‘områdets’ værfter, uanset om skibet var bestilt af fremmede eller
hjemmehørende rederier. For ombygninger og indbygning af motorer i nye
skibe bygget ved fremmede værfter gjaldt lidt mere indviklede og varierede
regler, men licenstagerne kunne i de fleste tilfælde frit betjene skibe tilhøren-
de ‘områdets’ egne redere. Der var oftest kun én hovedlicenstager i hvert
land, dog to i enkelte tilfælde. Underlicenser var ikke almindelige. Det skal
dog nævnes at det britisk/nordirske Harland & Wolff, med hovedafdeling i
Belfast, havde ret til at antage  nærmere bestemte virksomheder som under-
licenstagere inden for United Kingdom; af disse lå en i Skotland, en i England
og en i Hong Kong. Den skotske underlicenstager, John G. Kincaid, Glasgow,
frembragte en betragtelig del af det samlede britisk/nordirske output, mens de
to øvrige underlicenstagere ikke figurerer med nogen selvstændig produktion.
De må formodes at have produceret reservedele eller hjælpemotorer.

Ved licenskontraktens indgåelse betaltes ofte et engangsbeløb. Der kunne
også være tale om en årlig minimumsafgift, men den vigtigste del af licensaf-
giften blev pålignet i forhold til det antal hestekræfter licenstageren produce-
rede. Afgiften pr. hestekraft blev mindre når man nåede over et vist niveau,
enten pr. år, pr. skib eller ved en kombination af disse metoder. Satserne var
ikke ens for alle licenstagere.

B&W forpligtigede sig til at tilvejebringe de nødvendige tegninger og yde
støtte i form af oplæring af ingeniører og formænd fra licenstagerne på fa-
brikken i København eller ved midlertidig udstationering af B&W-personale
hos licenstageren.  Alle udgifter til kopiering og forsendelse af tegninger,
rejseomkostninger, løn osv. blev betalt af licenstageren. Der måtte ikke sam-
arbejdes med noget andet dieselmotorfirma. Såfremt B&W udviklede nye og
bedre konstruktioner, skulle disse stilles til rådighed uden andet vederlag end
dækningen af de førnævnte omkostninger. Hvis en en af licenstagerne lavede
en  konstruktionsmæssig forbedring, skulle den ligeledes stilles til fri rådighed
for B&W og derigennem for samtlige øvrige licenstagere. Dette solidariske
princip genkendes fra årene omkring århundredeskiftet da Rudolf Diesel og et
af ham oprettet særligt selskab var ledere af et tilsvarende licensnetværk,
baseret på de oprindelige dieselmotorpatenter. Licenstagerne dengang holdt
trods aftalens ordlyd kortene tæt ind til kroppen, vel vidende at når de
grundlæggende patentrettigheder bortfaldt, gjaldt det om at stå bedst muligt
rustet til den uundgåelige konkurrence.72

I 1920’erne og -30’erne var omstændighederne anderledes. Den grund-
læggende teknologi stod nu til fri afbenyttelse for enhver, og i princippet var
der intet til hinder for at man gik på markedet som helt selvstændig operatør.
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Det gjorde nogle selvfølgelig også - ikke alle dieselmotorproducenter var
tilsluttet et system. De der valgte at tegne en licens, har vurderet at det ville
være for vanskeligt og bekosteligt selv at forestå et løbende udviklingsarbejde
der kunne hamle op med de allerede erfarne og etablerede fabrikkers. Med en
mere moden teknologi og en mere fastlåst markedssituation kunne det selv for
storskalaproducenter være logisk og rationelt at indstille sig på at de nye
konstruktioner og forbedringerne i de gamle skulle komme fra et af de firmaer
der havde specialiseret sig i produktudvikling, mens man selv koncentrerede
sig om produktionen. Det svenske Götaverken skal netop have været kendt
for at råde over en særdeles effektiv produktionsteknologi, hvor B&W mere
havde sin force på konstruktionssiden.73

Patenterne
Som det fremgik af kontrakterne, var det ikke principielt utænkeligt at licens-
tagerne deltog i udviklingsarbejdet. Hemmeligholdelse af eventuelle resultater
var forbudt, men selvfølgelig ikke af den grund udelukket. Et rationale for en
sådan opportunistisk adfærd kunne vel nok defineres, men muligheden synes
ikke at have givet sig store konkrete udslag. I slutningen af 1930’erne var der
ganske vist en kontrovers med Götaverken om konstruktioner der afveg fra
B&W’s, men uenigheden handlede om hvor meget teknologien måtte afvige
og stadig bære navnet B&W, ikke om dens tilgængelighed.74

B&W’s patentsager peger på at informationsstrømmen i 1920’erne og -
30’erne ret ensidigt gik fra det teknologiske centrum i København og ud til
licenstagerne; disse manglede tilsyneladende enten ressourcer, motivering
eller begge dele for at videreudvikle skibsdieselmotoren. Selv om alle diesel-
motorer var fælles om en række grundlæggende principper for opbygning og
virkemåde, var der en lang række detaljer som adskilte det ene mærke fra det
andet. Fabrikkerne søgte så vidt muligt at modvirke efterligning af sådanne
detaljer ved at tage patent på dem. Mellem 1918 og 1936 udtog B&W inden
for dieselteknologi mere end 465 udenlandske patenter, fordelt på 13 lande.75

Tyske, amerikanske og canadiske patenter indgår ikke i det arkivmateriale
som tallene bygger på, men en anden, dog generelt endnu mere ukomplet
opgørelse, viser at der også blev patenteret flittigt i disse tre lande.76 En del af
forklaringen på det store antal er naturligvis at mange konstruktioner blev
patenteret i de fleste eller alle de pågældende lande (som på nær Canada er
identiske med de steder, hvor B&W havde licenstagere). I UK alene blev der
udtaget 112 forskellige patenter, dvs. ca. en fjerdedel af det samlede antal.
Man kan med rimelighed antage at de britiske patenter udtrykker den samlede
mængde forskellige patenter blandt de 465.77 Nitten af dem tilhørte Harland
& Wolff, B&W’s absolut største og mest udviklingsmæssigt aktive licensta-
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ger. Ingen anden licenstager var i perioden ophav til så meget som en eneste
innovation der blev taget patent på og stillet til rådighed for B&W og de
øvrige licenstagere. Som nævnt udfoldede Götaverken dog på anden vis kon-
struktionsmæssig selvstændighed. Det samme gjaldt Harland & Wolff, der
foruden arbejdet med patentérbare innovationer, skilte sig ud ved at vælge en
anden trykladningsløsning end den B&W anbefalede (jf. kapitel 4.3). Et tre-
die eksempel på at brugen af en B&W-licens ikke betød hundrede procents
overensstemmelse mellem B&W’s egne motorer og licenstagerens var det
tyske forsøg fra 1922 med trykladning af motoren (jf. kapitel 4.3).

I Norge og Sverige blev patenterne udtaget og løbende fornyet af B&W,
mens licenstagerne kun blev debiteret for udgiften til de patenter de rent fak-
tisk udnyttede. Akers, Götaverken og Eriksberg skulle altså bære de patent-
omkostninger der var nødvendige i forhold til deres produktionsprogram,
mens B&W selv stod for udgiften til eventuelle øvrige. I resten af Europa
betalte B&W for alle patentfornyelser, idet licenstageren dog stod for den
praktiske del af dette arbejde. I alle lande var det sådan at når B&W betragte-
de et patent som forældet, skulle licenstageren have tilbud om at føre det
videre for egen regning.

Patenterne var spredt jævnt over hele perioden og omhandlede en bred
vifte af emner, lige fra udformningen af grundkomponenter som stempler og
stempelringe til de intrikate detaljer i forbindelse med brændstofindsprøjtning
og skylleprocesser. En evaluering af patenterne ville formentlig ikke alene
kræve ingeniørmæssig skoling, men også særligt kendskab til diesel-
teknologiens detaljer, og skal ikke forsøges her. Det er dog tydeligt at mens
enkelte patenter, f.eks. i forbindelse med den tidligere omtalte ‘læng-
deskylning’  godt kan have haft en værdi og betydning der lå væsentligt over
gennemsnittet, så kan man ikke pege på et eneste eksempel der for alvor
skabte distance mellem de vigtigste fabrikater. Patenternes umiddelbare funk-
tion var at beskytte delinnovationer fra at blive imiteret af konkurrenterne,
men man kan ikke sige at udviklingsarbejdet havde karakter af et kapløb om
på hvert enkelt punkt at komme først og dermed midlertidigt monopolisere en
delinnovation der senere med stor sikkerhed ville blive taget i anvendelse i
hele branchen. Hvert firma måtte udvikle sine egne motorer ved at hævde
egne patentrettigheder og tage hensyn til konkurrenternes. Resultatet var
derfor ikke at alle måtte undvære elementer til en hypotetisk optimalløsning,
men at man arbejdede på at finde forskellige konstruktive løsninger på de
samme eller parallelle problemer (jf. de i kapitel 4 givne eksempler: rever-
seringsanordning og tryklader). Distinkte forskelle mellem de tre domineren-
de mærker blev på denne måde opretholdt.



AFSÆTNINGSFORHOLD

141

Markedsstrukturen må generelt bedømmes som stærkt fremmende for tekno-
logisk videreudvikling. Den intensive brug af patentsystemet synes ikke at
have givet store forsinkelser i teknologisk spredning idet man uafbrudt søgte
efter konkurrencedygtige alternativer der hver især fik en meget hurtig spred-
ning gennem licenssystemet.

Den internationale konkurrence
De to øvrige potentielle kandidater til førerpositionen inden for store diesel-
motorer, tyske M.A.N. og schweiziske Sulzer, var ligeledes aktive som li-
censgivere. De etablerede i hovedtrækkene samme fordeling mellem egen-
produktion og licensproduktion som B&W, normalt en trediedel eller en
fjerdedel af samtlige motorer udført på egen fabrik og resten hos licenstagere
(jf. tabel 5.2).

Tabel 5.2
Egenproduktionen af store skibsmotoranlæg på B&W, Sulzer og
M.A.N. 1921-1939, antal og procent af samlet antal, dvs. inkl. pro-
duktionen hos licenstagere

Kilde: Appendiks 5.2

Anm.: Perioden 1926-1929 omfatter kun fire år, de øvrige perioder
hver fem år.

År B&W Sulzer M.A.N. Kol. 1-3

1921-1925 49
33%

16
70%

14
52%

79
40%

1926-1929 100
35%

27
28%

22
32%

149
33%

1930-1934 85
34%

17
14%

31
38%

133
30%

1935-1939 92
27%

22
27%

75
35%

189
30%

For perioden 1921-1939 fremgår produktionens fulde omfang pr. år og for-
delingen mellem de vigtigste mærker af appendiks 5.2 og figurerne 5.2 og
5.4. I den samlede produktion mellem 1912 og 1921 havde B&W-motoren
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været stærkt dominerende med 58% af antallet af store motorskibe og 63% af
disses samlede tonnage.78 Motorerne til knap halvdelen af disse skibe, 33 ud
af 67, også dækkende ca. halvdelen af tonnagen, var bygget på
Christianshavn.79

Intet andet mærke havde for 1912-1921 en samlet andel på mere end 8%, og
hverken M.A.N. eller Sulzer havde endnu formået at gøre sig gældende for
alvor. Deres vækst gennem 1920’erne fjernede ikke B&W’s stilling som den
førende motorfabrik, men var dog så kraftig at man i begyndelsen af 1930’-
erne må sige at ikke ét, men tre mærker dominerede markedet. I slutningen af
1930’erne fortrængte M.A.N. Sulzer som nr. 2 efter B&W, mens B&W’s
andel i forhold til samtlige konkurrenter ikke havde ændret sig meget.

Mens den løbende søgen efter småinnovationer og bedst mulige måder at
gennemføre overordnede teknologiske principper på var et konstant moment i
konkurrencen, er der ingen tvivl om at de overordnede temaer også i sig selv
spillede en vigtig rolle. Det blev i kapitel fire beskrevet hvordan B&W’s ud-
vikling af sin teknologi, i særdeleshed tilrettelæggelsen af motorens arbejds-
cyklus og helt specielt valget mellem totakts- og firetaktsprincippet, var styret

Figur 5.4
Produktionen af store skibsmotorer 1921-1939, 
tre fabrikater inkl. licenstagere, skibe > 1000 BRT)
Kilde: Appendiks 5.2
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af en afvejning af på den ene side ønsket om at udnytte en indarbejdet succes
så længe som muligt, og på den anden side at leve op til efterspørgselssidens
specifikke krav og den forventede generelle tendens. Det var således mest den
generelle tendens til større motorer, men også behov hos enkelte redere i
B&W’s egen ‘naturlige’ og nærmeststående kundekreds, nemlig Svenska
Amerika Linien og DFDS, der førte til de første store dobbeltvirkende fire-
taktsmotorer.80 Da udviklingen fortsat gik i retning af større og mere størrel-
seseffektive maskinerier, ytrede Ø.K. udtrykkelig interesse for totaktsmotorer
og Harland & Wolffe tilkendegav rent ud at de - one way or another - var
nødt til at tilegne sig en teknologi der svarede til tidens muligheder.81 Der lå
stor vægt bag sådanne ytringer fra kunde- og licenstagerside. Harland &
Wolff var et af verdens største skibsbygningsfirmaer med forward linkages til
tilsvarende betydningsfulde rederier,82 og Ø.K. var, foruden i almindelighed
at være en vigtig kunde, kendt som rederiet der konsekvent og med stor øko-
nomisk succes var gået fra damp til overvejende diesel i løbet af meget få
år.83 Muligheden for at disse firmaer skiftede til et andet mærke, var ikke en
trussel B&W’s ledelse kunne sidde overhørig så længe den ønskede at forbli-
ve ledende i branchen.

Den refererede udvikling mod større motoranlæg er dokumenteret i tabel
appendiks 5.3.1. Her ses det at udviklingen ikke alene var generel, men også
omfattede alle de her benyttede hovedgrupper af motorproducenter, nemlig de
tre store mærker og restgruppen. Den voksendse tendens var fælles, mens der
ikke over tid skete nogen større udligning af fabrikaternes typiske motorstør-
relse, hver især målt i forhold til de øvrige. I ingen af kategorierne skete der
nogen fuldstændig specialisering i store motorer, minimumsstørrelsen forblev,
med tilsyneladende tilfældige udsving, på mellem ca. 500 og 1000 IHK. Sul-
zer, som fra begyndelsen var specialiseret i totaktsmotorer, vedblev med at
være mest fremtrædende inden for store motorer. Der var ikke tale om absolut
dominans på området, men Sulzer havde sammenlagt flest ‘førsteplaceringer’
i største-,  gennemsnits- og medianværdi. B&W fremstillede gennemsnitligt
de mindste motorer af de specificerede mærker, men byggede dog i to perio-
der det største enkelte anlæg. Det generelle billede er at selv om der var en vis
differentiering og specialisering, var det i vidt omfang den samme type kun-
der de konkurrerende mærker bejlede til.

Inden for B&W-motorerne (jf. tabel appendiks 5.3.2) var de mest karak-
teristiske træk at Harland & Wolff byggede de største motorer, mens B&W
selv gennemgående lå ret tæt på gennemsnittet. Også her ser man at største-
værdiernes spredning havde ret stor indflydelse på gennemsnittene, mens
medianværdiernes spredning er mindre.84
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Licenssystemets generelle betydning for B&W og skibsmotorindustrien
I løbet af 1920’erne udviklede B&W sig til storeksportør af industriel tekno-
logi. Gennem et stort og aktivt licenstagernet og firmaets egen produktion til
hjemme- og eksportmarked blev B&W-skibsdieselmotoren spredt over det
meste af verden. B&W’s pekuniære udbytte af videnseksporten, licensind-
tægterne, udgjorde et stigende, men fortsat marginalt beløb, der dog skabte en
vis balance over for de særlige udviklingsomkostninger der var forbundet
med at tilvejebringe nye konstruktioner. Basisteknologiens frie til-
gængelighed og skarp konkurrence med andre førende motorfabrikker virkede
begrænsende på afgiftens størrelse. Desuden havde ikke alene licensgiveren
omkostninger med at afprøve og indkøre et nyt design i produktionen. Mange
af disse læreprocesser har skullet gentages hos hver enkelt licenstager, et
forhold der også har været med til at sætte grænser for hvor stor en dækning
for de totale udviklingsomkostninger det var muligt at få ind gennem licensaf-
gifterne.

Licensforretningen var af mere dybtliggende årsager afgørende for
B&W’s vækst og udvikling. At firmaet gennem sine licenstagere var teknolo-
gisk til stede i store dele af verden, må vurderes som et goodwill-aktiv der
stærkt har fremmet tilgangen af ordrer på såvel nybygninger som reparationer
af skibe og motorer. Selvfølgelig var licenstagerne også konkurrenter, men
under de for B&W bedst tænkelige omstændigheder. For det første var B&W
ikke selv begrænset af licenssystemets områdeinddeling; for det andet ville
alternativet ikke være fravær af konkurrence, men at licenstagerne i stedet
udbød et motordesign fra en af de mere truende konkurrenter, Sulzer eller
M.A.N.

Licenssystemet var en effektiv ramme for teknologisk udvikling. Det for-
enede elementer fra markedsøkonomi i reneste forstand med en vis insti-
tutionel integrering i større, samordnede enheder. Med den store industrikon-
cern (à la Chandler) som sammenligningsgrundlag må man sige den organi-
satoriske enhed byggede på et ret spinkelt grundlag, nemlig en rent kontraktu-
el opdeling af markedet og pooling af omkostningerne til det teknologiske
udviklingsarbejde mellem i øvrigt juridisk selvstændige, geografisk adskilte
og uafhængigt opererende enheder. Foruden denne spinkle formaliserede
struktur var parterne i disse, man kunne kalde dem løse karteller, med licens-
giveren som centrum og licenstagerne som mere eller mindre perifere enhe-
der, knyttet sammen af en fælles teknologisk kultur: Tilrettelægning af pro-
duktionsrutinerne skete på baggrund af de samme designs, homogene lære-
processer osv. Dette reale fællesskab dannede baggrund for en betydelig
organisatorisk stabilitet på trods af at en sådan ikke var sikret gennem hver-
ken ejerforhold eller stofligt-processuel integrering mellem de tilknyttede
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enheder. Når dette system på den anden side ikke havde tilbøjelighed til at
degenerere i manglende prismæssig konkurrence og teknologisk stagnation,
skyldtes det at de indbyggede kartelliseringstendenser blev holdt i skak af
både konkurrerende parallelstrukturer og firmaer der arbejdede uafhængigt.
På trods af det teknologiske systems sammenknyttende og stabiliserende
virkninger kunne det licensgivende firma ikke regne med at licenstagere og
storkunder ville forblive loyale  hvis ikke konkurrencedygtigheden blev op-
retholdt i forhold til de øvrige grupper.

Licenssystemet, som det her er empirisk analyseret, må siges i vidt om-
fang at svare til den i indledningen refererede teori om transaktionsmåder der
ikke dækkes af et ‘rent’ markedsbegreb, men heller ikke er firmaintegrerede
og hierarkisk organiserede. Dog synes der i teorien for ensidigt at være lagt
vægt på quasi-renteaspektet, idet den organisatoriske struktur mest anskues
som et omkostningsminimeringsproblem, mens den i det her gennemgåede
eksempel, i kraft af de markedsføringsmæssige og logistiske funktioner, fore-
kommer at have været et selvstændigt aktiv, der endda spillede en større og
vigtigere rolle end de rene indkomster fra licensgivningen. Desuden er licens-
systemet ikke pr. definition en historisk overgangsform.  B&W’s licensta-
gernet var på ingen måde en forløber for integration i ét firma. Licenstagerne i
systemet var (jf. note 56), ligesom B&W selv, store og gamle virksomheder,
grundigt forankrede i deres nationale eller regionale markeder og ikke så lette
at ‘internalisere’. At B&W skulle have kunnet udvikle sig til en egentlig in-
ternational skibs- og motorbygningskoncern forekommer utænkeligt, både af
finansielle, teknisk-logistiske og kulturelle årsager. Forholdet til licenstagerne
havde stedse karakter af en løs, men for alle parter meget nyttig association.

Konklusion
De analyserede eksempler, B&W’s tre vigtigste maskinindustrielle produkti-
oner, underbygger at teknologisk udvikling understøttes ad institutionel vej.
Mælkecentrifugen og dieselmotoren var mere præget af selvstændig innova-
torisk formåen end skibsdampmaskinen, men selv i de to førstnævnte tilfælde
bestod udviklingsprocessen af en blanding af teknologiimport og egentlig
innovation. I alle tre eksempler bidrog specifikke egenskaber ved det om-
givende afsætningsmæssige og institutionelle miljø til at sikre produkternes
succes: i centrifugens tilfælde det gryende ‘agro-industrielle kompleks’ i
dansk økonomi; i skibsdampmaskinens tilfælde impulsen fra Orlogsværftet og
Danmarks vækst som søfarts- og skibsbygningsnation, og endelig i skibs-
dieselmotorens tilfælde det store trofaste hjemmemarked og det særlige mix
af ‘rent’ marked og institution som licenssystemet udgjorde. Sidstnævnte
struktur er udpræget et internationalt big business-fænomen, men også mht.
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de øvrige rammer for udviklingen gælder det at de ikke kun defineres natio-
nalt. Den danske centrifugeefterspørgsel opstod til dels i kraft af smøreksport-
en, ligesom centrifugerne selv blev en eksportvare; den maritime aktivitet,
herunder skibsbygning og salg af skibe, var i almindelighed stærkt inter-
nationalt præget. B&W’s produktudvikling var ikke af den grund mindre dybt
forankret i det særligt danske industrielle og handelsmæssige miljø; der er,
som det blev refereret, en snæver sammenhæng mellem den særligt nationale
innovationskultur og den internationale konkurrenceevne.

Der var et vigtigt samspil mellem teknik og afsætningsforhold, både i kraft
af den konkrete interaktion med brugerne og de overordnede, markedsstruktu-
relle forhold. Begge dele stimulerede den teknologiske udvikling og pressede
den i retning af bestemte udformningsvarianter. Der er eksempler på at rela-
tivt tilfældige teknologiske valg kunne få en mærkbar indflydelse på det kon-
krete udviklingsforløb, dog uden at bestemme produktudviklingens hoved-
retning. Denne synes bedst at lade sig forklare som et produkt af mødet mel-
lem

1) teknikernes søgen efter rationelle85 løsninger på konkrete problemer,
med udgangspunkt i en fra fortiden overleveret tekno-struktur, i den ene eller
den anden form indlejret i firmaets normaladfærd og rutiner,

2) kapitalgodeforbrugets generelt skiftende efterspørgselsprofil,
3) det særlige, geografisk og historisk bestemte ‘erhvervsmiljø’.
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6. Produktionsteknologi

I dette kapitel undersøges med hvilke tekniske metoder og hjælpemidler
B&W’s maskinindustrielle produkter blev frembragt. Det er hensigten at
fastslå hvori de vigtigste forandringer bestod og hvornår og hvorfor de ind-
trådte. En beskrivelse af B&W’s maskinindustrielle produktionsapparat der
ikke alene måler det samlede omfang, men også den kvantitative fordeling på
forskellige undergrupper, skal udtrykke kapitalens vækst på en mere dybtgå-
ende og plastisk facon end det kan gøres med et nøgent kapitaltal. Sidst, men
ikke mindst skal forandringerne på B&W benyttes til at belyse og drøfte den
generelle produktionsteknologiske udvikling i maskinindutrien.

Foruden de selvstændige konklusioner der kan drages, skal resultaterne
indgå i den senere analyse af B&W’s økonomiske vækstproces. Hovedvægten
ligger foreløbig på den fysiske side af produktionsprocessen, mens analysen
af den organisatoriske og sociale (interesse- og konfliktprægede) del i det
store og hele henvises til kapitlet om ledelse og arbejdskraft. Der er dog en
kort digression med et bidrag til den arbejdsproceskritiske diskussion.

Den maskinindustrielle produktionsproces kan opdeles i en række adskil-
te, teknologisk forskellige sekvenser der i forhold til hinanden er dels paral-
lelle, dels konsekutive. Når man ser bort fra projekteringsarbejdet på tegne-
stuen og fra firmaets fælles administration, kan man i grove træk skelne mel-
lem fire grundlæggende teknologiske loci, nemlig støberi, smedje, maskin-
værksted og montageværksted samt en række underordnede og hjælpende
funktioner (jf. figur 6.1). Den følgende analyse af produktionsudstyrets skif-
tende sammensætning tager udgangspunkt i de procestyper der er særligt
knyttet til den ene eller den anden af disse former for produktionsafdelinger.
Det undersøges først hvilke ændringer der skete i gruppernes forholds-
mæssige andel af den faste kapital, og derefter gennemgås hver gruppe for
sig, begyndende med den største gruppe: maskinværkstederne. Derefter be-
skrives de fælles forhold vedrørende fabrikkens tekniske infrastruktur, og
endelig drøftes forandringer i tekniske kommunikationsprocesser og måletek-
nik.

Hjørnestenen i undersøgelsens empiriske grundlag er data vedrørende
firmaets faste kapital. Lange kapitalserier er sjældne, men i B&W’s tilfælde
må kildesituationen vurderes som særdeles gunstig. De trykte årsregnskaber
informerer år for år om værdien af det samlede fysiske kapitalapparat, fordelt
både på de enkelte geografiske afdelinger (Christianshavn, Refshaleøen osv.)
og inden for hver afdeling på dels ejendomme og bygninger, dels maskiner og
inventar. I de såkaldte regnskabsafslutningsbøger, der ligger til grund for
tallene i de trykte regnskaber, finder man detaljerede oplysninger om
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sammensætningen af kapitalapparatet, helt ned til arten og værdien af den
enkelte maskine, den enkelte gruppe af værktøj på magasinerne m.m. Dette
materiale åbner for en analyse med god udfoldelse inden for både det kvanti-
tative og det kvalitative aspekt. Problemfrit er det dog ikke. Bogførings-
praksis er skiftende, og fastlæggelsen af praksis har ikke været styret af hen-
syn til fremtidig historisk undersøgelse. Bogføringssystematikken og dens
forandringer, som manifesteret i de bevarede bøger, er i sig selv et historisk
levn til forståelse af virksomhedens funktionsmåde. I dette kapitel vil bøgerne
imidlertid kun blive behandlet som en beretning om størrelsen af virksomhe-
dens kapitalapparat. Det har været nødvendigt på forskellig måde at manipu-
lere de bogførte data, særlig med henblik på afskrivning og fastprisberegning;
en kort redegørelse for dette gives i appendiks 6.1.

På grund af materialets store omfang har det ikke været hverken muligt
eller ønskeligt at dybdeanalysere kapitalapparatets sammensætning i hvert
enkelt år. Jeg har valgt for hele perioden 1875-1939 at beregne en relativt
summarisk realkapitalserie, dog opdelt på geografisk adskilte produktions-
steder og på grunde og bygninger (herefter benævnt ‘ejendomme’) samt ma-
skiner, værktøjer og inventar (herefter benævnt ‘produktionsudstyr’). For syv
udvalgte år (1875, 1885, 1895, 1905, 1915, 1925 og 1935) har jeg forsøgt at
etablere et detaljeret tværsnitsbillede af det tekniske produktionsapparat ved
at registrere maskiner og lignende større stykker produktionsudstyr individu-
elt, i alt 3379 poster med individuel angivelse af art, type, placering, bogført
værdi samt, hvor det i begrænset omfang har været muligt, information om
hvorvidt det samme stykke udstyr optræder i flere af de undersøgte år. Kraft-
maskiner, transportmidler og andet hjælpeudstyr samt ‘løst værktøj’ (hånd-
værktøj og andre mindre værktøjer) er dog kun registreret summarisk. En kort
redegørelse for registreringen findes i appendiks 6.2.

Kapitalapparatets størrelse og generelle sammensætning
Et indtryk af den samlede vækst i kapitalapparatet fås af figur 6.2. De til-
grundliggende tal omfatter ikke skibsværftet på Refshaleøen og heller ikke de
afdelinger der blev overtaget ved erhvervelsen af Københavns Flydedok i
1927, men som få år efter forsvandt ved udskillelsen og likvideringen af dele
af firmaet (jf. kapitel 7). Den meget kapitaltunge maskinfabrik for småmoto-
rer der i 1930 blev anlagt i Sydhavnen, er heller ikke medtaget, da også den
blev likvideret efter kort tids drift og aldrig for alvor nåede at blive en inte-
greret bestanddel af firmaet eller overhovedet at indtjene noget nævnevær-
digt. Figuren viser altså væksten i den almindelige maskinfabriks produkti-
onsapparat, inkl. centrifugefabrikken. Den gennemgående vækstrate var på
godt 4% p.a., men der var markante skift undervejs. Den relative vækst i
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ejendomme og produktionsudstyr var stort set den samme. En trendberegning
giver kun en ubetydelig forskel mellem de to serier, og figuren illustrerer at
der også på kortere sigt var meget stor overensstemmelse mellem de to stør-
relsers udviklingsrytme.1 Den lange periode 1875-1897 var i det store og hele
præget af stagnation, dog var produktionsudstyret voksende i 1880’erne på
grund af udbygningen af centrifugeafdelingen. Dennes andel af den samlede
bogførte værdi af ‘faste værktøjer’ (hovedsagelig maskiner) voksede mellem
1880 (grundlæggelsen af afdelingen) og 1885 fra 0% til 12% og yderligere til
16% i 1895. Målt som andel af den samlede mængde faste værktøjer alene på
fabrikkens maskinværksteder, inkl. centrifugeafdelingen selv, var de tilsva-
rende tal 19% i 1885 og 26% i 1895.2

Det generelle væksttempo var hurtigst under fabrikkens modernisering i årene
omkring århundredeskiftet og i 1920’erne, hvor den stigende dieselmotorpro-
duktion krævede store udvidelser. Der var almindelig stilstand i væksten i
1930’erne hvor dieselmotorproduktionen efter det voldsomme fald under
verdenskrisen atter blev bygget op til det høje niveau man havde kendt i slut-

Figur 6.2
Væksten i fast kapital i B&W's afdelinger på 
Christianshavn og Teglholmen 1875-1939, faste priser, 
logaritmisk skala 
Kilde: Se appendiks 6.1

1000000

10000000

100000000

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

År

Kr. 

maskiner og
inventar

grunde og
bygninger

i alt (trend: 4,3%
p.a.)



PRODUKTIONSTEKNOLOGI

151

ningen af 1920’erne. Man skal være opmærksom på at der også under stagna-
tionsperioderne kunne være en ret betydelig fornyelse af og vækst i maskin-
parken, for der er i figur 6.2 indregnet afskrivning på 5% af produktionsud-
styrets værdi det foregående år.3 For 1930’erne kan der være grund til en vis
skepsis over for om kapitaltallet virkelig burde vise en nedadgående tendens,
bl.a. fordi det er uafklaret hvorvidt dele af produktionsapparatet blev overført
fra den nedlagte Sydhavnsfabrik til Christianshavn i forbindelse med rekon-
struktionen af selskabet. Jeg har i figur 6.2 gået ud fra at dette ikke var til-
fældet, men jeg har gjort det mere af mangel på viden end af overbevisning
om at det er rigtigt. En mulig tendens til undervurdering af tilførslen i begyn-
delsen af 1930’erne kompenseres i nogen grad af at væksten sidst i årtiet også
omfatter automobilmotorafdelingen Bur-Wain, der jo falder uden for maskin-
fabrikkens gængse arbejdsområde.

I de første mange år lå alle de af figuren omfattede afdelinger på Christi-
anshavn, men i 1922 flyttede jernstøberiet til det nye anlæg, Teglholmen, i
Københavns sydhavn, for nogle år senere at få følgeskab af stålværk, ‘stor-
smede’-afdelinger og dét af fabrikkens maskinværksteder der stod for grovbe-
arbejdningen af nogle af de allerstørste motordele. Teglholmen tegnede sig i
de fleste af årene for ca. en trediedel af den samlede bogførte værdi af både
ejendomme og produktionsudstyr.

Figur 6.3 illustrerer nogle overordnede træk ved kapitalapparatets sam-
mensætning. Den nederste række korssignaturer angiver hvor stor en andel af
beholdningen der var bogført som ‘løst værktøj’. Langt den største del var
altså fra begyndelsen maskiner o.l., men det ‘løse’ værktøjs andel var ikke
desto mindre jævnt faldende over perioden og endte med kun at udgøre om-
kring 5% af totalen. Der foreligger ikke tal for 1935, idet næsten alle værk-
tøjsbeholdninger på dette tidspunkt var nedskrevne til nul. Dette var naturlig-
vis en rent konventionel ændring. En inspektion af titlerne og antalsop-
givelserne i regnskabsbøgerne viser at der efter 1925 næppe skete nogen
yderligere reel formindskelse af den værdiandel som de løse værktøjer stod
for. Tværtimod forekommer både mængden og den systematiske dækning af
alle tænkelige behov for løse værktøjer i 1935 at have været betydeligt større
end noget andet år. Også for tiden før 1935 er det tænkeligt at man blev mere
og mere forsigtig med at sætte den hurtigt omsættelige del af kapitalen for
højt i værdi. Faldets vedholdende karakter og markante størrelse over den
samlede periode tillader dog at konkludere at produktionen vitterlig blev mere
og mere mekaniseret, med større vægt på maskiner og mindre på håndværk-
tøj. Tendensen accentueres af at den tilbageværende portion løst værktøj
foruden håndværktøj også omfattede de værktøjer der skulle bruges på det
stigende antal værktøjsmaskiner.
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De øverste fire serier af stregforbundne punkter i figur 6.3 angiver forde-
lingen af maskiner og værktøj af enhver art, faste såvel som løse, på afde-
lingstyper. De bagvedliggende tal omfatter alt bogført maskineri, værktøj og
andet inventar. Kurverne er anbragt oven på hinanden for gennem det areal

Figur 6.3
Maskiner, værktøj og inventar på B&W's maskinfabrik 
1875-1935, relativ fordeling på afdelingstyper af samlet 
bogført værdi; nederst vises den samlede andel af "løst 
værktøj"
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger (EA)
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der adskiller to kurver, tydeligt at visualisere de relative forskydninger mel-
lem grupperne. Procenttallet for hver enkelt gruppe er anført under data-
punkterne.

Maskinværkstederne var gennem hele perioden dominerende, med først to
trediedele, senere halvdelen af beholdningen. Skiftet skete i løbet af fabrik-
kens modernisering ved århundredeskiftet. Den tabte andel gik ikke til en af
de andre grundlæggende afdelings-/procestyper, men til restgruppen der steg
fra ca. 5% til ca. 20%. Restgruppen omfattede ikke kun mindre produktions-
afdelinger som elektriker-, maler- og andre værksteder, men også kraft- og
belysningsafdeling, magasiner og central transportfunktion. Det var især de
tre sidstnævnte der bidrog til restgruppens relative vækst. Stigningen omfatter
endda ikke værdien af de forbedrede transportfaciliteter (især kraner) på det
enkelte værksted. De nye lokale elektriske installationer, bl.a. motorer, er
derimod inkluderede i restgruppen. Væksten her peger på at moderniseringen
af B&W i meget høj grad gik ud på at udbygge og forbedre fabrikkens infra-
struktur, et punkt der vil blive taget op til nærmere drøftelse senere i kapitlet.

Smede- og støberiafdelingerne havde under ét en stabil andel af den sam-
lede kapitalmængde, svingende mellem 20% og 30%. Denne stabilitet sam-
menholdt med maskinafdelingernes tilbagegang i forhold til restgruppen viser
at støbe- og smedegrupperne tilsammen gennemgik en relativt markant tekno-
logisk udvikling gennem øget anvendelse af fast kapital.

Anlæggelsen af B&W’s stålværk i 1908 og senere det meget moderne stø-
beri på Teglholmen førte til at støberiet blev den største afdeling af de to,
hvor tidligere (i 1885 og 1895) det omvendte havde været tilfældet. Det skete
på trods af at der også på smedeområdet kom vigtige nye aktiviteter til, be-
gyndende i 1898 med investering i hammersmedie og stålpresseri til stor
bearbejdning. Smedeområdet var dog ikke kun genstand for udvidelse, men
også indskrænkning, i og med at kedelbyggeriet og -reparationerne gik ned
efterhånden som dieselmotorerne fortrængte dampmaskinerne.

Det samlede billede er at realvæksten, især regnet fra 1895 og fremover,
var størst i restgruppen og støberiet, mindre i smede- og maskinværkstederne.
I det følgende analyseres hver hovedgruppe for sig, hovedsagelig med henblik
på arbejdsmaskiner o.l.. Energi- og transportforhold o.l. drøftes samlet senere.
Fordelingen af de individuelt registrerede arbejdsmaskiner vises i tabel 6.1.
Maskinafdelingen er her endnu mere dominerende end i opgørelsen over den
samlede mængde produktionsudstyr; kategoriseringsvanskeligheder pga.
beholdningernes store diversitet har medført at den individuelle registrering er
blevet noget mere grundig i maskinværkstederne end i de andre afdelinger.
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Antal
Antal, %

Værdi, %

Tabel 6.1
Arbejdsmaskiner o.l. på B&W's værksteder 1875-1935,
fordeling på afdelingstyper efter antal og efter bogført
værdi
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger, jf. appendiks
6.2

AFDE-
LINGS-
TYPE

ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

maskin- 133
79.6
88.5

202
81.8
83.4

268
83.5
83.9

311
73.9
71.1

315
65.6
65.2

510
67.6
73.3

617
62.4
74.4

smede- 25
15.0
10.9

34
13.8
15.9

39
12.1
15.2

62
14.7
25.1

82
17.1
26.0

105
13.9
14.2

134
13.5
10.8

støberi og
model-
snedkeri

9
5.4
0.7

11
4.5
0.7

14
4.4
0.9

46
10.9
3.8

77
16.0
8.6

125
16.6
12.0

170
17.2
13.6

andet 2
0.5
0.0

6
1.3
0.2

14
1.9
0.5

68
6.9
1.3

Antal i alt 167 247 321 421 480 754 989

Maskinværksteder
Under maskinværksteder indbefattes her montageværksteder selv om der
ifølge den i figur 6.1 givne definition er tale om to principielt forskellige
arbejdsprocestyper. Det skyldes at montagen i en del af den undersøgte perio-
de skete i et lokale hvor der også stod mange værktøjsmaskiner. Fra 1905
blev disses antal dog væsentligt mindre, og det samme gjaldt deres gennem-
snitlige værdi. I 1895 var den bogførte værdi af de i montagehallerne registre-
rede arbejdsmaskiner m.v. 138749 kr., men kun 16160 kr. i 1905. I en be-
søgsberetning fra 19094 hed det ganske vist at den centrale montagehal samti-
dig var et maskinværksted med mange værktøjsmaskiner, men regnskabsop-
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gørelsens tal tyder på at der alligevel, i modsætning til tidligere, var en klar
rumlig adskillelse mellem funktionerne. Denne udvikling i retning af ryddeli-
ge, funktionsopdelte arbejdsforhold må formodes at være en effekt af de mere
effektive transportfaciliteter på fabrikken. Med store faste investeringer bun-
det i disse faciliteter var den variable del af omkostningerne ved flytning af
genstande blevet mindre og den mulige besparelse mindre tungtvejende over
for de hensyn der kunne berettige en mere fuldkommen adskillelse af be-
arbejdning og montage.5

I modsætning til tendensen for hele fabrikken var det løse værktøjs andel
af totalen stigende på maskinværkstederne helt frem til og med 1905, hvor det
udgjorde 11% af den samlede beholdning. I 1915 og 1925 lå det lidt under
det niveau på 5%, som var gennemsnittet for fabrikken. Dette viser at det
voksende antal værktøjsmaskiner i løbet af første haldel af den gennemgåede
periode blev udstyret med en endnu hurtigere voksende mængde værktøj,
tilbehør og hjælpemidler.

Antallet af maskiner og deres typefordeling på maskinværkstederne er vist
i tabel 6.2. Væksten i antal var særdeles kraftig mellem 1875 og 1895, det
stagnerende kapitaltal taget i betragtning. Det skyldes først og fremmest at
kun meget få ældre maskiner blev kasseret. Der blev heller ikke afskrevet på
dem; det stagnerende kapitaltal er som nævnt fremkommet ved årlige ned-
skrivninger foretaget som led i nærværende undersøgelse. Ud af 268 maskiner
i 1895 var 113 allerede til stede i 1875 og 186 allerede i 1885. Kun 20 ud af
133 maskiner blev kasseret mellem 1875 og 1895. Ud af 143 spåntagende
maskiner6 indkøbt efter 1875 var ikke færre end 102 til centrifugeværkstedet.
Af de spåntagende maskiner der i 1895 stod på andre maskinværksteder end
centrifugeværkstedet, var kun godt en fjerdedel ankommet inden for de sidste
20 år, resten var ældre! Ensidigheden i allokeringen af nye maskiner og den
meget beskedne udsætning af gammelt materiel bevirkede tilsammen at pro-
duktionsapparatet gennemsnitligt havde en høj alder på den ‘almindelige’
maskinfabrik. Forløbet viser dog også at B&W’s ledelse var i stand til at
gennemføre betydelige nyinvesteringer allerede længe før den generelle mo-
dernisering gik i gang. Der var ikke vandtætte skotter mellem centri-
fugeafdelingen og den øvrige del af fabrikken. Hovedparten af in-
vesteringerne i arbejdsmaskiner til centrifugeafdelingen skete efter 1885. Det
er sandsynligt at den tiloversblevne værkstedskapacitet efter det store svigt i
centrifugesalget fra 1891 blev brugt til fabrikkens øvrige produktionsgrene.7

Der kan ikke foretages detaljeret sammenligning mellem 1895 og 1905
med hensyn til forholdet mellem ældre og nyanskaffede maskiner, men alene-
skiftet i typesammensætning viser at der har været megen både tilgang og
afgang.



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

156

Antal
Antal, %

Værdi, %

Tabel 6.2
Arbejdsmaskiner o.l. på B&W's maskinværksteder 1875-
1935, typefordeling efter antal og bogført værdi
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger, jf. appendiks
6.2

TYPE ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

dreje-
bænke

   79
59.4
57.9

122
60.4
62.0

153
57.1
59.1

136
43.7
54.3

131
41.6
50.2

222
43.5
48.0

235
38.1
43.1

bore-
maskiner

   20
15.0
13.9

28
13.9
12.2

36
13.4
12.3

 44
14.1
13.5

 51
16.2
16.0

 80
15.7
13.0

91
14.7
 8.9

fræse-
maskiner

    5
 3.8
 1.7

  3
 1.5
 1.1

 10
 3.7
 2.0

 35
11.3
10.6

 34
10.8
13.2

 67
13.1
29.1

 76
12.3
28.8

høvle-
maskiner

   22
16.5
25.6

27
13.4
21.8

 30
11.2
23.3

 27
 8.7
16.4

 26
 8.3
13.3

 33
 6.5
 6.3

 28
 4.5
 9.3

slibe-
maskiner

 5
 3.8
 0.7

10
 5.0
 0.7

16
 6.0
 0.8

30
 9.6
 2.4

36
11.4
 2.8

 60
11.8
 1.6

104
16.9
 5.9

”smede-
maskiner”

1
0.5
0.0

 4
1.5
0.1

13
 4.2
0.5

11
 3.5
0.2

  8
 1.6
 0.4

 10
 1.6
 0.4

ovne o.l.  5
1.6
0.5

  8
2.5
0.8

 15
 2.9
 0.5

 28
 4.5
 1.6

andet 2
1.5
0.2

11
5.4
2.1

19
7.1
2.5

19
7.1
1.9

18
5.7
3.5

25
4.9
1.1

44
7.1
2.1

Antal i alt 133 202 268 311 315 510 617
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Den kendsgerning at man i regnskabet for 1900 foretog store (ekstraordinære)
afskrivninger på inventarkontoen, 14% af den bogførte værdi det foregående
år, peger i samme retning og er med til at forklare hvorfor det absolutte antal
af arbejdsmaskiner var steget så forholdsvis lidt. Mange af de nye arbejds-
maskiner var amerikanske og tyske, især det første: en amerikansk besøgende
skønnede i 1909 at måske op mod halvdelen af værktøjsmaskinerne var af
amerikansk oprindelse.8 To af fabrikkens ledende funktionærer havde foreta-
get en større rejse med henblik på planlægningen af disse investeringer.9

Dette rejser spørgsmålet om i hvilken grad udskiftningen af maskinparken
var en kvalitativ teknologisk forandring eller snarere en simpel fornyelse af en
efterhånden udtjent maskinpark. Der er ikke nogen tvivl om at år-
hundredeskiftet er et omdrejningspunkt med hensyn til forandring af maskin-
industriens basisteknologi, og at processen i høj grad var båret af amerikanske
eller amerikansk inspirerede værktøjsmaskiner, efter at maskinindustrien i
USA havde overtaget det udviklingsmæssige førerskab på et tidspunkt lidt
efter midten af det 19. århundrede.10 I det følgende vil det, med udgangspunkt
i de enkelte maskintyper, blive konkretiseret hvori denne udvikling bestod. I
særdeleshed vil der blive lagt vægt på at drøfte varigheden af den nye tekno-
logis diffusionsproces. Der argumenteres for at denne strakte sig over et me-
get langt tidsrum, nemlig helt til midten af det 20. århundrede, og at den lang-
sigtede transformation efterlod maskinteknologiens mest fundamentale kende-
tegn relativt uforandrede, sammenlignet med den grundlæggende forandring
af den metalforarbejdende teknologi som skete under den industrielle revolu-
tion, antydningsvis beskrevet i kapitel 3. Jeg vil derimod ikke tale for en kon-
sekvent gradualistisk fortolkning hvor de enkelte elementer er så små at de
kun har forsvindende betydning. Opmærksomheden vil tværtimod blive kon-
centreret om de centrale enkeltinnovationer og innovationsgrupper der ved at
blive spredt i maskinindustrien gav forandringen realitet.

Drejebænke
Drejebænken er maskinindustriens mest udbredte, bredest anvendelige ma-
skintype, hvilket tydeligt afspejles i tabel 6.2. Dens tidlige historie og vigtig-
ste kendetegn er summarisk beskrevet i kapitel 3. Den efter mit kendskab
første detaljerede beskrivelse af en klassisk universaldrejebænk på et dansk
maskinværksted er Wilkens’ gennemgang, i en bog fra 1852, af maskinen i
“Maskinhørspinderiets Maskinværksted”.11 Efter beskrivelsens sprogtone at
dømme havde maskiner af denne art stadig et tydeligt nyhedspræg for den
danske læser. Den beskrevne type var tilsyneladende den samme som den
‘engelske’ drejebænk der af Nielsen & Winther blev vist på den store in-
dustri- m.m.-udstilling i 1888.12 Ved denne lejlighed blev der også udstillet
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andre modeller, hvoraf nogle (‘amerikanske’ i grundtrækkene, svensk eller
dansk fremstillede) havde en efter synsindtrykket at dømme noget mere mo-
derne udformning, uden dog at der var forskelle i funktionerne eller den ge-
nerelle opbygning.13 Den ‘engelske’ model blev atter benyttet som eksempel i
et omfattende læremateriale som forfatteren til en af artiklerne om maskinud-
stillingen i 1888, professor Hannover fra Polyteknisk Læreanstalt, udgav
mellem 1894 og 1911.14 Fra andre kilder kendes endnu flere udformnings-
varianter, men i hovedtrækkene var tidens typiske universaldrejebænk den
samme: Den havde slædesystem og tilspændingsanordninger der muliggjorde
udførelsen af alt almindeligt drejerarbejde. Ændringen af omløbshastigheden
skete ved hjælp af et sindrigt, meget pladskrævende system af flytbare driv-
remme og tringraduerede remskiver (‘trappeskiver’), kombineret med en
simpel tandhjulsudveksling, siddende i ‘dokken’, hvor også arbejdsspindelen
var lejret. Tilspændingen, dvs. relationen mellem omløbshastigheden og
værktøjsslædens hastighed, blev reguleret ved at udskifte ‘vekselhjul’ for
enden af maskinen.15 Der er ikke vidnesbyrd om bemærkelseværdige gene-
relle forskelle mellem engelske, kontinentale og amerikanske drejebænke.16

Mængden og entydigheden af kildeudsagn om den almindelige univer-
saldrejebænk lader formode at også B&W’s drejebænke fra før århundre-
deskiftet dækkes ind af den almene beskrivelse. Et katalog fra værktøjsma-
skinfabrikken og -forhandleren Nielsen & Winther17 og Vulcan-artiklen (jf.
note 12) om drejebænkene på udstillingen i 1888 giver nogen viden om pris-
niveauet på drejebænke. Størrelsen på en del af B&W’s drejebænke er kendt,
og en sammenligning mellem prisoplysninger og eksempler fra B&W’s ma-
skinpark viser at mange af firmaets drejebænke var ret dyre i forhold til deres
størrelse. Med forbehold for mulig medregnen af særligt tilbehør og forskelle
på maskinpriser med og uden fragt tyder tallene på at B&W’s maskiner var af
ret høj kvalitet, i hvert fald ikke ringere end det var normalt i tiden. Tenden-
sen til relativt høj pris var imidlertid kun entydig inden for den nyere del af
maskinparken.18

Hovedparten af drejebænkene var universalmaskiner, men der var også
specialtyper, f.eks. plandrejebænke og horisontaldrejebænke (dvs. med verti-
kal spindel), også kaldet ‘boremøller’. I kategorien drejebænke er inkluderet
et antal ‘skrueskæremaskiner’, dvs. specialmaskiner til produktion af skruer.19

Endelig var der et, i begyndelsen meget lille, antal revolverdrejebænke, dvs.
med en værktøjsholder der på én gang rummede flere opspændte værktøjer.
Disse kunne efter tur hurtigt bringes i eksakt samme position som blev be-
nyttet ved det foregående emne. Derved kunne en cyklus af arbejdsopera-
tioner med adskillige tempi gentages uden at skulle indstille værktøjerne for
hvert nyt emne.



PRODUKTIONSTEKNOLOGI

159

En opdeling af drejebænkene på tre undergrupper viser (tabel 6.3) at de om-
talte ‘skæremaskiner’ i hele perioden kun spillede en beskeden rolle.

Antal
Antal, %

Tabel 6.3
Drejebænke på B&W's maskinværksteder 1875-1935,
fordelt på tre undergrupper og på almindelige maskin-
værksteder og centrifugeværksted
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger, jf. appendiks
6.2

Tabel 6.3.A: SAMTLIGE MASKINVÆRKSTEDER

TYPE ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

dreje-
bænke

   73
92.4

114
93.4

142
92.8

 93
68.4

122
93.1

189
85.1

169
71.9

revolver-
drejeb.

  4
 2.6

 36
26.5

  2
 1.5

 24
10.8

 60
25.5

skære-
maskiner

    6
 7.6

  8
 6.6

  7
 4.6

  7
 5.1

  7
 5.3

  9
 4.1

  6
 2.6

Antal i alt    79 122 153 136 131 222 235

Tabel 6.3.B: EKSKLUSIVE CENTRIFUGEVÆRKSTEDET

TYPE ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

dreje-
bænke

   73
92.4

 71
91.0

 71
92.2

71
87.7

122
93.1

189
85.1

169
71.9

revolver-
drejeb.

  4
 4.9

  2
 1.5

 24
10.8

 60
25.5

skære-
maskiner

    6
 7.6

  7
 9.0

6
 7.8

  6
  7.4

  7
 5.3

9
 4.1

  6
 2.6

Antal i alt    79  78  77  81 131 222 235
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Tabel 6.3.C: CENTRIFUGEVÆRKSTEDET ALENE

TYPE ÅR

1885 1895 1905

dreje-
bænke

 43
97.7

 71
93.4

 22
40.0

revolver-
drejeb.

  4
 5.3

 32
58.2

skære-
maskiner

  1
 2.3

  1
 1.3

  1
1.8

Antal i alt  44  76  55

Revolverbænkenes andel svingede kraftigt. I 1905 fandtes de med ét i stort
tal, dog altovervejende på centrifugeværkstedet. I 1915 var der næsten ingen
tilbage, efter afviklingen af centrifugeproduktionen. Eftersom Separator ikke
opkøbte produktionsapparatet, kun selve centrifugeforretningen, har B&W’s
ledelse altså bevidst undladt at integrere denne væsentlige del af produktions-
apparatet i den øvrige fabrik, men i stedet valgt at likvidere det. Dette er et
fingerpeg om at brug af revolverdrejebænke som alternativ til almindelige
drejebænke først og fremmest er et spørgsmål om produktionens mere eller
mindre serielt betonede art, snarere end den er en generel tendens der gælder
for maskinindustrien uanset produkttype.

Revolverdrejebænkene i centrifugeafdelingen var dels af amerikansk fa-
brikat, dels af dansk, nemlig fra den københavnske fabrik Nielsen & Winther.
Nogle af disse maskiner var komplicerede, med mange mekaniserede funktio-
ner og forhåndsindstillingsmuligheder. Efter beskrivelser at dømme var de en
slags kloner af den amerikanske ‘Gisholt’-type der også selv var repræsente-
ret på B&W.20 Maskintypen var af anerkendt høj kvalitet og meget produktiv
til serielle formål. I modsætning til de fleste revolverdrejebænke var de byg-
get til drejning af relativt kraftige emner. Maskintypen var dog ikke af den
grund noget generelt alternativ til den almindelige drejebænk, for især på
grund af den meget kraftige revolverslæde, siddende der hvor pinoldokken
normalt har sin plads, var forarbejdning af lange emner ikke mulig. Dette var
ingen defekt, men en del af det specielle design der gav fordele ved dé særlige
emnetyper som maskinen var beregnet til. De indbyggede muligheder for at
gøre operationscyklusen semi-automatisk og den generelt kraftige udførelse af
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maskinen gjorde den også meget dyr, to til tre gange prisen på en gennem-
snitlig drejebænk af samme størrelse.21 En simplere drejebænk (revolver- eller
almindelig) var billigere i anskaffelse, mere bredt anvendelig og formentlig
hurtigere at lave opstilling på. Den var derfor normalt både arbejdskraft- og
kapitalbesparende ved enkeltstyksproduktion og korte serier. Det generelle
niveau for revolverdrejebænkenes bogførte værdi viser at den nævnte særlige
Gisholt-/ Nielsen & Winther-type ikke var dominerende i denne gruppe, men
dog havde en ret stor vægt blandt centrifugeværkstedets maskiner, og at disse
i det hele taget lå på et højt værdiniveau.22

I 1925 var antallet af revolverdrejebænke atter steget en del, en tendens
der var endnu tydeligere i 1935, denne gang uden at B&W var involveret i
større serielle produktioner der fra lager blev afsat til et anonymt marked.
Produktionen som helhed var imidlertid blevet langt større end tidligere. Den
var nu domineret af dieselmotorer. Selv om disse fandtes i mange størrelser
og varianter, er det nærliggende at forestille sig at mange af de typer enkelt-
komponenter der indgik, efterhånden havde fået et homogent præg, og at der
på dette niveau med fordel kunne produceres i ret store serier. Standardise-
ring i moderne forstand var netop på dette tidspunkt i færd med at slå igen-
nem i industrien (jf. nedenfor). Kategorien revolverdrejebænke, sådan som
jeg har rubriceret de fundne data, omfatter i 1935 for første gang et antal hel-
og halv-’automater’, dvs. maskiner hvor ikke alene forarbejdningen foregik
ad rent mekanisk vej, men også igangsættelsen af maskinens operationer og
overgangen til næste sekvens i cyklusen, evt. også overgangen fra færdig-
gørelsen af et emne til påbegyndelsen af et andet.23

Revolverbænkens teknik og arbejdsproceskritikken (ekskurs)
Revolverdrejebænke og ‘automater’ stod som sagt for en svingende, men i det
lange løb stigende andel af maskinparken. Det er det mest synlige eksempel
på hvordan der inden for en stor hovedtype af maskiner skete en større for-
skydning mellem undergrupper. Fænomenet forekommer at være et godt
udgangspunkt til at drøfte hvorvidt der i udviklingen kan spores tendenser til
‘dekvalificering’ af maskinarbejdet, jf. kapitel 1, s. 23. Især i det omfang
revolverdrejebænke o.l. var en funktion af behovet for at udføre ekstremt
lange serier eller selv kortere, men indbyrdes ensartede serier, må man for-
vente at monotoni, manglende alsidighed i aktivitetsmønsteret og ergonomi-
ske ulemper ved stadig gentagelse af de samme greb har trukket i retning af
dårligere fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Revolverdrejebænken gør ikke tingene ‘af sig selv’ som nogle måske tror.
Dens princip er at værktøjsholderen kan rumme flere værktøjer på en gang,
og at disse, et ad gangen, meget hurtigt og sikkert kan bringes i en på forhånd
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defineret og indstillet udgangsposition og derefter føres til et bestemt punkt
ad en bestemt bane, defineret ved en form for mekanisk ‘stop’ for maskinslæ-
dens vandring. Revolverbænken adskiller sig ikke derved grundlæggende fra
den almindelige drejebænk. Faktisk er den drejelige multi-værktøjsholder
blevet tilpasset og overført til den almindelige drejebænk.24 Det er jo i det
hele taget værktøjsmaskinens væsen og eksistensberettigelse at værktøjet kan
føres med større både kraft og præcision end med hånden alene. Revolver-
drejebænken kræver, ligesom den almindelige drejebænk, en såkaldt ‘opstil-
ling’ hvor de nødvendige værktøjer monteres og indstilles. De egentlige ar-
bejdsprocesser på maskinen er efter sagens natur mekaniserede i et eller andet
omfang, men menneskelige arbejdsfunktioner som overvågning, stik-
prøvekontrollering og om nødvendigt justering af de først foretagne ind-
stillinger findes ved brugen af enhver værktøjsmaskine.

Revolverdrejebænken blev oprindelig udviklet i USA fra 184525 og er et
godt eksempel på amerikanernes overtagelse af det udviklingsmæssige initia-
tiv. Revolveranordningen var en måde at afkorte operationstiderne på der især
passede godt til ret små emner fremstillet i stort antal, f.eks delene i mange af
de produkter der var stor afsætning af på det særlige amerikanske marked:
håndvåben, symaskiner, m.m.

Ved udførelse af flere ens genstande på drejebænk kan man vælge at udfø-
re alle eller i det mindste adskillige operationer i samme opspænding. Dette
kræver at de til jobbet nødvendige værktøjer successivt udskiftes med hinan-
den hver eneste gang et nyt emne bearbejdes. Man kan også nøjes med kun at
opsætte/indstille hvert værktøj én enkelt gang, hvilket til gengæld kræver at
hvert emne sættes op og tages ned lige så mange gange, som der er forskellige
værktøjer. Begge måder kan være fordelagtige, afhængigt af den konkrete
opgaves karakter. Revolverprincippet er simpelthen en teknisk rationalisering
af den første metode. Den gennemsnitlige indstillingstid pr. cyklus reduceres
drastisk. Tidsforbruget til den grundlæggende opstilling af værktøjer på ma-
skinen ved jobbets igangsættelse bliver dog ikke mindsket, snarere øget, hvil-
ket er årsagen til at en vis seriestørrelse er påkrævet for at metoden kan udlø-
se en samlet tidsbesparelse.

Efter udviklingen i den nordamerikanske sammenhæng bredte ideen sig til
resten af verden. Hos danske Nielsen & Winther var revolverdrejebænken en
standardartikel senest fra 1880.26

Om revolverdrejebænken teknisk set var en radikalt anderledes maskinty-
pe, eller, som jeg her hævder, blot en af yankee ingenuity runden variant af
drejebænken, kan måske, i den arbejdsproceskritiske sammenhæng, betragtes
som mindre vigtigt hvis dens indførelse under alle omstændigheder betød
dehumanisering af arbejdet ved maskinerne. Pointen er imidlertid at dette
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ikke nødvendigvis var resultatet. Den tekniske forståelse af revolverdreje-
bænkens princip kan ikke i sig selv afklare spørgsmålet, men den kan give et
mere kvalificeret vurderingsgrundlag. I den traditionelle historiske forståelse
af fænomenet er man tilbøjelig til at fiksere ensidigt på det amerikanske ud-
gangspunkt: storserie- eller masseskalaen, samt den relative mangel på faglært
arbejdskraft. Også ved århundredeskiftet var man i industrielle kredse (på
begge sider af klasseskellet) optaget af at nye maskintyper kunne indebære
øget mulighed for at bruge ufaglært arbejdskraft ved maskinerne.27

Med dette udgangspunkt ignorerer man imidlertid at revolverdrejebænken
teknisk set kan være fordelagtig også ved fremstillingen af relativt små serier,
når blot arbejdsopgaven egner sig godt til bearbejdning i én opspænding frem
for flere. I sådanne situationer er sammensætningen af opstillingsarbejde og
den derefter følgende udførelse ikke dekvalificeret og monotonipræget sam-
menlignet med andet maskinarbejde.

På den anden side gælder det også at arbejdsopgaver hvor der benyttes
almindelig drejebænk, sagtens kan tænkes at falde i meget store serier hvor
arbejdet bliver stærkt repetitivt, og hvor der, såfremt de enkelte operationer
ikke er synderligt krævende, med fordel kan anvendes ufaglært arbejdskraft.

Det første af de to argumenter forstærkes når man foruden revolverprin-
cippet i dets grundform (den rotérbare værktøjsholder) inddrager mere eller
mindre automatiske maskiner. Opstillingen på sådanne maskiner forbliver et
højt kvalificeret arbejde. Hvis automatiseringen når et vist niveau, bortfalder
de fleste af de mere monotone betjeningsfunktioner, mens opstillingsarbejdet
under alle omstændigheder bliver tilbage. Nettoresultatet af denne proces
bliver ikke dekvalificering, snarere det modsatte.

Konklusionen er at det først og fremmest er det produkt og især produkt-
antal der skal fremstilles, snarere end den benyttede maskintype, der be-
stemmer arbejdets kvalitet når talen er om drejning og spåntagende bearbejd-
ning i det hele taget. Ensidigt og repetitivt arbejde forekommer utvivlsomt og
har altid gjort det, men er ikke pr. definition hverken hovedreglen eller enty-
digt knyttet til bestemte former for værktøjsmaskiner. Når egentlig massepro-
duktion optræder, er faren for dekvalificering af arbejdet utvivlsomt til stede,
men en medfølgende tendens i retning af mekanisering af alt andet end opstil-
lings- og overvågningsarbejde kan dæmpe væksten i de  ‘dårlige’ arbejds-
pladsers andel af det samlede antal.

Spørgsmålet om betydningen af de tekniske arbejdmidlers udformning er
ikke længere så fremtrædende som tidligere i forskning vedrørende arbejds-
processens sociologi og historie. Det er imidlertid ikke endeligt afklaret, blot
nedprioriteret i erkendelse af at det er for ensidigt et grundlag at bygge en
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samlet forståelse på. Da jeg mener at ovenstående teknisk anlagte betragtning-
er er nye i sammenhængen, har jeg tilladt mig denne lille digression.

Forandringen af den almindelige drejebænk: skærende værktøj
Den almindelige tendens i drejebænkens teknologiske udvikling var at den
blev hurtigere, såvel under spåntagningsprocessen som under indstilling og
betjening. Ved den normale situation, hvor én mand betjente én maskine, var
dette ensbetydende med en tilsvarende stigning i arbejdsproduktiviteten.28

Hurtigere spåntagning var afhængig af nye værktøjsmaterialer. Allerede
ved det 18. århundredes slutning var man i besiddelse af det samme materiale
til drejestål som også 100 år senere var det almindeligste: ulegeret kulstofstål
som kunne hærdes og anløbes.29 Ved rigtig behandling og anvendelse var det
et godt materiale, let at forme og efter hærdningen og anløbningen hårdt og
slidstærkt. Det kunne endvidere afhærdes, omsmedes og hærdes påny. Pro-
blemet var ikke drejestålet, men manglen på sådanne maskiner der egnede sig
til at drage fuld nytte af det glimrende materiales egenskaber. I løbet af år-
hundredet var det imidlertid stålet der mere og mere blev en teknologisk fla-
skehals. Man blev i stand til at konstruere maskiner der tålte meget store
belastninger og næsten kunne foretage enhver spåntagende arbejdsoperation
på et højt mekaniseringsniveau. Incitamentet til at finde bedre værktøjs-
materialer voksede som en funktion af dels selve behovet, dels de generelle
fremskridt inden for legeringsteknikken.30

Problemet var ikke løst ved at øge stålets dimensioner, for det var mere et
spørgsmål om varmebestandighed end om brudstyrke. Selv det mest solide og
rigtigt tildannede kulstofstål kan kun tåle at arbejde ved en relativt lav skære-
hastighed før friktionen opvarmer området omkring æggen til så høj en tem-
peratur at skæret afhærdes og øjeblikkelig bryder sammen. Skulle der ske
nogen væsentlig forbedring af skæreøkonomien, var et nyt materiale påkræ-
vet, og et sådant fremkom da også i midten af det 19. århundrede i form af det
såkaldte mushet-stål, som med en stor tilsats af især wolfram og mangan var
det første højtlegerede hurtigstål. Ved bearbejdning af almindeligt middel-
hårdt stål kunne det anvendes ved skærehastigheder der lå ca. 50% højere end
det traditionelle ulegerede kulstofstål eller forskellige lavtlegerede sorter.
Stålet fik betydelig udbredelse selv om det var et problem at det ikke kunne
afhærdes effektivt og derfor ej heller omsmedes og genhærdes.31

F.W. Taylors og Maunsel Whites high speed-legering, som blev præsente-
ret for offentligheden på verdensudstillingen i Paris, år 1900, var resultatet af
et mangeårigt forsøgsarbejde og et led i den bredere strøm af bestræbelser på
at finde bedre legeringer til værktøjsstålene. Ikke desto mindre var det en
sensation. Legeringen mindede om mushet-stålet, men som en væsentlig for-
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skel var kromindholdet betydeligt større. Metallurgen White og ingeniøren
Taylor (den senere så kendte management-profet) var begge ansat i en af de
store amerikanske stålkoncerner og havde her rig anledning til at eksperi-
mentere både i laboratoriet med selve legeringen og med den systematiske
afprøvning af resultaterne på maskinværkstedets mange drejebænke. Konse-
kvensen af det nye ståls egenskaber var at skærehastigheden ved skrub-
arbejde (fjernelse af så meget materiale som muligt på kortest mulig tid) kun-
ne øges med i hvert fald 200% og endnu mere under gunstige forhold. I lig-
hed med kulstofstålet kunne det nye hurtigstål afhærdes. Legeringen var ikke
patenteret, men man forsøgte at holde konkurrerende fabrikanter væk ved
ikke at offentliggøre dens sammensætning. Fabrikationshemmeligheden blev
imidlertid brudt, og materialet fik en hastig udbredelse i hele verden, således
også i Danmark.32

I slutningen af 1920’erne markerede fremkomsten af brugbare hård-
metaller, første gang i Tyskland med Krupp-Essens Widia (akronym for Wie
Diamant), et nyt kvalitativt spring i værktøjsteknologien. Hårdmetal var hård-
ere og endnu mere varmebestandigt end hurtigstål, og skærehastigheden kun-
ne til nogle, men ikke alle typer af arbejde atter øges med op til flere hundre-
de procent. Hurtigstålet var imidlertid mindre sårbart over for slag og vibrati-
oner og lettere at tildanne. Det blev derfor foreløbig ikke fortrængt af hård-
metallet, kun erstattet i en vis udstrækning.33

Drejestålenes større varmebestandighed medførte ikke alene højere ha-
stigheder, men også kraftigere tilspændinger og større spåndybder. Der ud-
viklede sig, med udgangspunkt i F.W. Taylors grundlæggende arbejder, en
systematisk ‘skæreøkonomi’. Det skete via gennemførelse af systematiske
forsøgsserier der skulle fastslå det optimale forhold mellem skærehastighed,
spåndybde og tilspænding til forskellige typer arbejde.34 En af de væsentligste
forskelle mellem Hannovers og Thaulows lærebøger i maskinarbejde for
ingeniørstuderende fra henholdsvis 1904 og 1928 er at den sidste langt over-
går den første i omfanget og kompleksiteten af de afsnit som omhandler de
skærende værktøjer. Værktøjernes udformning blev modificeret. Når værk-
tøjsmaterialerne kunne tåle mere varme før æggen brød sammen, var det for-
delagtigt at gøre ‘ægvinklen’ (den skærende vinkel på værktøjet) større end
det tidligere var blevet anbefalet.35 Derved blev det mekaniske slid på æggen
mindre, med det resultat at tiden mellem stålets omslibninger kunne redu-
ceres, mens friktion og kraftforbrug gik i vejret.

Forandringen af den almindelige drejebænk: konstruktion
Udviklingen af det skærende værktøjs materiale og udformning medførte
stigende krav til maskinernes gennemtræksevne, fart og modstandsdygtighed
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over for belastninger og vibrationer. Nye drejebænke blev derfor bygget både
stivere og solidere end det hidtil havde været tilfældet.36 Mere uklart er det
hvorvidt der umiddelbart skete konstruktive forandringer som følge af de
højere hastigheder. Mange ældre drejebænkes lejekonstruktion kan vel sag-
tens have været af en sådan kvalitet at omløbshastighederne og belastningen
uden videre kunne sættes en del op. Det er dog symptomatisk, pegende i ret-
ning af bedre udførelse af hovedleje m.m., at en del numre i Nielsen &
Winthers store katalog fra 1912 blev betegnet ‘hurtigdrejebænke’, og at dette
i sig selv, dvs. uden øvrige særlige kvaliteter, medførte en relativt høj pris (jf.
appendiks 6.3).

I og med at ‘spåntiden’ blev mindre sammenlignet med ‘håndtiden’, blev
der ekstra anledning til at være opmærksom på betjeningssiden.37 Ved æn-
dring af tilspændingen måtte drejeren tidligere afmontere et antal tandhjul
(‘vekselhjul’) mellem spindelen og ledeskruen/transportakslen og i stedet
anbringe lignende hjul, blot af andre størrelser, for at opnå korrekte udveks-
lingsforhold. Allerede før hurtigstålets fremkomst eksisterede ønsket om at
reducere tidsforbruget ved sådanne omstillinger; den såkaldte nortonkasse
blev patenteret i 1892.38 Den bestod i grove træk af et forskydeligt tandhjul på
en svingbar aksel. Denne modtog sin bevægelse fra de førnævnte ‘vekselhjul’.
Nortonkassen rummede desuden en serie tandhjul i tiltagende størrelse, an-
bragt umiddelbart før og i forbindelse med ledeskruen og transportakslen. Det
forskydelige hjul kunne vha. et håndtag bringes i indgreb med ethvert hjul i
den netop nævnte størrelsesgraduerede serie. På den måde kunne hver kon-
stellation af vekselhjul bag på maskinen producere ikke én tilspænding, men
et noget større antal, rangerende fra lav til høj. Dette register af tilspændinger
kunne omstilles meget hurtigt fordi nortonkassen var let tilgængelig og let at
betjene. Ved almindelig drejning var det tilstrækkeligt til at undgå uafladelige
og tidskrævende skift af vekselhjul. Ved særlige krav om nøje bestemte til-
spændinger, f.eks. i forbindelse med gevindskæring, var det dog fortsat nød-
vendigt at udskifte vekselhjul.

Problemerne med regulering af maskinens fart og indre ud-
vekslingsforhold fandt en mere omfattende og definitiv løsning med den luk-
kede gearkasse. Dette nye udvekslingssystem erstattede bl.a. trappeskiven.
Man kunne nu indskrænke eller helt undvære systemet af drivremme med
tilbehør og enten nøjes med en enkelt rem og en enkelt remskive eller, ved
hjælp af en indbygget elektromotor, fuldstændig sammenbygge kraftmaskine
og værktøjsmaskine. Den lukkede gearkasse var ikke mindre kompliceret end
det gamle system, men kompleksiteten var pakket sammen og gemt af vejen.
Gearkassen var kompakt, betjeningsvenlig og dertil mindre ulykkesrisikabel.
Den blev udviklet uden for værktøjsmaskinindustrien som sådan, men dog i
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en anden metalindustriel branche, hvis teknologiske forhold tenderede at
“konvergere” med maskinbranchens.39 Overførslen af gearkassen fra auto-
mobilet til drejebænken medførte foruden det gamle transmissionssystems
likvidering en tydelig forøgelse af valgmulighederne ved maskinens indstil-
ling og frem for alt en formindskelse af tidsforbruget ved omstilling af maski-
nen.40 Balancen mellem ‘spåntid’ og ‘håndtid’ blev justeret.

Brugen af tandhjul som supplement til trappeskiven kendtes i elementær
form fra det 19. århundredes drejebænke, men teknikken rummede dengang
det problem at tandhjulenes mangelfulde formperfektion medførte stort ener-
gitab, kraftigt slid, vibrationer og støj, i særdeleshed ved hurtig gang.41 I den
indkapslede gearkasse med lukket smøresystem var disse problemer løst ved
hjælp af hærdede, præcisionsslebne tandhjul. Det gav både ringe energitab og
slid og en relativt vibrationsfri gang, selv ved høje hastigheder. En yderligere
formindskelse af transmissionernes krafttab skete ved brug af rulle- og kug-
lelejer, som dog ikke alle steder har kunnet erstatte glidelejerne.42

En kompleks gearkasse indtog altså den gamle trappeskives plads. Antal-
let af disponible hastigheder blev større end med trappeskiven (også selv om
denne, som det ofte var tilfældet, blev suppleret med en enkelt tandhjuls-
forbindelse). De mange tandhjul kunne let forskydes i forhold til hinanden og
dermed indstilles i den rigtige kombination ved betjening af håndtag på ma-
skinens forside. Samtidig med at maskinen kunne køre hurtigere for at udnytte
hurtigstålets egenskaber, bibeholdtes de langsomme hastigheder. Bænkens
effektive anvendelsesområde blev større, eller om man vil, der blev større
mulighed for at anvende korrekte skæredata ved forskellige typer af arbejdso-
perationer, i forskellige materialer og emnetyper samt ved forskellige emne-
diametre.

Norton-kassen blev bibeholdt på den moderne drejebænk, evt. trans-
formeret til en fuldt indkapslet mini-gearkasse, mens de tilbageværende ud-
skiftelige vekselhjul efterhånden i de fleste tilfælde blev erstattet af hjul i
hovedgearkassen, sådan at såvel hastighed som tilspænding kunne reguleres
til et stort antal værdier udelukkende ved betjening af håndtag.43

Elektromotoren begyndte i større omfang at blive benyttet til drift af
værktøjsmaskiner fra slutningen af det 19. århundrede. En fordel ved denne
kraftmaskine var at den kunne bygges kompakt sammen med den enkelte
værktøjsmaskine og derved spare plads, lette flytningen af maskiner, og fjerne
den lokaliseringshæmsko (for både kraner og maskiner) som hovedakslens
faste beliggenhed udgjorde. Det havde endvidere betydning at den enkeltdri-
vende elektromotor kun brugte energi når arbejdsmaskinen kørte, mens der
ved det gamle system spildtes kraft når maskinerne var under omstilling, og i
situationer hvor kun et mindre antal af dem overhovedet var i brug.



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

168

Fordelene ved sammenbygning af kraftkilde og maskine var erkendte i samti-
den. Ikke desto mindre fungerede elektromotoren i den første lange periode af
spredningsforløbet mere som et alternativ til dampmaskinen end som en væ-
sentligt forskellig afløser, idet der sjældent ændredes på princippet om brug af
fælles drivaksel for et større eller mindre antal arbejdsmaskiner.44

I det hele taget tog det lang tid før alle de nævnte forandringer slog igen-
nem i industrien. Det kronologiske forløb belyses i de følgende afsnit.

Kvalitetsforandringer i B&W’s beholdning af drejebænke
Den refererede generelle forandring i drejebænkens teknologiske beskaffen-
hed foreligger ikke meget stærkt belyst for B&W’s vedkommende, men ved
udnyttelse af oplysningerne om maskinernes værdi, kombineret med oplys-
ninger hidrørende fra andre steder, er det ikke desto mindre muligt at føje nye
dimensioner til forståelsen af den nye drejeteknologis diffusion. Overvejel-
serne over diffusionens hastighed og rytme kan ved inddragelse af B&W’s
store maskinpark gives et kvantitativt belæg.

Sammenligner man de maskiner der blev vist i Nielsen & Winthers kata-
log fra 1912, finder man en tydelig overensstemmelse mellem teknisk udvik-
lingsgrad og pris (jf. appendiks 6.3). Dette giver ikke anledning til undren,
eftersom den mere robuste udførelse, den bedre evne til at tåle høje omdrej-
ninger og de forskellige nye transmissionselementer er faktorer som til-
sammen eller hver for sig trækker i retning af øget materialeforbrug og/eller
højere forarbejdningsgrad. Prismateriale fra Nielsen & Winther viser da også
at prisen på en traditionel drejebænk, uden teknologiske modifikationer, faldt
noget i tiden mellem 1880 og 1912.45

Den stigning i B&W-drejebænkenes gennemsnitsværdi der skete mellem
1895 og 1915 (jf. tabel 6.4), skyldes derfor ikke generelt stigende priser på
værktøjsmaskiner af homogen kvalitet. En del af stigningen kan formentlig
tilskrives at der kom flere store maskiner; væksten i maksimums- og gennem-
snitsværdi var gennemgående større end i medianværdi, idet det dog var om-
vendt i perioden 1905-1915. Men ud fra en almen betragtning er det usand-
synligt at der mest lå en stigning i maskinernes størrelse bag deres stigende
værdi. På fabrikker hvor der fremstilles svært maskineri, vil de enkelte ar-
bejdsmaskiner nemlig kun for en mindre dels vedkommende ligge størrelses-
mæssigt langt over branchens ‘normale’ niveau. Det skyldes at selv det største
maskineri langt hen er bygget op af komponenter der kan bearbejdes på
værktøjsmaskiner af standardstørrelse.

Det er tidligere vist at der skete en ganske stor udskiftning af kapitalappa-
ratet lige omkring og efter århundredeskiftet. Stigningen i maskinernes værdi
kan udmærket underbygge at der foruden en simpel erstatning af udslidt ka-
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pital også skete en  kvalitetsforandring i materiellet. Det gælder især perioden
1905-1915, jf. tabel 6.4, 3. og 5. række. Tallene markerer dog langtfra at de
nye drejebænke i et og alt var af det moderne system. Den formentlig mest
avancerede drejebænk på det danske værktøjsmaskinmarked i 1912, en “hur-
tigdrejebænk” med lukket gearkasse og nortonkasse kostede godt 200% mere
end en i alle henseender gammeldags drejebænk af samme størrelse, mens
andre hurtigdrejebænke, med lidt færre, men stadig adskillige moderne træk,
lå på ca. det dobbelte af den traditionelle maskines pris (jf. appendiks 6.3).

Tabel 6.4
Bogførte værdier for drejebænke på B&W’s maskinværk-
steder 1895-1925  (ekskl. centrifugeværkstedet og ekskl.
revolverbænke og skæremaskiner).

År Gnmsn. Median Maksi-
mum

1895 4657 2420  29000

1905 5884 2500  46500

1915 5529 2925  46500

1925 9933 2700 212870

1915 (28 drejebænke
ud af et ukendt antal
der tilkom mellem
1905 og 1915)

6623 3450  40220

1925 (68 drejebænke
ud af et ukendt antal
der tilkom mellem
1915 og 1925)

10617 3227  74445

Sammenholdt hermed tyder tallene i tabel 6.4 på at ganske mange af de nye
maskiner, især blandt de første efter 1895, fortsat var af traditionel beskaffen-
hed, mens andre indeholdt et mere eller mindre kraftigt islæt af ny teknologi.
Godfrey L. Carden, der som den amerikanske regerings rapportør på værk-
tøjsmaskinområdet besøgte en lang række europæiske maskinfabrikker i årene
lige før 1910, bemærkede da også på B&W at den største gruppe af ameri-
kanske maskiner var købt så tidligt at der endnu ikke i konstruktionen af dem
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var taget højde for at det nye hurtigstål krævede større soliditet, og at dette
indebar nogen ulempe.46

For 1925 registreres væsentligt forhøjede gennemsnitsværdier på B&W’s
drejebænke, mens medianværdien var faldet en smule. Også for dette år kan
der angives værdier for en gruppe maskiner hvis anskaffelse kan dateres til
årene efter den foregående måling (jf. tabel 6.4, sidste række). Der skal tages
forbehold for det stigende prisniveau i tiden mellem 1915 og 1925 og for
kravet om større maskiner til skibdieselmotorproduktionen. End ikke udvik-
lingen mellem 1915 og 1925 lader til at have været præget af en fuld over-
gang til den moderne drejebænkstype, selv ikke i nyinvesteringerne. Den
gennemgående tendens for perioden 1895-1925 var en langsom stigning i den
typiske nyindkøbte maskines værdi. Tendensen er mest overbevisende for
perioden mellem 1905 og 1915, men selv her svarer prisen, vurderet i forhold
til niveauet i 1895, ikke til den meget betydelige forskel der hos Nielsen &
Winther var mellem prisen på den traditionelle og den allernyeste teknologi.

Der er grund til at formode at den største forandring kom efter 1925. For
1935 kan de bogførte værdier på grund af ændret regnskabspraksis ikke bru-
ges til at foretage en vurdering på samme grundlag som de tidligere. Det er
dog bemærkelsesværdigt at betegnelsen ‘hurtigdrejebænk’, et signal om ny
teknologi, i listerne fra 1935 forekom i stort tal, hvorimod betegnelsen ikke
blev brugt i 1925.

Der eksisterer desuden en anden B&W-kilde der er i stand til for perioden
efter 1932 at give et tydeligt billede af en udvikling hvor værdiniveauet blev
markant højere end tidligere. I en liste over afskrivninger foretaget i 1947 og
1948 angives maskinernes originalpris.47 Eftersom afskrivningerne skete med
7% p.a., dvs. at der efter 14 år ikke var mere at afskrive, kan man slutte at
hver maskine må være anskaffet tidligst i 1933. 33 drejebænke48 havde en
gennemsnitspris på 20425 kr. og en medianpris på 18255 kr. Disse priser er
så høje at der antagelig har været et betydeligt islæt af store maskiner, men
med så mange maskiner som 33 synes det også meget muligt at priserne gene-
relt, størrelsen ufortalt, var steget til et højt niveau.

Der er kun få prisangivelser på konkrete, teknisk specificerede drejebæn-
ke for denne periode, men et pejlepunkt kan dog opnås ved hjælp af den ne-
derste post i tabel appendiks 6.3.1, en maskine fra 1952. Der er tale om en
ganske konventionel drejebænk, men udstyret med alle de tidligere nævnte
nye faciliteter, inkl. egen indbygget elektromotor, og generelt med et moder-
nitetspræg som man ikke finder magen til før efter 1930. Prisen på knap
14000 kr. for en drejebænk fra 1952 af størrelsen 8" svarer, efter det almin-
delige prisniveau for industrivarer, til ca. 3000 kr. i årene omkring 1912.
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Dette er mindre end den maskine der dengang kom tættest på gennemført ny
teknologi, men det er fortsat en høj pris sammenlignet med de traditionelle
maskiner anno 1912. Det er helt efter forventningerne at teknologien i løbet af
40 år blev både yderligere forbedret og en del billigere. Men prisfaldet skete,
her som i andre tilfælde, inden for den nye generation af teknologi og over en
lang periode, dvs. eksemplet fra 1952 underbygger til fulde at de nye kvali-
tative tekniske karakteristikas stigende dominans medførte højere priser pr.
maskine.

Det samlede billede der fremtræder ved udnyttelse af oplysningerne om
antal og værdi på B&W’s beholdning af drejebænke, er at de maskiner der
blev anskaffet i de første par årtier efter århundredeskiftet, inkorporerede
nogle, men slet ikke alle de træk der særligt forbindes med det 20. århundre-
des klassiske drejebænk, set i modsætning til den maskine der var typisk i det
19. århundrede. Forandringen var endnu meget ufuldkommen; ikke alle de
nye teknikelementer var slået igennem eller overhovedet færdigudviklede;
drejebænken havde ikke som teknisk system fundet sin balance. Efter et min-
dre ryk ca. 1905-1915 tog udviklingen først for alvor fart efter 1925. I samme

Figur 6.4
Importpriser for maskiner til bearbejdning af metaller 
1910-1939, sammenlignet med det generelle prisniveau 
for industrivarer
Kilde: Statistisk Tabelværk V,D 
(udenrigshandelsstatistikken)
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retning peger det eneste overleverede berettende udsagn om forskellen på
værktøjsmaskiner efter det ældre og det nyere system. Det består af en ud-
talelse fra en af B&W’s værkstedsfunktionærer der i 1937 blev interviewet
om de værkstedsmæssige forhold under bygningen af “Selandia”-motorerne
25 år tidligere: “...der var hverken Ba-ordre eller telefoner, vilde man tale
med en kollega i en anden Afdeling, maatte man gaa til ham. Men Drejebæn-
kene løb jo heller ikke saa stærkt dengang, saa et Arbejde blev ikke saa
hurtigt færdigt, og derved kunde det overkommes”.49

De stigende priser, forbundet med mere komplekse og avancerede værktøjs-
maskiner i forbedret udførelseskvalitet, kan også iagttages gennem udenrigs-
handelsstatistikken. Fra 1934 findes oplysninger specielt vedrørende dreje-
bænke (jf. tabel appendiks 6.3.2). Ligesom ved de af B&W’s maskiner der
blev købt efter 1933, ses et prisniveau pr. maskine der ligger væsentligt høje-
re end det der fandtes i 1912.50 Figur 6.4 viser hvordan prisen pr. ton på ma-
skiner til forarbejdning af metaller steg i en grad der tydeligt overgik den
almindelige prisudvikling.

Figur 6.5
Import af maskiner til bearbejdning af metaller 
1910-1939, målt i faste priser og i tons
Kilde: Statistisk Tabelværk V,D 
(udenrigshandelsstatistikken)
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At fastslå mængdeudviklingen for importen ved direkte at deflatere im-
portsummerne i løbende priser med et generelt udtryk for prisudviklingen på
industrivarer forekommer at være en rimelig fremgangsmåde hvis man mener
at de stigende priser udtrykker en stigende forarbejdningsgrad og stigende
teknisk-økonomisk brugsværdi. Ved denne fremgangsmåde fås et resultat
hvor maskinimporten efter 1910 var tydeligt stigende, især i 1930’erne (jf.
figur 6.5). Mellemkrigstiden var efter denne tolkning både en periode hvor
der skete en stor kvalitativ teknologisk forbedring inden for værktøjsmaskiner
og en betydelig spredning af denne nye teknologi i kraft af relativt høje im-
porttal.51

Dette billede dannet på antals- og prisoplysninger, altså på et kvantitativt
grundlag, er i god overensstemmelse med det kvalitative indtryk man får af
kataloger, bøger og artikler. Nielsen & Winthers katalog fra 1912 præsenterer
som nævnt en lang række drejebænke af mere eller mindre moderne tilsnit,
rangerende fra den gammeldags type til en moderne ‘hurtigdrejebænk’ med
gearkasse og nortonkasse. Indbygget elektromotor forekommer dog endnu
ikke,52 og antallet af hastigheder og tilspændinger der kan indstilles vha.
gearkasse m.m., er endnu ret lille, set i forhold til senere maskiner. I 1917
vises i Nielsen & Winthers jubilæumsskrift den aktuelle standardmodel.53

Den har nortonkasse, og dens designdetaljer og almindelige dimensionering
forekommer moderne og i overensstemmelse med kravene om evne til at
modstå kraftigere belastninger end det foregående århundredes maskiner. Den
har imidlertid hverken gearkasse eller indbygget motor. Firmaet V. Löweners
model fra 1918, “Præcisionshurtigdrejebænken V.L.225”,54 havde også trap-
peskive, men det gammelkendte enkle gear var nu blevet fordoblet, sådan at
der kunne veksles mellem tre hastigheder mod tidligere to uden at flytte no-
gen remme. Samme træk var indført hos Nielsen & Winther i 1921.55 Danish
Machine Company’s ‘Big America’ i 1924 havde som tidligere nævnt (note
40) gearkasse med 16 hastigheder, men endnu ikke indbygget motor, og der
skulle veksles hjul hvis der skulle skæres metriske gevind.

Det første tydeligt dokumenterede eksempel på en drejebænk med fuldt
udbygget moderne system, dog endnu ikke med fuldt indkapslet nortonkasse,
er fra Løweners katalog fra 1934.56  Det første eksempel på systematisk tek-
nisk faglitteratur hvor den færdigudviklede moderne drejebænk beskrives som
en selvfølgelig, men endnu ny standard er E.K. Henriksens værk fra 1944.57

Grundlaget for at sammenligne denne delundersøgelses resultater med
udviklingen i andre lande er meget sparsomt. Til støtte for de fremførte hy-
poteser kan man citere Friedrich Schwerds tyske lærebog Spanende Werk-
zeugmaschinen fra 1956. Her hedder det at man før 1919 endnu var usikker
på anvendelsen af gearkasser og elektrisk enkeltdrift. De forøgede investe-
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ringsomkostninger blev betragtet som et problem, ikke mindst fordi disse nye
elementer endnu ikke kunne betragtes som færdigudviklede, teknisk velud-
viklede og driftssikre. Man var derfor tilbøjelig til enten at nøjes med at ind-
føre dem i situationer hvor fordelene tydeligt opvejede ulemperne, eller at
udvise generel tilbageholdenhed.58 Dette bidrager til at forklare hvorfor den
allerede i 1912 hos Nielsen & Winther forefundne maskintype var så længe
om at slå igennem i det almindelige udbud. Endvidere beskriver Schwerd i
detaljer hvordan drejebænken fandt sin (for denne generation af maskiner)
færdige udformning mellem 1920 og 1950.59 Desværre skelnes der ikke mel-
lem forskellige faser i dette forløb, men til gengæld oplyses at der ikke blot
var tale om en tilpasning og afbalancering af de enkelte komponenter i for-
hold til hinanden, men også en generel højnelse af drejebænkens tekniske
udførelse mht. materialevalg, design og præcision i forarbejdningen af dens
dele. Dette er også kendt fra anden side, nemlig gennem de kvalitets og per-
formance-normer der i mellemkrigstiden blev udviklet af den tyske ingeniør-
professor Georg Schlesinger, og som også i andre lande blev anerkendt som
målestokken for effektive og tidssvarende maskiner.60

Fræsemaskiner
Mængden af fræsemaskiner på B&W voksede, når der tages hensyn til både
antal og værdi,61 kraftigere end nogen anden gruppe maskiner (jf. tabel 6.2).
Fræsemaskinen udviklede sig fra en relativt specialiseret maskintype til en af
det almindelige maskinværksteds mest benyttede og uundværlige maskiner til
en lang række formål.

Princippet i fræsning er - omvendt i forhold til drejning - at det skærende
værktøj anbringes på den roterende spindel og modtager maskinens hovedbe-
vægelse, mens arbejdsstykket anbringes på maskinslæden og i lineær bevæ-
gelse (‘tilspænding’) føres frem mod det skærende værktøj. Dette er normalt
af en særlig type, der imidlertid findes i mange forskellige varianter. De kal-
des under et ‘fræser’ eller ‘fræsere’ og er kendetegnet ved at have to eller
flere skærende ægge. Værktøjet kan dog også være af anden type, f.eks. et
spiralbor eller et ‘stål’, nogenlunde som på drejebænken. Ved fræsning kan
man i en flade, denne være sig plan eller krum, frembringe aflange fordybnin-
ger af vilkårlig længde, hvis form nøjagtigt svarer til det skærende værktøjs
profil (f.eks et spor i en aksel eller mellemrummene på et tandhjul). Man kan
også bearbejde plane flader på emner der umuligt eller kun med vanskelighed
og ulempe lader sig anbringe i en roterende opspænding (f.eks. aflange gen-
stande eller nøglefladerne på en møtrik).

Fræsemaskiner havde, endda i ret modne og avancerede udformninger,
været kendt i Europa allerede i første halvdel af det 19. århundrede,62 men det
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var behovene i den begyndende amerikanske masseproduktion af varer som
ure, våben m.v. der for alvor accelererede maskintypens udvikling og ud-
bredelse. Den moderne maskinindustrielle fræsemaskines urtype var den af
Brown & Sharpe Company byggede model fra 1862. Den oprindelige hensigt
med den var at kunne fræse spiraler (disse var tidligere blevet filet), men
allerede under konstruktionsarbejdet blev det erkendt at anvendelsesmulig-
hederne var langt større.63 Fra 1875 byggede Brown & Sharpe lignende ma-
skiner til bearbejdning af større emner. Karakteristisk for de nyere amerikan-
ske fræsemaskiner, i modsætning til de ældste kendte varianter, var bl.a. at de
var ‘universalmaskiner’, dvs. indstillelige på en sådan måde at bearbejdning
kunne finde sted fra alle mulige vinkler.

B&W’s første fræsemaskine blev anskaffet i 1849. Formålet var at kunne
fræse tandhjul.64 I de følgende ca. 50 år voksede antallet af denne maskintype
kun langsomt (jf. tabel 6.2). Mellem 1895 og 1905 indtraf et spring i udvik-
lingen, men det vedrørte især centrifugeafdelingen: Ud af 35 fræsemaskiner
hørte de 22 til her. På de øvrige maskinværksteder voksede bestanden fra 6 til
13 mellem 1895 og 1905. Dette var ganske vist en fordobling, men først i det
næste årti, frem til 1915, kom det store spring i antal på den almindelige ma-
skinfabrik. Fræsemaskinerne var nu en af de dominerende typer; man bemær-
ker i særdeleshed at deres værdi steg endnu mere end deres antal.

Forløbet af fræsemaskinens indtrængen på B&W’s værksteder stemmer
overens med den almindelige opfattelse af maskintypens historie. I det 19.
århundrede var det skærende værktøj den afgørende flaskehals for en effektiv
udnyttelse af maskinen. Problemet var langt mere graverende end på dreje-
bænken, for selv om stålet også her var det sårbare punkt, kunne det dog trods
alt ret let og billigt slibes op eller smedes om når det var slidt. En fræser var
langt mere kompleks i faconen og derfor vanskelig og dyr at fremstille og
vedligeholde.65 Endnu manglede dertil egnede slibemaskiner (jf. nedenfor). I
det begrænsede omfang det kunne betale sig at benytte fræsemaskiner, nemlig
til de specielle formål hvor bearbejdningsmetodens princip var klart teknisk
overlegent, skånede man det dyre værktøj ved at benytte meget lave skæreha-
stigheder. Der var tilbøjelighed til at fræserne blev lavet med en meget fin
fortanding (mange tænder) for at skæreprocessen ikke skulle belaste den
enkelte tand for meget.66 Denne hensyntagen gjorde imidlertid også tænderne
for små til at have rigtig gode skæreegenskaber. Systemet var med andre ord
fastlåst. Det var endnu ikke fordelagtigt at benytte fræsning ved bearbejdning
af større flader.

Selv i USA, hvor fræsemaskinen var mest udbredt, skete der kun lang-
somme fremskridt i retning af at forbedre værktøjets udformning og øge ma-
skinernes størrelse. Det var formentlig de forbedrede stålkvaliteter til værktøj
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der medførte at man fra midten af 1890’erne for alvor begyndte at bygge
kraftige fræsemaskiner. Det skete altså allerede inden det definitive gennem-
brud på materialeområdet i 1900. Spredningen af de kraftige maskiner tog fart
efter århundredeskiftet.67 Det er refleksen af dette man også ser i tallene for
B&W’s beholdning. De mange fræsemaskiner på centrifugeværkstedet, hvor
der blev lavet mindre emner i serieproduktion, gik forud for fræsemaskinens
almene gennembrud. Endnu var den mest egnet til hvad man kaldte ‘masse-
arbejde’. Systematiske undersøgelser af hvordan man kunne optimere fræse-
rens udformning og skæreøkonomi førte fra 1904 til kraftig øgning af spåny-
delsen.68 Et synligt tegn på dette er at flere fræsere nu fik den velkendte grove
fortanding. Skærehastigheden var blevet så høj at der ikke længere var behov
for at fordele emnets tilspænding på mange enkelte tænder. Da om-
drejningstallet var større - ved en given diameter på fræseren - kom den en-
kelte tand til at passere forbi og tage spån flere gange pr. tidsenhed end det
før havde været tilfældet. Tænderne kunne derfor gøres større og i det hele
taget få en udformning så de blev mere robuste og fik bedre skæreegenskaber.
Dermed øgedes både hastigheder og tilspændinger formentlig endnu mere.

Disse generelle forbedringer i ydelse var baggrunden for at fræsemaski-
nen, ikke kun på B&W, men i maskinindustrien som helhed fik stærkt øget
betydning. Tallene fra B&W viser specielt hvordan fræsemaskinerne ikke blot
blev relativt flere, men også relativt større, idet typens andel af den bogførte
værdi steg meget mere end dens andel af antallet. Dette var en følge af at
brugen ikke længere mest var reserveret særlige faconarbejder o.l., men ind-
gik i de sværere bearbejdningsprocesser hvor store mængder materiale skulle
fjernes. For B&W blev dette en hel specialitet idet civilingeniør Christen
Overgaard, ansat i firmaet fra 1902 og fabriksdirektør fra 1919 til 1933, stod
for konstruktionen af flere meget store fræsemaskiner, særligt beregnet til de
sværeste dele af de store dieselmotorer.69 Disse konstruktioner blev patenteret
og rettighederne solgt videre til et tysk værktøjsmaskinfirma i form af en
byggelicens.70 Også nogle af de største drejebænke, til skrubbearbejdning af
motorakslerne, var af Overgaards konstruktion.71

Udformningen af fræsemaskinerne ser ud til at have fulgt nogenlunde det
samme udviklingsmønster som drejebænkene, hvilket ses dels af den værdi-
mæssige udvikling på B&W, dels gennem forskelligt billedmateriale.72 Ret
simple, groft udseende maskiner med trappeskiver og remtransmissioner blev
i tiden frem til midten af det 20. århundrede afløst af robuste, meget højt
forarbejdede, gennemdesignede modeller med hurtige og alsidige indstillings-
muligheder. En amerikansk maskine (firmaet Cincinnati) fra 1920 er det før-
ste danske eksempel jeg har kunnet finde, hvor der kun er en en enkelt ydre
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remskive, mens øvrige transmissioner, til forandring af hastighed såvel som
tilspænding, sker over håndtagsbetjente interne gearmekanismer.73

Slibemaskiner og øvrige spåntagende maskiner
Slibemaskinens virkemåde er noget anderledes end de øvrige spåntagende
maskiner der skildres i dette kapitel, idet den ikke skærer vha. et enkelt større
værktøj af stål, men gennem talløse mikroskopiske, skarpe og hårde materi-
alekorn der stikker frem fra slibeskivens overflade. Slibeskiverne var først
fremstillet af naturligt forekommende sten (smergel eller kvarts), men blev
senere lavet af syntetiske stenarter som karborondum. Det var den første,
meget gamle type der stadig blev brugt i maskinindustrien i første halvdel af
det 19. århundrede. Slibning blev brugt til skærpning af værktøjer og til gro-
vere finish-arbejder, men ikke til arbejde på præcise mål.74

Præcisionsslibning tog sin begyndelse i USA i midten af 1860’erne. Det
første formål var forskellige smådele til symaskiner. Man kan ud fra alminde-
ligt kendskab til de problemer der optræder under drejning, gætte på at så-
danne emner (med meget lille diameter) har været vanskelige at skære i med
et stål uden at de knækkede eller blev u-runde, mens de fine slibekorn ikke
skabte sådanne problemer. På dette grundlag begyndte man at bygge slibema-
skiner. Det førende firma var i begyndelsen det samme der stod for de vigtige
amerikanske innovationer på fræseområdet, nemlig Brown & Sharpe. Slibe-
maskinens historie var på flere måder parallel med og komplementær til fræ-
semaskinens. Fra at være bygget til at arbejde med en bestemt, uforanderlig
vinkel mellem slibeskive og emne, kunne slibemaskinen fra ca. 1875 også
fremstilles som universalmaskine, dvs. med svingbar maskinslæde. Foreløbig,
indtil århundredeskiftet, var slibemaskinen kun almindelig i let industri,75 idet
den dog også udgjorde et stort fremskridt inden for værktøjsslibning. Dette
har især betydning i forbindelse med fræsere, der ikke så let kan skærpes på
fri hånd ved en gammeldags fritstående slibesten, men på grund af de mange
skær fordrer præcision og symmetri.76

Den første kraftige produktionsslibemaskine blev konstrueret af Charles
H. Norton i 1900. Maskiner af denne type blev især almindelige i automobil-
industrien og lignende steder hvor større, stærkt præcisionskrævende dele
skulle bruges i stort antal. Derfra blev typen udbredt til maskinindustrien i
almindelighed. Foruden de tidligere nævnte formål anvendes slibemaskinen
især til at slutforarbejde overflader der skal have en meget høj grad af rund-
hed eller planhed, en fin og regelmæssig overflade og en meget stor målnøj-
agtighed. Forudsat selvfølgelig at maskinen er bygget til at arbejde med høj
præcision og stabilitet, er slibeprocessen principielt bedre egnet til at opnå
disse mål end de øvrige maskinelle bearbejdningsmetoder. I praksis har re-
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sultaterne været afhængige af stadig bedre skivetyper og eksperimenteren for
at lære de bedst mulige arbejdsmetoder. Vigtige resultater af denne art blev
offentliggjort i bogform i 1908 og 1915, hvilket fremmede teknikkens udbre-
delse.77

De på B&W i 1875 registrerede slibemaskiner havde ikke eget ma-
skinnummer og blev benævnt “slibesten”. Hvornår slibemaskiner til præcis
forarbejdning af værktøjer og andre genstande begyndte at optræde, er ikke
afgjort alene ved at konstatere at det fra 1885 og fremover var betegnelsen
“slibemaskine” der blev brugt. I alle årene har det nemlig været sådan at en
meget stor del af slibemaskinerne var til frihåndsbrug, dog naturligvis efter-
hånden udstyret med bedre skiver og højere hastigheder. Dette forklarer også
hvorfor slibemaskinerne vedblivende havde en ret lav gennemsnitsværdi set i
forhold til årets generelle gennemsnit (jf. tabel 6.2, forholdet mellem andel af
antal og andel af værdi). Der var ikke som for fræsemaskinernes vedkom-
mende tale om at de overgik til at være typiske, almindeligt brugte produk-
tionsmaskiner. Et tydeligt fingerpeg om slibemaskinernes kvantitativt mindre
iøjnefaldende, men ikke desto mindre vigtige spredning til andre formål end
det oprindelige er derfor maksimumsværdien, hvor man især lægger mærke til
de store spring i 1905 og i 1935.78 Det er atter en gang påfaldende at der var
en antalsmæssig koncentration på centrifugeværkstedet: Ud af 16 slibe-
maskiner i 1895 stod de 9 i denne afdeling, i 1905 var det 17 ud af 30. Af de
to mest værdifulde slibemaskiner i 1905 stod den ene dog på det ‘almindeli-
ge’ præcisionsværksted (3600 kr.), den anden på centrifugeværkstedet (3500
kr.), ligesom der er verbalt vidnesbyrd om at produktionsslibning blev brugt
ved fremstillingen af bl.a. dieselmotorer.79 Mellem 1905 og 1915 var der
(foruden en mindre, men stadig tydelig vækst i maksimumsværdien) en stor
vækst i antallet af slibemaskiner på de almindelige maskinværksteder. Den
største slibemaskine i 1935 havde en, i forhold til tidligere år og de fleste
andre maskiner, endda særdeles høj værdi.

En detaljeret gennemgang af de sidste tilbageværende maskinkategorier
ville ikke tilføje noget væsentligt nyt. Det skal nævnes at boring som arbejds-
proces, efter maskinernes meget jævne andel af antallet at dømme, har haft en
betydelig og konstant betydning på maskinværkstederne (jf. tabel 6.2). Bore-
maskinernes udformning blev forandret efter nogenlunde samme hovedlinier
som de øvrige typer.

Tilbagegangen i gruppen af høvlemaskiner o.l. fra 1895 (jf. tabel 6.2) må
især tilskrives at fræsemaskiner med tiden blev et bedre alternativ. Høvlema-
skiner,80 i deres klassiske form, bestod af et aflangt plan der ved sin horison-
tale vandring frem og tilbage udførte maskinens hovedbevægelse, mens høv-
lestålet var opspændt i et system af maskinslæder der tillod at indstille eller
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tilspænde det i dybden og bredden, sådan at hele den ønskede overflade kun-
ne bearbejdes. En variant var ‘shaperen’, hvor det var værktøjet der udførte
hovedbevægelsen. Det samme var tilfældet i stikkemaskinen, en vertikalt
arbejdende høvl der ved brug af forskelligt hjælpeudstyr var særligt egnet til
bearbejdning af indvendige flader og andre lidt specielle ting. I hvert fald de
to sidstnævnte typer er stadig forholdsvis almindelige på moderne maskin-
værksteder. Høvlemaskinen bidrog under den industrielle revolution af-
gørende til at billiggøre produktionen af maskiner ved at reducere arbejds-
kraftforbruget ved planering af flader, der ikke kunne bearbejdes i dreje-
bænk.81 Værktøjet havde oprindelig den fordel at det var lige så billigt og
robust som drejestålet, mens fræseren var dyr og sårbar. Når der ikke efter
ændringen af dette skete nogen fuldstændig fortrængning, skyldtes det at høv-
ling ved særlige typer arbejde fortsat var den eneste eller bedste mulighed. At
værdien af høvlemaskinerne faldt relativt kraftigere end deres antal, viser at
det især var de største maskiner, til bearbejdning af store flader, der blev
fortrængt.

Støberi og smedeværksteder
Med udgangspunkt i den statistiske opgørelse over maskinparkens skiftende
sammensætning (jf. tabel 6.6) er de mest iøjnefaldende forandringer på sme-
de- og støbeområderne at gruppen ovne og esser først optræder fra 1905.
Dette skyldes ikke at man tidligere savnede midler til smeltning af støbejern
og opvarmning af smedeligt jern og stål, men en blanding af regi-
streringsproblemer og skift i teknologi. For et af smedeværkstedernes ved-
kommende opregnes i de tidlige års regnskabsopgørelsesbøger et antal enhe-
der, hver især kaldet “ild” efterfulgt af et nummer. Det var gammeldags åbne
kulesser, med tilbehør af aftræk, blæsebælge og diverse håndværktøj.

Eftersom B&W først ved moderniseringen omkring 1900 anlagde et stor-
smederi, kan man ikke ensidigt tolke den stærke tilvækst af mere avancerede
ovne, esser og hamre m.v. som en teknologisk forandring i betydningen: me-
kanisering, modernisering eller forbedring af eksisterende tekniske processer.
Der skete en udbygning af fabrikken ved integration af et område hvor man
tidligere havde været afhængig af underleverandører. Disse var oven i købet
udenlandske, sådan at der kunne være forsinkelser og prismæssig og anden
usikkerhed forbundet med leverancerne. Nu blev B&W selv “Nordens eneste
Storsmederi” og gav sig til, foruden egne behov, at levere til fremmede kun-
der, f.eks. store smedede aksler til aftagere i England.82 Dette skal have været
en i sig selv udmærket forretning, hvortil man kan føje at det under alle om-
stændigheder hjalp til at holde anlægget beskæftiget, sådan at kapitaludgiften
ved at garantere sig selv forsyningssikkerhed blev holdt på et acceptabelt
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Antal
Antal, %

Værdi, %

Tabel 6.6
Arbejdsmaskiner o.l. på B&W's smedeværksteder 1875-
1935, typefordeling efter antal og bogført værdi
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger, jf. appendiks
6.2

TYPE ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

sakse,
lokke-
mask. o.l.

    3
12.0
24.3

  5
14.7
15.3

  4
10.3
 8.0

  2
 3.2
 4.5

  4
 4.9
 3.5

  9
  8.6
 4.7

 15
11.2
 9.0

bukke-
maskiner

 1
 2.9
10.7

 1
 2.6
 9.6

  3
 4.8
 7.5

   3
 3.7
 2.3

  5
 4.8
 2.2

10
  7.5
 9.3

valser     1
 4.0
 5.2

  2
 5.9

 10.8

  2
5.1
 9.7

  2
 3.2
 5.5

  3
 3.7
 4.4

  4
 3.8
 3.1

  5
 3.7
 2.5

hamre,
presser
o.l.

    3
12.0
26.2

 6
17.6
30.0

  6
15.4
26.9

 18
29.0
47.8

 19
23.2
57.8

 17
16.2
43.2

 18
13.4
35.2

ovne,
esser o.l.

13
21.0
16.7

30
36.6
18.9

 38
36.2
24.5

 29
21.6
19.8

svejse-
udstyr

 2
 2.4
0.2

  6
 5.7
14.0

 27
20.1
17.8

bore-
maskiner

    8
32.0
  8.9

12
35 .3
17.7

 15
38.5
23.0

14
22.6
10.2

 11
13.4
7.5

 15
14.3
 7.1

 15
11.2
 4.8

slibe-
maskiner

 1
 4.0
 0.0

 1
 1.6
 0.2

 2
 2.4
 0.1

  3
 2.9
 0.2

  8
 6.0
 0.3

(fortsættes)
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andre
spåntag.
mask.

6
24.0
17.1

 4
11.8
6.3

 6
15.4
11.6

 5
8.1

    6.1

 4
4.9
2.8

 3
2.9
0.6

 2
1.5
0.4

andet 3
12.0
18.4

 4
11.8
9.2

 5
12.8
11.3

 4
6.5
1.6

 4
4.9
2.1

 5
4.8
0.5

5
3.7
0.9

Antal i alt    25  34  39  62 82 105 134

niveau. Med anlæggelsen af stålværket (til støbning af både formet stålgods
og såkaldte ingots (standardråemner)) nogle år senere, i 1907/08, fulgte B&W
storsmedien op og gjorde sig stort set uafhængig af halvfabrikata fra eksterne
kilder, bortset fra standardvarer som rør, plader, normalskruer og -fittings
m.m.

For B&W selv var dette en væsentlig teknologisk forandring, men man
kan ikke deraf direkte udlede at forandringens elementer også i en bredere,
branchemæssig sammenhæng repræsenterede nye tendenser. Selve størrelsen
af de nye faciliteter til smedning var dog bemærkelsesværdig og helt igennem
usædvanlig for dansk metalindustri. Desuden var de benyttede maskintyper
nok kendt i forvejen, men de var ikke alle udtryk for det samme teknologiske
niveau. Princippet i mekaniske faldhamre er velkendt fra den tidligere historie
og var allerede trivielt i 1800-tallets tekniske litteratur, hvorimod damphamre
og især hydrauliske presser hørte til den industrielle revolutions mere avance-
rede, sent udbredte frembringelser.83 Den af Nasmyth i 1849 opfundne damp-
hammer var konstrueret som en opretstående cylinder med ventiler til begge
de af stemplet adskilte rum så man kunne regulere hastighed og tryk; heri gen-
kendes komponenter og processer fra dampmaskinen. Damphammeren var
med til at inspirere til bygningen af vertikale dampmaskiner med stempelstan-
gen pegende nedad.84

De helt store hydrauliske presser optrådte på B&W fra 1898. Den første
havde et maksimumstryk på 1000 tons, men allerede i 1909 installeredes en
på det dobbelte, 2000 tons, en kapacitet der fortsat var tilstrækkelig i
1930’erne.85 Ved hjælp af denne maskintype kunne store, ophedede stålemner
bearbejdes uhyre effektivt: “Pressen ... ælter det varme Staal, omtrent som var
det Smør”.86 Den første hydrauliske maskine jeg har registreret, var en “flan-
gebukkemaskine” i kedelværkstedet i 1885.87 Allerede den hørte til blandt de
store maskiner. Med en bogført værdi af 15000 kr. stod den for 11% af sme-
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deværkstedernes maskinværdi mod kun 3% af maskinernes antal (jf. tabel
6.6). Hydraulik, dvs. udførelse af mekanisk arbejde ved hjælp af væsketryk,
er ikke mindst historisk interessant fordi det i dag  er en af grundpillerne i
mekanisk teknologi, vidt udbredt i mange arbejdsmaskiner, entrepre-
nørmaskiner, løftegrej samt i flyvemaskiner og andre tunge transportmidler.
Dette skyldes netop at hydrauliske mekanismer forener et stort kraft- og ha-
stighedsregister med muligheder for præcis og følsom justering af samme,
enten manuelt eller ved hjælp af indbyggede feedback-mekanismer. Til gen-
gæld er hydraulisk teknologi krævende på komponentsiden. Der anvendes
kraftige pumper og sofistikerede rør- og ventilsystemer. Maskinindustriens
presseanlæg til smedning af svære emner kan formentlig betragtes som kilden
til hele denne udvikling. Smedepressen blev patenteret 1847.88

Foruden de forandringer der skyldtes tilvækst i aktivitetsområder, skete
der også ændringer i allerede eksisterende teknologi. Tilvæksten i hamre,
presser m.v. skyldtes således bl.a. at man fra omkring århundredeskiftet gik
over til at bruge pneumatiske nittemaskiner i stedet for de gammeldags ikke-
mekaniserede metoder hvor nittehammeren blev svunget med håndkraft.89

Et andet, vel nok endnu mere væsentligt nybrud i sammenføjningstek-
nologien end det pneumatiske nitteværktøj markeres af væksten i svejseap-
parater. Disse omfatter udstyr til både gas- og elektrosvejsning. Begge tek-
nologier blev udviklet allerede før århundredeskiftet, men den industrielle
innovation og spredning begyndte først efter.90 Den hurtige spredning af
autogensvejsning begyndte 1910-20, en del tidligere end elektrosvejsning, der
slog igennem i 1930’erne.91 På B&W’s maskinfabrik var de første svejseap-
parater, registreret i 1915, da også “brændere”, dvs. til gas, mens det første
elektriske svejseapparat (“svejsepram”) registreres i 1925. Fra 1935 er der
mange stykker svejseudstyr i statistikken (jf. tabel 6.6), og det er også fra
dette år man med sikkerhed kan konstatere tilstedeværelsen af “iltskære-
maskiner”, dvs. skærebrændere. Dette er en del af gassvejseteknologien; der
benyttes en særlig brænder hvor en almindelig flamme kombineres med en
kraftig iltstråle sådan at det opvarmede stål brænder op i en tynd spalte.

Støberiets stærkt stigende vægt i beholdningen af fast kapital i form af
maskineri o.l. skyldtes bl.a. at der i udgangssituationen næsten ikke blev be-
nyttet mekaniske hjælpemidler. Støberiteknologien, som den blev praktiseret
ved århundredeskiftet og endnu senere, var allerede færdigudviklet ca. 1800,
bortset fra enkelte detaljer som blæsere og formemaskiner.92 De i årene 1875,
-85 og -95 registrerede drejebænke m.v. (jf. tabel 6.7) tilhørte mest model-
snedkeriet, hvor de træmodeller som sandformene blev modelleret omkring,
blev lavet. Det meste arbejde på selve støberiet skete med primitive, ikke-
maskinelle redskaber. Da der senere kom andet udstyr til, herunder den
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Antal
Antal, %

Værdi, %

Tabel 6.7
Arbejdsmaskiner o.l. på B&W's støberier og modelsned-
keri 1875-1935, typefordeling efter antal og bogført vær-
di
Kilde: B&W's regnskabsafslutningsbøger, jf. appendiks
6.2

TYPE ÅR

1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935

ovne,
esser o.l.

  7
15.2
40.6

  10
13.0
79.7

 36
28.8
57.2

36
  21.2
64.4

formem.
o. a. stø-
berim.

  4
28.6
27.7

 16
34.8
43.2

 26
33.8
13.5

 27
21.6
20.1

 66
38.8
23.8

drejeb.,
save o.a.
træmask.

    6
66.7
48.9

 9
81.8
89.0

  9
90.0
59.8

 12
26.1
10.8

 21
27.3
 3.5

 28
22.4
 7.1

 28
16.5
 2.6

slibe-
maskiner

    1
11.1
 0.0

 4
 8.7
 2.4

 6
 7.8
 0.6

 12
 9.6
 1.5

 15
 8.8
 1.3

andre
spånt.
mask.

    2
22.2
 51.1

 2
18.2
11.0

  1
 7.1
12.5

 3
 6.5
 2.5

  8
10.4
2.4

  7
 5.6
 0.6

  5
  2.9
1 .6

andet  4
8.7
0.5

 6
7.8
0.3

15
12.0
13.5

20
11.8
6.4

Antal i alt     9  11  14  46 77 125 170

store gruppe af formemaskiner o.a., betød det ikke at formerarbejdet blev
mekaniseret på samme måde som resten af arbejdet på fabrikken. Formema-
skiner var ret enkle og billige apparater der blot tjente til at spare arbejdskraft
i forbindelse med sammenpresningen af sandet over modellen og til at lette
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håndteringen og styringen af halve forme når de skulle sættes sammen med
den modsvarende halvpart. Selve formerarbejdet på danske maskinfabrikker
vedblev at bære kraftigt præg af gammeldags håndværk hvor ikke kun den
fysiske arbejdsproces forblev relativt svagt mekaniseret, men hvor også den
nye teknologiske viden af flere grunde var vanskeligere at systematisere og
sprede end f.eks. de spåntagningstekniske kundskaber på maskinværksteder-
ne.93 Som det vil fremgå af kapitel 8, var der dog samtidig tendenser i retning
af at særlige dele af formerarbejdet blev mekaniseret specialarbejde. Det er
formentlig bl.a. dette der afspejles i den kraftige stigning i formemaskiner o.l.
i 1935 (jf. tabel 6.7).

Man har indtryk af at B&W, gennem ansættelse af metallurgisk kyndigt
personale og brug af laboratorieteknik ved sammensætningen af de mange
forskellige støbejerns- og stålblandinger, ved slutningen af den her om-
handlede periode var nået langt i retning af at inddrage formaliseret viden i
styringen af produktionsprocessen.94 Første gang der i et af de udvalgte år
nævnes et “chemisk Laboratorium” i regnskabsafslutningsbøgerne, er i 1915.
Der var da endnu kun få apparater o.l. sammenlignet med 1925 hvor der op-
regnes en ganske betydelig mængde apparatur og andet udstyr, f.eks. slibema-
skiner, mikroskoper, mikrofotografiapparat, analytiske vægte og meget andet.

Den historiske teknologiudvikling inden for støberiområdet må generelt
betegnes som endnu i høj grad uudforsket.

Fabrikkens fysiske infrastruktur
Som vist i figur 6.3 voksede restgruppen, dvs. den andel af den faste kapital
som ikke er omfattet af betegnelserne maskin- og smedeværkstederne samt
støberi, fra godt en tyvendedel før 1905 til ca. en femtedel i og efter dette år.
Kun en meget lille del af denne størrelse består af individuelt registrerede
arbejdsmaskiner etc. (jf. tabel 6.1, sidste linie, kategorien “andet”).95

Hovedparten af restgruppen bestod som tidligere nævnt af kraftmaskiner
og transportudstyr. Foruden den i figur 6.3 viste restgruppe var der også i de
enkelte produktionsafdelinger en del udstyr af denne art, først og fremmest
kraner. Den følgende redegørelse omfatter, afhængigt af tidspunktet, mellem
20% og 40% af det samlede faste tekniske udstyr (jf. tabel appendiks 6.2.2).

Den største gruppe var kraner (jf. tabel appendiks 6.2.3) som fandtes i
stort tal over hele fabrikken, med en kapacitet rangerende fra omkring 100 kg
til mange tons, i særdeleshed i prøvehallerne, men også i støberi og stålpres-
seri og i afdelingerne for stor bearbejdning. Før moderniseringen var de fleste
svingkraner. De havde begrænset rækkevidde, så man måtte have flere kraner
for at kunne løfte overalt i et lokale. Til gengæld havde de den fordel at de
kunne fungere uden mekanisk kraft, idet kranen, jf. navnet, kunne drejes om
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ophængningsaksen og dermed drives rundt i sin aktionsradius ved at bruge
kranbjælken som vægtstang. Hejs og fir med sådanne kraner skete ved hjælp
af et håndhjul og en tandhjulsudveksling.96 I en situation, hvor man ikke hav-
de kompakte kraftmaskiner (elektromotorer) der kunne monteres direkte på
kranen, har svingkranen formentlig været en velfungerende løsning. Ved
moderniseringen omkring 1900 gik man i vidt omfang over til såkaldte tra-
vers- eller løbekraner, kørende på hjul i svære skinner oppe under loftet og
forsynet med el-motorer, så både kranbjælken kunne bevæge sig på langs med
lokalet og den såkaldte ‘løbekat’ med hejseværket og krankrogen kunne van-
dre på tværs af lokalet, løbende på langs ad kranbjælken der spændte over
hele rummets bredde. På den måde kunne en fuldkommen mekanisk drevet
kran uden transmissionsaksler og remme dække et helt lokale eller et større
udsnit deraf. Køre- og løftehastighed kunne gøres variabel gennem motoren.97

Disse tekniske forskelle levner ikke megen tvivl om at overgangen til løbe-
kraner var en væsentlig rationalisering af transportarbejdet. De fortsat stærkt
stigende tal for kraner viser at udbygningen stadig gik videre i samme retning,
og at de store motorstørrelser efterhånden øgede kravene til kranernes størrel-
se.

Med moderniseringen var der trods alt endnu ikke anlagt et fuldt moderne
transportsystem på fabrikken. Ca. 1930 var B&W’s teknikere blevet af den
opfattelse at der i det eksisterende system var lagt for meget vægt på “luft-
transporten”. Den var alt for dyr og omstændelig ved transport af mindre og
mellemstore genstande. Der blev nu investeret i “specielle Transportvogne
med Løfteanordning og tilsvarende Lad”, dvs. gaffeltrucks eller noget lignen-
de. I midten af 1930’erne blev der anlagt bedre kørebaner og ladterminaler
hvorved systemets kapacitet blev øget med en fjerdedel.98

Den næststørste delgruppe inden for restgruppen var kraftmaskiner (jf.
tabel appendiks 6.2.3), der af totalen udgjorde mellem en fjerdedel (begyn-
delsen og slutningen af perioden) og halvdelen (midten af perioden). Før
moderniseringen talte beholdningen af kraftmaskiner op til 6 dampmaskiner
på tilsammen kun ca. 120 hestekræfter. De to største var på hver 30 heste-
kræfter og af “høj- og lavtryks”-typen, dvs. togangsmaskiner, som tidligere
beskrevet. Foruden til mekanisk kraft anvendtes dampanlæggene også til
opvarmning i værkstederne. Spilddampen ledtes i rør gennem fabrikken.
Dampdistributionsanlægget indgår i bygningernes værdi. B&W havde også,
fra 1879, en mindre el-generator med henblik på belysning.99

Ved moderniseringen blev kraftanlægget udvidet til 2000 hestekræfter,
oparbejdet vha. en stor tregangsdampmaskine. Der var også et par store re-
servemaskiner til rådighed. I modsætning til før moderniseringen blev denne
energi det meste af vejen ud til brugsstederne transmitteret i form af elektrisk
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strøm. I 1905 drev strømmen i alt omkring 60 lokale el-motorer på tilsammen
ca. 700 HK. El-motorerne var af forskellig størrelse. Nogle af dem drev kun
en enkelt stor kran eller arbejdsmaskine, mens andre leverede mekanisk ener-
gi til adskillige maskiner over et mekanisk transmissionsanlæg. Med denne
store kapacitet var det i mange år efter 1905 ikke nødvendigt at øge mængden
af hestekræfter i maskinfabrikkens centrale kraftanlæg. Omkring 1920 blev
den store dampmaskine udskiftet med tre dieselmotorer, og den samlede
kraftmængde på Christianshavn gik en smule ned; det nye støberi på Tegl-
holmen var formentlig ude af opgørelsen.100 I 1935 derimod, var der på Chri-
stianshavn gennemført udvidelser med nye dieselmotorer, og dampen var
forsvundet, bortset fra til opvarmningsformål. Maskinfabrikken og støberiet
havde nu, inklusive alle reserver, henholdsvis 3200 og 1400 hestekræfter,
fordelt på 9 motorer.101

Mellemleddet fra kraft- til arbejdsmaskiner, transmissionerne, udgjorde
før moderniseringen en ret betydelig del, nemlig mellem 13% og 18% af
diversegruppen (jf. tabel appendiks 6.2.3). Transmissionsmaskineriet bestod
af lange akselledninger, f.eks. af godt 50 millimeters tykkelse.102 Ledningerne
var med regelmæssige mellemrum ophængt og understøttet vha. lejebukke
fastgjort i lofter eller vægge. Akselledningerne modtog bevægelsesenergien
fra dampmaskinerne gennem fladremme der løb på store remskiver, siddende
på akselledningen. Tilsvarende forbindelser over remme og skiver sørgede for
at bevægelsen blev overført fra akselledningerne til maskinerne. Systemet har
været, om ikke principielt kompliceret, så dog temmelig sammensat og om-
fattende.103 Dels skulle maskinerne ikke alle køre med samme hastighed, dels
skulle den enkelte maskines hastighed kunne varieres, samt naturligvis fuld-
kommen bremses, og endelig har mange af maskinerne skullet kunne køre
både forlæns og baglæns, dvs. rotere både i den ene og den anden retning.

Midlerne til at tilgodese disse krav var forlagstøj og trappeskiver. Forlags-
tøjet bestod af en lille særlig mellemaksel, anbragt for sig over hver enkelt
maskine og forsynet med flere remskiver hvorimellem remmen kunne flyttes.
Dets formål var især at kunne ind- og udkoble maskinerne i forhold til ak-
selledningen og dermed starte og stoppe. Ved mere komplekse systemer kun-
ne der også være sekundære formål som at veksle mellem frem og bak eller
mellem høj og lav grundhastighed.

Man valgte oftest at lade den skive på forlagstøjet der bar remmen mellem
forlagsaksel og arbejdsmaskine, være formet som en ‘trappe’, altså trindelt.
Større værktøjsmaskiner var født med en tilsvarende trappeskive. Trappeski-
vernes trin var størrelsesgraduerede efter en skala der gav en passende pro-
gression i udviklingen fra laveste til højeste hastighed. Trappeskiven på for-
lagsakslen sad omvendt i forhold til den på maskinakslen, sådan at en lille
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skivediameter i hver ende sad over for en stor. Da trappeskiverne indbyrdes
var opbygget på samme måde, blot vendt om i forhold til hinanden, kunne
man bruge den samme rem på alle trinene og dermed forholdsvis ubesværet
skifte hastighed; dog var det en betingelse at man forinden havde afbrudt
forbindelsen mellem forlagstøj og hovedaksel. Der var typisk tre, sjældnere
fire trin på trappeskiven, svarende til lige så mange hastigheder. På alminde-
lige drejebænke kunne dette tal fordobles gennem yderligere en omskift-
ningsmulighed på selve  maskinen. Enten havde man direkte overførsel af be-
vægelsen fra maskinens trappeskive til arbejdsspindelen, eller indirekte, nem-
lig over en tandhjulsforbindelse (jf. den tidligere beskrivelse af drejebænken).

I 1905 var dette traditionelle transmissionssystem faldet til en langt min-
dre andel af kapitalapparatets værdi, men anlægget var kun i ret ringe omfang
blevet afskrevet, og må, med det forholdsvis begrænsede antal el-motorer der
fandtes, også fortsat være blevet benyttet i et omfang der ikke var meget min-
dre end tidligere. For de senere år faldt andelen yderligere, men den bogførte
værdi var i 1915 stadig kun halveret i forhold til tiden før århundredeskiftet
og steg betragteligt i de følgende ti år, øjensynlig fordi de nye store investe-
ringer i maskinparken fortsat ofte krævede eksterne transmissionselementer.
Selv i 1935 var akselledningerne fortsat tilstede i de fleste afdelinger og bog-
ført og værdisat på linie med det øvrige udstyr. En af B&W’s funktionærer
konstaterede da også under et besøg på værktøjsmaskinfabrikken Ludwig
Loewe i Berlin i 1936 at de her havde “gjort det samme, som man formo-
dentlig gør saa mange andre steder, og som ogsaa bliver gjort hos B&W, de
moderniserer de gamle Maskiner, anbringer Motor direkte i Stedet for For-
lagstøjer”.104

En optælling af antallet af kraftmaskiner, overvejende el-motorer, registre-
ret i inspektionsberetningerne fra Dansk Tarifforenings arkiv viser (jf. tabel
6.8) at en udvikling i retning af mange små motorer, en til hver maskine, først
for alvor kom i gang efter 1925. Dette synes yderligere at bestyrke de tidli-
gere fremførte, mere generelle konklusioner om at udviklingsspringet på
maskinområdet omkring århundredeskiftet ikke var altomfattende, men at
udskiftningen til egentligt moderne værktøjsmaskiner, i det 20. århundredes
klassiske forstand, i meget høj grad var et resultat af udviklingen i århund-
redets anden fjerdedel.

Den sidste gruppe “faste værktøjer” der skal omtales, er beholdningen af
“filebænke o.l.” Betegnelsen dækker hovedsagelig de i værkstederne anbragte
arbejdsborde, udstyret med skruestikke o.l. Udviklingen var parallel med den
der blev skitseret for “transmisioner”, nemlig et kraftigt forholdsmæssigt fald
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Tabel 6.8
Antal små kraftmaskiner og deres hestekræfter på B&W’s
maskinfabrik i forskellige år (cirkatal).
Kilde: Dansk Tarifforening, inspektionsberetninger (EA).

År Antal HK HK pr. styk (gennemsnit)

1908  92  911 10

1922 100 1526 15

1925 163 2909 18

1942 973 7996   8

kombineret med en betydelig stabilitet i den absolutte størrelse. Bag udviklin-
gen lå at de maskinelle produktionsprocesser voksede på bekostning af de
manuelle. Denne tendens har nok været en del større end tallene umiddelbart
viser. Det er strengt taget kun noget man kan gisne om, men det forekommer
dog sandsynligt at nedgangen i antal beskæftigede ved skruestiksarbejde ikke
er blevet ledsaget af en tilsvarende nedgang i antallet af filebænke. Ved man-
ge værktøjsmaskiner kræves der foruden selve maskinen også rådighed over
skruestiksfaciliteter; man må forestille sig at der stadig var behov for mange
af disse, blot blev færre af dem konstant benyttet som en fast arbejdsplads,
men derimod som et hjælpemiddel i forbindelse med maskinarbejdet.

Måleteknik og standardisering  
I dette afsnit skildres et vigtigt eksempel på disembodied technological
change.  Dette begreb henviser til ændringer af vidensmæssig eller organisa-
torisk art der i form af nye tekniske procedurer højner produktiviteten uden at
kræve forøgelser i den eksisterende beholdning af maskiner og værktøjer.
Ændringerne var dog ikke af fuldkommen immateriel karakter. I de fore-
gående afsnit, med fokus på de store ydre, målelige forandringer i pro-
duktionsapparatets sammensætning, omtaltes også visse, om ikke uhånd-
gribelige, så heller ikke kvantificérbare ændringer, eksempelvis de nye værk-
tøjs-udformninger, der fulgte med mere varmeresistente materialer og krafti-
gere maskiner. Tilsvarende må det i beskrivelsen af den modsatte type æn-
dringer anses for rimeligt at kunne omtale ikke kun decideret uhåndgribelige
forandringsprocesser, men også sådanne der måske nok har en eller anden
grad af fysisk substans, i form af nye hjælpemidler, men hvor det størrel-
sesmæssige eller kvantitative aspekt blot ikke er afgørende.
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Delene i et maskineri skal i form og størrelse passe til hinanden og til det
arbejde de skal udføre. Rigtig og præcis udførelse samt god indbyrdes tilpas-
ning af de enkelte dele er selvfølgelige krav til et maskinindustrielt produkt.
Med i tilpasningens kvalitet hører at den største præcisionsmæssige omhu
reserveres de situationer hvor det er nødvendigt, men udelades hvor det kun
ville være en omkostningsøgende faktor uden nytteværdi.

Visse komponenttyper, som aksler, hjul og skruer, er typiske i maskin-
industrien. Der kunne nævnes mange flere end disse tre, men antallet af de
mest benyttede elementer er trods alt relativt begrænset. Inden for de almin-
deligt forekommende elementer er der selvfølgelig et utal af varianter. Imid-
lertid kan de mange enkelte indslag i denne mangfoldighed udtrykkes semio-
tisk på en forholdsvis simpel og almen måde, nemlig gennem en teknisk teg-
ning: en stregfigur af rette linier og cirkelbuer, suppleret med forskellige kort-
fattede verbale oplysninger om afstandslængder, overfladebeskaffenhed,
materiale m.m.. Denne kombineret billedlige og verbale fremstilling gøres så
entydig som muligt ved hjælp af et sæt konventioner der bl.a. bestemmer
præcis hvordan den i sig selv todimensionelle stregtegning skal kommunikere
den rumlige dimension til beskueren.

Selv i en situation uden arbejdsdeling mellem projektering og udførelse er
der snævre grænser for hvor komplekse ting der kan laves uden at benytte
tegning eller skitse. Denne nødvendighed af ikke alene at planlægge, men
også at kommunikere det maskinindustrielle produkt forud for selve fabrikati-
onen er en vigtig nøgle til forståelse af visse procesteknologiske ændringer
der kom af andre årsager end et forandret kapitalapparat.

Fortolkning af maskintegningens indholdsside kan især give viden om
hvordan den maskindel tegningen forestiller, var beskaffen, altså om hvad,
man ville lave. Tegningens udtryksside, derimod, kan snarere lære os noget
om hvordan man ville gøre det. To tegninger fra forskellige tidspunkter kan
på indholdssiden repræsentere den samme fysiske genstand, men samtidig
afspejle betydelige forskelle i de metoder man brugte til at frembringe gen-
standen. Figur 6.6 består netop af to tegningsfragmenter der viser det samme
emne, men på forskellig måde.105 Jeg vil gennem den følgende fremstilling
påvise hvordan forandringerne bag forskellene ikke blot har været en jævnt
forløbende elaborering, perfektionering og reformering af en oprindelig frem-
stillingskonvention, men også afspejler større systematiske ændringer i tek-
nologisk metode.

Forandringerne har i høj grad været fremkaldt af behovet for stan-
dardisering, dvs. systemer til begrænsning af de teknologiske variationer med
henblik på at kunne producere med lavere stykomkostninger. Fænomenet har
ikke udelukkende fremtrådt som sprog og begreb, men også været afhængigt
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af en serie artefakter, hvoraf især måleværktøjerne er vigtige. De metoder,
medier og hjælpemidler som er knyttet til tegningernes fysiske produktion
(papir, blyanter, penne, linealer, tegnebrædder, lystrykapparater), er naturlig-
vis også af betydning, men vil ikke blive berørt i det følgende.

Det 19. århundredes store innovative skikkelse inden for standardisering
var den allerede i kapitel 3 omtalte engelske maskinfabrikant Joseph Whit-
worth. En af hans standarder benyttes forsat, nemlig det gennem mere end et
århundrede kun lidet modificerede tommegevindsystem,106 der stadig, omend
nu ikke længere officielt, er kendt under Whitworths navn. Gevindsystemet
indeholdt en norm for hvilke størrelser der burde være de normale ved almin-
delige konstruktioner, og angav hver størrelses ydre og indre diameter, ge-
vindprofil samt ‘stigning’ (antallet af gevind pr. én tommes længde). Med
accepten af dette system, senere suppleret med metrisk gevind, blev det langt
lettere at fremstille og udveksle dele der var forsynet med gevind. Det er dette
interchangeability-aspekt man plejer at fremhæve i forbindelse med det 19.
århundredes standardiseringsbestræbelser. Også for konstruktions- og pro-
duktionsprocessen på den enkelte fabrik har et standardiseret gevind imidler-
tid haft betydning. Gevindskæreværktøjer kunne nu købes som standardar-
tikler fra værktøjsfabrikker og må derved formodes at være blevet billigere og
højere perfektioneret end hvis hver fabrik skulle lave dem selv.107 Betegnel-
sen af gevindet blev teknisk entydig, og nyantagne arbejdere skulle ikke på
dette område først læres op i en lokal tradition.

Whitworth advokerede også for et mere alment måleteknisk system base-
ret på faste præcisionstildannede måleemner, såkaldte ‘lærer’. Grundtanken
var at man ikke skulle arbejde med udgangspunkt i relative mål, med tilpas-
ning af samhørende dele til hinanden. Man skulle derimod så vidt muligt lave
hver del på et forud defineret mål, fastsat sådan at de to genstande fik en
korrekt pasning i forhold til hinanden. (Ved begrebet ‘pasning’ forstår man en
målforskel mellem aksel og hul (eller på anden måde sammenhørende mål)
der er afstemt efter formålet med de to sammenhørende komponenter og efter
deres størrelse). De faste lærer, fremstillet med hjælp af avancerede målema-
skiner, skulle sikre større præcision end det var sædvanligt med det grove
måleværktøj man dengang rådede over på værkstedsgulvet.108

Princippet sejrede til sidst, men var meget længe om at blive perfektione-
ret og slå igennem. De almindeligt benyttede målangivelses- og måltagnings-
metoder i tiden omkring århundredeskiftet fremgår ret klart af forskellige
kilder. Arbejdstegninger fra B&W i 1880’erne var, som det ses af figur 6.6,
forsynet udelukkende med nominelle mål.109 Der var ikke angivelse af nogen
form for ‘tolerance’ dvs. acceptabel eller ønskelig grad af afvigelse fra det
anførte mål. I situationer hvor der skulle ske en nøjere, teknisk betydningsfuld
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tilpasning i forhold til andre emner, var det dengang almindeligt at slutbe-
arbejde ét emne ved at tilpasse det til et andet, allerede færdigt emne. En
almindelig måde at arbejde på, kendt fra den tekniske litteratur og fra erin-
dringer,110 var at overføre det ønskede mål til en passer fra en stålmålestok
med interval på ½-1 mm. Passeren var udstyret med enten indad- eller udad-
buede ben efter opgavens art: indadbuede til aksel, udadbuede til hul. Når
passeren var indstillet, kunne man, ved at forsøge at føre passerbenene forbi
de bearbejdede flader, skønne hvor meget der manglede for at nå det ønskede
mål. Måleusikkerheden lå et sted mellem 0.2 og 0.5 mm, afhængigt af den
målendes færdigheder. Den normale nøjagtighed ved en ‘pasning’ kan skøn-
nes at variere fra 0.1 mm ned til 0.02 mm, i enkelte tilfælde endnu mindre.
Derfor kunne de dele som skulle passe sammen, ikke altid fremstilles uaf-
hængigt af hinanden. Man måtte så indstille passeren meget nøjagtigt efter det
først fremstillede emne, derefter overføre målet til den type passer (med mod-
sat buede ben) der matchede emne nummer to, og endelig bruge sidstnævnte
passer til nøje at verificere målet under den sluttelige bearbejdning af dette
emne nummer to. En øvet person kunne faktisk ved ‘føling’ måle variationer
på et par hundrededele mm. Ved at tillade en passende grad af friktion eller
spillerum kunne han tilvejebringe en pasning, stram eller løs, der svarede til
behovet. Omend fremgangsmåden virkede, er det klart at den var om-
stændelig, svær at lære og kunne give anledning til kritiske situationer hvis
man senere skulle tilvejebringe reservedele.

Alternativet var at bruge faste lærer, i form af ringe eller ‘gafler’ (til ud-
vendige mål) eller dorne (til indvendige mål), svarende henholdsvis til den
indad- og den udadbuede passer. Sådanne kontrolværktøjer lå i ældre tid så
tæt på det nominelle mål som muligt, dvs. man havde en fast rettesnor, men
måtte stadig ‘føle’ og skønne sig frem til det ønskede spillerum.111 De så-
kaldte grænsekaliberlærer112 anvendtes ikke alene direkte på emnet, men
rummede - f.eks. i en ‘dobbelt’ gaffel eller dorn -  både over- og undergræn-
semål. Dermed kunne man straks fastslå 1) om der skulle tages mere materi-
ale af, 2) om emnet var færdigt, eller 3) om det eventuelt var kassabelt, - det
sidste var tilfældet hvis emnet kunne passere både under- og overgrænsemålet
på læren.

Grænsekaliberprincippet er i dag vidt udbredt. Hvornår det blev opfundet
og praktiseret første gang, er lidt usikkert, men det havde tidlige rødder i
amerikansk industri og blev også hurtigt, fra 1820’erne, kendt og praktiseret i
både England og Tyskland.113 Senest 1885 blev grænselærer udbudt til salg af
det store amerikanske værktøjsfirma Brown and Sharpe.114 På B&W var der i
1895 en del kontrolværktøj i form af ringe, gafler og dorne, men det fremgår
ikke af oplysningerne i bøgerne om det var værktøj på normalmål, eller kali-
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breret til de tolerancer der svarede til bestemte pasninger. Prøveværktøjet
fandtes mest de steder hvor der foregik eller var planlagt seriel produktion,
nemlig petroleumsmotorer og centrifuger. Dette harmonerer med at Hannover
i sin lærebog fra 1904 indskrænker sin kommentar til de faste lærer til at de
erstatter passeren “hvor samme Maal ofte skal bruges...., idet et med en Pas-
ser taget Maal let forvanskes, f.Eks. naar Passeren tabes eller tilfældig faar et
Stød”.115 Det virker forbavsende at der i en sådan ingeniørlærebog ikke fore-
kom nogen egentlig diskussion eller mere avanceret redegørelse vedrørende
problemerne ved måling og emnekontrol.

Man kunne let tro at bogen ikke var à jour på dette område, men det er
næppe helt rigtigt, for først efter århundredeskiftet kom der, også internatio-
nalt, for alvor gang i den kæde af måletekniske innovationer der ca. 1930
mundede ud i et nyt, fuldt færdigt system. På B&W var der i 1905 langt mere
fast kontrolværktøj end 10 år tidligere, idet det dog stadig ikke lader sig sige
præcis af hvad art det var. Det er imidlertid højst tænkeligt at der f.eks i cen-
trifugeafdelingen blev brugt grænsekaliberværktøj. En af de ledende værk-
stedsfunktionærer, Otto Prollius, havde erfaringer fra USA,116 og afdelingen
var generelt kendt for at benytte den nyeste serielle produktionsteknologi.117

Også B&W’s tiltagende brug af ‘borekasser’ og lignende specialværktøj, også
andre steder end i centrifugeproduktionen, må ses som et økonomisk vigtigt
led i moderniseringen af måle- og pasningsteknikkerne. Det var dog en form
for rationalisering der ikke gik ud over længe velkendte principper.118

Selv ikke i de førende lande havde udviklingen nået at kulminere ved
århundredeskiftet. I Tyskland udviklede maskinfabrikken Loewe sammen
med professor Georg Schlesinger, den samme ingeniør der (jf. ovenfor) op-
stillede normer for værktøjsmaskiner og deres ydelser, omkring århundre-
deskiftet et standardsystem for pasninger der bredte sig til andre fabrikker i
løbet af det næste halvandet tiår.119 Dette var et stort gennembrud. Tidligere
havde de eksisterende pasningssystemer og de tilhørende grænselæreværk-
tøjer været af lokalt tilsnit og derfor ikke haft andet potentiale end en-
gangsrationalisering af en given produktion. Med et standardsystem var der
mulighed for på en meget mere omfattende område at høste fordele af samme
type som gevindsystemerne havde medført. Ved universel udbredelse af et
generelt pasningssystem ville hele maskinindustrien så at sige komme til at
tale samme sprog.

I Danmark begyndte spredningen af et generelt pasningssystem omkring
første verdenskrig. Ideen havde nået at sætte sig spor i 1913-udgaven af Op-
findelsernes Bog, men det fremgik at en eventuel reform endnu kun var på det
idémæssige plan.120 Mht. årene umiddelbart før vidnede værktøjskatalogerne
om at der endnu ikke fandtes nogen standard for pasninger. Kontrolværktøjer
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kunne ganske vist bestilles fra lager, men kun på tilnærmede normalmål, dvs.
et helt antal millimeter med en garanteret maksimumsafvigelse (jf. note 110).
Grænsekaliberlærer derimod, skulle bestilles med individuel angivelse af
over- og undermål.121

I 1914 udkom, så vidt det har kunnet udfindes, det første danske lærema-
teriale vedrørende systematisk målsætning af pasninger.122 En lignende udgi-
velse kom i 1919.123 Der var i ingen af tilfældene tale om egentlige lærebøger,
men en art “forelæsningsnoter” i primitiv typografisk kvalitet. At også den
anden af de to publikationer havde dette improviserede præg, tyder nærmest
på at der endnu var tale om en ret uetableret, men for teknologer interesse-
vækkende foreteelse. Materialet indeholdt noget helt nyt, nemlig et sæt form-
ler der kunne benyttes til at udregne pasmål til forskellige diametre, rangeren-
de fra meget løse til meget stramme pasninger. Metoderne var angiveligt
beregnet på “masseproduktion” i modsætning til enkeltstyksproduktion; i
noterne fra 1919 hed det stadig (s. 1) at man ved enkeltfabrikation “efter-
haanden (kunne) afpasse Arbejdsstykkerne til hinanden...”.

Den udpræget serielle produktion kom imidlertid, ligesom det havde været
tilfældet ved fræse- og slibemaskinerne, til at fungere som murbrækker for en
metode der senere blev alment anvendt. I 1928 blev der indført en generel
standard for tolerancer og pasninger.124 Det skete som led i et almindeligt
gennembrud for standardiseringstanken.125 I 1922 havde Dansk Ingeniørfore-
ning på eget initiativ nedsat et standardiseringsudvalg som i 1926 blev udvi-
det med repræsentanter fra Handelsministeriet og Industrirådet og ophøjet til
officiel dansk standardiseringskommission. De første foreløbige standarder
kom i 1927. Efterlevelse af standardnormer var frivillig. Standardi-
seringsrådets arbejde byggede på forslag fra de interesserede parter. Såfremt
området ansås for modent, dvs. af stor almen interesse og ude over det ekspe-
rimentelle og første innovative stadie, nedsattes et sagkyndigt udvalg til at
udarbejde et “Forslag til Dansk Standard” hvorefter fulgte en offentlig hø-
ringsperiode på to måneder før der kunne udgå et gældende standardblad.
Standardiseringen blev fra 1928 koordineret over landegrænserne i Internatio-
nal Federation of the National Standardizing Associations (ISA) med deltage-
re fra ca. 20 lande og sæde i Basel, Schweiz.

Der fremkom mange standarder der var af stor betydning for maskin-
industrien. Man kan f.eks. nævne standardiseringen af skruers og møtrikkers
nøgleflader og de generelle standarder for gevind, som ganske vist havde
været et af de første de facto-standardiserede områder, men nu fik en minutiøs
og helt igennem systematisk udformning. Tolerancer og pasninger er nok
stadig det bedste eksempel på hvor vidtrækkende en betydning moderne,
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officiel standardisering egentlig fik, men også på hvor mange forudsætninger
der skulle være til stede for at en standard kunne etableres og slå igennem.

Med det nye system var der ikke længere behov for at benytte den gamle
metode med relative målinger ved hjælp af passere og lignende. Denne meto-
de forekommer da også på mange måder at have været ineffektiv, men man
må på den anden side spørge hvorfor den så ikke blev afskaffet på et langt
tidligere tidspunkt. Selve ideen med at benytte pasninger defineret ved abso-
lutte mål, der dog kunne svinge inden for bestemte grænser, afpasset efter
præcisionskravet, er jo i grunden ret nærliggende og blev da også både und-
fanget og benyttet i sammenhæng med store serier længe inden systemets
institutionalisering og universalisering fra ca. 1930. En mulig forklaring kun-
ne være at etablering af almene normer, på tværs af de enkelte produkter,
firmaer og geografiske områder, afhang af både en udbygning af statslige og
professionelle institutioner, ikke mindst læreanstalter, og af en vis markeds-
mæssig integration og arbejdsdeling og anden gensidig afhængighed mellem
maskinfabrikker og beslægtede firmatyper. Begge dele kunne til dels være en
funktion af tiden. Der er næppe tvivl om at det teknisk-økonomiske system på
et tidspunkt nåede en sådan størrelse, kompleksitet og omskiftelighed at be-
hovet for at simplificere, samordne og kompatibilisere nogle af systemets
basiselementer blev mere påtrængende end tidligere. På den anden side var
den manglende generelle udvikling af markeder og institutioner jo ikke til
hinder for at der opstod de facto-standarder inden for gevind eller for den
sags skyld andre nøgleelementer i maskindesign.126 Standardiserings-
tendenserne var aktive i en meget lang periode, og derfor kan spørgsmålet om
den sene fremkomst af nogle af de allervigtigste industristandarder ikke siges
at være besvaret på rimelig måde alene med henvisning til den almindelige
udvikling, og at tingene tager deres tid.

Den forklaring der her skal foreslås, er at mangelfulde direkte måleme-
toder udgjorde en teknologisk flaskehals der forsinkede færdiggørelsen af
systemets modernisering. Den gammeldags tilpasningsmetode var ganske vist
arbejdskraftkrævende, satte den enkelte arbejders håndelag på en hård prøve
og blokerede ofte for tidsmæssig og rumlig adskillelse af fremstillingen af
sammenhørende dele. Dens afgørende fordel var imidlertid at den trods be-
sværlighederne alligevel var brugbar under langt de fleste forhold. Uanset
hvilke dimensioner og anvendelsesformål man arbejdede med, kunne proble-
merne i sidste instans løses ved hjælp af de traditionelle metoder. Det er
derimod vanskeligt at forestille sig at man til alle forekommende opgaver på
et maskinværksted anskaffede grænsekaliberlærer. Investering i sådanne kun-
ne have betydelig interesse hvor der var tale om produktion af store serier,
især naturligvis hvis de blev gentaget flere gange. Også til andre, ikke lige-
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frem masseprægede, men dog hyppigt forekommende ting, f.eks. gængse
dimensioner på aksler o.l., ville det vel være farbart at anskaffe specielt prø-
veværktøj. Dette ville dog aldrig eliminere behovet for at være i stand til at
arbejde på næsten ethvert tænkeligt pasmål, og dette behov ville ikke i praksis
kunne imødekommes ved at benytte faste lærer. Skulle man væk fra passersy-
stemet og komparative målinger, måtte man derfor have rådighed over stilba-
re måleredskaber der tillod at man på værkstedsgulvet kunne foretage direkte
målinger med stor nøjagtighed. Lignende eller endnu bedre faciliteter ville i
målerum og værktøjsafdelinger være nødvendige for at kontrollere og vedli-
geholde en større samling af faste måleværktøjer til alle de mere gængse di-
mensioner.

Der er mange indicier for at effektive metoder til direkte måling var længe
om at slå igennem. Anskuet i internationalt perspektiv begyndte noniussky-
delæren at blive udbredt fra ca. 1850 og mikrometerskruen fra 1870’erne.
Skydelæren omtales da også af Wilkens både i 1852 og i 1872, men med den
interessante forskel at omtalen er positiv i det første, fra tysk adapterede
værk, men negativ i Wilkens’ egen senere bog.127 Den almindelige skydelære
findes endda slet ikke omtalt hos Hannover ved århundredeskiftet, og mikro-
meterskruen omtales af denne forfatter med en formulering som viser mangel
på fortrolighed, om ikke nødvendigvis hos forfatteren, så hos den tekstimpli-
citte læserperson: “...en slags indstillelig Lære til fine Maalinger”.128 Instru-
mentet forventes ikke kendt af læseren. Også et par eksempler fra arbejder-
erindringer tyder på at skydelæren endnu ikke ved århundredeskiftet på nogen
måde havde erhvervet sin senere status som selvfølgeligt, altid-ved-hånden
måleredskab.129

Selv i Thaulows ingeniørlærebog fra 1928 findes det forbehold at skyde-
læren “delvis” har fortrængt passeren til alt nøjagtigt arbejde.130 Dette skal
dog formentlig forstås sådan at den almindelige type skydelære, hvis nonius
med sikkerhed lader aflæse måleintervaller på 0.1 mm, nu ganske vist var
blevet standardmåleværktøjet, men ikke tillod den samme præcision ved
komparative målinger som passeren gjorde. Til dette mest nøjagtige arbejde
frembød de direkte målemetoder dog også et alternativ, nemlig mikrome-
terskruen, som med sin skalainddeling på 0.01 mm “måler tilstrækkelig nøj-
agtigt til fremstilling af pasninger”.131 Disse måleredskaber må anses for at
have været uomgængelige for at maskinindustrien kunne erstatte individuel
tilpasning af delene med færdigbearbejdning til forhåndsdefinerede, standar-
diserede pasmål.

Mikrometerskruer var væsentligt dyrere end andre måleredskaber. I 1912
kostede et sæt skruer der tilsammen kunne måle afstande på mellem 0 og 150
mm, 150 kr., mens en almindelig skydelære kostede mellem 3 og 6 kr. og en
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krumpasser nogenlunde det samme.132 På B&W’s værktøjsmagasiner optrådte
mikrometerskruer fra 1895 og herefter i stadigt større antal for hvert tiårs
interval. Skydelærer var der næsten ingen af på noget tidspunkt; det har må-
ske været almindeligt, ligesom i senere værkstedspraksis, at hver mand an-
skaffede dette værktøj for egen regning.

De anførte indicier underbygger i deres helhed at der var tidsmæssigt
sammenfald mellem spredningen af effektive direkte målemetoder og afskaf-
felsen af de traditionelle metoder ved pasarbejde. Den teknisk argumenterede
årsagssammenhæng mellem de to fænomener, den være sig mere eller mindre
gensidig, synes dermed bedre sandsynliggjort.

Foruden den almindelige systeminerti blev udviklingen hæmmet af at der
længe manglede et bestemt teknisk nøgleelement, nemlig et redskab hvormed
man kunne foretage en målkontrol der var så præcis at den i praksis kunne
betragtes som ultimativ. Eftersom ethvert måleværktøj før eller siden forrin-
ges væsentligt ved slid eller overlast, er der ved præcisionsmåling med di-
rekte måleværktøjer behov for en pålidelig og let tilgængelig sidste instans
hvormed de øvrige måleredskaber kan kontrolleres. En sådan fremkom i 1898
med de af svenskeren C.E. Johansson konstruerede ‘måleklodser’.133 Sagt i
korthed bestod opfindelsen af en serie nøjagtigt parallelle, hærdede og pole-
rede plader eller klodser i forskellige, uhyre nøjagtige mål. Klodserne var
dimensioneret efter en sådan systematik at de enkeltvis eller ved sammenbyg-
ning kunne danne en meget stor mængde forskellige mål, fordelt med inter-
valler på 5 eller 10 tusindedele af en millimeter.

Denne betydelige innovation figurerer overhovedet ikke i Hannovers
lærebog fra 1904, men er fyldestgørende skildret i Thaulows fra 1928.134

Brugen af måleklodser er sandsynligvis blevet forholdsvis almindelig i det
mellemliggende tidsrum. De var endnu ikke med i Nielsen & Winthers kata-
log fra 1912. Værktøjsfirmaet V. Løwener udsendte 1919 en stor brochure
som reklame for måleklodserne.135 Her hed det at Johansson-systemet først i
de senere år havde vundet udbredelse i Danmark, og navnene på 15 store
maskinfabrikker og to statslige som benyttede det, blev citeret. B&W var ikke
blandt de nævnte, og klodserne figurerer da heller ikke i værktøjslisterne
hverken i 1915 eller i 1925. Selv om anskaffelsesprisen ikke har været afgø-
rende for netop B&W, skal det nævnes at der i USA i 1918 blev udviklet en
metode til at fabrikere klodserne på maskine, hvor man tidligere havde måttet
gøre det som håndarbejde.136 Dette må formodes generelt at have accelereret
diffusionen. B&W rådede i 1935 over mindst otte sæt.

En manifestation af den udvikling der her er blevet beskrevet, er vist i den
nyere tegningsdel der indgår i figur 6.6  Den forestiller det samme som den
anden tegning, men er alligevel meget anderledes. Fremstillingskonven-
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tionerne i 1944 var markant forandrede, sammenlignet med 1880’erne. Når
det hævdes at de to tegninger forestiller det samme, menes det ikke blot at der
er en generel lighed mellem tegningerne og det de viser, men at det artefakt
der er det fysisk-konkrete korrelat til indholdssiden af den ene tegning, også i
enhver henseende kan være det til den anden. Der er dog én forskel på ind-
holdssiden, nemlig at den nyeste tegning rummer langt flere oplysninger end
den ældre, mens den ældre ikke rummer nogle oplysninger der ikke også
findes på den nye. Dette betyder at en genstand der svarer til den nyere teg-
ning, nødvendigvis også må svare til den ældre. Det omvendte behøver ikke
helt at være tilfældet; en afvigelse ville imidlertid ikke skyldes modstridende
informationer, blot at den nyere tegning er betydeligt mere specifik og re-
striktiv end den ældre.

Den egentlige og fulde forståelse af forskellene mellem substansen i de to
tegninger fås ved også at betragte dem fra udtrykssiden. Vedrørende det tema
der har været det gennemgående i den foregående kronologisk orienterede
fremstilling, nemlig tolerancer og pasninger, ser man at den ældre tegning
giver de nominelle mål, intet andet. Overensstemmelse mellem det konkrete
emne og andre emner det evt. skulle passe sammen med, blev dermed et
værkstedsteknisk mere end et konstruktionsmæssigt problem. Den ældre teg-
ning viser ikke noget om hvordan problemet skulle løses. Det kunne være

1) på den basale måde med komparation af to emner via passere el.l.,
2) gennem komparation mellem emnet og faste lærer på nominelt mål,
3) gennem kontrol med (skræddersyede, ikke-standardiserede) grænse-

værdilærer eller
4) ved hjælp af direkte måling med stilbare måleredskaber af høj teknisk

kvalitet.
Af disse muligheder ville 1 og 2 indebære kraftige elementer af skøn og

dårlig mulighed for objektiv verificering af pasningens godhed, og de ville
være betydeligt mere omkostningstunge end mulighederne 3 og 4. Af disse to
ville også mulighed 4 være afhængigt af en form for værkstedsmæssigt skøn
eller sædvane, mens objektiv verificering af pasningens godhed, dvs. over-
ensstemmelse med det udøvede skøn dog let kunne finde sted, ja ville være
indbygget i selve metoden. De historiske kilder tyder imidlertid på at de for-
nødne måleredskaber ikke var almindelige på det tidspunkt, hvor denne form
for tegning blev benyttet. Mulighed 3 ville hverken involvere skøn eller sæd-
vane, men ville kun være mulig at benytte bredt og konsekvent hvor der var
tale om store, ofte gentagne serier. Der var altså ved alle mulighederne enten
mangler eller begrænsninger.

Betragter man derimod den nyere tegning, ser man at mange mål var nøje
defineret ved hjælp af bestemte tolerancegrænser. (I de tilfælde hvor der kun
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var angivet nominelt mål, fastslog Dansk Standard en generel tolerance,
symmetrisk fordelt på begge sider af det nominelle mål). På nogle af de mere
kritiske pasmål blev tolerancen angivet ved en kombination af et bogstav og
et tal, foranstillet det nominelle mål. Dette er en kode der dels angiver status i
pasningssystemet (løs/stram, grov/fin o.a.), dels fungerer som nøgle til en
Dansk Standard-tabel der præcist angiver største- og mindstemål.

Målangivelser efter denne metode ville ikke kunne efterleves ved frem-
stillingsmåderne 1 og 2, kun efter 3 og 4: verificering med grænsekalibreret
kontrolværktøj eller med redskaber til direkte måling. De sidstnævnte var på
det tidspunkt tegningen stammer fra, nær midten af det 20. århundrede, gene-
relt til rådighed på maskinværkstederne. De førstnævnte, grænsekaliberlærer-
ne, behøvede ikke længere at blive fremstillet ved særlig bestilling, men kun-
ne, i det omfang der var tale om en almindelig dimension og en pasning om-
fattet af Dansk Standard, leveres netop som standardvare fra et værktøjsfirma.
Metoderne var med andre ord blevet mere effektive, og de kunne kombineres
frit under hensyntagen til seriestørrelser, værktøjspriser osv.

Ikke alene måltolerancer og pasninger, men også andre relevante oplys-
ninger, om f.eks. overfladeruhed eller særlige formkrav, blev efter den mo-
derne praksis angivet på maskintegningen. Hver sådan tegning indeholdt alle
de oplysninger som var nødvendige for at maskinarbejderen kunne arbejde
direkte ud fra den, uden hensyntagen til andre forhold. De anvendte måle- og
kontrolteknikker var både mindre arbejdskrævende og mere præcise og sikre
end de gamle metoder. Om serien var større eller mindre, medførte ingen stor
forskel mht. effektivitet og præcision. Eftersom det var de samme standardi-
serede basiselementer der blev anvendt i hele industrien, fik den teknologiske
grundviden et mere homogent præg, sådan at arbejdskraften lettere kunne om-
stille sig ved skift af arbejdsplads eller ved ændringer i det enkelte firmas
produktionsprogram. Også udvekslingen af varer og andet samarbejde mel-
lem firmaer må antages at være blevet lettere, idet de standardiserede, entydi-
ge betegnelser lettede kommunikationsprocesserne.

Med udgangspunkt i Joseph Whitworth og slutpunkt i Dansk Standard er
maskinindustriens komponentstandardiseringer og måle- og tegnetekniske
innovationer i det foregående skildret som et meget langstrakt forløb. Der er
grund til at understrege at udviklingen faktisk lader til at have strakt sig over
hele dette tidsrum, frem til i hvert fald 1930. Man kunne meget vel formode at
de sidste 10-15 år af forløbet, efter at nøgleelementer af teknologien begyndte
at blive doceret på Polyteknisk Læreanstalt, og efter at det sidste teknike-
lement, måleklodserne, blev spredt nogle år senere, - mest havde været en
institutionel besegling af en proces der allerede var blevet fuldbyrdet på græs-
rodsniveau. Dette holder imidlertid næppe stik. Jeg har haft lejlighed til at
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tage stikprøver i B&W’s tegningsarkiv,137 og af disse fremgår det entydigt at
man helt frem til 1930 udførte tegningerne udelukkende med nominelle mål
og herefter udelukkende efter princippet om informationsmæssig komplethed
gennem angivelse af alle tolerancer m.m. Tegningerne fra sidst i 1920’erne
adskilte sig på mange måder fra dem fra før århundredeskiftet, ikke mindst i
kraft af langt større informationstæthed, men ikke alle elementer var altså
endnu kommet med. Det er utænkeligt at man på B&W i 1920’erne sjussede
sig frem til pasningerne eller bare fulgte skik og brug. Der må have været
andre metoder, hvis spor blot ikke er fundet; tilbage står dog at man først ved
begyndelsen af 1930’erne - men med fuld konsekvens da det først skete - gik
over til at benytte tegningen som det dokument der i entydig form skulle
rumme al væsentlig dokumentation og kommunikation mellem tegnestue og
værksted vedrørende emnernes udførelse.

Når dette var tilfældet på en fabrik af B&W’s størrelse og teknologiske
formåen, må det betragtes som overvejende sandsynligt at også andre firmaer
var relativt længe om i bund og grund at reformere det gamle system.

Der er vist hos mange en tendens til at opfatte standardisering som et
industrialderfænomen der ganske vist er nyttigt ud fra en instrumentel og
vækstfikseret tankegang, men som også betyder en form for ensretning og
monotoni i produktudbud og arbejdsprocesser, og derfor indebærer en kultu-
rel forarmelse af samfundet. Det forekommer at den her givne analyse svæk-
ker dette standpunkt. Maskinindustriens tekniske standardisering var nok et
middel til at sænke produktionsomkostningerne, men ikke på bekostning af
alsidigheden. Ganske vist var den såkaldte ‘masseproduktion’ (nok oftest
snarere serieproduktion) en drivende kraft i udviklingen af mange af de be-
nyttede principper, men disse bredte sig til den øvrige del af maskinindustrien
hvor de muliggjorde en kombination af omkostningsbegrænsning og evne til
hurtige omstillinger af produktionen, dvs. evne til at skabe et varieret og for-
anderligt udbud.

På udførelsessiden har man lov til at give lidt efter for nostalgien og sige
at f.eks. gamle dages ‘følemetode’ ved måling rummede en fascinerende og
beundringsværdig håndværksmæssig kunnen som tabte i betydning da mere
moderne og rationelle metoder vandt frem. Standardiseringen kan dog næppe
siges at have medført monotonisering og dekvalificering. Kravene til hånde-
lag kan være blevet mindre, og en stolthed over at kunne udføre fornemt pas-
arbejde med primitive hjælpemidler forsvandt måske, vi ved det ikke. Ud-
viklingen af den tekniske tegning viser på lidt mere håndfast måde at en del af
beslutningsprocesserne vedrørende den endelige udformning og tilpasning af
komponenter faktisk blev flyttet fra det udførende til det planlæggende og
projekterende niveau. Arbejdsproceskritisk set er der her negative elementer
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til stede. De nye krav om at kunne begribe den moderne maskinindustris mere
komplekse kodesprog og forstå de strenge og entydige krav fra tegnestuen
samt, ved hjælp af mere avancerede maskiner og et langt større udvalg af
værktøjer end i gamle dage, at omsætte tegnene til et færdigt produkt, må dog
samtidig siges at sætte en ganske alsidig og udfordrende ramme for den in-
dividuelle tekniske arbejdsproces, blot på en anden måde end før.

Forandringen af de tekniske procedurer tømte ikke arbejdet i branchen for
indhold, men transformerede det så de nødvendige kompetencer ikke for-
svandt, men blev nogle andre end tidligere. Denne overvejelse gælder ikke
kun det udførende arbejde på værkstedet, men også konstruktionsarbejdet. At
en detailtegning foruden at vise helheden, proportionerne og de grundlæg-
gende mål også kom til at omfatte et så stort antal informationer at emnet
kunne betegnes som praktisk talt udtømmende beskrevet, har trukket i retning
af at øge tegnearbejdets omfang, mens på den anden side en stigende mængde
standardløsninger på standardproblemer kan have rutiniseret en del af arbej-
det. Thaulow var i 1923 inde på at en større del af tegnestuefunktionerne nu
kunne udføres uden ingeniørmæssig arbejdskraft138 (jf. også kapitel 7, af-
snittene om arbejdskraftens sammensætning). Heller ikke konstruktions- og
rentegningsarbejde kan imidlertid af den grund betegnes som entydigt på vej
mod monotonisering og dekvalificering. Hvis man vil fælde en kritisk dom, er
dette vel muligt på indre, samtidige præmisser, men et generelt afgørende
historisk skred til det værre eller til det bedre lader sig ikke skelne når tingene
anskues i et længere perspektiv.

Konklusion
I det foregående er den historiske udvikling af maskinindustriens produktions-
teknologi mellem ca. 1875 og 1935 blevet undersøgt. Det er sket ud fra for-
skellige synsvinkler, først og fremmest det fysiske produktionsapparat, dets
størrelse og sammensætning, dernæst de kommunikative teknikker der for-
bandt projektering af det samlede produkt med udførelsen af dets enkelte
dele.

Den teknologiske udvikling på B&W fulgte et spor der er kendt fra bran-
chen i almindelighed. Der var stigende mekanisering af arbejdsprocesserne og
overgang til brug af andre og nyere typer maskiner. Med undersøgelsens
systematiske kortlægning af produktionsapparatet, gennemført som snitbille-
der med 10 års intervaller, er der tilvejebragt en kvantitativt funderet rede-
gørelse for denne udvikling.

Maskinparkens type- og lokaliseringsmæssige fordeling placerede maskin-
værkstederne i en generelt dominerende rolle i forhold til de to øvrige hoved-
procestyper: smede- og støbeteknik. Støberiernes andel af det samlede kapi-
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talapparat blev imidlertid en del udvidet i løbet af tiden; det hang bl.a sam-
men med B&W’s vertikale ekspansion, men også med at mekaniserings-
niveauet i udgangspositionen her var væsentligt lavere end på de andre områ-
der. Smedeværkstedernes andel var mere konstant. Også her skete der dog en
betydelig ekspansion af aktivitetsområdet med henblik på at gøre firmaet
uafhængigt af tilførsel af halvfabrikata fra fremmede kilder. 

Fabrikkens tekniske infrastruktur, især i form af kraftanlæg og transport-
faciliteter, voksede i forhold til beholdningen af arbejdsmaskiner.

Blandt forskydningerne i den fremherskende gruppe af spåntagende be-
arbejdningsmaskiner på maskinværkstederne lægger man især mærke til væk-
sten i fræse- og slibemaskiner på bekostning af høvlemaskiner og drejebænke.
Høvlemaskinen blev fortrængt som standardmaskine. Dette var ikke tilfældet
for drejebænkene, men de blev suppleret med andre typer, i særdeleshed
fræsemaskiner. Disse gennemgik en udvikling fra overvejende special- til
overvejende all round-maskiner (idet dog nogen funktionsspecialisering fin-
des i større eller mindre grad inden for alle typer maskiner og i alle perioder).

Der var ikke tale om at B&W i kraft af sit særlige produktionsprogram
havde en maskinpark hvis almindelige sammensætning adskilte sig fra hvad
man ville forvente at møde på enhver stor maskinfabrik, gearet til fremstilling
af tunge maskiner. Alligevel kunne man se en afhængighed mellem produktty-
per og procestyper, idet den serielt betonede produktion af centrifuger bygge-
de på en maskinpark hvis sammensætning var markant anderledes end på
resten af fabrikken. Væsentlige sider af denne særlige teknologiske stil, med
innovatorisk tyngdepunkt i USA, blev efterhånden assimileret i den generelle
maskinindustrielle teknologi.

Udviklingsrytmen var svingende. Den store modernisering af fabrikkens
produktionsapparat ved århundredeskiftet faldt sammen med adskillige vigti-
ge værktøjstekniske innovationer. Moderniseringens vægt lå dog i høj grad på
energiforsyning og intern transport, i form af kraner. Investeringer i kørende
transport blev først tungtvejende fra ca. 1930.

Tiden fra 1875 til 1895 var præget af relativ produktionsteknologisk stil-
stand. Ved århundredeskiftet begyndte en bølge af forandringer, men den
rullede i nogle henseender langsomt. Det nye værktøjsmateriale, hurtigstålet,
havde stor genemslagskraft, ligesom forandringerne i typesammensætning var
markante allerede lige efter århundredeskiftet. Maskinerne blev mere robuste,
men omfattende og systematiske ændringer i hovedmaskintypernes grundlæg-
gende design lod vente på sig, spredningsmæssigt i hvert fald. Mens fuldt
moderne maskiner først blev almindelige i 1930’erne, synes mellemkrigs-
årene som helhed at have bevidnet en relativt jævnt forløbende, meget dybt-
gående teknologisk moderniseringsproces, hvor de forandringer der var ble-
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vet indledt omkring århundredeskiftet, blev videreført, modnet og til sidst
foldede sig ud i en ny, strukturelt forandret teknologisk grundtilstand. Kapi-
talapparatets tekniske kvalitet var nu blevet betydeligt højere, især i forhold
til det foregående århundrede, men også sammenlignet med de ved moderni-
seringen indførte maskiner.

I modsætning til B&W’s egne produkter gennemgik værktøjsmaskinerne i
det lange løb en kraftig relativ prisstigning. Dette skyldtes næppe hovedsage-
lig stigende relativpriser på de produktionsfaktorer der indgik i værktøjs-
maskinproduktionen (de var i store træk identiske med dem der indgik i kraft-
maskinproduktionen), men en signifikant forbedret funktionalitet og ydedyg-
tighed, kort sagt: en kvalitetsforandring af systemisk rækkevidde. Kun når der
udtrykkeligt tages højde for denne faktor, kan der også på værktøjsma-
skinområdet, inden for adskilte generationer af maskiner, siges at have været
en tendens til relativt faldende priser.

De mindre håndgribelige teknologiske forandringer, som kun manife-
sterede sig fysisk i form af tegninger, standardblade, måleredskaber o.l., kan
ikke kvantificeres, men må ikke desto mindre anses for betydningsfulde. Ved
periodens begyndelse havde man relativt diffuse produktspecifikationer der
krævede anvendelse af skøn og sædvanenormer under udførelsen. Dette satte
grænser for effektiv produktionstilrettelæggelse idet der, med henblik på
gensidig tilpasning, under produktionsprocessen, nogle gange skulle være
rumlig nærhed mellem sammenhørende komponenter. Ved periodens slutning
benyttede man altomfattende, entydige produktbeskrivelser i form af teg-
ninger og tabeller efter Dansk Standard. Overholdelsen af specifikationerne
var let kontrollérbar, og fabrikationen af én genstand var teknisk uafhængig af
andre. Generelt var arbejdsmængden i forbindelse med måling  og kontrol
blevet væsentligt reduceret. Denne forandring kunne ikke slå igennem før
udviklingen og spredningen af en del nødvendig hardware, i form af målered-
skaber. Bl.a. derfor var den temmelig længe undervejs.

De tekniske forandringer medførte ændringer i den menneskelige arbejds-
proces. De semiotisk og måleteknisk betingede rationaliseringer betød at
arbejdet på værkstedsgulvet fik svækket sin samordnende dimension, noget
der vel især har været mærkbart for værkstedsfunktionærerne (se også kapitel
7). For den almindelige arbejder har metodeudviklingen, kombineret med
bedre maskiner og værktøjer, sandsynligvis medført at arbejdets lighed med
gammeldags håndværk blev svagere. Moderne smede- og maskinarbejdes
fordele, set gennem arbejdsproceskritiske briller, er at det i bedste fald for-
ener 1) forståelse (perception af tegningens krav og herudfra planlægning af
arbejdets konkrete forløb) med 2) viden/erfaring (om maskiners og værktøjers
egenskaber, generel evne til at få arbejdet til at ‘glide’ ved at træffe rigtige
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valg mellem mange rutiner) og 3) håndelag (manuelle færdigheder under
forberedelsen og evne til hurtig og sikker indgriben undervejs i den mekani-
ske arbejdsproces). Arbejdets ulemper er især at meget lange serier eller
mange beslægtede serier kan lade udførelsens rutineelementer få overhånd
over forståelses-, planlægnings- og valgdimensionerne. De procestekno-
logiske forandringer sammenholdt med de produktteknologiske i tidligere
kapitler tyder dog ikke på - med forbehold over for centrifugeproduktionen
1900-1910 - at disse teknisk-materielle forandringer i produktionsprocessen,
hver for sig eller tilsammen, medførte drastiske forandringer af arbejdets
kvalitet (de organisatoriske aspekter af arbejdet tages op i det følgende kapi-
tel).

Det er næsten en selvfølge at der også var betydelige ligheder mellem
forholdene i 1875 og i 1935. I den mellemliggende periode på 60 år havde
den anden industrielle revolution imidlertid fundet sted. Hensigten med dette
kapitel har været at demonstrere hvori denne systematiske forandring bestod,
for så vidt angår maskinindustriens produktionsmetoder, og at argumentere
for at forandringen ikke kun havde sit tyngdepunkt omkring århundredeskif-
tet. Mellemkrigstiden, herunder 1930’rne, var ikke en stagnerende, men deri-
mod en dynamisk periode hvor den anden industrielle revolutions maskin-
tekniske innovationer blev modnet og spredt i det industrielle miljø.
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7. Ledelse, arbejdskraft og arbejdsorganisering

I adskillige passager af de foregående kapitler er B&W, også benævnt ‘firma-
et’, fremstillet nærmest monolitisk: som et individuelt handlende subjekt der
f.eks. traf beslutninger om indførelse af ny teknologi eller regulering af sin
egen adfærd over for kunder og konkurrenter. Denne sprogbrug er ikke helt
dækkende for virkeligheden da et firma er en kompleks funktion af mange
individers handlinger, interesser og juridiske rettigheder og forpligtigelser.
Dog er sprogbrugen heller ikke blot en foreløbig, black box-lignende sam-
menfatning af en kompleks, ubestemt struktur, for et firma er, jf. kapitel 5,
også kendetegnet ved sin hierarkiske opbygning og dermed eksistensen af en
bestemmende central ledelse. Når et firma omtales som et handlende subjekt,
er det altså nok til dels, men ikke kun et retorisk greb. Det juridiske grundlag
for firmaets principielle organisationsform er den private ejendomsret som
sikrer firmaets indehavere ret til, på egen hånd eller gennem lønnede stedfor-
trædere på et eller flere hierarkiske niveauer, at bestemme over firmaets akti-
ver, over ansættelse og afskedigelse af arbejdskraft, over arbejdets tilrettelæg-
gelse og over firmaets transaktioner med andre firmaer.

Denne dobbelthed i firmabegrebet kalder på at den historiske undersøgel-
se sker under to tilsvarende synsvinkler: en management-betonet, der skal
belyse hvordan ledelsen forsøgte at orkestrere firmaets ressourcer med hen-
blik på at opnå sine målsætninger; og en mere alment socialt betonet synsvin-
kel, der især fokuserer på den sociale stratifikation og interessemodsæt-
ningerne mellem forskellige grupper inden for firmastrukturen.

Det ville være uhensigtsmæssigt at forsøge en definitiv adskillelse af disse
to aspekter for de er begge til stede, omend ikke i samme omfang, uanset om
man betragter firmaets forhold ud fra ledelsens eller de ansattes standpunkt.
Selv set fra en management-synsvinkel kan forholdet til de underordnede
ansatte ikke konsekvent deles op i en tekno-økonomisk ledelsesside og en
socio-økonomisk konfliktside. Den tekniske organisering af produktionen er
knyttet sammen med sociale interesser. Den økonomiske fordeling i bred
forstand, omfattende både lønnens størrelse, lønformen og arbejdsforhold i
det hele taget, har indflydelse på det engagement hvormed de ansatte arbejder
på at fremme firmaets tekniske målsætninger.1

Omvendt vil de ansatte, ikke kun som magtesløse enkeltindivider, men
også som organiseret kollektiv betragtet, være tilbøjelige til at acceptere le-
delsesmæssige krav der strider mod deres spontane interesser, f.eks. vedrø-
rende arbejdsdisciplin, præstationsniveau og dertil hørende kontrolforanstalt-
ninger. Det skyldes at effektivitet i produktionen, opnået via en stabil teknisk-
økonomisk arbejdsorganisation, er med til at sikre både firmaets og de
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ansattes indtjeningsgrundlag.2 De ansatte udgør desuden ikke en homogen
blok, men er i kraft af arbejdsdelingen opdelt i grupper eller lag med mere
eller mindre modstridende roller og interesser, som for de overordnedes ved-
kommende kan medføre en egentlig identifikation med firmaledelsens hold-
ninger og målsætninger.3

I dette kapitel beskrives ledelses- og organisationsformer på B&W samt
arbejdsstyrkens sammensætning og de enkelte gruppers roller. Formålet er at
vurdere hvorledes organisationsformer, ledelsesmæssige teknikker og firma-
strukturens indre økonomiske og sociale modsætninger har samvirket med og
til dels indgået i den teknologiske udvikling.

Firmaets overordnede ledelsesform
B&W var oprindelig direkte, personligt ejet, men gik fra og med 1872 over til
aktieselskabsformen. Den næste ‘konstitutionelle’ forandring skete i 1933 da
firmaet efter at have standset sine betalinger blev reddet fra konkurs ved en
særlig lovgivning. Denne satte selskabet under Handelsministeriets og kredi-
torernes kontrol indtil de skyldige tilgodehavender, for en stor del konverteret
til præferenceaktier, var blevet indfriet. Den tilbageværende almindelige gæld
blev indfriet i 1937 og præferenceaktierne definitivt indløst i 1953, hvorved
ejerskab og kontrol atter gik over til stamaktionærerne.4

Før overgangen til aktieselskab var firmaets øverste daglige ledelse iden-
tisk med indehaverne. Derefter skete den overordnede ledelse i et samspil
mellem aktionærer, bestyrelse og direktion. Samspillets karakter og form var
ikke den samme gennem hele perioden. Den svageste, mest uvirksomme part
var utvivlsomt hele tiden aktionærerne. Aktiernes koncentration er ikke
kendt,5 men det lader ikke til at aktionærgrupper der var uafhængige af besty-
relse og direktion, øvede indflydelse på beslutningerne. Det var så vidt vides
heller ikke almindeligt at en aktionær eller aktionærgruppe bevægede sig ind i
magtens centrum i kraft af en stor aktiepost. De tidligere indehavere, Carl
Christian Burmeister og William Wain, var et særligt tilfælde idet de modtog
en betragtelig del af salgsprisen for firmaet i form af en aktieoption og samti-
dig fortsatte som direktører.6

I 1920’erne, firmaets kraftigste vækstperiode, var der et betydeligt pres i
retning af at gøre aktieudbytterne så høje som muligt, og den svenske gods-
ejer John Olsson, der repræsenterede en større svensk aktionærgruppe, op-
trådte da som en markant undtagelse fra den generelle tendens til at aktionæ-
rerne i praksis kun havde lidt at skulle have sagt. I 1927 blev han medlem af
bestyrelsen efter allerede før generalforsamlingen at have annonceret sit kan-
didatur for den siddende bestyrelse. Olsson arbejdede i bestyrelsen for at
aktieudbytterne skulle sættes i vejret, men gik også aktivt ind i forhandlinger-
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ne omkring B&W’s overtagelse af Københavns Flydedok og var medvirkende
til at presse overtagelsesprisen ned, under trussel om ellers at ville forhindre
overtagelsen på generalforsamlingen. Så vidt man kan skønne af informati-
onskilden,7 var direktionen kun i mindre grad optaget af dette spørgsmål, for
betalingen skete i form af B&W-aktier, og sagen handlede derfor nok så me-
get om ejerskabets fordeling og koncentration som om firmaets driftsøkonomi
og soliditet. Direktionen lagde stor vægt på værdien af at overtage Flydedok-
kens kundekreds, mindre på realværdien af Flydedokkens faste kapital.

I forbindelse med generalforsamlingens valg af bestyrelse var der, foruden
den særlige situation i 1933, endnu ét eksempel på diskontinuitet: Kun to
medlemmer valgt før 1895 fik også sæde i bestyrelsen efter dette år.8 Man må
antage at der var en sammenhæng mellem dette forhold og beslutningen om at
skride til en større modernisering. Dog forekommer det lidet sandsynligt at
der ligefrem foregik en magtkamp blandt aktionærerene eller mellem dem og
den siddende bestyrelse. Aktieselskabets stifter, C.F. Tietgen, gik nemlig først
af som dets formand i 1898, dvs. efter at den store udskiftning i bestyrelsen
havde fundet sted. Dette tyder på at der mere var tale om et generations-
betinget skifte, kontrolleret af de i forvejen toneangivende i bestyrelsen, end
om en virkelig magtkamp mellem grupper.

Overgangen til et moderne system med en professionel, lønnet ledelse,
udstyret med slagkraftige styringsressourcer i form af kompetencer og medar-
bejdere,9 blev ikke fuldbyrdet på en gang med overgangen til aktieselskab. I
de første ti år fortsatte de hidtidige indehavere som direktører.10 Efter Wains
død i 1882 fortsatte Burmeister i fem år som eneste direktør. Kort tid efter
blev firmaets første egentlige professionelle lønnede manager ansat, nemlig
skotten David Halley (1850-1895), først som ledende ingeniør, fra 1887 som
direktør. Man vendte dog ikke dermed for alvor tilbage til at have to med-
lemmer af direktionen der kunne dele arbejdet mellem sig, for efter tre år, i
1890, trådte Burmeister tilbage som direktør og blev medlem af bestyrelsen.
Halley var herefter i fem år, frem til sin død i 1895, selskabets eneste direk-
tør. K.C. Nielsen (1845-1909), tidligere direktør for Orlogsværftet, overtog
stillingen som administrerende direktør efter ham og fik to år efter tilknyttet
tre underordnede direktører, hver med særligt ansvar for et af følgende områ-
der: maskinbygning (fabrikken på Christianshavn), skibsbygning (værftet på
Refshaleøen) og endelig de ‘merkantile’ fællesfunktioner. Oprettelsen af
denne bedre bemandede, mere specialiserede og utvivlsomt mere arbejds-
dygtige ledelsesstruktur faldt som sagt tidsmæssigt sammen med udskift-
ningen af bestyrelsen og må betragtes som et vigtigt element i selskabets
modernisering.
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I de godt 20 år frem til 1919 var ledelsessituationen på mange måder gunstig,
men den var ikke fast struktureret. Der var flere dygtige og karismatiske di-
rektører, og periodens bestyrelsesformænd var individer der måtte anses for
godt rustede til at overvåge den ansatte ledelses arbejde og virke for selska-
bets interesser i bredere erhvervsmæssige og offentlige sammenhænge. For-
uden de allerede nævnte fire direktører blev der efterhånden også oprettet et
antal underdirektørstillinger. Stillingsstrukturen blev i det hele taget lavet
meget om. K.C. Nielsen gik af i 1907, men der blev ikke ansat nogen ny ad-
ministrerende direktør. Maskindirektør Ivar Knudsen overtog i 1908 også
ansvaret for værftet og delte altså nu det daglige overordnede ledelsesansvar
med Martin Dessau (1865-1919), den merkantile direktør. Fra 1898 til 1909
var G.A. Hagemann (1842-1916) bestyrelsesformand. Hagemann var en per-
son med betydelige både tekniske og ledelsesmæssige evner. Han var ingeni-
ør, havde været direktør for De Danske Sukkerfabrikker og medlem af Kø-
benhavns borgerrepræsentation og var fra 1902 direktør for Polyteknisk Læ-
reanstalt. I 1909 blev han afløst som B&W’s bestyrelsesformand af Andreas
de Richelieu (1852-1932) som sad på posten til 1918. Med sin tætte forbin-
delse til Ø.K. var Richelieu antagelig med til at arrangere aftalerne vedrøren-
de bygningen af “Selandia” og i det hele taget medvirkende til dieselskibets
succesfulde lancering.11

Efter 1918 skete der markante ændringer, resulterende i tydelig ubalance
mellem ledelsens forskellige niveauer. Både Ivar Knudsen og Martin Dessau
fratrådte som direktører i 1919, men fik begge sæde i bestyrelsen, ligesom
den mangeårige leder af værkstederne på Cristianshavn, Adolf Jensen. Også
han var nu fratrådt sin stilling. Knudsen blev desuden udnævnt til “kommi-
teret”, dvs. bindeled mellem direktion og bestyrelse. Både Knudsen og de to
øvrige seniorledere døde imidlertid i løbet af kort tid, Dessau i 1919 og
Knudsen det følgende år. Da der desuden netop var blevet valgt ny formand
for bestyrelsen, var der kun begrænsede muligheder for at bestyrelsen kunne
levere et modspil til den nye direktion. Den nye bestyrelsesformand, stift-
amtmand Ammentorp, var cand.jur. og embedsmand; han havde ingen teknisk
kompetence eller erfaring som industrileder.

Direktionen kom til at bestå af et kollektiv på fire personer. Maskindirek-
tøren, den i kapitel 4 hyppigt omtalte H.H. Blache, var ansvarlig for kon-
struktionsarbejdet og var også den der tegnede B&W-dieselmotoren over for
kunder, licenstagere og den teknologiske offentlighed i det hele taget. Fa-
briksdirektøren, den ligeledes tidligere omtalte Chr. Overgaard, ledede ma-
skinfabrikationen og tegnede firmaet over for maskinfabrikkens arbejdere og
deres organisationer.12 Han repræsenterede også B&W i Dansk Arbejds-
giverforening, hvor han var medlem af forretningsudvalget, 1925-26 endda
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dets formand. Overgaard var desuden formand for Industrirådet fra 1926 til
1930. E. Bondegaard var direktør for skibsværftet og W. Petersen for de
‘merkantile’ funktioner, dvs. finansiering, indkøb samt salg og markedsføring.

Blandt de fire direktører var ingen formelt overordnet de øvrige. Da W.
Petersen døde i 1925, og hans afløser skulle findes, ytrede bestyrelses-
formanden ønske om at princippet om sideordnethed skulle fastholdes, hvilket
fik en meget valen tilslutning fra de øvrige direktører, ganske vist i form af en
accept, - men kun såfremt den rigtige mand blev fundet. Samtidig gjorde de
opmærksom på at den merkantile direktørs funktion i forhold til de øvrige i sit
væsen mest var af servicerende art.13 I hvert fald den næste finansielle direk-
tør (man brugte nu denne mere moderne betegnelse), ansat i 1927 som nr. tre
i rækken siden 1919, fik da også i de første to år kun status af underdirektør,
til en gage der lå væsentligt under de tre øvrige lederes. Da han efter to år
avancerede til normalt medlem af direktionen, dog uden at lønnen steg til de
andre medlemmers niveau, anmodede de tre tekniske direktører om at blive
fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, hvilket faktisk skete.14

Det mest forbavsende ved alt dette er vel at en overordnet økonomisk
styring med baggrund i både finansierings-, omkostnings- og om-
sætningsforhold ikke var stærkt og tydeligt tilgodeset i firmaets organisa-
tionsstruktur og kompetencefordeling. Det forekommer ganske vist naturligt
at skibsdieselmotorens afsætningsmæssige potentiale, licensforretningen, de
store investeringsbehov og de mange konstruktions- og fremstillingstekniske
forhold og problemer i forbindelse med det endnu relativt nye produkt gav de
ledende teknikere en betydelig indflydelse i firmaet, men samtidig virker det
forbavsende og uklogt at øvrige hensyn havde en så ringe vægt i beslutnings-
processerne som det informelle hierarki i direktionen og direktørernes attitu-
der indikerer.

Omstændigheder ved ledelsesarbejdet i 1920’erne kunne tyde på at tråde-
ne ikke for alvor blev samlet nogetsteds. Ingen enkeltperson stod med det
samlede ansvar, men hele direktionen deltog i bestyrelsesmøderne. Direk-
tionens egne afgørelser blev truffet under fælles ansvar, men eventuelt ved
flertalsafgørelse, dog således at enhver direktør kunne forelægge en hvilken
som helst sag for bestyrelsen.15 Der blev lavet regler for direktionens sam-
arbejde (jf. foregående note), men selv de virkede på nogle punkter uklare.

Gennem hele årtiet var investeringsbehovet voldsomt stigende, ligesom
man var nødt til at give kundekreditter. Der var flere gange likviditets-
problemer, der dog hver gang blev løst enten ved udvidelse af aktiekapitalen,
øget bankkredit eller låntagning i udlandet.16 Den dristige politik kunne vel
nok betragtes som velbegrundet ud fra en betragtning om at der skulle smedes
mens jernet var varmt. I en situation hvor man selvfølgelig udmærket vidste at
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der ville komme sløje perioder, men ikke var i stand til at forudse den kom-
mende verdenskrise og dens karakter, kan det ikke undre at opretholdelse af
en kapacitet der matchede efterspørgslen, og bevarelse af den teknologiske
frontposition blev prioriteret højt. Det af Rigsdagen nedsatte undersøgelses-
udvalg kunne imidlertid påpege at investeringsudgifterne i en kortere periode
nærmest havde været helt uden for kontrol, med store ubemyndigede budget-
overskridelser, og at der på samme tidspunkt, selv for så vidt der var tale om
planlagte og vedtagne investeringsudgifter, var blevet foretaget urimeligt
grove fejlvurderinger af forholdet mellem ordremængde, kapacitetsbehov og
implementeringstid for nyinvesteringer. Resultatet var at den erhvervede
ekstrakapacitet først blev klar til brug efter at ordrepuklen, under forceret
drift, var blevet afviklet.17

De ikke autoriserede udgifter i 1930 havde også i bestyrelsen vakt furo-
re,18 men ellers var der ikke mange åbne divergenser. Tilsyneladende var det
kun nuancer der i 1920’erne skilte interesser og synspunkter hos direktion på
den ene side og bestyrelse/ejere på den anden.

Ved selskabets betalingsstandsning og efterfølgende rekonstruktion i 1933
blev den gamle direktion med det samme skiftet ud til fordel for en ordning
med en enkelt øverste administrerende direktør og to yderligere direktører for
henholdsvis maskinfabrikken og skibsværftet. Af de hidtidige direktører fra-
trådte de to med det samme, mens de to øvrige (Blache og Bondegaard) fort-
satte et par år i underdirektørstillinger. I resten af årtiet (og i endnu mange år)
var ledelsessituationen rolig, med en enkelt administrerende direktør, C.A.
Møller (1889-1958), der havde firmaets generelle situation som sit ansvars-
område og foruden værftsdirektøren og maskindirektøren rådede over yderli-
gere et antal underdirektører på hierarkiets tredieøverste trin.

Rekonstruktionen af B&W blev gennemført ved statens hjælp, hvilket dog
ikke betød at den siddende bestyrelse var uden lod og del i den. Bestyrelsen
forhandlede meget dygtigt med Handelsministeriet og afviste - under trussel
om at indkalde til en likviderende generalforsamling - at medvirke til nogen
form for løsning der måtte indebære at aktionærerne definitivt mistede deres
kapital.19 Da staten til gengæld ikke var indstillet på at pumpe penge i
B&W,20 havde virksomhedens juridiske rådgiver, landsretssagfører Th.
Knudtzon, udkastet planen om opdeling i et likvidations- og et driftsselskab,
således at firmaet, under forudsætning af at produktion og afsætning atter
kom i gang, kun midlertidigt blev frataget aktionærerne.21

Det er et almindeligt synsspunkt, også repræsenteret i den erhvervs-
historiske litteratur, at ejerne normalt overlader alt til den lønnede ledelse, så
længe der er fremgang i firmaet. Når der nødvendigvis skal udvises tilba-
geholdenhed eller ligefrem skæres ned, står de til gengæld over for en udfor-
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dring. Den lønnede topledelse er snarere vækst- end profitorienteret og har
ofte svært ved at styre et tilbagetog. Ejerne kan og bør da foretage det for-
nødne, og det kan bl. a. bestå i, med en katharsis-lignende effekt, at fyre den
lønnede topledelse og ansætte en ny og ubelastet chefgruppe.22

B&W’s tilfælde peger på at denne form for arbejdsdeling ikke kan tages
for givet, måske især ikke hvis ejerkredsen er blandet. Det er rigtigt at besty-
relsen, fra 1928 med en ny formand, viste sig handledygtig da først krisen var
en uomgængelig realitet, og det gjaldt om at redde hvad reddes kunne. Den ny
formand var C.F. Jarl (1872-1951), en elev af Hagemann (kryolitfabrikken)
og selv fremtrædende direktør og fabrikant. Forholdsreglerne blev imidlertid
taget på et tidspunkt da det var for sent, medmindre staten var indstillet på at
deltage i redningen. Det er vel ikke hverken givet eller sandsynligt at alterna-
tivet var en fuldkommen likvidation, men rekonstruktion via konkurs ville
utvivlsomt have haft stærkt negative virkninger på B&W’s enorme goodwill,
især i forhold til licenstagerne.

Vurderet ud fra offentlighedens interesser må man sige den fundne ord-
ning var fornuftig, da den i alt væsentligt opretholdt en stor, teknologisk fø-
rende og valutaindtjenende arbejdsplads uden at kræve direkte indsætning af
statslige midler og uden at sløve firmaets konkurrencedygtighed ved at ud-
spænde et permanent sikkerhedsnet. Men som det mest tydeligt blev påpeget
af K.E.S. Rager (1884-1959), den radikale ordfører under debatten i Folke-
tinget, var affæren også en påmindelse til bestyrelserne i store selskaber om
hvor katastrofalt det kan gå når der bliver taget let på ansvaret, og kontrollen
med den daglige ledelse er utilstrækkelig.23

Mellem 1872 og 1939 kan man, konkluderende, skelne fire forskellige
ledelsesregimenter: I den første (1872-1895) blev ejerskabet gradvis skilt fra
lederskabet gennem den nye aktieselskabsform og de første ansatser til en
professionel, ansat ledelse, der dog endnu kun havde ret svage ressourcer til
sin rådighed; i den følgende (1895-1919) blev den professionelle ledelse
oprustet, men organisationen var stadig noget labil; i den tredie (1919-1932)
var den ansatte ledelse blevet specialiseret, højprofessionel og mere organi-
satorisk stabil, men den havde en brist på det højeste centraliseringsniveau og
var domineret af teknisk ekspertise på bekostning af økonomisk; i den fjerde
og sidste (1933-39) blev der etableret en ledelsesform der med moderne øjne
kan betagtes som ‘normal’ og mere upåfaldende i sin opbygning og ansvars-
fordeling.

Arbejdskraftens generelle sammensætning
For tiden før århundredeskiftet findes ikke kvantitative oplysninger om ar-
bejdskraftens sammensætning, men efter dette tidspunkt foreligger flere ud-
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mærkede holdepunkter. Den grundlæggende opdeling kan ske på adskillige
måder: 1) arbejder eller funktionær; 2) teknisk eller administrativt arbejde; 3)
værkstedsarbejde eller kontor-/tegnestuearbejde; 4) ledende/koordinerende
eller underordnet/direkte udførende arbejde. Dertil kommer opdelinger efter
fag, aflønning eller køn. I det følgende vil den traditionelle skelnen mellem
arbejdere og funktionærer blive lagt til grund for den mere detaljerede gen-
nemgang. Det skyldes at gruppen af arbejdere i forhold til de øvrige anførte
kriterier er særdeles homogen: Om ikke alle, så det overvejende flertal af
arbejderne var beskæftiget med direkte udførende teknisk værkstedsarbejde.
Funktionærerne derimod, var opdelt på adskillige undergrupper, givne ved
forskellige kombinationer af kriterierne 2, 3 og 4. Desuden adskilte funktio-
nærernes forhold til arbejdsgiveren sig markant fra arbejdernes.

Ikke overraskende udgjorde arbejderne stedse langt den største gruppe.
Derimod er det vel lidt forbavsende at fordelingen var så stabil, som det
fremgår af funktionærernes andel af det samlede antal ansatte i en række år
hvor der kan konstrueres nogenlunde sikre tal: 1902: 11,1%; - 1925: 12,0%; -
1932: 16,6%; - 1935: 13,5%; 1937: 11,3%; 1938: 13,0%.24 Der er mere usik-
re tal for året 1888, men heller ikke disse giver grundlag for at fastslå noget
markant brud i arbejder- og funktionærgruppernes indbyrdes størrelsesfor-
hold.25 For 1932 er funktionærandelen højere end man umiddelbart ville for-
vente ud fra den generelle tendens i tallene; forklaringen er antagelig at ud-
skillelsen af den overflødige funktionær-arbejdskraft under krisen skete lang-
sommere end for LO-arbejdernes vedkommende.

Man kunne forvente at funktionærandelen ville være stigende pga. øget
mekanisering af værkstedsarbejdet og tilsvarende større vægt på de forbere-
dende, administrerende og kontrollerende funktioner, set over for den efter-
hånden mere kapitaltunge, mindre arbejdskraftkrævende umiddelbare pro-
duktionsproces. En svag tendens i denne retning kan med lidt god vilje under-
bygges af tallene, men ikke som en klar og markant forandring.

Ikke kun i produktionen, men også på et eller flere af de administrative,
ledelsesmæssige eller konstruktionstekniske områder kan der naturligvis have
været en udvikling med arbejdskraftsbesparende investeringer og rationalise-
ringer. I det følgende vil dette blive undersøgt ved at se på forskydningerne
inden for funktionærgruppen og på de skiftende forhold for enkelte betydelige
grupper.

Funktionærgruppens sammensætning
Det fremgår af tabel 7.1 at der inden for funktionærgruppen skete kraftige
forskydninger. Gruppen af arbejdsledere gik tilbage, mens de øvrige tre grup-
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per gik frem. Stærkest var den forholdsmæssige vækst hos ingeniører og an-
det tegnestuepersonale. Dette synes at være i god samklang med de i kapitel 6

Antal
 %

Tabel 7.1
Funktionærer på B&W
(samtlige afdelinger) i årene 1902, 1925,
1932 og 1935. Antal og fordeling på
hovedgrupper
Kilder: Se appendiks 7.1

FUNKTIONÆRTYPE ÅR

1902 1925 1932 1935

’højtstående’ (direktør,
overing., kontorchef o.l.)

    8
 3.0

 28
 5.1

 36
6.0

 30
 4.9

værkstedsfunktionærer
(arbejdsledere)

   153
58.2

157
28.8

211
35.3

141
23.2

tegnestuepersonale (dog
inkl. værkstedsing.)

    32
12.2

 162
 29.7

 157
26.3

223
36.6

kontorfunktionærer    59
22.4

177
32.4

168
28.1

191
 31.4

andre 11
 4.2

22
 4.0

25
 4.2

24
 3.9

Antal i alt 263 546 597 609

fremførte synspunkter om at den teknologiske udvikling inden for måling og
teknisk kommunikation gik i retning af at der blev arbejdet mere entydigt og
præcist, på et højere specifikations- og præcisionsniveau og med større kom-
patibilitet mellem genstande og processer forskellige steder i det tekniske
system. I tabellen gives der kvantitativt belæg for at udviklingen skete uden
stigning i den samlede indsats af tekniske funktionærer, idet den øgede ar-
bejdsmængde i forbindelse med konstruktion og rentegning blev opvejet af
aftagende behov for formidlende og koordinerende personale på værksteds-
gulvet.
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Tilbagegangen inden for værkstedsfunktionærernes gruppe skete i form af en
tydelig omfordeling mellem undergrupperne. Arbejdsformændene udgjorde i
1932 kun 46% af alle værkstedsfunktionærer mod (skønnet) 69% i 1902.
Mestre/undermestre havde en modsvarende relativ tilvækst inden for gruppen.
Arbejdsformændene var i 1902 og de følgende år ikke omfattet af den pensi-
onsordning firmaet etablerede. Om de var det i 1932, vides ikke, men det
forekommer sandsynligt. De indgik i hvert fald ikke længere som en særlig
gruppe i lønstatistikken for arbejdere, hvilket var tilfældet så sent som i 1909
(det er formændenes andel af arbejdsstyrken i dette år der danner grundlag for
skønnet over deres antal i 1902, jf. appendiks 7.1). Alt i alt ser det ud til at
værkstedslederne i tidens løb mere entydigt blev en renlivet funktionær-
gruppe, tydeligt skilt fra arbejderne.

Den almindelige udvikling i retning af forholdsvis mere administrativt
personale (kontorfunktionærer) lader sig ikke forklare med samme lethed,
men kan tænkes at hænge sammen med bl.a. en generel tendens til mere bu-
reukrati, især i store, komplekse driftsenheder; med B&W’s status som virke-
ligt ‘verdensfirma’ og deraf følgende større mængder korrespondance, PR-
arbejde m.m.; med mere komplekse lønsystemer og arbejdsmarkedsforhold
(jf. nedenfor); og endelig måske med at den teknologiske udvikling på områ-
det, trods fremkomsten af skrivemaskiner, telefoner m.m., ikke nødvendigvis
har gået frem i samme tempo og med samme tydelige resultater som den
produktionsaktivitet kontorsektoren skulle servicere. Det er symptomatisk for
en tilvækst i typer af kontorarbejde at der i 1932 var adskillige undergrupper
som kun i meget begrænset omfang (eller slet ikke) var til stede i 1902:
translatører, telefondamer, ledelsessekretærer m.fl. I dette kapitels tabellari-
ske opgørelser over antallet og aflønningen af kontorpersonale er alle disse
grupper slået sammen med de almindelige assistenter.

Gruppen af ingeniører og tegnestuepersonale ændrede også sammensæt-
ning. På funktionærlisten fra 1902 indgik kun tre ingeniører, hvoraf den med
størst anciennitet havde været ansat siden 1897. I dette antal indgik dog ikke
B&W’s mest fremtrædende ingeniør på dette tidspukt, nemlig maskindirektør
Ivar Knudsen. Konstruktørerne var i 1902 langt den største gruppe på tegne-
stuen med næsten fire femtedele af det samlede antal, mens tegnerne var end-
nu mere fåtallige end ingeniørerne: gruppen talte kun to personer. Den meget
ensidige sammensætning af personalet antyder at konstruktions- og tegnear-
bejde ved begyndelsen af det 20. århundrede kun i meget ringe grad var un-
derkastet arbejdsdeling, men at den enkelte konstruktør for det meste stod for
både koncipering, beregninger og rentegning. Hvad en konstruktør var, kan
ikke siges helt entydigt. Selv sidst i det 19. århundrede var uddannelsen af
tegnestuepersonale kun i ret løse rammer når man ser bort fra det stadig ret
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lille, men dog kraftigt stigende antal ingeniører fra Polyteknisk Læreanstalt
der blev ansat i industrien.26 På de tekniske skoler kunne den håndværks-
mæssige træning fra et læreforhold suppleres med nogen videregående teore-
tisk uddannelse, enten uden erhvervelse af nogen bestemt titel eller eksamen,
eller til “Maskinbygnings-Eksaminand”. Dette var en forløber for det egentli-
ge teknikum der først blev oprettet i 1905. Man kunne også (videre)uddanne
sig ved at tage maskinisteksamen, ved arbejde i udlandet eller på anden måde;
der var ingen bestemte krav.27 Også læreanstalter i udlandet var en mulighed:
I det nærliggende Tyskland var de tekniske læreanstalter, fra laveste til høje-
ste niveau, udviklet en del tidligere end i Danmark.28

I 1932 var konstruktørernes andel faldet til 43% og ingeniørernes steget til
samme andel. Med 13% var tegnerne stadig en forholdsvis lille gruppe. Teg-
nerne var imidlertid alle beskæftiget på tegnestuerne, mens dette kun var
tilfældet for 43% af ingeniørerne og 88% af konstruktørerne (heri iberegnet
de ingeniører og konstruktører der var beskæftiget på en særlig afdeling for
tekniske beregninger). Ca. 30% af ingeniørerne var værkstedsingeniører,
mens de sidste godt 25% var fordelt på akkordkontor, drifts- og bygningsaf-
delinger, “planeringsafdeling” o.l. Også de sidste 12% af konstruktørerne var
fordelt på sådanne afdelinger. Ser man alene på tegnestuerne og den lille
beregningsafdeling, var konstruktørernes andel 54%, ingeniørernes 26% og
tegnernes 20%. Den ændrede fordeling viser en tendens til at arbejdskraften
blev delt op i tre grupper med forskellige kvalifikationsniveauer. Midtergrup-
pen var stadig langt den største, men der var nu også et betydeligt antal per-
soner til at varetage det øgede antal mere rutiniserede opgaver man kan for-
mode var konsekvensen af den tidligere beskrevne procesteknologiske foran-
dring. Samtidig var der med det øgede antal ingeniører kommet en stor grup-
pe teknikere med et højt formelt uddannelsesniveau. Foruden øget arbejdsde-
ling i almindelighed var dette et symptom på den stigende betydning som
systematisk teknologisk udviklingsarbejde havde fået. De patenter som B&W
forsøgte at omgærde sin egen variant af dieselmotoren med (jf. kapitel 4),
blev normalt udtaget i enkeltpersoners navne, men ansættelseskontrakterne
indeholdt standardbestemmelser om firmaets ret til  at udnytte patenterne.29

Man kan af de overleverede patentlister se hvordan en bestemt håndfuld per-
soner i mellemkrigsperioden spillede en nøglerolle i B&W’s produktud-
vikling.30 Blandt de mest flittige patentophavsmænd var T.V. Hemmingsen,
O. Petersen, V.A. Kjær, P.A. Hansen og H.H. Blache.31 Disse mænd var
enten overingeniører eller direktører og var altså af firmaet blevet anbragt i
positioner hvor de havde særlig mulighed for at udvikle deres ideer under
medvirken af et større antal assistenter og andre medarbejdere.
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Ikke kun ingeniørernes stigende betydning på tegnestuerne, men også tilste-
deværelsen af de øvrige nævnte afdelingstyper hvor de gjorde sig gældende,
er bemærkelsesværdig. Den viser at den teknologiske udvikling, ikke kun i
konstruktionsarbejdet, men også på proces- og logistiksiderne, var forbundet
med en voksende anvendelse af højtuddannede eksperter.

Der må tages det forbehold over for forskellenes signifikans at kildemate-
rialet for 1932 er mere informativt end for 1902, hvor der f.eks. ikke vides
noget om personalegruppernes fordeling på forskellige afdelinger. Ligeledes
er det klart at der inden for den altdominerende konstruktørgruppe i 1902 kan
have været en reel arbejdsdeling, f.eks. mellem stjerner og vandbærere eller
på andre måder som blot ikke kommer til syne fordi den formelle personale-
betegnelse var den samme. Forskellene i kildesituationen og en muligvis
noget overdreven vægt på udddannelsemæssigt betingede kompetencer o.l.
forekommer dog ikke så tungtvejende at konklusionerne for alvor anfægtes.

Arbejdergruppens sammensætning
Kilderne til belysning af de timelønnede arbejderes fordeling på fag er des-
værre knap så gode som for funktionærgruppen. De eneste komplette sæt
oplysninger er fra erhvervstællingerne i 1925 og 1935, men da disse år ligger
så tæt på hinanden, er det begrænset hvad der kan sluttes ud fra forskellen
mellem dem. For oversigtens skyld er nogle hovedtal fra B&W’s erhvervs-
tællingsskemaer samlet i appendiks 7.2.

I begge de  nævnte år lå de ikke-faglærtes andel af det samlede arbejdertal
på knap en trediedel. I dette tal er medregnet den store gruppe af nittere o.l.
på skibværftet og et antal semi-faglærte arbejdere på støberiet. Mellem skibs-
værftet på den ene side og maskinfabrik/støberi på den anden var der ikke
store forskelle i de egentligt faglærtes andel. For skibsværftets vedkommende
kan man særligt bemærke den forholdsvis store gruppe af maskinarbejdere,
knap 10% af totalen, som må ses som udtryk for at der var en vis teknisk-
fysisk integration mellem skibsbygning og maskinbygning, naturligvis især i
forbindelse med montagearbejdet.

Inden for selve ‘maskinafdelingen’ (maskinfabrik samt støberi) var der
derimod betydelig forskel på fordelingen mellem faglærte og ikke-faglærte.
På maskinfabrikken på Christianshavn var maskinarbejderne den absolut
største enkelte gruppe og udgjorde sammen med den mindre smedegruppe ca.
fire femtedele af samtlige arbejdere. På støberiet på Teglholmen var antallet
af smede og maskinarbejdere naturligt nok beskedent, og det skal endda erin-
dres at en stor del af de maskinarbejdere der var på Teglholmen, ikke havde
med selve støberiet at gøre, men arbejdede i de i løbet af 1920’erne udflyttede
afdelinger for grovbearbejdning af store emner. Blandt de faglærte arbejdere
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på støberiet var formerne langt den største gruppe; som den eneste anden
betydelige gruppe skal nævnes modelsnedkerne. Det er bemærkelsesværdigt
at der på Teglholmen var en langt højere andel af ikke-faglærte, 55-60%, end
på de øvrige produktionssteder. Dette hang sammen med flere forhold. Dels
må man formode at der på støberiet var en ret stor mængde regulært ‘grov-
arbejde’ med materialehåndtering (sand og råjern), hvortil kommer andre
traditionelle arbejdsmandsjobs som godstransport, medhjælp/håndlanger-
arbejde og almindelig rengøring af værkstederne. På støberierne var der også
et ret stort antal specialarbejdere, f.eks. “rensere”, der havde til opgave ved
hjælp af mejsler og andet værktøj at fjerne knaster og urenheder og i det hele
taget give støbegodset en passende finish.32 En anden gruppe specialarbejde-
re, hvis arbejde havde mere håndværksmæssig karakter, var de såkaldte “kær-
nemagere”, der fremstillede de kerner af sand og ler som ved at forhindre det
flydende jern i at trænge ind de relevante steder i formen, gav støbegodset
dets indre hulninger. Kernemageriet havde siden begyndelsen af det 20. år-
hundrede udviklet sig til et særligt udsondret arbejde i takt med at maskinin-
dustriens produkter, og dermed støbegodset, blev mere komplekse i op-
bygningen.33 Godset skulle så vidt muligt allerede ved støbningen have ind-
bygget denne kompleksitet, i form af huller, hulninger m.m. på grove mål.
Derved slap man for ved spåntagning at fjerne en stor mængde støbejern fra
massivt gods før den endelige bearbejdning til færdige mål. Endelig var der
formentlig et antal tillærte formere (“maskinformere”) der forberedte støb-
ningen af simpelt gods vha. formemaskiner. Det første fingerpeg om at der
var ikke-faglærte formere beskæftiget, er en i 1909 gennemført faglig sag på
B&W hvor formerne protesterede over at firmaet havde ladet støberiarbejdere
udføre normalt formerarbejde, altså hvad der gik ud over maskinformning.34

Antallet af disse arbejdere har foreløbig været meget lille.35 Det var først
mellem 1925 og 1935 at den store vækst i antallet af forme- og andre støberi-
maskiner fandt sted (jf. tabel 6.7). I samme periode gik andelen af formere en
smule tilbage. Det er vel ganske sandsynligt at dette skyldtes mekaniseringen,
men hvor stor en relativ fortrængning af den traditionelle faglærte bemanding
der skete, lader sig ikke sige, idet tillærte formere ikke optræder adskilt fra de
øvrige formere i de oplysninger B&W gav ved erhvervstællingerne.     

Formerfagets generelle situation hvad angår arbejdskraftens uddannelse
og kvalifikationer, var speciel, idet det var uomstridt at de teknologiske foran-
dringer gjorde det umuligt at fastholde at alle formere skulle være faglærte.36

Men samtidig var det et tilbagevendende problem at der ikke kunne rekrut-
teres lærlinge nok til den egentlige faguddannelse, og at der ikke, efter de
implicerede gruppers mening, blev brugt ressourcer nok på at opretholde
denne uddannelses kvalitet.37
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Der var nogen uoverensstemmelse om organiseringen af støberiernes arbej-
dere, idet Dansk Formerforbund i 1923 skiftede navn til Dansk Former- og
Støberiarbejderforbund med henblik på at rekruttere de støberiarbejdere der
blev oplært som maskinformere eller kernemagere. Ifølge Formerforbundets
egen historieskrivning lader dette også til i næsten fuldt omfang at være lyk-
kedes, mens mere vidtgående hensigter om også at overtage “hjælpearbej-
derne”, dvs. de egentligt ufaglærte støberiarbejdere, måtte skrinlægges.38

Disse oplysninger harmonerer med den historiske kommentar fra støberiar-
bejdernes organisation, Støberi- Special- og Maskinfabrikarbejdernes For-
bund under D.A.F., hvor det mere kortfattet hedder at støberiarbejderne ikke
følte sig fristet til at skifte organisation.39 Hvis SSMF i større omfang havde
fastholdt ikke kun de ufaglærte, men også de tillærte, ville dette formentlig
også være blevet nævnt.

Når de detaljerede og pålidelige oplysninger fra 1925/-35 sammenlignes
med det første år hvorfra der overhovedet foreligger visse data, nemlig 1899,
peger den uforandrede andel af smede- og maskinarbejdere, godt halvdelen af
samtlige timelønnede, umiddelbart på en meget stabil sammensætning af
arbejdsstyrken.40 For 1899, men ikke for 1925/35, indgår også de tidligere
omtalte nittere, hvilket tyder på at andelen af smede og maskinarbejdere lige-
frem steg en smule efter århundredeskiftet, på hele virksomheden vel at mær-
ke. Imidlertid peger særlige tal for maskinfabrik og støberi i 1909 i en noget
anden retning.41 Med behørig korrektion for antallet af lærlinge kan antallet af
smede og maskinarbejdere i dette år skønnes til ca. to trediedele mod 56% i
1925 og 58% i 1935 (jf. appendiks 7.2), dvs. der var en tilbagegående ten-
dens.42 Efter de samme kilder og overvejelser udgjorde de ikke-faglærte på
maskinfabrik og støberi i 1909 ca. 20% mod mindst 27% i 1919, 32% i 1925
og ca. det samme i 1935. Disse tal viser tydeligt at der inden for maskinaf-
delingen, inkl. støberi, var tendens til stigning i de ikke-faglærtes andel. Det
gjaldt dog ikke i slutningen af perioden, ligesom man må anse det for stærkt
tvivlsomt om andelen af ikke-faglærte gik frem mellem 1899 og 1909. Det er
svært at forestille sig at antallet af arbejdsmænd beskæftiget med håndtering
og transport på maskinværkstederne samt alle øvrige ufaglærte jobs på fabrik-
ken, på noget tidspunkt, også før moderniseringen af transportsystemet, kan
have været væsentlig mindre end de ca. 20% af arbejderne i 1909. Der findes
et beretningsudsagn om at det netop omkring dette tidspunkt, i lighed med
tidligere, men i modsætning til senere tider, var de faglærte selv der måtte
sørge for at hente, bringe og flytte tingene, dvs. udføre arbejde som man i den
større industri normalt forbinder med arbejdsmænd.43

Stigningen i de ikke-faglærtes andel efter 1910 synes altså at hænge sam-
men med tilpasning af bemandingen af den nye tekniske infrastruktur og med
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tilbagegang for formerfaget. Der var ikke tale om nogen entydig og ubrudt
udviklingslinie, men om en begrænset forskydning.

Den kapitalistiske industri: Ledelse og arbejdere med og mod hinanden
Som nævnt kan forholdet mellem ledelse og arbejdskraft anskues som en
blanding af på den ene side et topstyret, hierarkisk kommandosystem med
indbyggede sanktionsmuligheder oven fra og ned, på den anden side en kom-
pleks social partnerskabsstruktur, opbygget ved hjælp af forskellige kompro-
miser, med henblik på at tilvejebringe det produktionsresultat hvis salg på
markedet genererer det provenu der skal ‘fordeles’ mellem firmaets ejere/-
ledelse og de forskellige grupper af ansatte.

Som det blev påvist af Karl Marx, er det et af de afgørende særkender ved
det kapitalistisk organiserede, industrielle produktionssystem at ikke alene de
‘døde’ produkter, men også arbejdskraften er en vare der omsættes på et mar-
ked. Derved kan kapitalisterne, ejerne af jord og produktionsmidler, få rådig-
hed også over den sidste nødvendige produktionsfaktor. I modsætning til
andre idealtypiske produktionsmåder er det hverken pga. politisk eller ideolo-
gisk tvang, men simpelthen til gengæld for en på forhånd aftalt betaling at
samfundets arbejdere deltager i formeringen af kapitalen.44 Eftersom salg og
forbrug af arbejdskraft ikke sker en gang for alle, men er en fortløbende trans-
aktion, kan kapitalisten sikre sig at arbejdskraftens bærere ikke uden videre
‘snyder’ ved levering af varen, men arbejder så loyalt og flittigt som det kan
forventes ud fra den til hver en tid værende balance mellem udbud af og efter-
spørgsel på arbejdskraft. Dette er grundlaget for de hierarkisk og disciplinært
betonede aspekter af forholdet mellem industrifirmaet og dets arbejdere.

Ifølge Marx var det imidlertid ikke kun almindelig kontrol og sanktion,
men også produktionsapparatets teknologiske indretning der var garant for en
(endda stadig mere) intensiv arbejdsindsats.46 Udtrykt uden den blomstrende
retorik som Marx udfoldede i retfærdig harme over de strenge forhold i dati-
dens fabrikker, kunne øget mekanisering både substituere arbejdskraft med
kapital, og derved mindske stykomkostningerne, og endvidere, ved at inkor-
porere fastsættelsen af arbejdstakten i det fysiske kapitalapparats mekaniske
virkemåde, nedtone vigtigheden af ydre kontrol- og disciplinærforanstalt-
ninger.

Den historiske udvikling siden Marx’ banebrydende arbejde har imidlertid
vist at de - bortset fra arbejdskraften - besiddelsesløse arbejdere gennem
fagforeninger og parlamentarisk magt kunne drage almindelig fordelings- og
velfærdsmæssig nytte af den historiske kombination af markedsøkonomi og
borgerlige frihedsrettigheder. Heller ikke argumentets anden del, den teknisk
betingede underkastelse, er slået igennem som et dominerende træk i den
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moderne industri. Mekaniseringen har, som det også tidligere er blevet ek-
semplificeret i denne afhandling, nok fortrængt en del traditionelle færdig-
heder hos arbejderne, men også efterladt mange urørte, og dertil skabt helt
nye kompetencer der udelukker en ensidig brug af teknologien som socialt
styringsinstrument.

Det ledelsesmæssige ønske om disciplinering af arbejdskraften har derfor
ikke mistet aktualitet. Overvågning og negativ sanktion udgør en generende
omkostningsfaktor der kan indbyde til at lægge mere vægt på motivations-
fremmende lønsystemer, enten individuelt eller kollektivt, måske endda under
større eller mindre grad af arbejderforvaltning af den tekniske kooperation på
værkstedsgulvet. Dette gælder ikke kun når situationen teknologisk set er
stabil. Deling af merprovenuet og generel accept af et mindre elastisk og i det
hele taget mindre fuldkomment, men til gengæld driftsikkert ‘internt’ arbejds-
marked er ofte relevante løsningsmodeller netop i forbindelse med gennemfø-
relse af teknologisk forandring.46

De foregående kapitlers analyse af den tekniske produkt- og procesudvik-
ling på B&W’s maskinfabrik viste at den teknologiske grundstruktur, mht.
både artefakternes udformning og de tekniske processers forløb, ikke blev
voldsomt forandrede. Stærk teknologisk determinering af skiftende former for
arbejdsorganisering virker af den grund ikke meget sandsynlig. Produktions-
tilrettelæggelsen på B&W vil derfor især blive undersøgt med udgangspunkt i
problemkomplekset disciplin, motivering og fordeling. Som det er blevet
fremhævet af f.eks. William Lazonick, er der ikke nødvendigvis tale om et
nulsumsspil.47 Måden at fordele på indvirker på størrelsen af det der skal
fordeles.

Løn- og ansættelsesforhold: funktionærer over for arbejdere
Lønnens størrelse kan variere på mange måder: mellem kategorier af ansatte,
mellem individer, i forhold til anciennitet eller arbejdsydelse osv. Det er ikke
overraskende at lønnen også varierede over tid. Udviklingen skal ikke beskri-
ves i detaljer, men hovedtendensen var en stærkt stigende realløn. B&W-
arbejdernes aflønning afveg ikke synderligt fra det almindelige.48

Lønnens spredning i størrelse mellem forskellige grupper er afhængig af
flere forskellige forhold, herunder almindelige overleverede normer, ledelses-
teknikker, organisationsadfærd og andre institutionelle forhold. Tabel 7.2
udgør et grundlag for sammenligning af lønspredningen på forskellige tids-
punkter, nemlig i 1902 og 1932. Man bemærker først og fremmest at arbej-
derlønninger var lavere end funktionærlønninger. Eftersom den mest alminde-
lige gruppe arbejdere er lagt til grund for sammenligningen, ville forskellen
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Tabel 7.2
Indeks over lønspredning på B&W, årene 1902 og 1932,
gennemsnit af forskellige funktionærgrupper sammenlignet med
gennemsnit for samtlige funktionærer (dog ekskl.
formænd) og for smede og maskinarbejdere
Kilder og tekniske kommentarer: Se appendiks 7.1

STILLINGSTYPE

Samlet gnmsn. =
100
(kun funktionærer og
ekskl. formænd)

Mask.arb./smed = 100

1902 1932 1902 1932

Højtplaceret 214 308 368 399

Mester/underm. 111 100 192 127

Formand o.l. 88 80 151 103

Konstruktør 108 87 185 111

Ingeniør 175 104 301 132

Tegner 55 60 95 77

Tegn. (kun mandl.) - 76 - 98

Assistent 68 63 118 81

Ass. (kun mandl.) - 66 - 84

Fuldmægtig 115 95 198 122

Bogholder o.l. 204 129 351 164

Portner o.l. 59 65 101 83

Andet 80 62 134 79

Alle (inkl. form.) - 97 - 123

Alle mandlige (inkl.
formænd)

- 100 - 128

Alle (ekskl. form.) 100 100 172 127
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have været noget større hvis der havde været benyttet et gennemsnit hvor
også ikke-faglærte arbejdere indgik.

Forskellen mellem arbejder- og funktionærlønninger blev stærkt formind-
sket over tid, idet den gennemsnitlige funktionær i 1932 tjente ca. 25%  mere
end maskinarbejderen, mod ca. 70% mere i 1902. Alle funktionærgrupper var
gået tilbage i forhold til arbejderne, med undtagelse af de højest placerede
ledere, som endda var gået en smule frem. De i tabellen fremlagte data giver
anledning til flere spørgsmål: Hvorfor blev funktionærer lønnet bedre end
arbejdere? Hvorfor blev forskellen indskrænket? Hvad betingede forskellene
mellem de enkelte funktionærgrupper?

Først og fremmest kan det konstateres at der var sammenhæng mellem
forhold som uddannelse, kompetence og ansvar på den ene side og løn på den
anden. Hvis man et øjeblik lader forskellenes konkrete størrelse og variatio-
nen over tid ude af betragtning, er det ikke generelt forbavsende at en ingeni-
ør tjente mere end en mester der tjente mere end en konstruktør der tjente
mere end en maskinarbejder. Forskellene var imidlertid ikke konstante, og
især bemærker man som sagt en kraftig relativ stigning i maskinarbejderens
aflønningsniveau. Det spørgsmålet melder sig om der i 1902 var knyttet sær-
lige forhold til funktionæransættelse, forhold som var forsvundet eller modifi-
ceret i 1932?

Ved funktionæransættelse i dens klassiske form, sammenlignet med time-
lønsansættelse, forestiller man sig almindeligvis en større personlig loyalitet -
eller om man vil: underkastelse - over for principalen, en lavere grad af lokal
gruppesolidaritet og en mindre tilbøjelighed til at varetage sine interesser
gennem en faglig organisation; - til gengæld også større tryghed i ansættelsen,
en følelse af anerkendt tilhørsforhold til ‘pænere folk’ og - sidst, men ikke
mindst - netop en noget højere aflønning end den der er typisk for arbejderne.

Fra ledelsessiden synes der at have været dén oplagte interesse i at bevare
distancen mellem funktionærgruppen og arbejderne at man havde behov for et
socialt lag i firmaorganisationen der kunne varetage underordnede ledelses-
funktioner, dvs. fungere som repræsentanter for ledelsen over for den store
gruppe af menige, men indbyrdes solidariske ansatte i produktionen.49 Det var
kun et mindretal blandt funktionærerne der havde denne rolle, men også andre
mulige grunde til funktionærkategoriens historiske levedygtighed i industri-
firmaerne kan nævnes: Nogle funktionærer, f.eks. ingeniører, havde på anden
måde end gennem ledelse af mange underordnede en vital rolle i firmaet,
hvilket fra et ledelsessynspunkt gjorde privilegier ‘naturlige’. Andre havde
deres daglige arbejdsplads i snæver kontakt med ledelse og højere funktio-
nærer og var således fjernet fra arbejderne af hvad man kunne kalde kulturelle
årsager snarere end pga. fundamentalt anderledes sociale interesser. Som
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nævnt tidligere er funktionærer i det hele taget en langt mindre egal gruppe
end arbejderne.

Efter dette billede synes den funktionelle kerne i datidens funktio-
nærbegreb at have været ledelsens behov for et lag af ansatte, der ikke identi-
ficerede sig med det store homogene, solidariske, organiserede flertal, men
tværtimod kunne 1) enten være mellemled i det pyramideformede system af
principal-agent-aktører der udgør firmaets kommandokæde, 2) eller i det
mindste indtage en sådan stilling at arbejderklassen og arbejderbevægelsen
blev ‘inddæmmet’ på fabriksgulvet og ikke bredte sig til de øvrige dele af
firmaet.

Funktionærlønningernes forholdsmæssige tilbagegang var ikke et tegn på
at funktionærrollen mere grundlæggende forandrede sig. Bortset fra tenden-
sen til økonomisk udjævning var der ikke tale om tilnærmelse til arbejdernes
forhold. B&W’s funktionærer havde f.eks. en helt anden organisa-
tionsstruktur. Den første funktionærforening gik helt tilbage til 1883, men var
af rent selskabelig art.50 En funktionærforening der bl.a skulle varetage med-
lemmernes fælles interesser51 over for ledelsen, blev stiftet i 1898 og var ved
den her omhandlede periodes afslutning i færd med at få større betydning,
idet ledelsen i 1939 anerkendte den som forhandlingsberettiget organisation.52

Ifølge jubilæumsartiklen fra 1948 (jf. note 52) blev foreningen i de fleste af
de mellemliggende år tolereret og til tider hørt, men havde ingen væsentlig
indflydelse. Ledelsen var tydeligt fjendtligt stemt over for tanken om at funk-
tionærerne skulle repræsenteres gennem faglige organisationer. For alle andre
end værkstedsfunktionærer, dvs. øvrige tekniske funktionærer samt kontor-
folk, var der i standardansættelseskontrakten indbefattet forbud mod over-
hovedet at være medlem af en faglig organisation.53

Værkstedsfunktionærerne havde ikke kunnet underlægges denne politik;
de blev, i så stort tal at de ligefrem havde en særlig B&W-sektion, dvs. en
slags faglig klub, - medlemmer af Foreningen af Værkstedsfunktionærer i
Jernindustrien i Danmark.54 Denne organisation var, fremgår det af artiklerne
i medlemsbladet Staalet, orienteret mod kollektiv interessevaretagelse, men
det var lige så klart at den ikke havde  en gennemslagskraft der overhovedet
tålte sammenligning med arbejdernes fagforeninger.55

B&W-ledelsens anerkendelse af forhandlingsret for Funktionærforeningen
i slutningen af 1930’erne skete med den klausul at ingen anden organisation
skulle kunne gøre krav gældende på funktionærernes vegne, hvilket medførte
at værkstedsfunktionærerne modvilligt måtte deponere deres mandat hos den
fælles forening. Anerkendelsen synes med andre ord at have haft en vigtig
taktisk dimension: at hæmme eller afskære eventuelle øvrige tendenser til en
virkelig organisationsdannelse, der, som arbejdernes fagforbund, rakte ud
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over virksomheden. Den betød bortfaldet af en forældet, patriarkalsk firma-
offentlighed med organisationsforbud og envejskommunikation, men fast-
holdt samtidig funktionærerne i den traditionelle identifikation med firmaet.

Det fra 1935 udgivne firmablad, B&W, kilden til adskillige af de enkelte
oplysninger som disse betragtninger bygger på, var i sin helhed et stærkt
udtryk for den herskende firmakultur, som ledelsen altså forsøgte at videre-
føre, blot med en mere moderne og ‘demokratisk’ tone. Artiklerne bestod af
oplysninger af almen interesse, f.eks. fra B&W’s historie, om nye produkter
og fremstød, om de enkelte afdelingers særlige opgaver og forhold, om li-
censtagere m.m., men der var også en masse petitstof. Ikke mindst denne del
af indholdet tyder på at ledelsen så med velvilje på at der eksisterede eller
opstod en vis afslappet, ‘sammenrystet’ B&W-ånd og uden for arbejdstiden
også et fællesskab omkring fester, sportsaktiviteter o.l.

Det er tydeligt at denne firmakultur kun i meget begrænset omfang var
tænkt også at omfatte arbejderne. Bladet var udelukkende henvendt til funkti-
onærerne, omtalte kun meget sjældent arbejderne og deres forhold og er næp-
pe hverken blevet distribueret eller læst blandt disse. Arbejdernes fravær fra
denne særlige offentlighedsform kan tolkes som et tegn på at der fortsat var
en afgørende kløft mellem ledelse og funktionærer på den ene side og arbej-
dere på den anden. Arbejdere og funktionærer kunne i nogle tilfælde, rappor-
teret i bladet, mødes til fælles arrangementer, nemlig sports- og skaktur-
neringer, men symptomatisk nok for at konkurrere i hold mod hinanden. For-
eningslivet var fuldkommen adskilt.

Disse forhold tyder på at der med det vigende lønskel ikke skete nogen
‘arbejderisering’ af funktionærerne, og at gruppens sociale og kulturelle status
og rolle inden for firmaorganisationen ikke ændrede sig generelt i og med at
de lønmæssige fordele blev indsnævrede. Årsagen til arbejdernes relative
fremgang må derfor søges i udviklingen inden for forholdet mellem dem og
ledelsen.

Forholdet mellem arbejdere og ledelse
Periodens vigtigste ændringer i forholdet mellem ledelse og arbejdskraft
skyldtes de brede forandringer på metalindustriens arbejdmarked, frem for alt
anerkendelsen af organisationerne, indgåelsen af generelle overenskomster
samt opbygningen af det fagretslige system. Der var ikke tale om blødsøden
‘personalepleje’ eller subtilt udtænkt human resource management; aftalerne
opstod som et pragmatisk, men højst nødvendigt samarbejdsarrangement.

Også før de store arbejdsmarkedsreformer var større, åbne konflikter med
strejke eller lock-out sjældne. Det var angiveligt først i 1894 det første gang
lykkedes at få B&W’s ledelse til at bøje sig for et kollektivt pres fra arbejder-
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ne i selv det mindste anliggende.56 I 1891 udbrød der på B&W en strejke
blandt formere og støberiarbejdere som protest mod en støbemester der op-
trådte tyrannisk over for arbejderne, og som disse derfor forlangte afskediget.
Denne konflikt blev aldrig løst og først endeligt bilagt i 1898. Firmaet an-
vendte i flere år kun uorganiserede arbejdere på støberiet, heriblandt både
udlændinge og ikke-faglærte der på stedet blev oplært til formerarbejdet.
Konflikten var bestemt ikke udtryk for tingenes normale gang på fabrikken,
men alligevel historisk interessant fordi direktionen stod så overordentlig fast
på sin suveræne ledelsesret og nægtede at bøje sig for de i første omgang ret
ydmygt formulerede ønsker om at få ændret mesterens adfærd på værkste-
det.57 Det lader sig ikke i dag afgøre om der, som arbejderne hævdede, var
tale om fuldkommen meningsløs og vilkårlig chikane, eller om den skrappe,
på forhånd berygtede mester var et alvorligt ment signal fra ledelsen om at
man ønskede større arbejdsydelse for lønnen. I alle tilfælde peger eksemplet
på at den nøgne autoritet der ikke kunne drømme om at forlade sig på et re-
gelbundet forhandlingssystem, var det afgørende ledelsesredskab. Om den
ydre stil var den velvillige, patriarkalske eller den mere anonyme, over for
individet ligegyldige attitude,58 betød ikke så meget. Hvad enten principalen
til daglig var flink og omsorgsfuld eller kynisk og hård, så gud nåde og trøste
den eller dem der satte sig op mod ham.

Akkorder
Selv om resultatet kun sjældent var lange, fastlåste konflikter, var det næppe
fremmende for arbejdsproduktiviteten at der så ensidigt blev bygget på et mix
af frygt og respekt. Med aftalesystemets etablering på arbejdsmarkedet blev
det nye grundlæggende princip at der blev givet noget for noget. Én side af
dette var brugen af præstationsløn, en anden opbygningen af et system der
mere generelt kunne forhindre skismatiske situationer ved at gøre det muligt
at indklage modparten for en mæglingsinstans. Bagved lå en konsensus om at
mindre interessestridigheder ikke skulle forhindre en effektiv gennemførelse
af produktionen.

Et allerede længe eksisterende supplement til ledelse gennem ren ydre
autoritet var akkordarbejdet, som nu blev stærkere institutionaliseret og op-
højet til jernindustriens standardlønsystem. Anvendelsen af akkord havde i
løbet af det 19. århundredes sidste halvdel generelt været stigende, også på
B&W, men akkorderne blev ofte forlangt voldsomt revideret fra enten ar-
bejdsgiver- eller arbejdersiden, afhængigt af beskæftigelses- og ordresituatio-
nen, sådan at de snarere kom til at fungere som konjunkturbarometer end som
et mere stabilt grundlag for præstationsbestemt løn.59
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Begyndende med forliget ved afslutningen af den store smede-lockout i 1897
og efterfulgt af flere overenskomster indgået i perioden mellem 1900 og 1910
blev der oparbejdet et holdbart regelsystem vedrørende akkord. Denne løn-
form skulle så vidt muligt benyttes. Akkordens udgangspunkt skulle være
intensivt arbejde, men såfremt der ikke kunne blive enighed i det enkelte til-
fælde, var der mulighed for at udføre arbejdet på timeløn, eventuelt den mi-
nimallønsats der var en anden nyskabelse i aftalesystemet. Akkorder skulle
nedfældes skriftligt og være tilgængelige ved fremtidige forhandlinger, så vidt
muligt i form af priskuranter, dvs. akkorder der ved tillidsmandens mellem-
komst blev ophøjet til mere permanent gældende lokalaftaler om disse be-
stemte stykker arbejde. Tillidsmanden kunne også inddrages i individuelle
forhandlinger, men som udgangspunkt var alle akkorder der ikke indgik i
priskuranter, en individuel aftale mellem arbejderen og firmaet. Akkorder
kunne genforhandles ligesom andre aftaler; dette skete f.eks. når tekniske
forandringer betød arbejdskraftbesparelser der blev udmøntet i kortere udfø-
relsestid, som ved indførelsen af hurtigstålet på maskinværkstederne. Arbej-
derne havde den sikkerhed mod at blive snydt for akkordfortjenesten at hele
summen forfaldt til betaling hvis arbejderen blev afskediget inden akkordens
færdiggørelse.60

Generelt var det arbejdsgiveren der gennem arbejdslederen havde den
mest udfarende og bestemmende rolle. Arbejderne var afhængige af akkord-
erne for at opretholde en normal indtjening, men det var firmaet der over for
den enkelte tilbød akkord. Fraregnet priskuranter og muligheden for inddra-
gelse af tillidsmanden stod den enkelte arbejder altså i det daglige over for
firmaets repræsentant, og såfremt de ikke kunne blive enige, skulle der arbej-
des på timeløn. Det ligger i sagens natur at det sidste ikke har været attraktivt,
for arbejdsgiveren kunne fortsat, nu under trussel om afskedigelse, fordre en i
det store og hele normal arbejdsindsats for lønnen, mens arbejderen gik glip
af akkordfortjenesten.

Foruden de gældende regler har der bag denne situation utvivlsomt ligget
et mikrosocialt magtspil der i dag ikke lader sig afdække i detaljer, men som
for enkelte kan have forekommet stærkt uretfærdigt. Arbejdererindringer fra
forskellige maskinværksteder er varierende på dette punkt. Der er både beret-
ninger om at arbejderne i praksis selv kunne sætte akkorderne, med en under-
forståelse af at fagets normale forhold skulle være styrende; om hårde, men
retfærdige diktater fra ledelsens side; om forhold der svarede ret nøje til afta-
lernes ideal om forhandling, gensidighed og argumenter; og om værksteds-
miljøer hvor mestrene manipulerede med akkorderne så sammenhængen
mellem løn og arbejdsindsats blev uigennemskuelig eller fraværende.61 Det
sidste skete tilsyneladende for at de pågældende arbejdsledere kunne have
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deres ryg fri over for ledelsen og samtidig undlade at genere de ældre arbej-
dere og deres sædvanerettigheder. ‘Ofrene’ var ifølge beretningsskriverne de
yngste og sidst tilkomne, nemlig dem selv (- et vist forbehold i den anledning
er selvfølgelig berettiget, men udsagnene virker ikke utroværdige).

Vurderet under et synes de nye regler at have givet en ramme der gjorde
det mere attraktivt end tidligere at arbejde i akkord. I årenes løb blev denne
lønform da også mere og mere udbredt. I 1906 var 45% af de beskæftigede
københavnske medlemmer af DSMF i en bestemt tællingsuge omfattet af
akkord. Tallet lå ret fast indtil det i 1915 steg til 57% og senere til 60%, i
visse år mere. Akkordoverskuddet havde en endnu mere betydelig stigning i
den procentsats det gennemsnitligt (beregnet for samtlige i DSMF Køben-
havn) øgede grundtimelønnen med. Tillægget ved akkordfortjeneste steg fra
16% i 1898 til 25% i 1913, ca. 40% i 1920’erne og yderligere en 3-4% i
1930‘erne. Disse tendenser gjaldt også for B&W, hvor det store flertal arbej-
dede på akkord.62

Brugen af Jernindustriens konfliktløsningsmodel på B&W
Akkordreglerne var kun en del af det store aftalekompleks der blev skabt i
årene lige før og efter århundredeskiftet. Som nævnt havde forholdene på
f.eks. B&W ikke tidligere været præget af stadige arbejdskonflikter, men med
dannelsen af de store arbejdsmarkedsorganisationer og den kraftige tilstrøm-
ning til dem ligger den tanke ikke fjern at den almindelige arbejdsfred kunne
være blevet ustabil hvis en ordning ikke var kommet i stand.

En vigtig side af aftalesystemet var da også at lokale konflikter ikke måtte
føre til arbejdsstandsninger, men skulle afgøres ved mægling med deltagelse
af de berørte parter og deres forbund, henholdsvis arbejdsgiversammenslut-
ning.63 Her skulle man enten, hvis det var en såkaldt “retskonflikt”, enes om
en fortolkning af de gældende aftaler, eller, i tilfælde af at det var en ikke-
aftaledækket “interessekonflikt”, forhandle et kompromis frem. Alt efter
sagens art og mæglingens forløb kunne der om nødvendigt henvises til forny-
et lokal forhandling, til yderligere en mæglingsinstans, til frivillig voldgift
eller - nærmest en teoretisk mulighed - til varsling af konflikt. Mæglingsreg-
lernes overholdelse blev fra 1910 sikret gennem Den faste Voldgiftsret (sene-
re Arbejdsretten), som bl.a. kunne komme ind i billedet hvis en spontan ar-
bejdsstandsning ikke blev bragt til ophør i forbindelse med mæglingsmødet.
Disse regler er i hovedtrækkene ført videre indtil i dag. Oprindelig var det
Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund og Sammenslutningen af Arbejds-
givere inden for Jern- og Metalindustrien der skabte systemet, men efter få år
blev det fagforeningskartellet Centralorganisationen af Metalarbejdere, stadig
med DSMF som langt det største forbund, der blev den centale part på arbej-
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dersiden. CO-Metal dækkede hovedparten af området, men også de udenfor-
stående forbund benyttede i vidt omfang lignende regler i deres forhandlinger
med Sammenslutningen.

Mæglingssagerne foreligger udmærket dokumenteret lige fra systemets
start, dels gennem resumeer samlet i Sammenslutningens arkiv (jf. appendiks
7.1), dels gennem resumeer i fagblade samt forbunds- og CO-beretninger.
Gennem førstnævnte kilde har det været muligt at skabe en samlet oversigt
over de sager der udspandt sig på B&W’s maskinfabrik mellem 1903 og
1939. Eftersom arkivet for hvert år indeholder alle sager, uanset hvilken ar-
bejderorganisation der var involveret, har oversigten ved en overskuelig ind-
sats kunnet bringes til at dække alle faggrupper, noget der, selv for et enkelt
firmas vedkommende, ville være betydeligt vanskeligere og mere tid-
krævende hvis man skulle gennemgå de forskellige trykte eller arkivaliske
kilder fra de enkelte arbejderorganisationer. Oversigten gives i form af figur
7.1 og tabel 7.3, mens forskellige detaljer ved undersøgelsens gennemførelse
refereres i appendiks 7.1.

Det ses at antallet af mæglingssager udviste en stigende, men bestemt ikke
jævnt forløbende tendens. Indtil 1918 var det årlige antal beskedent, normalt
mindre end 10. Fra begyndelsen af 1920’erne til begyndelsen af 1930’erne
steg tallet til ca. 40 sager om året for derefter at lægge sig på et niveau i nær-
heden af 20. Tiden 1923-1932 var en periode med store forandringer, nyinve-

Figur 7.1
Mæglingssager på B&W's maskinfabrik og støberi 1903-
1939
Kilde: Sammenslutningens arkiv, jvf. appendiks 7.1 

0

10

20

30

40

50

1903 1908 1913 1918 1923 1928 1933 1938

År

Antal



LEDELSE, ARBEJDSKRAFT OG ARBEJDSORGANISERING

229

steringer og krav om forceret produktion. Dermed fulgte formentlig også
mange brud på rutiner og kutymer og i det hele taget anledninger til uenighed,
uden at der nødvendigvis var tale om nogen generelt forstærket konflikttil-
bøjelighed. Fabrikkens arbejdertal var i det lange løb og i særdeleshed i
1920’erne voksende, hvilket vel også har givet et bidrag til at sætte sagsan-
tallet i vejret. Tager man disse ting i betragtning, synes hovedtendensen at
have været en svag stigning i det normale antal sager pr. år, en tendens der
ikke er anderledes end den der var gældende på landsplan, målt ud fra de
sager der vedrørte DSMF.64

I forhold til det store antal medlemmer på B&W’s maskinfabrik var
DSMF underrepræsenteret som indklager, sammenlignet med de øvrige ar-
bejderorganisationer. Støberi- Special- og Maskinfabrikarbejdernes Forbund,
hvor størsteparten af de ikke-faglærte arbejdere var organiseret, tog næsten
lige så mange sager op som DSMF trods det betydeligt mindre antal med-
lemmer på fabrikken. Den samme tendens findes for Formerforbundet og de
små uspecificerede forbund. Dette kan ses som et udtryk for at antallet af
relevante faglige sager ikke vokser proportionalt med antallet af be-
skæftigede, idet medlemmerne af en given gruppe jo i vidt omfang er under-
ordnet de samme forhold. Da de repræsenteres kollektivt, påvirkes sagsantal-
let ikke proportionalt af hvor mange medlemmer gruppen rummer. Man kan
dog også spekulere over om den store gruppe af maskinarbejdere, med indi-
viduelle arbejdspladser der ikke krævede hyppig kommunikation og samvirke
mellem de enkelte arbejdere, f.eks. i et sjak,  men hvor processerne blev inte-
greret gennem værkstedsfunktionærerne, måske havde noget ringere både an-
ledning og tilbøjelighed til at indbringe sager. Det kunne skyldes at den dag-
lige gænge på værksteder af denne type normalt var uforstyrret og relativt let
at indordne under det almindelige sæt af værkstedsregler. Om bestemte tekno-
organisatoriske strukturer på denne måde er tilbøjelige til at rumme en anden
værkstedspsykologi end andre, skal her lades usagt, men det forekommer dog
at være et spørgsmål det en gang var værd at undersøge på et bredere teore-
tisk og empirisk grundlag.

Firmaet stod kun som indklager i knap 20% af samtlige sager. Ved en
gennemlæsning, selv uden grundig optælling, af afsnittene om mæglings-
møder i DSMF’s beretninger65 ser man at denne tendens gjorde sig tydeligt
gældende i smede- og maskinbranchen  som helhed. Begge parter indbragte
hvad de anså for aftalebrud og urimeligheder fra den anden parts side, men da
arbejdsgiveren jo i kraft af ejendomsretten også havde den almindelige ledel-
sesret og magten over firmaets materielle ressourcer, havde han langt større
mulighed for umiddelbart at sætte sin vilje igennem. Arbejderne, på den an-
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den side, havde for at opnå overenskomster fraskrevet sig retten til uden vide-
re at nedlægge arbejdet. Deraf følger at arbejdsgiveren sjældnere behøvede at

Tabel 7.3.1
Mæglingssager på B&W’s maskinfabrik og støberi 1903-1939, for-
deling efter hovedtyper
Kilde: Sammenslutningens arkiv (EA), jf. appendiks 7.1

SAGSTYPE ANTAL ANTAL, %

Tillidsmandssager 36  6%

Lønsager 375 62%

Arbejdsforhold generelt 79 13%

Arbejdstid 38  6%

Afskedigelsessager 14  2%

Andre sager 45  8%

Ikke klart beskrevne sager 17  3%

I alt 604 100%

Tabel 7.3.2
Mæglingssager på B&W’s maskinfabrik og støberi 1903-1939, for-
deling efter indklager
Kilde: Sammenslutningens arkiv (EA), jf. appendiks 7.1

INDKLAGER ANTAL ANTAL, %

Burmeister & Wain 109 18%

Dansk Smede- og Maskin-
arbejderforbund

163 27%

Støberi-, Special- og Ma-
skinfabrikarbejdernes Forb.

155 26%

Dansk Formerforbund 94 16%

Andre fagforbund 67 11%

Fremgår ikke 16   3%
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ty til mæglingssystemet, men især (dog ikke udelukkende) gjorde det når
arbejderne begik spontane brud på fredspligten eller foretog sig noget der
tangerede det, f.eks. vægrede sig mod overarbejde. Arbejderne derimod frem-
satte ikke kun klager når de anså deres rettigheder for direkte tilsidesat, men
også når de mente at have et rimeligt krav til arbejdsgiveren som ikke udtryk-
keligt var dækket af allerede eksisterende aftaler.

Lønspørgsmål var dominerende, med over halvdelen af alle de førte sager.
Mange var ganske enkle krav om forhøjelse af enten akkordpriser eller time-
lønninger for den ene eller den anden gruppe. I en del tilfælde var der dog
særlige hager ved sagen, f.eks. klage over manglende vilje fra den anden parts
side til at gennemføre et arbejde som akkord på trods af aftalen om at dette så
vidt muligt skulle gøres, eller over at modparten nægtede at acceptere opsi-
gelse af en bestående akkordpris, med efterfølgende genforhandling. Ændrin-
ger af priser kunne f.eks. være aktuelle i forbindelse med tekniske forandrin-
ger eller kraftige pristalsforandringer. Andre eksempler på lønsager er størrel-
sen af akkordafsavnstillæg på job der ikke kunne akkorderes, strid om den
tekniske beregning af lønnen, f.eks. i forbindelse med opgørelse af overtids-
eller skifteholdsbetaling, sager om ansættelses- og genansættelseslønninger,
varskobetaling, udetillæg og meget andet.

Blandt sagerne om arbejdsforhold var der mange småting vedrørende
f.eks. erstatning for bortkommet værktøj, men også emner af mere principiel
interesse. Det kan nævnes at der ved et par lejligheder blev rejst krav om
eliminering af støj- og støvgener på værkstederne.66 Et par sager i slutningen
af 1920’ernerne handlede om firmaets politik ved fordeling af ferie mellem
arbejderne.67 Med de få sager er der tale om spæde, men dog bemærkel-
sesværdige tegn på udfoldelsen af industrisamfundet i dets moderne form,
med nye forestillinger om velfærd på arbejdspladsen. Ved nogle få lejligheder
genoptrådte temaet fra den store støberikonflikt i 1890’erne, nemlig klager
over værkstedsfunktionærers (flere gange igen netop støberifunktionærers)
optræden over for arbejderne.

Tillidsmandssagernes antal er lille, men tyder dog på at tillidsmanden i
begyndelsen af institutionens historie ikke havde den samme sikre position
som senere. I hele 8 tilfælde mellem 1913 og 1932 blev firmaet indklaget for
at hjemsende, afskedige eller true med at afskedige en tillidsmand. I andre
tilfælde markerede firmaet på mere ‘normal’ måde sin protest mod en tillids-
mands optræden, nemlig ved at rejse en faglig sag mod ham, men uden selv at
foretage repressalier. Der var endvidere sager hvor firmaet ikke ønskede at
anerkende valget af bestemte arbejdere til tillidsmand. En række sager kan
anskues som symptomer på firmaets forsøg på at tøjle tillidsmandsinstitu-
tionens voksende synlighed og indflydelse, nemlig sager om antallet af til-
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lidsmænd pr. faggruppe og tillidsmændenes ret til at forlade deres arbejds-
plads og færdes rundt på fabrikken med henblik på at konferere med de andre
tillidsfolk. Der var få tillidsmandssager i begyndelsen af perioden, ingen sager
1915-1922, begge år inkl., og mange sager i løbet af 1920’erne. I sidste del af
perioden var frekvensen normal, idet en trediedel af sagerne lå inden for de
sidste 12 ud af 36 år.68 Fraværet af sager 1915-1922 må ses som et udtryk for
de generelt unormale forhold på arbejdsmarkedet i disse år. Generelt kan
tallene tolkes på den måde at firmaet ikke i årenes løb fik lettere ved at ac-
ceptere tillidsmandens rolle, men en anden mulighed er at tillidmanden i åre-
nes løb blev mere udfarende og udgjorde et større problem i ledelsens øjne.

Blandt eksempler på de tilbageværende sagstyper kan i flæng nævnes
spørgsmål om arbejdstidens tilrettelæggelse, herunder skiftehold og overar-
bejde, omfanget af overarbejde, vægring mod overarbejde, afspadsering af
overarbejde, kollektiv udeblivelse fra arbejde juleaftensdag, grundlovsdag
eller ved kollegers begravelse, betimeligheden af at de faglige klubber insiste-
rede på at afholde deres skovture på forskellige dage osv. F.eks. det sidste,
eller at firmaet gjorde deltagelse i begravelser til en faglig sag, kan ses som
vidnesbyrd om at nogle sager enten havde bagatelagtig karakter eller grunde-
de i tilbøjelighed til gensidigt drilleri for ikke at sige chikane. Man bør vel på
den anden side være varsom med at opfatte dette som irrationel adfærd, for
symbolske markeringer af at der bag aftaler, hensigtserklæringer og formelle
regler lå et magtforhold og et konfliktberedskab, kan udmærket opfattes som
nødvendige kommunikative processer inden for den bredere konsensus om at
undgå hyppige arbejdskampe.

Uden at råde over nogen egentlig konfliktstatistik synes det tydeligt at de i
sig selv ret få længerevarende, mærkbare arbejdsstandsninger på B&W alle
var resultatet af storkonflikter på arbejdsmarkedet, mens der på de indre linier
i det store og hele var ‘fred’ - eller rettere en tilstand af kold krig med enkelte
varme, men ret omkostningsfrie forpostfægtninger. Forskydningen af fronter-
ne skete ad politisk vej, orienteret efter det fagretlige diplomatis normer, men
heri indbefattet småaggressioner og aggressive tilkendegivelser.

Systemets særegne mix af bred konsensus, forhandlede enkeltløsninger og
småaggressive ‘territorialafmærkninger’ kan også bidrage til at forklare hvor-
for der i så ringe grad var tendens til at erstatte faglært arbejdskraft med til-
lært. Tendensen omfatter ikke kun B&W, men maskinindustrien i almin-
delighed. Andelen af faglærte arbejdere i tre maskinindustrielle brancher faldt
kun fra ca. 79% til ca. 74% mellem 1906 og 1935.69 Der var blandt alle
DSMF’s mæglingssager kun ret få hvor arbejdsgiveren var indklaget for at
fortrænge faglærte fra deres normale arbejdsområder. Når arbejderne ind-
bragte sager af denne type, var det ikke fordi de havde stærk støtte i gældende
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aftaler. Martsoverenskomsten af 1900 henviste for det første til Hovedaftalens
ord om arbejdsgiverens ret til at anvende efter hans skøn passende arbejds-
kraft, men stipulerede desuden at der kunne forhandles om mere detaljerede
retningslinier.70 Udarbejdelsen af disse blev imidlertid udskudt på ubestemt
tid og aldrig siden virkeliggjort. Arbejdersiden kunne altså ikke gøre retskrav
gældende, men var alligevel berettiget til at tage spørgsmålet op. Området var
en gråzone, og rent faktisk blev der i sagerne truffet afgørelser i både den ene
og den anden parts favør, ligesom der var tilfælde med tvetydige afgørelser.
Undertonen var, vurderer jeg, at de faglærte arbejdere måtte acceptere at
opgive jobs, der reelt var uden fagmæssigt indhold, mens der til gengæld ikke
blev tale om egentlig faglig oplæring af arbejdere uden svendebrev, bortset
naturligvis fra de typer af arbejde der slet ikke var omstridte, fordi de pr.
tradition var arbejdsmændenes gebet.

Selv om det tekniske indhold af hovedparten af arbejdet fortsat krævede
traditionel faglært arbejdskraft, er det påfaldende at der ikke opstod en meget
større gruppe af arbejdere hvis faglige oplæringsperiode i længde og kvalitet
spredte sig i en vifte, dækkende mellemrummet mellem den traditionelle fire-
femårige læretid og den ikke-institutionaliserede korttidsoplæring. Eftersom
den faglærte arbejdskraft ikke i dansk maskinindustri for alvor kunne margi-
naliseres, har arbejdsgivernes interesse i at opretholde samarbejdsklimaet
formentlig vejet tungest, selv hvis det efter rent teknisk-økonomiske kriterier
var muligt at anvende ikke-faglært arbejdskraft. Ulempen ved den reelle man-
gel på fleksibel valgfrihed ved konfigureringen af realkapital og arbejdskraft
er yderligere blevet reduceret ved den større omstillingsevne hos en homogen,
alsidigt uddannet arbejdskraft.

Tayloristiske ledelsesmåder
Som fremhævet i det foregående afsnit var arbejdsmarkedets aftalte regelsy-
stem en afgørende faktor i ordningen af maskinindustriens arbejdsforhold
efter århundredeskiftet. Gennem en kombination af fredspligt og et omfatten-
de system af forhandlingsfora og mæglingsinstanser kunne både små og store
lokale spørgsmål enten løses direkte mellem de involverede eller om fornø-
dent på centralt organisationsniveau, evt. gennem en domstolslignende in-
stans. Balancen mellem lokal indflydelse og central intervention var sådan at
systemets legitimitet kunne opretholdes på arbejdspladserne. Ikke alene reg-
lerne vedrørende behandling af stridsspørgsmål og organisationsforhold, men
også visse grundlæggende fælles betingelser som arbejdstid, mindsteløn m.m.
blev ordnet som centralt aftalestof, hvilket gjorde at der til trods for den vidt-
gående lokale manøvremulighed var tale om et fælles jernindustrielt arbejds-
marked i hele landet.
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På lokalt plan var noget af det mest bemærkelsesværdige hvordan arbejderne
ved brug af systemet havde mulighed for at tilegne sig en ret betydelig ind-
flydelse på næsten ethvert hjørne af de daglige vilkår på værkstedsgulvet, her-
under lønsystemet og dets forvaltning. Virksomhedens ledelse i bredere for-
stand var dog ikke underkastet arbejderindflydelse, og selv forholdene på
værkstedsgulvet blev reguleret gennem en løbende forhandling, ikke ved
nogen mere omfattende afståelse af herredømme.

For den enkelte arbejdsgiver var fordelen der blev opnået til gengæld for
den alligevel ret betydelige organisationsindflydelse, dels fredspligten, dels
friheden fra bestandig at skulle bruge ressourcer på at disciplinere og styre en
mere eller mindre vrangvillig og obstruktionslysten arbejderstab ved hjælp af
autoritære metoder.

I USA, langt væk fra den på det danske arbejdsmarked foregående magt-
kamp, var der imidlertid bestræbelser i gang på at finde metoder til at sikre
the absolute authority of the employer.71 Det blev anset som en hæmsko for
profitabel drift at udnyttelse af et gennemgående stadig mere omkost-
ningstungt kapitalapparat fortsat i så høj grad var afhængig af arbejdernes
kundskaber og færdigheder og deres villighed til at benytte dem. De ansattes
roller og adfærd i produktionen blev i stigende grad sat i fokus.72 Mht. ar-
bejdsprocesser der umiddelbart styres af arbejderen, sådan som det for det
meste er tilfældet i maskinindustrien, er organisatoriske metoder til opnåelse
af fuld arbejdsgiverkontrol med produktionsprocessen især knyttet til Taylors
navn. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) var en amerikansk produktions-
ingeniør der var beskæftiget i stålindustrien i den østlige del af USA.73 Både
biografiske oplysninger om Taylor og tonen i hans skrifter giver indtryk af en
temmelig fanatisk og enøjet personlighed. Der er dog ingen tvivl om at han
var en fremragende teknisk begavelse med stor indsigt i især spåntagende
produktionsprocesser. Som nævnt var Taylor medopfinder af det første højef-
fektive hurtigstål, og det er heller ikke noget tilfælde at han i de lange frem-
stillinger af sit arbejdsorganisatoriske system valgte netop maskinværkstedets
forhold som gennemgående materiale. Blandt de overordnede elementer i
systemet skal her især nævnes fuldkommen adskillelse af planlæggende og
udførende arbejde. Teknisk korrekte fremgangsmåder skulle sikres gennem
detaljerede metode- og tidsstudier, udmøntet i eksakte og minutiøse forskrif-
ter for ethvert arbejdes udførelse. Dette var vejen til direkte ledelseskontrol
med detaljerne i arbejdsprocessen. Den nødvendige tilslutning fra arbejderne
skulle skabes gennem en kombination af pisk og gulerod: Dels skulle der
være et særligt lønsystem hvorefter manglende normopfyldelse medførte en
drastisk reduktion i en (i øvrigt ret høj) normalindtjening, dels skulle arbejds-
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kraften omhyggeligt udvælges med henblik på at kunne tilpasse sig betingel-
serne.74

Set som en helhed lyder dette program fortænkt og urealistisk, og der var
da også i USA stor skepsis over for både detaljerne og de oppustede, såkaldt
videnskabelige prætentioner med systemet.75 Men som ideologi fik tayloris-
men som bekendt hurtig og stor gennemslagskraft i adskillige lande, og dele
af systemet kom på mange værksteder til at spille en rolle i praksis.

Værkstedsledelse i dansk maskinindustri
Også i dansk maskinindustri fik Taylors program betydning. Især ideen om
metodestudier viste sig at gå godt i spænd med industriens forud etablerede
akkordsystem og den almindelige tekniske udvikling. Den første grundige
introduktion til Scientific Management, indeholdende en redegørelse for de
vigtigste sider af Taylors system, fremkom i Ingeniøren i 1913.76 Cand. polit.
C.V. Bramsnæs (1879-1965), den senere socialdemokratiske finansminister
og nationalbankdirektør, udsendte i 1917 en pjece om emnet hvori han anlag-
de et positivt syn på dele af systemet, men også fremhævede dets negative
virkninger for arbejderne og den politisk-sociale ignorans som prægede det
teoretiske grundlag.77 Der begyndte nu at fremkomme flere bøger og artikler
om teknisk virksomhedsledelse. Særlig interesse knytter sig til C.E. Carlsens
Teknisk-økonomisk Fabriksorganisation for Jernindustriens Virksomheder,
Kbh. 1918. Carlsen var selv værkstedsingeniør på F.L. Smidths maskinfabrik
i Valby; hans skrift byggede på egne praktiske erfaringer, men var systema-
tisk, med et afklaret forhold til taylorismen sådan som denne præsenterede sig
i Taylors egne arbejder. 20 år senere, i 1938, gav Carlsen, som nu var blevet
direktør for den samme fabrik, en kort retrospektiv beskrivelse af systemet.
Man kunne her ikke øjne nogen vigtige forandringer i hans opfattelse af tin-
gene.78

Carlsen tilsluttede sig hovedtankegangen hos Taylor, men betragtede
mange af detaljerne i systemet som unødigt omstændelige og manipulerende i
forhold til arbejderne, med fare for dels at øge omkostningerne unødigt, dels
at gøre arbejderne fjendtligt stemt. Han gav derimod Taylor ret i at til-
rettelæggelsen af alt andet end dag til dag-driften skulle ske gennem et drifts-
kontor (Taylor: planning department).79 Dette skulle stå for fastlæggelse af
produktionsrækkefølge, belastningsplaner for de enkelte maskiner,80 fastlæg-
gelse af tidsterminer samt udskrivning af ordresedler, inklusive beregnet ak-
kordpris.

Carlsen ønskede overensstemmelse mellem den overordnede planlægning
og de enkelte jobs og betragtede det som et stort problem at priserne på ma-
skinværkstederne ofte var slumpakkorder, dvs. fastsat ved vilkårlige skøn
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eller ved sjakren mellem parterne. Han byggede her atter på Taylors system,
idet han hævdede at det normale tidsforbrug til et arbejde skulle fastsættes
objektivt, dvs. ud fra kendskab til maskinens hastighedsområde og kraftydel-
se, fastlæggelse af rationelle metoder og korrekte skæredata (hastigheder og
tilspænding) samt “normal” arbejdsintensitet.81 Derimod frarådede han den af
Taylor anbefalede brug af af instruktionskort med detaljeret angivelse af del-
operationernes art og rækkefølge, skærehastigheder, tilspændinger osv., idet
disse kort dels var tidskrævende for arbejderne at studere, dels simpelthen
overflødige, dvs. alt i alt virkede mod deres omkostningsbesparende hensigt.82

En anden, mere offentligt kendt forfatter inden for emnet, E. Thaulow,
lærer på Polyteknisk Læreanstalt, anbefalede i begyndelsen af 1920’erne
brugen af kortene. Thaulow var langtfra nogen verdensfjern ‘teoretiker’ men
heller ikke, som C.E. Carlsen, selv beskæftiget i industrien. I en senere udga-
ve af sin bog (1949) erkendte Thaulow at ideen aldrig var slået igennem.83

Taylors akkordsystem indebar at selv små mangler i opfyldelsen af den
fastsatte kvote medførte et dramatisk fald i arbejderens indtjening. Dette var
en logisk konsekvens af tyrkertroen på at tidsforbruget for en kapabel arbej-
der kunne udregnes meget nøjagtigt, og at der kun skulle beskæftiges folk der
kunne leve op til normen. I modsætning til dette var Carlsen i udgangspunktet
bundet af den i industriens mange aftaler forankrede danske tradition, nemlig
at akkorder ikke byggede på tærskelværdier, men enten på en konkret sum for
et bestemt stykke arbejde eller på proportionale ændringer i indtjeningen ved
over- eller underopfyldelse af en norm (“procentakkorder”). Carlsen mente
selv at det var ganske normalt med en forskel på ca. 40% mellem på den ene
side de bedste og på den anden side de undergennemsnitlige, men alligevel
fuldt acceptable arbejdere.84

Ikke blot C.E. Carlsens tidligere nævnte retrospektive betragtninger, men
også en række B&W-kilder underbygger at Carlsens skrift fra 1918 ekspone-
rede en generel tendens inden for maskinindustriens værkstedsorganisation.
Blandt B&W’s afdelinger i 1932 var som nævnt både planeringskontor og
akkordkontor, mens et allerede tidligere citeret erindringsfragment viser at de
til disse afdelinger knyttede funktioner i 1912 stadig var de enkelte arbejds-
lederes ansvarsområde.85 Det er ikke lykkedes at påvise præcist hvornår den
organisatoriske forandring fandt sted, men det giver et lille afgrænsende fin-
gerpeg at et foredrag af B&W’s Chr. Overgaard i Ingeniørforeningen i 1914
endnu var fuldt koncentreret om tekniske rationaliseringer på maskinværkste-
derne, mens den organisatoriske side var ladt ude af betragtning.86 Et af tema-
erne i foredraget og især den efterfølgende diskussion var ingeniørar-
bejdskraftens endnu forholdsvis ringe kvalifikationer inden for praktisk pro-
duktionsteknologi, noget der må betragtes som en forudsætning for at opbyg-
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ge en organisationsstruktur hvor beregningen af tidsforbruget var fjernet fra
værkstedsledernes tommelfingerregler og skøn. Sandsynligvis gik udviklingen
i gang efter verdenskrigen. Det relative forhold mellem funktionærgrupperne i
forskellige år (tabel 7.2) peger på at omstruktureringen var i gang i 1925, men
fortsatte med betydelig styrke også i 1930’erne. I 1945 hed det i en artikel om
produktionstilrettelæggelsen på B&W’s nyeste afdeling, Bur-Wain, at man
først i 1944, på denne i slutningen af 1930’erne etablerede afdeling, havde
skabt en produktionstilrettelæggelse, en “planering”,  der svarede til moderne
serieproducerende fabrikker i udlandet.87 Indholdet af et foredrag holdt af
B&W’s direktør Houmøller i 1944 kombineret med en samtidig artikel om
lønberegning og -udbetaling viser dog at moderne driftsprincipper, i overens-
stemmelse med den af C.E. Carlsen skitserede model, havde været benyttet på
den egentlige maskinfabrik gennem en årrække.88 Det skal dog også bemær-
kes at hele B&W’s interne regnskabsvæsen  gennemgik en yderligere, ret
betydningsfuld modernisering i 1943, bl.a. omfattende nye kontormaskinsy-
stemer der skulle være endnu mere effektive end de allerede eksisterende.89

Rækkevidden af de nye, tildels Taylor-inspirerede metoder har formentlig
været ganske omfattende. Selv om det ikke var systemets hensigt eller virke-
måde at fjerne den umiddelbare, teknisk kvalifikationskrævende kontrol over
arbejdet fra værkstedsgulvet og gøre arbejderne til robotter der ned til de
mindste detaljer gjorde som de fik besked på, er det givet at den større ledel-
sesindsigt i produktionsprocessens detaljer ikke har været uden konsekvenser
for den sociale magtbalance på værkstederne.

Umiddelbart synes værkstedsfunktionærerne at have tabt ganske meget,
bl.a. ved at der blev behov for relativt færre af dem. Dette har dog næppe
været tyngende i en historisk fase med generelt ekspansiv beskæftigelse pga.
industriproduktionens vækst. Som gruppe mistede de indflydelse på værkste-
dets funktionsmåde og arbejdets fordeling og aflønning, men atter er det nok
meget tvivlsomt om forandringerne blev oplevet som tab og degradering. Idet
hele maskinfabrikkens produktionssystem blev mere og mere komplekst, har
den daglige koordinering af værkstedets aktiviteter og varetagelsen af for-
bindelsen mellem værksted og konstruktionsafdeling formentlig forhindret at
der opstod noget tomrum i værkstedsfunktionærernes arbejdsliv. Arbejdsle-
derne var stadig direkte bindeled mellem værkstedet og den øvrige del af
firmaet (ledelse, tegnestue og beregnerafdeling), og manglende accept fra
arbejdernes side af den udregnede akkord medførte at arbejdslederen på fir-
maets vegne skulle forhandle med den eller de berørte arbejdere.

Fra arbejdernes synsvinkel er det vel klart at ledelsens systematiske be-
regning af akkorder på et velinformeret grundlag har kunnet give begrænsnin-
ger i muligheden for at benytte sig af tilbageholdelse eller fordrejning af tek-
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niske informationer under forhandlinger. På den anden side kan det forhold at
modparten blev mere kompetent og effektiv, også have øget hans tilbøjelig-
hed til at give efter for krav der sagligt kunne konstateres at ligge inden for
rammerne af et normalt omkostningsniveau for bestemte typer af arbejde. Der
synes at have været større chancer for at komme af med den vilkårlighed og
uigennemskuelighed der kunne være en del af ældre tiders akkordsætning.
Man skal også huske at de fagretslige regler stadig var i kraft. Lønsagernes
fortsat store betydning hele perioden igennem viser at spørgsmålet ikke var
blevet underlagt en fuldkommen teknokratisk kontrol, men rummede de sam-
me to grundlæggende aspekter som altid, nemlig den fordelingsmæssige kon-
flikt og det produktivitetsfremmende personlige incitament.

Endelig må man formode at der har været en betydelig plan-
lægningsmæssig fordel ved, gennem kendskab til den sagligt kalkulerede
fremstillingspris på de enkelte komponenter, at råde over et mere præcist
grundlag for den økonomiske kalkulation, f.eks. ved tilbudsgivning. Der kun-
ne dermed blive bedre overensstemmelse mellem kalkuleret pris og udført
pris, og produktionsomkostningerne kunne lettere bogføres ved de dele af
processen hvor de faktisk hørte hjemme.

Omkostningerne ved at drive det nye system er blevet dæmpet, eller rette-
re fordelt, i og med at der var mere end én målsætning at opfylde med de
samme midler. Der sigtes til den i forrige kapitel skildrede større detaljerings-
grad og entydighed i produktudformningen og dermed i arbejdstegningerne.
Eksistensen af denne information, selv om den måske mest bunder i andre
årsager, må i betydelig grad have lettet arbejdet med at metodestudere og
tidssætte de enkelte arbejder.

Andre sider af forholdet mellem ledelse og arbejdere
Mens den danske arbejdsmarkedsmodel med sine særlige løndannelses- og
konflikthåndteringsmekanismer var den afgørende, overgribende faktor i
tilpasningen af industriens sociale forhold til kapitalapparatets vækst og tek-
nologiske udvikling, var også enkelte særforhold udtryk for vigtige historiske
forandringsprocesser.

Foruden det dominerende system med enten akkord eller timeløn, evt.
med akkordafsavnstilæg, blev der på en enkelt af B&W’s store afdelinger:
støberiet, - gennemført en anden lønform, nemlig bonusløn. Denne lønform
fik senere generelt stigende betydning.90 Bonussystemet på B&W’s støberi
blev iværksat i 1920 eller -2191 og blev en varig ordning, hvilket ses af at der
i flere senere år blev behandlet bonusrelaterede emner på mæglingsmøder.
Ordningens ordlyd eller nøjere beskrivelse er ikke fundet, og det vides derfor
ikke om det var et alternativ eller supplement til akkorden. Det fremgår dog af
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omtale af støberiarbejdernes indtræden i ordningen i 1929 at der var tale om
et løntillæg for alle, baseret på produktionsmængden, målt i gennemsnitligt
antal udstøbte kilo pr. ansat.92

Fremkomsten af et alternativ eller supplement til det almindelige lønsy-
stem viser at dette har haft sine problemer og begrænsninger; det kan f.eks.
have været systemets ringe evne til at integrere forskellige grupper i en fælles,
samordnet bestræbelse på at skabe et gnidningsfrit flow i produktionspro-
cessen. Et sådant organisatorisk problem har måske haft større teknisk-
økonomiske konsekvenser i en produktionsgang som støberiets end på ma-
skinværkstedet hvor hvert moment i processen var tydeligt adskilt fra de fore-
gående og efterfølgende. Arbejdernes individuelle, præstationslønsbetingede
motivering og en effektiv ledelsesstyret logistik kunne her lettere tilsammen
skabe integration mellem delprocesserne.

B&W var et firma med en del lærlinge. Ved århundredeskiftet var der ca.
en lærling for hver fire svende,93 et tal der ikke var meget anderledes ved de
to erhvervstællinger i 1925 og 1935.94 Det almindelige mønster for håndværk
og industri var at der var forholdsvis færre lærlinge i de større firmaer end hos
de små mestre hvor kapitalapparatets størrelse var mindre og behovet for
billig arbejdskraft relativt større. Det var ikke usædvanligt at der sådanne
steder var lige så mange lærlinge som svende, i nogle tilfælde endnu flere.
Gennemsnittet ved DSMF's undersøgelse fra 1899 (se note 93) var omkring
en lærling pr. to svende.

Lærlingevæsenet blev, begyndende med den første lærlingelov i 1889,
efterhånden underkastet mere og mere regulering fra myndigheder og organi-
sationer. Næringsfriheden havde ført til ophævelse af laugenes traditionelle
kontrol med uddannelsens kvalitet, med det resultat at nogle mestre antog
lærlinge uden reelt at oplære dem i faget.95

Inden for metalindustrien oprettede man i 1929 et eget nævn, Metalin-
dustriens Lærlingeudvalg. Nævnet var sammensat af repræsentanter for både
arbejdsgiver- og arbejdersiden. Det skulle føre opsyn med lærlingeud-
dannelsen og behandle klager over mangelfuld uddannelse, for stor overvægt
af lærlinge osv. Dets virke blev senere normdannende ved revision af lærlin-
geloven.96

Selve kvaliteten af lærlingeuddannelsen på B&W ved århundredeskiftet
lader sig ikke bedømme på det spinkle grundlag der foreligger, nemlig to
erindringsskitser.97 Den kan meget vel have været svingende eftersom der var
så mange forskellige fag og værksteder. Der blev ifølge den ene kilde ikke
afholdt svendeprøve og tilsyneladende heller ikke gjort særlige foranstalt-
ninger til at sikre at lærlingene blev gjort bekendt med alle vigtige sider af
faget, men dette var næppe ualmindeligt i datidens industri eller håndværk.
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I 1920’erne var B&W’s lærlinge begyndt at frekventere den tekniske aften-
skole.98 Den særlige lærlingeafdeling hvor en del af uddannelsen fandt sted,
blev oprettet omkring 1930; den var en blanding af forskole og produktions-
værksted. Det uddannelsesprogram man benyttede ved slutningen af perioden,
forekommer at have været af høj kvalitet, svarende til nyere tids almindelige
normer for en fyldestgørende lærlingeuddannelse.99

Der var tradition for at sønner af arbejdere der selv var ansat på B&W,
meget tidligt kunne blive skrevet op til at komme i lære.100 Dette er formentlig
fortsat efter århundredeskiftet, men var så blandt de meget få situationer hvor
arbejderne modtog noget fra ledelsen uden at forholdet var farvet af interes-
semodsætning og åben eller latent konflikt. Før den store vending på arbejds-
markedet havde en del af det ‘patriarkalske’ ledelsessystem gået ud på at
udstyre arbejderne med forskellige firmabetalte goder. Blandt disse var for-
skellige festarrangementer,101 gratis lægebehandling og årlige indbetalinger til
en pensionskasse hvor hver enkelt arbejder havde sin egen konto. Indbe-
talingernes størrelse var betinget af firmaets overskud.  Med de nye tider,
hvor modsætningerne blev trukket skarpere op, og arbejderne formåede at
hævde sig selvstændigt på en måde der ville have været utænkelig før fagbe-
vægelsens gennembrud, faldt sådanne ordninger bort. Arbejderne var i for-
vejen utilfredse med den gældende pensionsordning. De penge der stod i den,
blev af kritikerne anset for lønmidler, anvendt i firmaets regi for at gøre ar-
bejderne docile og stavnsbundne. Ved egen opsigelse eller ved fyring mistede
arbejderen nemlig retten til de penge der stod under hans navn.102 Dog indgik
det i reglerne at man efter tre års ansættelse var “fast”, sådan at man ikke
uden videre kunne fyres på den mindste foranledning. Efter kassens opløsning
blev der oprettet en ny pensionsordning for funktionærerne.

Til allersidst skal det bemærkes at der var en enkelt institutionaliseret
struktur der foregreb nyere tids velfærdsordninger på arbejdspladsen, nemlig
Arbejdernes Hjælpefond, stiftet og finansieret af firmaet, men  bestyret af
repræsentanter for arbejderne og fra 1937 også til dels finansieret ved et
ugentligt fradrag i lønnen. Fondets opgave var, efter bestemte regler, at yde
økonomisk låne- og gavebistand til arbejdere der var ramt af længere tids
sygdom eller andre ‘sociale begivenheder’.103 Fondet blev stiftet i 1916 og
kan altså ikke betragtes som en forlængelse eller reminiscens af ældre patriar-
kalsk stil. Mere nærliggende forekommer det at tolke fænomenet som en fore-
gribelse af en senere tids ‘personalepleje’. Man må tro at fondets eksistens har
givet en vis goodwill-effekt hos arbejderne. Endvidere har det vel bidraget
positivt til arbejdskraftens stabilitet og ydevne at man kunne regne med en
hjælpende hånd i kritiske situationer. Set fra arbejdernes side har hjælpefond-
et været et godt og langt mere acceptabelt socialt arrangement end pensions-
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kassen fordi det byggede på solidaritet og lige rettigheder, ikke på opdeling af
arbejdskraften i en central og en perifer del.

Økonomisk ledelse og organisation
Flere af de emner som denne overskrift rummer, er allerede blevet berørt i det
foregående: styringen af produktudformningen gennem organiserede papir-
strømme i form af detaljerede, ajourførte tekniske tegninger; lønberegning og
præstationskontrol gennem tilsvarende informationsstrømme vedrørende
akkordsatser, akkordtider, lønsatser og løntillæg; eksistensen af forskellige
særlige funktionsafdelinger. Det er ligeledes blevet beskrevet hvordan den
sociale kontrol med det tekniske arbejde på værkstederne i løbet af perioden
blev stærkere integreret i det centralt kontrollerede bureaukratiske apparat.
Det kan tilføjes at værkstederne, efter den graverende mangel på hensyntagen
til kapaciteten under ordreindtagningen sidst i 1920’erne, af den nye ledelse
efter 1932 blev underlagt en rullende belastningsplanlægning som skulle
iagttages under forhandlinger med potentielle kunder.104

Afstemningen af firmaets interne funktion med de forefundne tilstande på
markedet omfattede imidlertid ikke kun en procedure for hvornår der skulle
siges ja eller nej til flere ordrer. En anden nøglefaktor var prissætningen: be-
stemmelsen af til hvilken pris firmaets produkter kunne udbydes. Der ses her
bort fra de endnu større, strategiske beslutninger om hvilke produkter der
overhovedet skulle satses på, og med hvilken teknologisk sammensætning af
produktionsfaktorer der skulle arbejdes (det man i økonomisk terminologi
kalder ‘produktionsfunktionen’). De sidstnævnte beslutninger synes ikke i
praksis at have været direkte og logisk afledt af markedstilstandene, men af
den fra fortiden overtagne teknologiske grundtilstand, suppleret med et brede-
re sæt af aktuelle impulser, omfattende både markedet og en serie institutio-
nelle forhold samt de individuelle synspunkter og egenskaber hos investorer
og ledere (jf. kapitlerne 4 og 5).

Ved den endelige indgåelse af kontrakter var det afgørende kriterium
simpelthen hvor høj en pris det kunne lade sig gøre at opnå i den konkrete
situation, men ved de foregående forhandlinger og med henblik på rentabili-
tetsevalueringer lagde man stor vægt på at have et grundigt kendskab til pro-
duktionsomkostningernes sammensætning. Nogenlunde således sammenfatte-
de ledelsen selv sin pricing policy i 1932/33.105

Ledelsens kilde til fyldestgørende oplysninger om alle omkostningsarter,
aggregeret på perioder, varegrupper, produktionssteder eller andet, var firma-
ets bogholderi. Den almindelige, stadig gældende bogføringsmetode er det
såkaldte ‘dobbelte bogholderi’ hvis grundlæggende principper og terminologi
stammer fra den florentinske renæssances banker og købmandshuse.106 Blandt
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de vigtigste principper er at enhver postering optræder to gange i regn-
skabsbøgerne, på én konto som udgift eller aktiv (debet) på en anden som
indtægt eller passiv (kredit). Udgifter og indtægter optræder på såkaldte
‘driftskonti’, mens aktiver og passiver figurerer på ‘balancekonti’.  Med et
korrekt og velorganiseret bogholderi har ledelsen af firmaet adgang til et
meget stort register af informationer vedrørende både den økonomiske status
og den måde denne er opstået på. Det er klart at forskellige bogholderier, selv
om de har principperne til fælles, kan adskille sig meget fra hinanden i både
kvalitet og måden de udnyttes på.107

B&W’s bogholderi fandt sin moderne form ved overgangen til aktiesel-
skab i 1872. Uden at forsøge vha. de tekniske detaljer at vurdere forskellen
mellem hovedbøger før og efter dette tidspunkt ser man umiddelbart når man
blader dem igennem og sammenligner konteringsmåder og opstilling, at de
senere bøger var mere konsekvente, systematiske og informationsrige end de
tidligere. Mellem 1872 og 1932 skete der en vis yderligere vækst i detalje-
ringsgrad, men ingen forandringer i den grundlæggende bogføringspraksis.
Denne overgang synes at vise at der med Tietgens involvering i B&W ikke
blot skete en ændring af firmaets finansierings- og ejerform, men også vigtige
tekniske forbedringer inden for økonomistyring.

I lyset af udenlandsk forskningslitteratur er det ikke forbavsende at
B&W’s systematiske bogholderi nok er lige så gammelt som firmaet selv,
men først for alvor kom på fode efter 1870. I England var der op til den indu-
strielle revolution en bemærkelsesværdig mangel på bogholderilitteratur ved-
rørende de særlige problemer i fremstillingsvirksomheder, og langt op i det
19. århundrede blev accountancy-praksis udviklet og anvendt med skiftende
held.108 Der er dog en tendens i nyere forskning til at datere et avanceret bog-
holderis gennembrud til tidligere end man før har gjort det.109 Emnet er mig
bekendt ikke udforsket i Danmark, og der foreligger selvfølgelig den mulig-
hed at B&W har været mere efterbleven end andre firmaer. Det fuldstændige
fravær i det 19. århundrede af dansk litteratur om anden bogføring end den
rent handelsmæssige peger dog i retning af at B&W ikke var så usædvanlig
sent på den. En hypotetisk forklaring kunne være at behovet for detaljeret
indsigt i omkostningsstrukturen ikke var så stort fordi der i høj grad blev
produceret til et lokalt marked hvor kunderne ikke satte mange kritiske
spørgsmålstegn ved prisen, men uden at sammenligne med andre udbydere
accepterede tilbud der rummede en meget stor profitmargin. B&W’s særdeles
hurtige vækst i de første 30 år kunne i sig selv være et symptom på dette, jf.
kapitel 3.

I hvilken grad man udnyttede de i bogholderiet skabte muligheder for
indsigt i omkostningslokalisering m.m., er meget svært at sige. I hovedbøger-
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ne optræder fra 1902 en række konti vedrørende produktionsstørrelse, herun-
der udgiften til arbejdsløn, der giver et mere differentieret billede af hvordan
værditilvæksten var fordelt på firmaets afdelinger. Dette tyder på at der lige
efter århundredeskiftet skete en intensivering i anvendelsen af bogførte data
til evaluering og planlægning af firmaets aktiviteter.

Ved firmaets rapportering til Rigsdagens undersøgelsesudvalg i 1932/33
indgik en del tidsserier hvis eksistens ligeledes kan betragtes som vidnesbyrd
om at systematisk indsamlede og bevarede økonomiske data blev anvendt i
kalkuler og prognoser. Det var dels “bruttoindtægten” (omsætning fraregnet
materiale og arbejdsløn), fordelt på et stort antal specificerede produktioner
og andre indtægtskilder, dels “driftsudgifterne”, fordelt på afdelinger. Disse
serier havde udgangspunkt henholdsvis i 1908 og 1895. At man fra firmaets
side valgte at gå så langt tilbage med dokumentationen, men samtidig undlod
at lade alle serier starte på det samme tidspunkt, kan tages som udtryk for at
oplysningerne allerede forelå, dvs. ikke blev produceret fra grunden i forbin-
delse med rapporteringen til udvalget. Det sidste forekommer da også umuligt
når man betænker at rapporteringen og undersøgelsesudvalgets arbejde til-
sammen kun varede et par måneder. Det er derfor ganske sandsynligt at der
omkring 1895 og 1908 skete forbedringer i udnyttelsen af det økonomiske
datagrundlag firmaet rådede over. Detaljerede analyser af omkostningerne og
indtjeningen ved de enkelte større ordrer, delt op på forkalkulation, efterkal-
kulation og kontraktpris skete (senest) fra 1919.110

Det kan konkluderes at B&W’s økonomistyring samt udviklingen af dens
særlige administrative teknologi udviklede sig gradvis, men dog med synlige
milepæle. Allerede fra firmaets begyndelse skete der systematisk bogføring.
Ved overgangen til aktieselskab blev bogføringsmetoderne teknisk perfektio-
neret. Udnyttelsen af dette nu i betydelig grad forbedrede ledelsesmæssige
redskab fremgår ikke med stor tydelighed af kilderne, især ikke den del der
vedrørte de daglige operationer, f.eks i forbindelse med forhåndskalkulering
og prissætning. De for eftertiden lettest observérbare forandringer, var de
skriftlige årsregnskaber fra 1872 og fremover, analysen af driftsudgifternes
fordeling fra 1895, af arbejdslønnens fordeling fra ca. 1902, af bruttoindtæg-
ternes proveniens fra 1908 og af omkostningernes art og størrelse på hvert
enkelt motoranlæg fra 1919.

Konklusion
Ledelsesprocesserne og organisationsformerne på B&W blev i løbet af perio-
den forandret i et omfang som ikke står tilbage for udviklingen inden for
produkt- og procesteknik. Som reaktion på at ledelsesopgaverne blev mere
omfattende og komplekse, blev firmaets øverste daglige ledelse udvidet og
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professionaliseret, hvilket imidlertid gik langtfra glat. Der var tale om en
smertefuld, til tider risikabel proces hvor det tydeligvis var svært for de impli-
cerede at reflektere over situationen, erkende problemerne og handle derefter.
Forandringerne skete typisk i forbindelse med kriser eller generationsskifter.
Balancen og magtfordelingen mellem tre ledelsesinstanser, direktion, be-
styrelse og ejere, var ikke som institution betragtet tilstrækkeligt effektiv til at
sikre gnidningsfrie tilpasninger af ledelsesformen. Forløbet viser hvordan
management, selv internt analyseret, ikke er en socialt værdifri teknik, en rent
sagligt eller videnskabeligt informeret arbejdsproces. I lighed med andre
typer af industrielt arbejde udfoldes den inden for et konfliktladet socialt
miljø hvor den nøgne egeninteresse hos grupper og enkeltaktører spiller en
afgørende rolle for det samlede adfærdsmønster. Det skal naturligvis ikke
glemmes at ‘operationen lykkedes’, dvs. at B&W faktisk klarede sig succes-
rigt igennem, ikke kun takket være de enkelte lederes faglige kompetencer og
på trods af alt andet, men også fordi ledelsesformen når det kom til stykket,
blev tilpasset de skiftende krav. Om dette skyldtes held eller forstand, skal
ikke bedømmes her; det er under alle omstændigheder et led i den normale
tilstand at nogle firmaer overlever mens andre afvikles. Begge dele kan ske af
grunde som ikke lader sig indpasse i en generel forklaringsmodel.

Firmaets bemanding med mellemledere og menige medarbejdere var peri-
oden igennem, eller i hvert fald fra århundredeskiftet (det tidspunkt hvorfra
analysen kan belægges kvantitativt), - ret ensartet mht. fordelingen på arbej-
dere og funktionærer. Inden for funktionærgruppen skete der en mærkbar
forskydning fra arbejdsledere til ingeniører og konstruktører. Dette kan kob-
les til forandringerne i tekniske kommunikationsformer (jf. foregående kapi-
tel) og til den stigende tendens til at benytte produktivitetsfremmende lønsy-
stemer frem for direkte kontrol af arbejdsdisciplinen med henblik på at opret-
holde eller højne arbejdets intensitet og produktivitet.

Den stigende anvendelse af produktivitetsfremmende lønsystemer, i sær-
deleshed akkord, indgik i et bredere institutionelt arrangement, nemlig jernin-
dustriens aftalesystem, indeholdende et fintmasket forhandlings- og mæg-
lingssystem der muliggjorde fredelige løsninger på næsten alle typer proble-
mer. Systemet kan fortolkes som et pragmatisk samarbejde med henblik på
opretholdelse af en stabil, effektiv produktion, men også som en pseudo-
konsensus der i et tyndt lag dækkede over lavintensiv, men konstant konflikt,
med mange forpostfægtninger og agressive småmarkeringer, dvs. en væbnet
magtbalance. Den ene eller den anden formulering er en smagssag; tilbage
står at ledelsen opretholdt en i dens egne øjne tilstrækkelig grad af kontrol
over den daglige produktion, samtidig med at arbejderne øgede deres abso-
lutte og relative (vis-à-vis funktionærerne) indtjening og først fik, siden kon-
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soliderede en kollektiv, fagforeningsbaseret indflydelse på de vilkår de arbej-
dede under.

Foruden aftaler og fagretligt system indgik også tayloristiske elementer i
ordningen, men det var som et generelt led i firmaets informationsapparat,
kalkuleringsprocedure og forhandlingsberedskab, ikke som et middel til
overtagelse af kontrollen med den umiddelbare produktionsproces. Også
bogholderitekniske fremskridt og stigende udnyttelse af bogholderidata ind-
gik i den generelt voksende strøm af informationer.

Forholdet mellem den ‘tekniske’ del af teknologien og den organisatoriske
og ledelsesmæssige del var i høj grad et spørgsmål om information og sam-
ordning og dertil om evnen til at etablere et længerevarende socialt kompro-
mis til afløsning af det traditionelle, men efterhånden uholdbare under-
ordningsforhold. Evnen til samordnet ressourceudnyttelse blev den afgørende
ledelsesmæssige færdighed. Der findes ikke tegn på nogen mekanisk sam-
menhæng mellem forandringer i produkt- og procesteknologier på den ene
side og organisationsformer på den anden. De sociale forhold vedrørende
magt og fordeling var ikke et simpelt produkt af tekno-strukturen eller om-
vendt. Men industriens tekniske og bemandingsmæssige struktur på arbejds-
markedsreformernes tid betød utvivlsomt meget for reformernes udformning
og udmøntning, ligesom reformerne var en vigtig del af de derefter eksiste-
rende rammebetingelser for industriens vækst. Det var et unikt konglomerat af
teknik, klassekamp og management der formede det miljø dansk maskinindu-
stri voksede i.
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8. Vækst, produktivitet og fordeling

I kapitel 3 blev B&W’s historie mellem 1846 og 1872 fremstillet som et stili-
seret vækstforløb: en gennemsnitlig årlig relativ stigning i produktionens
omfang, fremkommet ved tilvæksten i to grundlæggende produktionsfaktorer:
arbejdskraft og kapital.

Denne måling var af flere grunde under mistanke for at være mangelfuld
og unøjagtig. Produkters og produktionsmidlers udformning og ydelse samt
ændrede tekniske og organisatoriske procedurer i firmaet, kort sagt ny tekno-
logi, kunne f.eks. medføre forandringer i det relative prisniveau for produktio-
nens input og output. Et muligt misforhold mellem disse priser og den almin-
delige prisudvikling, benyttet til fastprisberegning af de i kilderne fundne
beløb, ville let give et fortegnet billede.

I de efterfølgende kapitler er det for perioden ca. 1875-1939 blevet for-
søgt at belyse både teknologiske forandringer og relative prisforandringer ved
vigtige dele af B&W’s produkter og produktionsmidler. Som sidste del af
undersøgelsen vil der i dette kapitel igen blive fremlagt en række tidsserier og
andre analyser vedrørende tendenserne for økonomisk vækst, produktivitet,
faktorsammensætning og faktoraflønning. Formålet med disse enkle, redu-
cerede fremstillinger er det samme som tidligere: så vidt muligt at isolere det
kvantitative aspekt af den økonomiske udviklingsproces. I første omgang er
de eneste elementer i dette abstrakte univers dem der kan udtrykkes i antal
kroner, antal kroner pr. capita o.s.v., men derefter drøftes, i lyset af den ind-
vundne viden om den konkrete teknologiske forandring, hvilken rolle denne
faktor spillede for værditilvækstens størrelse og for forsøgene på at måle den.

Det er ikke hensigten at tilvejebringe et fuldstændigt og formelt uangribe-
ligt regnskab over væksten, men at vise nogle historiske hovedtræk samt
foretage en fri diskussion af hvordan kvalitative forandringer kan tænkes at
indgå i en reformuleret, men stadig skematisk og kvantificerende under-
søgelse af de faktorer der skabte industriens vækst.

Væksten i produktion, produktionsfaktorer og total faktorproduktivitet
De tal der fremlægges i det følgende, omfatter hele B&W’s produktion, be-
skæftigelse og kapitalapparat, inkl. skibsværftet. Desværre kan det ikke lade
sig gøre at udskille skibsværftets produktion tilstrækkelig nøjagtigt til at der
kan foretages en separat analyse af produktion og beskæftigelse på maskin-
fabrikken med støberi. Dette er beklageligt fordi der kommer til at indgå
nogen produktion som ikke er dækket ind af den foretagne teknologianalyse.
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Produktionens fordeling i grove træk er dog ret let at overskue (jf. figur 8.1). I
mellemkrigstiden blev maskinfabrikken det største produktionssted, mens for-
holdet havde været nogenlunde ligeligt i de tidligere år, især når man tager i
betragtning at maskinfabrikken i forbindelse med maskinmontage og -repara-
tion så at sige var repræsenteret på værftet, mens det modsatte naturligvis
ikke var tilfældet. Lønudgifterne var, indtil boomet i motorfabrikationen, mest
tungtvejende på værftet, mens driftsudgifterne var det på maskinfabrikken, et
symptom på værftets mere arbejdskraftintensive tekniske produktionsform.
Maskinfabrikken stod da også for størstedelen af maskinerne; det var de store
værdier bundet i værftets arealer, dokker og beddinger der skabte balance på
kapitalsiden også (jf. figur 8.2).

Som mål for produktionens størrelse benyttes den årlige værditilvækst,
eller som man også kunne sige, netto-output. Den eneste af firmaets beta-
lingsstrømme der ikke er søgt inddraget, er udgiften til råstoffer og halvfabri-
kata. Tallene bygger hovedsagelig på oplysninger i årsregnskaberne/-
beretningerne og i hovedbøgerne; en redegørelse for deres fremkomst er givet
i appendiks 8. Der er tale om en serie med god dækning, idet der kun mangler
værdier for årene 1891, 1892, 1931, 1932 og 1933. Serien vises grafisk som

Figur 8.1
Maskinafdelingens andele af B&W's løbende 
omkostninger 1895-1933 (årets værdi + værftets andel = 
100%)
Kilde: Hovedbøger samt rapporter ved saneringen 
1932/33
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figur 8.3. Væksttendensen på 4.8% p.a. er med en R2-værdi på 0.93 udmærket
repræsentativ for det meste af forløbet, dog bemærker man den usædvanligt
kraftige vækst i 1920’erne, efterfulgt af tilbageslaget under verdenskrisen.

Et muligt alternativ til værditilvæksten havde været firmaets omsætning,
der dog ville give en langt dårligere dækning, og som har den principielle
ulempe at den også inkluderer værdien af råmaterialer og halvfabrikata. En
regression af de foreliggende1 omsætningstal mod tiden giver en gennemsnit-
lig årlig vækstrate på kun 3.9% p.a. Når man betænker at B&W ca. midtvejs i
perioden v.h.a. investeringer i stålstøberi og storsmedie erstattede en betyde-
lig mængde halvfabrikata med egenproduktion, hvilket påvirkede værditil-
væksten, men ikke omsætningen i opadgående retning, synes det at forklare
en del af forskellen mellem de to rater og nærmest bestyrke tilliden til den
først fundne tendens.

Arbejdskraftens størrelse måles som antallet af arbejdere, sådan som det
foreligger oplyst gennem forskellige kilder, jf. appendiks 8. Med den store
stabilitet i forholdstallet arbejdere/funktionærer i perioden 1902-1932 synes
arbejdertallet at kunne accepteres som målestok for den samlede beskæfti-
gelse eller arbejdskraftanvendelse.

Figur 8.2
Maskinafdelingens andel af den faste kapital på B&W 
1875-1939 (årets værdi + værftets andel = 100%)
Kilde: Se appendiks 6.1
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Vækstraten for arbejdskraft var på 2.5% p.a., altså væsentligt mindre end for
værditilvæksten, hvilket indebærer at den enkelte ansattes gennemsnitlige
arbejdsresultat, arbejdsproduktiviteten, steg betydeligt gennem perioden. Det
samlede kapitalapparat, inkl. grunde, bygninger og dokanlæg, voksede gen-
nemgående med 4% om året, mens væksten for maskiner og inventar alene
var på 4.6% p.a. En betydelig del af stigningen i arbejdsproduktiviteten
skyldtes formentlig netop dette: at der i gennemsnit blev mere realkapital til
rådighed for hver ansat, især i form af egentligt produktionsudstyr, i mindre
grad i form af grunde og bygninger (jf. figur 8.4).

Den på s. 251 viste formel og de heri indsatte værdier beskriver den lang-
sigtede sammenhæng mellem på den ene side vækst i output (Y) og på den
anden side vækst i kapital (K), arbejdskraft (L) og total faktorproduktivitet
(r). Parametrene til K og L repræsenterer de respektive vægte, dvs. den grad
af  ‘indflydelse’ pr. indsat enhed som hver af de to faktorer på forhånd tillæg-
ges. Vægtene ligger meget tæt på de værdier der kan estimeres, dvs. de er
ikke helt og aldeles skønsmæssigt ansatte selv om man måske skulle tro det
fordi de er nøjagtig lige store.2 Værdien af r bestemmes som den reststørrelse
(residual) der skal give overensstemmelse mellem venstre og højre side af
lighedstegnet.3

Figur 8.3
B&W's netto-output 1875-1939,faste priser, logaritmisk 
skala
Kilde: Se appendiks 8
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Ved fortolkningen af ‘vækstregnskabet’ skal man gøre sig klart at den forkla-
ring man evt. når frem til, ikke er et resultat af følgeslutninger på statistisk
grundlag. De elementer der indgår i regnskabet, både den gennemsnitlige
proportionelle vækst pr. år og faktorernes vægte, er ganske vist udledt ved
hjælp af statistiske teknikker, men selve ‘regnskabet’ er blot en skematisk
gengivelse af hovedtendenserne (og deres indbyrdes afvigelse) i et antal tids-
serier (jf. også note 3).

Figur 8.4
Vækst i fast kapital og arbejdskraft på B&W 1875-1939, 
faste priser og antal, logaritmisk skala
Kilde: Se appendiks 6.1 og 8
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Ca. 40% af den forholdsmæssige stigning i årlig værditilvækst kan tilskrives
øget kapitalanvendelse, mens stigningen i arbejdskraft stod for ca. 30%. Hvis
TFP, den resterende ‘teknologifaktor’, hypotetisk sættes til nul, og man fore-
stiller sig der var sket en kvalitativt uforandret tilvækst i de to egentlige pro-
duktionsfaktorer, ville den årlige vækst have været ca. 30% lavere, omkring
3.5% p.a., eller endnu lavere hvis man accepterer visse klassiske forud-

’Vækstregnskab’ (growth accounting), B&W 1875-1939

 �            �                 �
 Y  =     �K     +        �L        + r  (regnskabsmodel, �+� = 1)

4.8 = (0.5 � 4) + (0.5 � 2.5) + r  (m. vækstrater og vægte)

4.8 =      2.0    +      1.25      + 1.55  (beregnet)

  1  =      0.4    +       0.3       +  0.3  (relativ opgørelse)

Symbolforklaring:

Y = output
K = kapital
L  = arbejdskraft
r   = residual (kvalitative forandringer i input og deres

        samvirke, total faktorproduktivitet (TFP))

Græske bogstaver betegner vægte.

En prik (�) angiver at der er tale om vækstrate, målt i %
p.a., afledt af de oprindelige årlige værdier ved regression
af logaritmen mod tiden.
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sætninger i økonomisk teori om de begrænsede vækstmuligheder i en situa-
tion uden teknologisk udvikling.

Vigtige formelle egenskaber ved den neo-klassiske produktionsfunktion4

der danner baggrund for growth accounting i den her benyttede, traditionelle
form, er konstant skalaafkast, dvs. at værditilvæksten pr. indsat produktions-
faktorenhed ved uforandret faktormix er uafhængig af størrelsen af den sam-
lede faktorindsats. Det indgår også at hver af de to faktorer har positivt, men
marginalt faldende afkast, dvs. ved stigende indsats giver relativt lavere af-
kast når ikke den anden faktor går tilsvarende i vejret.

Den historiske uddybning af kapitalen hænger efter denne model sammen
med at teknologisk forandring - dog ikke nødvendigvis kun i form af nye
maskiner - hindrede marginalafkastets fald. Det blev muligt at øge arbejds-
produktiviteten væsentligt ved at indsætte relativt mere kapital, - deraf legiti-
meres og begrundes brugen af faste vægte i regnskabet (uanset ændret fak-
tormix) og muligheden af at der forekommer et TFP-residual.

Arbejdsproduktivitet
Den beregnede stigning i total faktorproduktivitet meddeler ikke i sig selv
noget om hvilken type teknisk, teknisk-organisatorisk eller anden form for
teknologisk relateret forandring der højnede produktiviteten.

Både arbejdsproduktiviteten, målt som produceret værdi pr. beskæftiget
arbejder pr. år, og mængden af maskiner og inventar pr. arbejder steg i løbet
af perioden trendmæssigt med 2.1% p.a. En nærliggende tanke er at en væ-
sentlig del af den TFP-øgende teknologiske forandring var indlejret eller
‘legemliggjort’ (eng.: embodied) i nyt maskineri. Dette erhverves enten for at
erstatte udslidt og/eller forældet maskineri med nyt og bedre (såkaldt vintage-
effekt5), eller for at mekanisere arbejdsopgaver der hidtil er blevet udført
manuelt, eller endelig for at udstyre en fuldkommen ny produktionsproces
med fast kapital. Alle tre former har kunnet iagttages i udviklingen af B&W’s
produktionsteknologi. Figur 8.5 illustrerer i hvilken grad den relativt stigende
arbejdsproduktivitet på B&W kan opfattes som bestemt af en relativt stigende
mængde teknisk kapitaludstyr pr. arbejder. Den punktmarkerede linie viser
logaritmen til værditilvæksten pr. arbejder, og den almindelige fuldstregslinie
viser den samme udvikling, men justeret efter logaritmen til mængden af
maskineri m.m. pr. arbejder ved regression efter mindste kvadraters metode.
Væksten i Y/L beskrives som tilnærmet funktion af væksten i C/L.

Med en R2-værdi på 0.71 er der, som man kunne forvente, generel støtte
til den formodede sammenhæng: at vækst i maskinanvendelse korresponderer
med vækst i arbejdsproduktivitet. Det skyldes til dels at der, hvad enten år-
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sagssammenhængen er mere eller mindre ægte og kraftig, er tale om to samti-
digt fremadskridende forløb.

Kurverne rummer dog flere interessante afsnit. Påfaldende er det hvor kraftigt
arbejdsproduktiviteten steg ca. 1875-1890, i en periode hvor både beskæfti-
gelsen og investeringerne var stagnerende (se også figur 8.4). Produktions-
mængden var ikke desto mindre jævnt voksende i perioden (jf. figur 8.3), så
alt tyder på en gunstig efterspørgselssituation. Kapitel 6 viste at B&W næppe
havde et stort innovatorisk forspring i de maskintekniske arbejdsprocesser. På
skibsbygningsområdet havde man dog et temmelig eksklusivt aktiv, nemlig
det nyanlagte, i Danmark faktisk enestående skibsværft på Refshaleøen. To af
B&W’s produktteknologiske innovationer lagde op til en ekstraordinært gun-
stig indtjening, nemlig centrifugeproduktionen og flergangsdampmaskinerne.
Specielt mht. skibsmaskiner skete der inden 1890 hele to væsentlige teknolo-
giske innovationer på det sidstnævnte område, først togangsmaskinen og
derefter tregangsmaskinen til skibe. Tregangsmaskinen kom dog først til aller-
sidst i perioden.

Mellem 1890 og 1913 synes der at have været en ‘normal’ udvikling i for-
holdet mellem kapitalintensitet og arbejdsproduktivitet. I begyndelsen, frem
til 1895/96, ses dalende arbejdsproduktivitet i begge kurver, dvs. en tendens
til stigende indsats af arbejdskraft på bekostning af kapital for en given pro-

Figur 8.5
Relativ udvikling i output pr. B&W-arbejder 
1875-1939, faste priser omsat til logaritmer
Kilde: Se appendiks 8
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duktionsmængde, men ikke nødvendigvis en dårlig generel performance. I
årene efter 1897 var B&W underkastet adskillige, ofte dyre og besværlige
teknologiske fornyelsesprocesser, men værditilvæksten pr. arbejder gik i
vejret i et omfang der modsvarede den øgede kapitalmængde. For tiden under
og efter verdenskrigen var der også langsigtet overensstemmelse mellem det
faktiske og det estimerede, men nu med betydeligt større lokale afvigelser fra
det forventede. I flere mindre perioder var arbejdsproduktiviteten enten væ-
sentligt større eller mindre end det kan estimeres på grundlag af mængden af
teknisk produktionsudstyr pr. arbejder. Omkring 1915 og sidst i 1920’erne lå
produktion og beskæftigelse højt. Det er her meget tænkeligt at den enkelte
arbejders mængde af kapitaludstyr fremstår som mindre end den reelt var, i
sammenligning med andre tidspunkter. Når der blev arbejdet i flerholdsdrift,
var den samme mængde produktionsudstyr fordelt på flere arbejdere uden at
de hver især af den grund havde mindre kapital til rådighed. Omvendt var der
i første halvdel af 1930’erne en i forhold til udstyr pr. arbejder lav produkti-
on. Dette var, modsat de umiddelbart foregående år, en refleks af at fabrikken
kørte under sin kapacitet, hvorfor dele af kapitalapparatet lå ubenyttet hen.

Efter krisen i 1932 blev der ikke alene rettet op på denne anomali, men
arbejdsproduktiviteten fortsatte med at stige frem til periodens slutning. Med
den kraftige stigning i beskæftigelsen, forenet med kapitalapparatets stagne-
rende størrelse, må dette i stor grad tilskrives en tilbagevenden til den meget
høje kapitaludnyttelse man havde sidst i 1920’erne. Det er dog usandsynligt at
det alene skete gennem genoptagelse af højintensiv skifteholdsdrift. Den
tidligere omtalte forbedring af produktionsplanlægningen, specielt koordine-
ringen af denne med ordreindtagningen må også antages at have spillet en
rolle.

Det er generelt problematisk at der ikke tages højde for eventuelle mere
langsigtede skift i kapitalapparatets udnyttelsesgrad. Var denne f.eks jævnt
stigende over den samlede periode, kunne man forestille sig både fordele og
ulemper derved, nemlig på den ene side economies of speed: en hurtigere
kapitalomslagstid og fremskyndet vintage-effekt; på den anden side flaskehal-
se der hæmmede produktionens flow, større lønudgifter pr. time pga. over-
tids- og skifteholdsbetaling, tempotab ved holdskiftene, lavere arbejds-
effektivitet under overarbejde o.l.

Ved at betragte capital/output-relationens afvigelsesmønster (jf. figur 8.6)
viser det sig at der forekom kraftige forskydninger fra år til år, og at flerårige
opadgående forløb blev afløst af flerårige nedadgående. Dette tyder på at
underudnyttelse af kapaciteten ret hyppigt skiftede med perioder hvor maski-
neriet gennemsnitligt var i sving i længere tid end normalarbejdsdagen, og at
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denne faktor derfor ikke behøver at tillægges væsentlig betydning i forståelsen
af det langsigtede forløb.

Man kan foreløbig konkludere at der det meste af perioden var en tydelig
korrelation, ikke alene mellem samlet faktorindsats og produktionsresultat,
men også mellem C/L-ratio og Y/L-ratio. Disse var begge jævnt voksende.
Det var Y/C-ratioen og dermed kapitalproduktiviteten for så vidt også, når
hele kapitalapparatet, ikke kun maskiner m.m., inddrages. Væksten her var
dog betydeligt svagere end i de to førstnævnte ratioer. Der var derfor tale om
en udvikling hvor der i en totalt ekspanderende produktion i tidens løb blev
anvendt forholdsvis mere teknisk kapital. Den teknologiske forandring havde
tilbøjelighed til at være arbejdskraftbesparende. Om denne tilbøjelighed var
altdominerende, vil der dog blive sat spørgsmålstegn ved i de følgende to
afsnit.

Faktoraflønning
I det foregående kapitel blev det hævdet at der var en sammenhæng mellem
på den ene side stigende kapitalanvendelse og på den anden side socialt kom-
promis om arbejdsfred, produktivitetsfremme og fordeling af den øgede vær-

Figur 8.6
Forholdsmæssige afvigelser fra C/Y-ratioens trend, 
B&W 1875-1939 
(standardiserede residualer, centraltendens = 0)
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ditilvækst mellem kapitalbesiddere og arbejdere. Hvis påstanden er rigtig,
ville man forvente en tendens til stabilitet i den samlede fordeling.

Det er noget sværere end man umiddelbart skulle tro, at etablere et sikkert
billede af disse forhold. Den til produktionen medgåede arbejdsløn er dog
identificeret med stor sikkerhed (jf. appendiks 8). Tallet omfatter ikke enhver
form for løn, men der er tale om en fra år til år ensartet registrering af den
dominerende del af lønomkostningerne, byggende på to forskellige kilder der
i det store og hele bekræfter hinanden. Denne serie, opgjort som andel af den
samlede værditilvækst, udviser en noget stigende tendens, nemlig fra ca. 48%
i 1875 til ca. 53% i 1939. Hvis man imidlertid til arbejdslønningerne lægger
administrationsudgifterne,6 som også i overvejende grad bestod af lønninger,
får man en ganske svagt faldende, ja nærmest stabil lønandel, på et niveau
omkring 56-57% (jf. figur 8.7). Forskellen mellem den stigende tendens når
administrationsudgifterne udelades, og den stagnerende tendens når de med-
tages, stemmer overens med den i kapitel 7 beskrevne udvikling hvor arbej-
dernes lønninger var stigende i forhold til funktionærernes.

Figur 8.7
Værditilvækstens fordeling på B&W 1875-1939, 
fluktuationer og tendenser, akkumulerede procenttal
Kilde: Se teksten og appendiks 8
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Lønandelen var svingende, hvilket sikkert skyldes flere ting: For det første
var lønningernes størrelse mest betinget af forholdene på det store arbejds-
marked, ikke af B&W’s specielle indtjeningssituation. For det andet, selv i
det omfang konjunkturen var generel, må efterspørgselselasticiteten mht. ar-
bejdskraftens pris formodes at have været ret lille, sådan at der ikke var noget
stærkt incitament til hurtig tilpasning af lønningerne i forhold til betalingsev-
nen på kapitalsiden, dvs. at denne både tabte og vandt mest i andel når firma-
ernes indtjening gik ned, henholdsvis op. For det tredie ville de basale ud-
gifter til løn næppe, lønniveauet ufortalt, falde lige så meget som indtjeningen
når aktivitetsniveauet for en kortere tid gik nedad (pga. såkaldt labour-hoar-
ding, dvs. en forholdsvis svag tilbøjelighed til at skille sig af med god ar-
bejdskraft som man forventede snart at få brug for  igen).

At lønmængden af disse årsager var en forholdsvis træg størrelse, sam-
menlignet med produktionsmængden, bidrager til at forklare de betydelige
periodiske svingninger, men anfægter ikke at også lønandelen, blot på længe-
re sigt, lader til at have været temmelig stabil.

Et yderligere problem er om man kan tillade sig at behandle kapitalens
andel som eneste komplement til den hidtil diskuterede serie. Det tal jeg har
beregnet for netto-output, rummer nemlig også et særligt mål for driftsudgif-
ter, en række omkostninger som ikke er dækket af lønudgifterne sammen
med“fortjenesten” (overskuddet plus enkelte centralt forbrugte omkostnin-
ger).

Disse udgifter voksede med stor regelmæssighed i de år (1895-1932)
hvorom der foreligger dokumentation; ifølge de ved ekstrapolering og skøn
fundne værdier lå de i 1875 på ca. 15% af værditilvæksten, men var i 1939
vokset til ca. 25%. Der er ingen tvivl om at en del af disse udgifter dækkede
hjælpestoffer o.l., mens andre var lønninger eller eksternt erhvervede varer
eller tjenesteydelser. At medtage dem kan anses for diskutabelt, dels pga.
materialekomponenten (sammenblanding af omsætning og værditilvækst),
dels pga. fare for dobbelt indregning af nogle lønudgifter. Jeg er dog samtidig
overbevist om at de stigende driftsudgifter afspejler en real stigning i produk-
tionens omfang, og at de er vigtige for forståelsen af produktionsfaktorernes
kvalitative forandring.

Jeg fortolker de tekniske driftsudgifter som en sammensat gruppe omkost-
ninger der ikke klart kan bestemmes som faktoraflønning for enten kapital
eller arbejde, men bør fordeles på dem begge. Eksempelvis driften af firmaets
kraftanlæg var en indirekte teknisk produktionsomkostning der kun med en
form for pro rata-system kunne fordeles via afdelinger og/eller maskintider
på de enkelte ordrer. Driften af kraftanlægget (eller enhver anden teknisk
installation) bestod for en dels vedkommende i vedligeholdelse og reparation
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af installationen. Denne omkostning fandt sted for at opretholde kapitalens
værdi og var dermed en form for kortsigtet afskrivning af den, en kapital-
udgift. Endnu mere gælder dette for den tidligere nævnte anskaffelse eller
fornyelse af løst værktøj over driftsbudgettet og for f.eks. indkøb af reserve-
dele til de eksisterende produktionsmaskiner. I mangel på mulighed for umid-
delbart at trænge dybere ind i disse problemer finder jeg det rimeligt at be-
tragte værkstedsomkostningerne som en særlig produktion der konsumeres af
firmaet selv og overvæltes pro rata på varernes pris. De kan evt. fordeles som
indkomst på produktionsfaktorerne i samme forhold som de øvrige dele af
produktionen.

Heraf følger at værkstedsomkostningernes relative stigning faktisk i nogen
grad anfægter det først anførte vedrørende faktoraflønningernes indbyrdes
proportion. Mens arbejdslønnens andel af værditilvæksten, når driftskompo-
nenten medregnes i totalen, viste langsigtet stabilitet, skrumpede fortjenestens
andel ind. Indskrumpningen er dog til dels et et optisk bedrag idet en (stigen-
de) del af kapitalens aflønning lå i driften, bundet i en med tiden mere resso-
urcekrævende selvvedligeholdelse og formentlig ligefrem en vis nettoud-
videlse, der blot ikke blev bogført som aktiver. En del af indtægten på den
voksende kapital blev med andre ord unddraget ejernes direkte kontrol i be-
styrelse og på generalforsamling og i stedet opsuget som en ekstra kapital-
mængde, ganske vist med kort omslagstid, men alligevel permanent bundet til
de fysiske installationer.

Derudover synes der imidlertid også at være sket en vis reduktion som
ikke kan forklares på denne måde, men kun som en egentlig omfordeling fra
kapital- til lønindkomst. Hvis driftskomponenten ikke var medtaget, eller hvis
den var fordelt ligeligt på kapital og arbejde, ville arbejdets faktorandel have
været ikke stærkt, men dog tydeligt stigende i figur 8.7.

Nedgangen i kapitalens andel synes at have været mere tydeligt lokaliseret
til tiden 1875-1890 end til nogen anden periode; der kan være en sammen-
hæng mellem dette og de tidligere nævnte, muligvis særligt gunstige indtje-
ningsforhold i denne periode. Dette argument støtter en vurdering af den
relative faktoraflønning som værende temmelig stabil, alt taget i betragtning.

‘Menneskelig kapital’
At aflønningen af arbejdskraften holdt sig på en temmelig stabil andel af
værditilvæksten, samtidig med at antallet af beskæftigede voksede langsom-
mere end kapitalmængden, kan også beskrives på en anden måde end som en
institutionelt betinget fordelingsmæssig forandring, nemlig som virkningen af
en øgning af firmaets mængde af human capital. Brugen af dette begreb kan
variere. Der lægges normalt vægt på de via uddannelsesstatistik let målelige
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ændringer i arbejdskraftens uddannelses- og vidensniveau.7 En central ambi-
tion (i lighed med arbejdet med tidligere omtalte begreber som learning by
doing og vidensmæssige spillover-effekter) er at bestemme mere præcist,
også i formelle økonomiske modeller, gennem hvilke kanaler det menneskeli-
ge aspekt af ‘teknologifaktoren’ kom til udfoldelse og derved bidrog til at
tendensen til marginalt faldende udbytte på den voksende kapitalmængde blev
holdt i ave.8

I den branche og periode der her behandles, skete der ikke voldsomme
forskydninger mod brug af højtuddannet arbejdskraft på bekostning af lavt-
uddannet. Midtergruppen var hele tiden dominerende, men selv med den
givne arbejdskraftprofil er der klare tegn på stigning i kvaliteten. Blandt de
tekniske funktionærer kom et stærkere indslag af folk med en langvarig for-
maliseret uddannelse. For de store grupper af timelønnede og lavere funktio-
nærer er det troligt at det grundlæggende uddannelsesniveau fra folkeskolen
var en del bedre i mellemkrigstiden end det var før århundredeskiftet.9 Lær-
lingeuddannelsen havde gennemgået en udvikling der sikrede en højere og
mere homogen kvalitet, dels gennem den supplerende skoleundervisning, dels
gennem regulering via Lærlingeloven m.m.

Det kan dertil forekomme rimeligt at udstrække human capital-begrebet
til at omfatte mere end viden og færdighed bibragt gennem uddannelse. Også
en række andre faktorer er med til at bestemme arbejdskraftens produktive
potentiale. Selve den bedre aflønning af arbejdskraften, både i form af større
indtægt og forbrug samt kortere arbejdstid, kan formodes, i sig selv og gen-
nem en serie socio-kulturelle spin-off-effekter, at have gjort den enkelte ar-
bejder mere energisk og motiveret. Arbejdernes begyndende integration i det
borgerlige samfund gennem organisationsudviklingen fremmede en kollektiv
ansvarlighed over for afviklingen af produktionen. Som beskrevet i kapitel 7
fik arbejdskraften og kapitalen på ingen måde identiske interesser og målsæt-
ninger. At klassesamarbejdet ofte var skrøbeligt og udsat for gnidninger,
ændrer imidlertid ikke ved at arbejdernes indbyrdes sammenhold, disciplin og
engagement var andet og mere end en trussel mod kapitalens kontrol over
produktionen og den materielle fordeling. Det var også det modsatte, nemlig
en ressource der kunne mobiliseres til at sikre stabil arbejdsindsats og varig
accept af de disciplinære rammer der indgik i værkstedsreglerne.

Pointen i alt dette er at de institutionelle og institutionelt betingede foran-
dringer ikke kun var et ydre, fordelingsmæssigt og organisatorisk regulerende
fænomen, men led i en økonomisk-historisk proces hvorigennem arbejds-
kraftens kvalitative beskaffenhed, dens ‘værdi’ som produktionsfaktor, blev
forandret. Under denne antagelse kan man ikke med fuld ret skildre B&W’s
teknisk-økonomiske udvikling som alene en uddybning af kapitalen, en ar-
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bejdskraftsubstituerende teknologisk forandring. Man skal erindre at den esti-
merede vækstrate på 4.6% p.a. for maskiner og inventar bygger på økonomi-
ske enheder (kr.), ikke fysiske enheder (antal maskiner). Mængdeudviklingen
for kapitalapparatet rummer både en antalsmæssig og en prismæssig dimen-
sion. Dette kan anskueliggøres ved at beregne en vækstrate for kapitalappa-
ratet med udgangspunkt i det samlede antal maskiner i henholdsvis 1875 og
1935 (jf. tabel 6.1). Selv hvis man opjusterer tallet i det sidstnævnte år med
f.eks. 15% for at kompensere for den del af kapitalapparatet der ikke er blevet
fanget ind ved registreringen, når man ikke op på en vækstrate der er højere
end 3.25% p.a., dvs. væsentligt mindre end beregningerne over den værdi-
mæssige udvikling.

På samme måde kan man argumentere for at mængden af arbejdskraft ikke
blot skal tælles i antal ansatte eller antal timer, men også til en vis grad be-
stemmes via en prisfaktor der igen hænger sammen med kvalitet.

Med udgangspunkt i B&W’s forhold bliver der da to mulige fortolkninger
af den teknologisk-økonomiske udvikling i maskinindustrien: Den ene består i
at opfatte den produktionsteknologiske udvikling som i alt væsentligt arbejds-
kraftbesparende. Med en betydelig stigning i TFP er der økonomisk spillerum
for stigende lønninger, og indehaverne af den nu uddybede kapital er sårbare
over for lønpres: Investeringerne skal valoriseres effektivt for at undgå både
almindeligt rentetab og forsinkelse af nedslidningen i forhold til den tekno-
logiske forældelsestid. Arbejdskraftens faktorpris stiger, hvilket kompenserer
for det marginalt faldende afkast på kapital. I forening med fortsat teknisk
udvikling stimulerer det til yderligere kapitaluddybninger.

I den anden fortolkning sker den teknologiske udvikling ikke udelukkende
i den tekniske sfære. Teknikken formindsker ligesom før arbejdskraftens
‘volumen’. Stigningen i dens faktorpris er imidlertid ikke kun afledt af kom-
binationen af økonomisk ekspansion og teknisk udvikling. En fra et beskedent
udgangspunkt stigende velfærd, i form af bedre levestandard, kortere ar-
bejdstid og bedre uddannelse, øger individernes ydeevne og dermed størrel-
sen af output ved en given beskæftigelse og kapitalanvendelse. Arbejdernes
erobring af magtbastioner og rettigheder, på værkstedsgulvet og på organisa-
tionsplan, betales med kollektiv disciplin og fleksibilitet og tilpasningsevne i
forhold til kapitalens behov. Arbejdskraftens tekniske færdigheder stilles
effektivt til rådighed for produktionen, i hvert fald i det omfang det er nød-
vendigt for at bevare kapitalens accept af faggrænserne, maksimere lønindtje-
ningen og undgå at den direkte overvågning antager alt for generende former.
(Også kapitalen er naturligvis interesseret i en arbejdsorganisering der gør at
udgifterne til det sidstnævnte formål kan holdes nede.)
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Den ‘menneskelige kapital’ bliver altså relativt mindre omfattende, men sam-
tidig dyrere og mere effektiv. Det sidste var ikke resultatet af en selvbærende
proces, men heller ikke mekanisk betinget af forholdet mellem antallet af
maskiner og antallet af ansatte. Mere retvisende er det at tale om en form for
dynamisk balanceakt mellem de to sider, medieret af de respektive incita-
mentstrukturer hos kapital og arbejdskraft. Når både antal og pris tages i
betragtning, forblev det kvantitative forhold mellem menneskelig og fysisk
kapital nogenlunde det samme som tidligere, og det er dette der afspejler sig i
den relativt stabile fordeling af den samlede faktoraflønning.

Når det kommer til stykket, er det ikke alene den samme udvikling der
skildres i to forskellige forklaringsmodeller, det er også de samme elementer
der indgår i dem. Den første forklaring hælder til at vise alene den tekniske
udvikling som kilden til industriens voksende produktive formåen, mens den
anden indrømmer institutioner og industriens arbejdere en rolle som histori-
ske aktører, ved siden af opfindere og investorer. Den er dog vanskelig at
operationalisere fra undersøgelsens begyndelsespunkt idet den er afhængig af
at der allerede foreligger en grovere kvantificering og en kronologisk orien-
teret, evolutionær forståelse af det produkt- og procesteknologiske potentiale
der blev udfoldet samtidig med intensiveringen af den menneskelige kapital.
Snarere end alternative modeller kan man derfor sige at der er tale om for-
skellige sekvenser i den samme analyse.

Produktpriser, vækstrate og teknologisk udviklingsrytme
I kapitel 4 er der fremlagt adskillige eksempler på hvordan produkters indivi-
duelle prisudvikling har adskilt sig fra den almindelige prisudvikling for indu-
strivarer. F.eks. skete der mellem begyndelsen af 1880’erne og 1908 næsten
en halvering af den faste pris på kraftcentrifuger, målt som prisen pr. teknisk
kapacitetsenhed (skummeevne i kg pr. time). Dette tal bygger på sammenlig-
ning mellem maskiner af nogenlunde ensartet størrelse (600 kg/t og 750 kg/t).
Sammenligner man prisen pr. kapacitetsenhed for den største model på hvert
af tidspunkterne, var der en faktor 10-forskel mellem 1882 og 1908.

Prisreduktionen pr. hestekraft for dampmaskiner af ensartet størrelse var
på mindst 50% i forbindelse med overgangen fra højtryks- til lavtryksma-
skiner. Under samme forudsætning om ensartet størrelse skete der langtfra
den samme prisreduktion ved overgangen fra enkeltvirkende til flergangs-
maskinerier; den teknologiske forandring indebar dog betydelige driftsbe-
sparelser og desuden en mulighed for at gå op i maskinstørrelse der er øko-
nomisk betydningsfuld, omend svær at værdisætte præcist.

Mellem 1920 og 1940 skete der en halvering af hestekraftprisen på store
skibsdieselmotorer.
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Værktøjsmaskiners relative priser var også faldende, men slet ikke i samme
målestok som de øvrige nævnte varer. Kvalitets- og ydelsesforbedringer førte
endda i flere tilfælde til kraftigt stigende fast stykpris. En moderat faldende
tendens kunne derimod observeres inden for ‘generationer’ af maskiner, med
designmæssige fælleselementer der ved generationens fødsel var nye i forhold
til den foregående periode.

Disse iagttagelser har betydning for forståelsen af både vækstens og pro-
duktivitetsstigningens størrelse og af den teknologiske udviklings betydning
for forløbets rytme. Forskellen mellem den almindelige prisudvikling og de
omtalte produkters særlige prisudvikling peger på at stigningen i arbejdspro-
duktivitet i nogle tilfælde ville fremtræde kraftigere hvis produktionsmæng-
derne blev målt som antallet af producerede tekniske enheder, hestekræfter
osv., end som et fastprisberegnet kronebeløb. Betragtningen bygger på ameri-
kaneren Zvi Griliches “hedoniske” princip ved vækst- og produktivitets-
analyse: at et produkt defineres gennem sine egenskaber, beskrevet ved hjælp
et kvantitativt - men på mange forskellige kriterier byggende - mål for hvad
man kan bruge det til eller få ud af det.10 Med de ovenfor givne eksempler
forekommer det sandsynligt at hvis man på B&W’s eller maskinindustriens
niveau var stand til at sammenveje et prisindeks hvor den tekniske ydelsesen-
hed (produktets kapacitet, holdbarhed, drifts- og vedligeholdelse-
omkostninger, betjeningsvenlighed osv.) konsekvent blev benyttet som måle-
stok ved analysen af den enkelte, i indekset indgående vares prisudvikling, da
ville der fremkomme en stigningstakt i output og produktivitet som lå væ-
sentligt højere end den der måles med et generelt indeks eller sågar med et
forholdsvis specialiseret indeks med stykpriser eller tonpriser som primært
kildemateriale. Det må dog skønnes meget vanskeligt at gennemføre det i
praksis. Prishistorikere har naturligvis forsøgt,11 men visse typer af produkter
kan dårligt måles i ydelsesenheder, kun i antal eller tons. Selv en produktion
af f.eks. kraftmaskiner analyseret efter den skitserede metode ville indebære
vanskelig håndtering af komplekse data, idet den tekniske ydelsesenhed ikke
uden videre kan sættes lig med antallet af hestekræfter, men som nævnt også
bør rumme parametre der kan korrigere for forskelle i energiforbrug, ved-
ligeholdelsesomkostninger, pladskrav m.m.

Jeg vil her indskrænke mig til at påpege at dele af kapitalgodesektorens
reale output, anskuet ud fra en fysisk-teknisk synsvinkel, ikke afspejles fyl-
destgørende i økonomiske data. Set fra kapitalgodesektorens outputside er det
mest en problemstilling ved målingen af produktionens størrelse, men i hele
økonomiens perspektiv er det snarere et spørgsmål om at fastslå forskellen
mellem den almindelige virkning af øgning i kapitalinput og den heri legem-
liggjorte, særlige TFP-øgende effekt.
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Til slut kan også de temmelig konstante vækstrater for produktion og pro-
duktivitet gøres til genstand for en - måske lidt banal - kommentar på bag-
grund af disse overvejelser. Eftersom teknologisk udvikling, ganske vist i
bred forstand, tænkes så snævert knyttet til udvikling i TFP, ville man måske
forvente at periodevis særlig intens teknologisk udvikling ville afspejle sig i
højere vækst. Når dette ikke er tilfældet, kan det jo skyldes at den tekno-
logiske udviklingstakt ikke svinger særlig meget når det kommer til stykket.
Men selv under antagelse af at der er betydelige skift i udviklingsintensitet,
kan prisbevægelserne have en udjævnende virkning, så den formodede sam-
menhæng mellem teknologisk udvikling og vækst ikke giver sig udslag i de
grafiske kurver. Efter en innovation gennemløber man en ‘lærekurve’ med
bedre design og dalende produktionsomkostninger og nyder samtidig godt af
stigende afsætning med gode muligheder for skalafordel. Som et led i proces-
sen falder priserne imidlertid, hvorved indtjeningen tenderer at forblive på
normalt niveau.

Omvendt er det heller ikke sådan at etableringen af en ny produktprofil
behøver at ske under stor tilsætning, for et teknologisk forspring kan mindske
eller eliminere normal konkurrence og tillade relativt høje priser der kompen-
serer for den manglende rutine. Det nye produkts andel af afsætningen vil
måske i begyndelsen endda være lille, og der vil derfor, med en vis produkt-
differentiering i det producerende firma, være endnu lavere risiko for alvorli-
ge tab, selv hvis der skulle være tale om meget lave fortjenester på det på-
gældende produkt. Flere af disse mekanismer genkendes fra f.eks. dieselmo-
torens diffusionshistorie.

Konklusion
En kvantitativ grovanalyse af størrelse og faktorsammensætning af B&W’s
samlede produktion 1875-1939 viser at den teknologiske udvikling, i tænkt
isolation fra øvrige aktive faktorer, forøgede resultatet med gennemsnitligt
omkring halvanden procent om året. Samtidig skete der en betydelig forøg-
ning af kapitalapparatets størrelse, ikke kun absolut, men også i forhold til det
ligeledes voksende antal ansatte. Fraregnet de første ca. femten år af forløbet
var der en høj grad af overensstemmelse mellem vækst i arbejdsproduktivitet
og vækst i C/L-ratio. Foruden arbejdsproduktiviteten var også  produktionen
pr. kapitalenhed let stigende. Kombinationen af TFP-stigning og relativt øget
kapitalindsats stemmer med den almindelige forestilling om at den industriel-
le vækst i perioden i høj grad blev båret frem af stadig større indsats af stadig
mere produktive maskiner.

Den stigende arbejdsproduktivitet var ledsaget af stigende pris på arbejds-
kraft, sådan at forholdet mellem arbejdskraftens og kapitalens andele af pro-
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duktionsresultatet forblev konstant i det lange løb. Dette kan udlægges på
flere måder. Man kan parallelisere til modellerne for den aggregerede pro-
duktionsfunktion og sige enten at en teknologisk udvikling, der (i hvert fald
ex ante) var rent arbejdskraftbesparende (“Harrod-neutral”)  førte til ny lige-
vægt ved forhøjede lønomkostninger og stærkt øget output; eller man kan sige
at K/L-forholdet forblev uændret idet den (“Hicks-neutrale”) teknologiske
udvikling omfattede begge produktionsfaktorer, hvorved symmetrien i ud-
gangssituationens økonomiske balance blev bevaret.12 Den sidste tolknings-
måde er i samklang med nyere vækstteori hvor faktorer som spill-over, hu-
man capital, industrielle regimer m.m. mobiliseres for at inddrage flere af
vækstens determinanter i de økonomiske modeller.

Omkostningsniveauet på B&W, dvs. prisen pr. faktorenhed, var næppe
meget afvigende fra det normale. Lønudviklingen fulgte det almindelige møn-
ster for den benyttede type arbejdskraft. Kapitalapparatets specifikke prisud-
vikling (relativ udvikling målt ved et generelt indeks for prisudviklingen)
viser at værktøjsmaskiner på langt sigt havde moderat faldende priser, men at
der ved fremkomsten af nye typer kunne ske relative stigninger i styk- og
tonspris. Disse prisstigninger havde imidlertid baggrund i stigende ydelse.

På outputsiden var der ganske vist for nogle produkters og tidsforløbs
vedkommende ret konstante priser, men for andre drastisk faldende priser.
Der var tilsyneladende ingen tilfælde af relativt stigende priser. De mest
eklatante tilfælde af relative prisfald, dampmaskiner ca. 1850-1870, centrifu-
ger ca. 1880-1905 og dieselmotorer ca. 1920-1940, skyldtes i hovedsagen
produktinnovationer der muliggjorde at den samme tekniske ydeevne kunne
rummes i et mindre inputkrævende design. Sådanne forandringer er tilbøjelige
til at blive sløret i normale fastprisberegninger på grund af både indekstalpro-
blemets kompromiskrav og opgørelsestekniske vanskeligheder. Det er ikke
sikkert at tendensen gjaldt for kapitalgodeindustrien som helhed, men det er
meget muligt. En supplering af vækstanalysen med information fra en mere
ensidig og kvalitativt betonet teknologianalyse peger i så fald på at samfun-
dets samlede maskininvesteringer (i denne særlige kapacitetsmæssige, “hedo-
niske” forstand) steg mere end investeringsomkostningerne røber, og at for-
skellen er en af kilderne til TFP-residualet i den samlede økonomi.
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9. Sammenfatning og konklusion

I denne afhandling har jeg med afsæt i Burmeister & Wains historie frem til
1939 forsøgt at beskrive vigtige historiske forandringer i maskinindustriens
teknologi: deres indhold, årsager og virkninger. Grænserne mellem teknologi-
en og andre aspekter af produktion, omsætning, forbrug og det sociale liv i
det hele taget er ofte diffuse. Jeg har gennemgået problemstillinger vedrøren-
de økonomisk vækst, produktionens og afsætningens organisatoriske struktur,
industrielle ledelsesformer samt arbejdsmarkedsforhold, og har dermed til-
stræbt at vise teknologiens nærmeste kontekst. Det er dog teknologiens kerne:
produkter, processer og de umiddelbart tilhørende kundskaber og organisa-
tionsmåder der har været afhandlingens primære genstandsfelt. Snarere end
en “kontekstualistisk” tilgang baseret på et bredt kulturbegreb har jeg betjent
mig af en mere afsondrende, “internalistisk” fremstillingsmåde. Med ud-
gangspunkt i teknologiske artefakter og i hvordan man bar sig ad med at
fremstille og udnytte disse, har jeg forsøgt at vise nogle af kilderne til indu-
strisamfundets evne til at skabe vækst og selvfornyelse. Jeg har villet skildre
hvordan maskinindustriens teknologi nok har gennemgået betydelige transfor-
mationer, men samtidig har bevaret mange af sine grundlæggende kendetegn,
- at denne teknologiform er en af de relative konstanter der definerer industri-
samfundet som en distinkt historisk samfundsform.

I dette afsluttende kapitel vil jeg opregne nogle resultater fra de foregåen-
de kapitler og til slut diskutere hvilke mere uddybede og pointerede, men
samtidig mere generelle fortolkninger resultaterne understøtter. Denne dis-
kussion af hvordan analyseresultaterne peger ud over afhandlingens speci-
fikke emne, udgør afhandlingens sluttelige konklusion. Den omfatter også en
supplerende redegørelse for mine metodiske og erkendelsesteoretiske syns-
punkter. Jeg mener læseren har lettere ved at forstå og især vurdere disse nu
ved afslutningen hvor de kan sammenholdes med konkrete resultater. Man
kan nu tage stilling til, ikke om de har været ‘rigtige’ i nogen absolut forstand
(så store ambitioner har jeg slet ikke), men om de har været brugbare og pro-
duktive inden for den givne sammenhæng.

B&W’s vækst indtil 1872
Tiden mellem B&W’s stiftelse i 1843 og overgangen til aktieselskab først i
1870’erne udgør optakten til den nøjere afhandlede periode. Den er derfor
kun blevet undersøgt overfladisk, men der tegner sig et billede der er forskel-
ligt fra det meste af den efterfølgende tid. Firmaets samlede vækst i produkti-
onen var meget hurtig, med en gennemgående tendens på ikke mindre end
15% p.a. Arbejdsproduktiviteten var moderat stigende, men den samlede
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faktorproduktivitet synes at have været stagnerende. Mens der var en relativt
stigende anvendelse af kapital, på bekostning af arbejdskraft, var den tekno-
logiske fordel ved dette altså ikke større end at det netop kunne holde tenden-
sen til marginalt faldende afkast i skak. Der må dog gøres en række forbehold
over for dette. For det første var undersøgelsen plaget af en række kildemæs-
sige vanskeligheder, sådan at der kun kunne etableres indirekte og ikke nød-
vendigvis helt pålidelige udtryk for væksten i produktion og kapitalan-
vendelse. For det andet er det ikke givet at væksten fandt sted under konkur-
rencemæssige forhold der er helt sammenlignelige med senere tider. Den
meget høje vækstrate giver en fornemmelse af at B&W’s ekspansion i større
eller mindre dele af perioden skete på baggrund af en kraftig efterspørgsel der
muliggjorde en for B&W problemfri prisdannelse, med udgangspunkt i af-
holdte omkostninger og med tillæg af en stor fast margin for fortjeneste,
hvoraf det meste blev pløjet tilbage i firmaet.

Eftersom den mekaniske industri, herunder dennes maritimt orienterede
del, endnu var af beskedent omfang i Danmark, er det en nærliggende tanke at
den store vækst i overvejende grad blev drevet af trækket fra efterspørgsels-
siden, og at vækstanalysens indtryk af svag teknologisk dynamik er illusorisk
og simpelthen dækker over at produktionen var højst profitabel, både med
den ene og den anden faktorsammensætning.

Produkter
B&W var et firma med en ret sammensat produktion, men ikke i form af
blandet fabrikation af komplekse, højtforarbejdede maskiner til mange for-
skellige formål. Af egentlige maskiner var først dampmaskiner, senere die-
selmotorer dominerende, idet der dog også i perioder var en betydelig frem-
stilling af mælkecentrifuger. Firmaets øvrige produktion, især i de tidlige dele
af dets historie, bestod af større konstruktionsarbejder, ligesom der muligvis
også blev solgt en del støbegods og - efter århundredeskiftet - smedegods.

Alle de tre nævnte maskinfabrikationer undergik betydelige ændringer
hvad angår produktets udformning og hele teknologiske kvalitet. Dampma-
skinen var en teknologi der oprindelig var indført fra England, og som heller
ikke i den undersøgte periode gennemgik nogen specielt original udvikling i
B&W-regi. Gennemgangen af sider af denne normaludvikling sammen med
oplysninger om dampteknologiens generelle og langsigtede forandring frem-
hæver imidlertid vigtige forhold.

Dampmaskinen var ikke en færdigudviklet, ’moden’ teknologi før om-
kring 1890, selv om de tekniske principper der slog igennem i løbet af mod-
ningsprocessen, for en stor dels vedkommende var kendte allerede omkring
1820. På grund af “flaskehalse” eller tilbagestående “frontafsnit” inden for
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dampmaskinens samlede tekno-system var principperne længe om at slå igen-
nem kvantitativt, at diffundere bredt i industri og transport. Det var først ved
midten af århundredet at lavtryksmaskiner for alvor blev fortrængt af de langt
mere prisbillige og mindre pladskrævende højtryksmaskiner, og det var først
endnu senere at det ved hjælp af flergangsprincippet blev muligt at fremstille
disse maskiner i næsten enhver ønskelig størrelse. Ved flergangstypens ud-
bredelse blev produktionsprisen ikke yderligere sænket nævneværdigt, sam-
menlignet med overgangen fra lavtryk, men der skete en formindskelse af
maskinernes driftsomkostninger.

Når man med rette hævder at dampteknologien kun var et enkelt hjørne af
de teknologiske forudsætninger for industrialiseringsprocessen i det 19. år-
hundrede, hører det altså med i billedet at dampmaskinen langtfra forelå i
fuldt færdig form ved begyndelsen af den bredere proces, men blev udviklet i
løbet af denne. Ligeledes kan man argumentere for at dampmaskinen i en stor
del af det 19. århundrede ikke havde størst relativ overlegenhed i bedrifter
eller fartøjer med meget store kraftbehov, men derimod i mindre eller mel-
lemstore. Det er nok rigtigt at forbrændings- og elektromotorerne medførte
helt nye muligheder for mekanisering af selv de mindste enheder, men efter-
som den nyeste dampteknologi på samme tid lettede anvendelsen af meget
store mængder mekanisk kraft i én teknisk enhed, blev også storskalaniveauet
særligt begunstiget på et sent tidspunkt i udviklingen.

Både mælkecentrifugen og dieselmotoren var ‘fremmede’ inventioner der
blev indført som dugfriske innovationer på B&W’s produktionsprogram. Især
dieselmotoren blev herefter af B&W ført igennem en original teknologisk
videreudvikling, der for den store skibsdieselmotors vedkommende kun blev
matchet af et meget lille antal firmaer. I begge tilfælde, centrifugen såvel som
dieselmotoren, finder man nogle af de samme mønstre som ved dampmaski-
nen. Produkternes ydelse og generelle effektivitet blev sat i vejret gennem
større og mindre omkonstruktioner hvorved der skete en kraftig relativ billig-
gørelse af dem. Ligeledes udviklede der sig en størrelsesmæssig differentie-
ring med retning mod begge ender af skalaen: på den ene side stadig større
skibsmotorer, på den anden side småmotorer til brug i lokomotiver, fiskeri-
fartøjer og endelig automobiler.

Den produktteknologiske udvikling var influeret af det markedsmæssige
og institutionelle miljø som blev skabt af kunder og konkurrenter. For mælke-
centrifugens vedkommende stimulerede impulser fra det agro-videnskabelige
og mejerifaglige miljø i forening med konkurrence fra andre firmaer løbende
og direkte til forbedringer i produktdesign. Udnyttelse af patentsystemet hav-
de i flere tilfælde betydelig vægt mht. B&W’s og andre firmaers mulighed for
at indarbejde et produkt og  markedsføre det med succes. Således havde det
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konkurrerende centrifuge-firma Separator afgørende gavn af sit patent på
‘tallerkenindsatsen’, ligesom B&W’s eneret for Danmark med henblik på
udnyttelse af dieselprincippet mellem 1897 og 1908 må vurderes at have
skabt et forspring der blandt flere chanceskabende faktorer var af speciel
vigtighed. Patentsystemet havde imidlertid også et andet aspekt foruden mid-
lertidigt at give eneret til bestemte firmaer på udnyttelse af vigtige og grund-
læggende konstruktionsprincipper. Både B&W og dets konkurrenter udviste -
hvilket især er veldokumenteret på dieselområdet - betydelig ildhu ved paten-
tering af mindre, inkrementelle innovationer. Dette havde ikke den effekt at
holde konkurrenterne tilbage i absolut forstand, sådan som det var tilfældet
ved de større patenter, men medførte i firmaerne en kraftig teknologisk ud-
viklingsaktivitet for at finde parallelle veje til at opnå resultater der svarede til
de øvrige firmaers.

Udformningen af de nye produktdesigns var ikke styret af langsigtede
strategiplaner, udmøntet i systematisk F&U. Både de seneste centrifugemo-
deller og endnu senere dieselmotorerne blev ganske vist udviklet af højtud-
dannet ingeniørarbejdskraft, skolet i videnskabsfag og systematisk teknologi,
men det skete, ligesom tidligere, mest på grundlag af de i firmaets produkter
allerede indarbejdede hovedprincipper, den almindelige teknologiske udvik-
ling samt markedets krav, kort sagt ad empirisk vej. Tidshorisonten for en ud-
viklingsproces kunne dog lejlighedsvis strække sig ganske langt og indebære
brud med hidtidig praksis. Et tydeligt eksempel var da der gik ca. fem år fra
konkurrenten M.A.N.’s gennembrud på totaktsområdet til den første store
B&W-motor med denne virkemåde blev installeret i 1930. Der var her tale
om en bevidst, systematisk og ressourcekrævende teknologisk omlægning.
Lige så symptomatisk er det imidlertid at indsatsen blev udskudt til den var
blevet påtrængende nødvendig. Så længe man kunne påregne at have god
afsætning på de velmeriterede firetaktsmotorer, var det i modstrid med øko-
nomisk rationalitet at forcere overgangen til et andet princip, selv om dette
måske principielt og teoretisk kunne påvises at være overlegent på længere
sigt. Teknologisk udvikling var med andre ord ikke en fuldkommen uafhæn-
gigt flydende kilde til økonomisk vækst. I det omfang der var betydelige
omkostninger ved tilegnelse eller selvstændig udvikling af ny teknologi, måtte
disse aktiviteter konkurrere om ressourcerne med andre an-
vendelsesmuligheder.

Adskillige sider af nyudviklingen inden for administration, logistik og
markedsføring var ikke direkte funktioner af den ‘hårde’ teknologiske udvik-
ling på hverken produkt- eller processiden, men udgjorde selv en form for
teknologisk fremskridt, nemlig som mere effektive redskaber til at formidle
og styre såvel udvekslingen med andre firmaer som de interne tekniske pro-
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cesser. Man kan især nævne de bogholderimæssige forandringer der gav le-
delsen et større informationsgrundlag for dens planlægning og øvrige beslut-
ninger; integrationen mellem ordreindtag og værkstedsplanlægning; og op-
bygningen af licenssystemet for dieselmotorer. Licensforretningen bør ikke
først og fremmest fortolkes som en simpel indtægtskilde, mere som et samlet
organisatorisk, logistisk og kommunikativt redskab til at stabilisere og fast-
holde B&W-motorens fremtrædende position på verdensmarkedet.

Kapitalapparat og produktionsprocesser
Det fysiske kapitalapparat var i 1875 præget af de typer værktøjsmaskiner
som i første halvdel af århundredet blev udviklet i den engelske maskinindu-
stri, først og fremmest drejebænke og høvle- og boremaskiner. B&W’s ma-
skinværksteder havde tidligt en ret høj mekaniseringsgrad, sammenlignet med
de afdelingstyper der stod for andre sekvenser af produktionsprocessen, nem-
lig støberiet og smedeværkstederne. Disse afdelingers andel af produktions-
udstyret blev imidlertid mere tungtvejende med tiden; i særdeleshed må man
fremhæve hvordan jernstøbningen fra at være en arbejdsproces uden mange
maskinelle hjælpemidler kom til at betjene sig af en broget mængde udstyr,
herunder også egentlige arbejdsmaskiner. Jern- og metalstøbning var i ud-
gangssituationen et fag der ensidigt byggede på et praktisk erfaringsgrundlag.
Dette lod sig vanskeligt sammenfatte verbalt eller formelt og var derfor svært
at give videre. Den empiriske metode, byggende på ‘tacit knowledge’,1 blev
dog i løbet af perioden suppleret med mere teoretisk metallurgisk indsigt og
praktisk anvendelse af de til teorien hørende laboratorieteknikker: kemisk
analyse, mikroskopi m.v.

Inden for smedeteknologiens procestyper må man af nye maskin- og værk-
tøjsmaskiner især nævne mere effektive hamre og presser, enten dampdrevne
eller hydraulisk virkende. Specielt det sidstnævnte princip, optrædende fra ca.
1890, var med nutidens blik for de mangfoldige senere former for industriel
hydraulik, en bemærkelsesværdig innovation. I samme udviklingstendens
indgik det pneumatiske værktøj. Svejsning begyndte at forekomme omkring
1910, i større omfang efter 1925.

Frem for noget andet skift i kapitalapparatets sammensætning må man
fremhæve hvordan der ved fabrikkens modernisering omkring århundrede-
skiftet blev gennemført en stor udbygning og ændring af den fysiske infra-
struktur. Den mest mærkbare enkeltforandring var formentlig en gennemgri-
bende rationalisering af transportsystemet ved hjælp af elektrisk drevne lofts-
kraner. Den kørende gulvtransport blev først prioriteret senere, nemlig i
1930’erne. Ikke kun kranerne, men også driften af arbejdsmaskiner blev
elektrificeret lige efter 1900, idet de gamle mekaniske transmissionsaksler
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blev delvis erstattet af kabler og lokale motorer. Enkelte store maskiner fik
med det samme egen motor, men den såkaldte gruppedrift, dvs. et større antal
arbejdsmaskiner drevet fra samme motor via det gamle transmissionssystem
med aksler og forlagstøj, faldt i det store og hele først bort mod periodens
slutning.

Gennem alle forandringer var de spåntagende værktøjsmaskiner stadig
grundstokken i det tekniske produktionsudstyr. De før 1850 udviklede ma-
skintyper vedblev at holde en overordentlig stærk position, idet dog høvlema-
skinerne fik en mere marginal rolle. Til forarbejdning af store plane flader og
forskellige andre formål blev de fortrængt af fræsemaskiner. Disse værk-
tøjsmaskiner var på grundlag af lidet udbredte europæiske forbilleder blevet
videreudviklet i USA med henblik på fremstilling af bestemte komponentty-
per i lange serier. Ikke mindst i kraft af udviklingen på materiale- og værk-
tøjsområdet, overgik de senere til at blive en af de vigtigste typer overalt i den
maskinindustrielle branche. Også præcisionsslibemaskinen, til slibning af
værktøjer såvel som direkte slutbearbejdning af maskindele med særligt høje
krav til nøjagtighed og finish, var en amerikansk udviklet nyhed med stærkt
stigende betydning efter århundredeskiftet.

Hovedinitiativet i udviklingen af værktøjsmaskiner overgik generelt fra
England til USA i sidste halvdel af det 19. århundrede. Et andet vigtigt ek-
sempel på dette er revolverdrejebænken, som dog ikke var en egentlig ny
maskintype, men en almindelig drejebænk der ved en multiple-præcisions-
værktøjsholder og andet tilbehør var særligt indrettet til at foretage mange
operationer i en og samme opspænding af arbejdsstykket. Revolverdre-
jebænken fandtes mod slutningen af perioden også som “automat”, dvs. en
maskine hvor også igangsættelsen af hver operationscyklus og af de enkelte
sekvenser var mekaniseret, sådan at der af menneskelige arbejdsopgaver kun
var opstilling, lejlighedsvis kontrol og overvågning samt reparation og ved-
ligeholdelse tilbage.

I det store og hele var de nye generationer af værktøjsmaskiner en videre-
udvikling af etablerede konstruktionsprincipper. Henry Maudslays gevind-
drejebænk fra overgangen mellem det 18. og det 19. århundrede kan stadig, i
det mindste for hele den her omhandlede periode, siges at materialisere kvint-
essensen af en spåntagende værktøjsmaskine. Alligevel var der vigtige syste-
matiske forandringer. Der skete en afvikling af det gamle transmissionssystem
til fordel for indbygget elektromotor og gearkasse, således at de eneste ‘ud-
vendige’ bevægelige dele var dem der umiddelbart formidlede selve skære-
processen. Maskinerne blev dermed mere kompakte og sikre, og de blev
hurtigere at omskifte.



SAMMENFATNING OG KONKLUSION

271

I sidste del af det 19. århundrede var der inden for den voksende stålsektor
blevet arbejdet på at udvikle et varmeresistent værktøjsstål. Det afgørende
gennembrud kom med Taylor/White-hurtigstålet i 1900. Tendensen gik nu
mod at bygge maskinerne mere robuste, så de i styrke og gennemtræksevne
svarede til værktøjsmaterialets forbedrede egenskaber. Foruden forøgelsen af
dimensionerne begyndte ingeniører og fabrikanter, med tyskeren Schlesinger i
spidsen, at arbejde ud fra specifikke normer vedrørende maskiners forventede
kvalitet og ydeevne samt procedurer for kontrol af samme. Schlesingers nor-
mer blev efterhånden spredt og anerkendt i mange lande.

På B&W kan disse udviklingstendenser inden for værktøjsmaskiners ge-
nerelle udformning anes gennem maskinernes stigende pris og desuden gen-
nem enkelte berettende udsagn. Sammenholdt med indicier fra andre steder i
branchen, fra importstatistik  og fra litteratur tegner der sig et billede af at den
ny teknologis enkeltelementer og principper blev udformet omkring århund-
redeskiftet, men at dens gennembrud kom i 1920’erne, fulgt af en modning,
perfektionering og almen udbredelse sidst i dette årti og i løbet af 1930’erne.

Nye metoder inden for maskintegning og måleteknik må anses for at tilhø-
re periodens vigtige teknologiske forandringer. Med rødder i englænderen
Joseph Whitworths begrebsdannelse om de principielle fordele ved absolut
måling og i praktiske metoder fra det amerikanske produktionssystem gik
man fra nominelle målangivelser og rent værkstedsmæssig tilpasning af den
ene konkrete maskindel til den anden, over til tegninger med nøje specifikati-
on af tilladelige målafvigelser og andre beskrivelseselementer der tilsammen
dannede en komplet og entydig definition af genstanden. Angivelsernes ud-
formning tog form af en alment udbredt norm, en såkaldt ‘standard’, hvorved
der skabtes mulighed for et bredere og friere flow af informationer, både fra
tegnestue til værkstedsgulv og mellem firmaerne indbyrdes. Ændringen blev
understøttet af en serie måletekniske innovationer (mikrometerskrue, måle-
klodser m.fl.). Den fandt sted fra ca. 1910 og havde international karakter;
også på dette område gjorde Tyskland sig bemærket som den førende nation
ved siden af USA. I Danmark spores de første reformtendenser omkring 1.
verdenskrig, med det egentlige gennembrud i det følgende tiår. Både B&W’s
endelige overgang til det nye system og den første danske standard på områ-
det daterer sig til 1930.

Ledelse og arbejdskraft
Der skete på B&W en adskillelse mellem ejerskab og lederskab da man gik
over til aktieselskab. Den endelige etablering af en professionel ledelse, dvs.
en direktion af professionelle fagfolk, ansat under stabile organisatoriske
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rammer, skete imidlertid ikke med ét slag, men gennem en langvarig, til tider
meget problemfyldt erfaringsproces.

Sammensætningsforholdet mellem funktionærer og arbejdere forblev
nærmest uforandret efter århundredeskiftet (den tidligere udvikling er ikke
kendt). Arbejdernes fordeling på faggrupper frembød ikke meget bemærkel-
sesværdige forandringer, bortset fra en stigning i andelen af ikke-faglærte
arbejdere, dels i støberiet, hvor nogle nyere typer mekaniseret eller speciali-
seret formerarbejde blev bemandet med specialarbejdere, dels inden for intern
transport m.v. I modsætning til tidligere blev disse funktioner nu udskilt i
særlige jobs i stedet for at blive varetaget af de faglærte selv.

Inden for funktionærgruppen skete der en relativ nedgang i antallet af
værkstedsfunktionærer (arbejdsledere) og tilsvarende en stigning i andelen af
tegnestuepersonale, herunder dog også værkstedsingeniører. Dette kan dels
relateres til de før omtalte ændrede kommunikationsteknikker hvor den tekni-
ske tegning blev et mere direkte og entydigt medie, dels til ændringer i arbej-
dets sociale organisering.

Med etableringen af arbejdsmarkedets aftalesystem ved århundredeskiftet
indførtes et mæglingssystem der forpligtigede de enkelte firmaer og deres
arbejdere og begge parters organisationer til at forhandle om alle problemer
og konflikter der måtte opstå. Referaterne fra de mange møder antyder et
ganske højt, men kontrolleret aggressions- og beredskabsniveau på begge
sider. Hvor man fra ledelsens side aktivt arbejdede på at få funktionærerne til
at identificere sig med firmaet, forekom lignende tiltag over for arbejderne
kun helt sporadisk. Der var altså ikke tale om nogen korporativistisk trækken
på samme hammel, men dog en form for samarbejde, idet afgørelsen af de
forskellige udeståender normalt skete uden arbejdsstandsninger, sådan som
det også var hensigten med aftalekomplekset.

Fredspligten var ikke det eneste element i arbejdsmarkedssystemet der
fremmede produktiviteten. Også aftalen om så vidt muligt at benytte akkord-
løn trak i denne retning. En analyse af mæglingssagernes indhold på B&W
viser en tæt kobling mellem de to elementer, idet mange sager, omkring halv-
delen, omhandlede lønspørgsmål. Systemet medførte som helhed en vis insti-
tutionel begrænsning af arbejdgiverens suveræne ledelsesret, men det var en
moderat, fleksibel begrænsning, ikke en egentlig opgivelse af herredømmet på
fabriksgulvet. Mens den tekniske forandring af produktionsprocessen ikke
anfægtede arbejderens umiddelbare kontrol, blev der på det organisatoriske
plan med held tillempet nogle af de tayloristiske principper.
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Vækst og fordeling
Perioden formede sig som en forholdsvis jævn økonomisk vækstproces med
en gennemsnitlig årlig stigning på knap 5% i produktionens samlede omfang.
Maskin- og værktøjsbeholdningen og produktionsværdien, målt ved det al-
mindelige prisniveau for industrivarer, voksede i nogenlunde ensartet takt,
mens antallet af ansatte voksede betydeligt langsommere. Der var med andre
ord en kraftig vækst i arbejdsproduktiviteten. Den teknologiske udvikling
understøttede ikke blot en forøgelse af den relative kapitalmængde; også
produktionsfaktorernes fælles produktivitet gik i vejret. I 1890’erne, den
eneste periode, hvor man sporer en tendens til stagnerende eller faldende
arbejdsproduktivitet, var indsatsen af kapital pr. arbejder også på et usædvan-
lig lavt niveau. Selv om der i 1890’erne var en relativ tilbagegang sammen-
lignet med -70’erne og -80’erne, hvor arbejdsproduktiviteten ligefrem havde
været for opadgående på trods af stagnation i udviklingen af kapitalapparatet,
kan man ikke sige at der var decideret svigtende afkast på de indsatte pro-
duktionsfaktorer.

Arbejdslønningernes relative andel af produktionsresultatet var i det lange
løb svagt stigende selv om antallet af arbejdere ikke voksede lige så stærkt
som værditilvæksten. Derimod var det en faldende andel af produktionsre-
sultatet der kunne tages ud i form af nettoprofitter. Af kapitalens bruttoafløn-
ning var en svagt stigende del bundet til vedligeholdelse og udvidelse af det
fysiske  kapitalapparat. Også den voksende lønomkostning pr. ansat kan på en
vis måde betragtes som investering i og opretholdelse af en større mængde
‘menneskelig kapital’, men eftersom denne investering samtidig var en per-
sonlig indkomst, må man konkludere at forandringen medførte en social om-
fordeling i lønmodtagernes favør. Forandringen i produktionsfunktionen lader
sig ikke forklare alene i økonomiske termer, men må betragtes som snævert
knyttet til de nye institutionelle forhold på arbejdsmarkedet og de dermed
ændrede sociale magtforhold.

Konklusion
Maskinindustriens teknologi gennemgik en udvikling i den klassiske betyd-
ning af dette ord: en kvantitativ vækst og kvalitativ udfoldelse der nok forløb
gradvist, men hvori der også kan skelnes forskellige faser. Det er udviklingen
selv jeg har valgt at undersøge, mens spørgsmålet om hvilke kræfter der dy-
best set forårsagede og igangsatte den, hverken kan eller skal besvares her.

Ved vurderingen af en historisk undersøgelse kan det være nyttigt at re-
flektere over hvordan forholdet er mellem virkelighed og fremstilling. I hvil-
ken form kan og bør den faktiske udvikling (historien) afspejles i et verbalt
udsagn (historieskrivningen)? Besvarelsen af dette spørgsmål vil for den
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enkelte forsker eller læser hænge sammen med hvordan han eller hun på for-
hånd anskuer og vurderer undersøgelsens emne. Defineres dette overvejende
af konteksten (det lokale og specifikke) eller af strukturen (det globale og
universelle)? Jeg har forudsat det sidste. Maskinteknologiens historie lader
sig ikke til gavns forstå med hovedvægt på individualitet, variation og ind-
flydelse fra tilfældige eller subjektive faktorer. De situations- eller kon-
tekstbestemte indslag skabte mange historisk-konkrete varianter (implemen-
teringsformer) af den grundlæggende teknologi, men varianternes diversitet
var til stadighed formet og begrænset af en fælles, grundlæggende helhed.
Dennes mønster og udviklingsvej kan nok belyses og eksemplificeres vha.
varianterne, men må finde sit selvstændige, mere overordnede og abstrakte
udtryk såfremt det ønskes at fastholde en opfattelse af historiens forløb som
andet end summen af en mængde forskelligartede fænomener og begivenhe-
der. Maskinindustrien havde, fra sine tidlige stadier og hele vejen fremover
karakter af en real, objektiv struktur.

Ved begrebet struktur forstår jeg et afgrænset, helhedspræget kompleks af
elementer med betydelig sammenhængskraft og med en sådan historisk varig-
hed at man, på trods af tilfældige eller cykliske variationer og selv mere vari-
ge, f.eks. generationsbetingede transformationer af elementerne og deres
sammenhæng, kan blive ved med at genkende visse væsentlige træk, uanset
på hvilket punkt på tidslinien man vælger at slå ned.

For at et sådant strukturbegreb kan operationaliseres, dvs. benyttes i en
analyserende fremstilling af et historisk forløb, kræves en begrænsning i ele-
menternes antal. Strukturbegrebet kan ikke fungere hvis det blot bliver en ny
betegnelse for helheden i al dens brogede mangfoldighed. Dets hensigt er at
reducere totaliteten til en mere ordnet mængde af sammenhørende, fælles,
begrebsligt velorganiserede hovedtyper af genstande og kræfter der til-
sammen kan danne grundlag for en forståelse af de mere specielle, sammen-
satte og kontekstbetingede fænomener man empirisk kan konstatere. Når
strukturen kaldes real og objektiv, er det vel vidende at den ikke eksisterer
som en konkret, rørlig genstand. Den strukturalistiske metode betyder at man
udvælger de vigtigste forhold og kræfter og strukturerer dem i et meningsfuldt
narrativt univers. Fremstillingsmåden er reduktionistisk og rummer en aner-
kendelse af overordnede determinationsmønstre.2

Den maskinindustrielle tekno-struktur defineres ved at branchens produk-
ter er opbygget af bestemte komponenttyper og fremstillet af bestemte materi-
aler ved hjælp af bestemte typer maskiner, værktøjer og andre hjælpemidler.
Aksler, hjul, skruer, stempler, cylindre osv. af stål, støbejern og andet metal
er typiske eksempler på de tekniske grundkomponenter hvoraf man bygger
maskiner. Smedning, støbning og spåntagende bearbejdning er hovedtyper af
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arbejdsprocesser hvorved delene fremstilles. Der skal kunne produceres dele i
mange forskellige størrelser, og antallet i den enkelte maskine er ofte stort.
Kravene til kapacitet, alsidighed og samvirke mellem flere forskellige typer af
teknisk kunnen medfører at produktionen finder sted på store værksteder eller
fabrikker med både en stor bemanding og en stor beholdning af arbejdsmaski-
ner og anden fast kapital, en driftsform der på det sociale plan rummer indu-
strisamfundets grundlæggende og klassiske modsætning.

Mange af disse elementer kan, i mere eller mindre udviklede former, date-
res langt tilbage i historien, men det var først fra den industrielle revolutions
tid at de optrådte allesammen og samlet. Til gengæld vedblev de med at ud-
gøre maskinindustriens basis gennem hele den her omhandlede periode. Deres
fælles udvikling havde både et kumulativt og et transformativt aspekt. På
produktsiden kan man som sagt iagttage hvordan de samme typer af arbej-
dende, transmitterende og sammenføjende maskinelementer går igen i for-
skellige sammensætninger i forskellige konstruktioner. Nogle konstruktioner
er i deres funktion fuldkommen nye og markerer en akkumulering af maskin-
former, der ‘kun’ er strukturelt ensartede i kraft af de fælles grundelementer.
Blandt den industrielle revolutions klassiske maskiner tælles således damp-
maskinen, drejebænken og spindemaskinen. Senere fremkom f.eks. cen-
trifugen, rotationspressen og den hydrauliske entreprenørmaskine. Det er med
vilje at der ikke er nogen analogi mellem eksemplerne i de to grupper, for for-
målet er at demonstrere tilvæksten, det kumulative aspekt. Med maskinindu-
striens basisteknologi kunne man stræbe mod opfyldelse af mange forskellige
behov, hvis antal voksede i kraft af tiden, den økonomiske vækst og den so-
ciale udvikling.

Der var imidlertid også maskiner der efterhånden blev obsolete. Stempel-
dampmaskinens historie var lang, men den blev til sidst fortrængt af elektro-
motorer og interne forbrændingsmotorer. (Elektromotoren og i det hele taget
elektroteknikken samt metallurgien er vel de vigtigste eksempler fra den om-
handlede periode på at der lejlighedsvis kunne trænge helt nye elementer ind i
maskinteknologien). Den interne forbrændingsmotor, i denne afhandling
repræsenteret ved dieselmotoren, var nok en nyhed, med indslag af princi-
pielle erkendelsesmæssige landvindinger, men som maskinel konstruktion
havde den også betydelige ligheder med dampmaskinen. Det gælder dens
funktion som primus motor, og det gælder dens mekaniske virkemåde hvor et
stempels lineære, trykdrevne bevægelse i en cylinder via en krumtapmeka-
nisme blev omformet til maskinens output: en roterende bevægelse. Selv de
nye erkendelser som lå til grund for udviklingen af dieselprincippet, var kob-
let til dampmaskinen gennem dennes funktion som inspirationskilde til den
termodynamiske teoriudvikling. Kombinationen af kendte og nye teknik- og



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

276

videnselementer i en ny måde at udføre en eksisterende funktion på viser
maskinteknologiens transformative dimension. Både i det kumulative og det
transformative aspekt er kontinuiteten, den strukturelle stabilitet, imidlertid
tydelig.

Den strukturelle sammenhæng mellem teknologiens elementer manifeste-
rede sig ikke kun på et generelt plan (gennemgående, typiske basiskompo-
nenter for maskinproduktion) eller inden for grupper med funktionelle fælles-
skaber (f.eks. værktøjsmaskiner eller kraftmaskiner). Særlige teknologiske
‘blokke’ eller systemenheder kunne slå igennem, om ikke generelt, så på
tværs af anvendelsesområder. Man kan nævne gearkassen og komponent-
parret stempel/cylinder som et par af de vigtigste eksempler på hvordan be-
stemte maskintekniske konstruktioner eller komponentkomplekser kunne
sprede sig mellem forskellige brancher og underbrancher der havde et stadig
større og mere tungtvejende forbrug af maskiner som fællestræk.

Den strukturalistiske tolkning af maskinindustriens teknologiske udvikling
har konsekvenser for synet på innovationer. Efter gængs opfattelse er ud-
formningen af ny teknologi ‘åben’ i inventions- og innovationsfaserne. For-
skellige designs og forskellige anvendelsespræferencer og latente produkt-
livsforløb byder sig til, men i løbet af processen indsnævres mulighedernes
rum, en bestemt løsning går af med sejren, og spredningen af denne løsning
tager fart. Både de empiriske resultater indhøstet i denne afhandling og den
netop foreslåede teoretiske fortolkningsramme tyder imidlertid på at noget
nær det modsatte har en meget vigtig betydning inden for maskinindustriens
teknologi. Det normale og typiske er at der i årenes løb åbnes for nye anven-
delser og udformninger, ofte, men ikke altid hjulpet på gled af at en given
konstruktion med tiden lader sig frembringe i et voksende størrelsesregister,
med enten mindre eller større modeller eller begge dele. Dette var tilfældet
både med dampmaskinen, dieselmotoren og forskellige værktøjsmaskiner. I
dieselmotorens tilfælde var der netop i de første år en meget stor afhængighed
af en helt bestemt konstruktion, men senere en stor variation i både de tekni-
ske konstruktioner og anvendelsessammenhængene. Centrifugen blev først
introduceret i mejerierne, men har senere bredt sig til en mængde vidt for-
skellige formål. Fræsemaskinen begyndte som en maskine der skulle afhjælpe
bearbejdningsproblemer på særlige emnetyper, men blev i tidens løb udviklet
til en af maskinindustriens vigtigste generelt anvendelige værktøjsmaskiner.

Sådanne processer kunne forløbe vidt forskelligt, men var underlagt en
strukturel determinering, en form for superparadigme eller makro-teknologi
hvis principper gennemtrængte både en række forholdsvis overskueligt
strukturerede meso-teknologier, eksempelvis kraftmaskiner og værktøjsma-
skiner, og de mange konkrete, forskellige varianter af maskinteknologi der
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enten var varianter af meso-teknologierne eller mere selvstændige nicher, og
som tilsammen udgjorde teknologiens mikro-niveau.

Den samlede struktur gennemgik en historisk forandringsproces, betinget
af udviklings- og vekselvirkningsprocesser på og imellem de tre forskellige
niveauer, og også i flere tilfælde påvirket af eksterne impulser. De sidst-
nævnte skal bestemt ikke frakendes betydning, men hovedindtrykket er at
maskinteknologien havde en høj grad af autonomi i sin samlede udviklings-
proces. Dermed udtaler jeg ikke at branchen med sine produkter og processer
ville eller kunne have udviklet sig netop sådan som det faktisk skete, hvis det
øvrige historiske forløb, kontrafaktisk, havde været helt anderledes. Jeg hæv-
der blot at teknologien ex post facto i vid udstrækning kan analyseres, frem-
stilles og forstås ved at fokusere på dens indre egenskaber og drivkræfter.

Dermed er vi fremme ved forståelsen af teknologiens rolle i samfundet og
teknologihistoriens betydning for den almindelige historiske forståelse. Tek-
nologihistorien er ikke uden ideologiske og etiske konnotationer. Er teknolo-
gisk udvikling en materialisering af fremskridtet? Bærer den tværtimod civili-
sationens og værdiernes forfald i sig? Eller er den simpelthen et aspekt af
samfundet, ikke værdineutral, men heller ikke et ubetinget gode eller onde?
Teknologisk begrundet optimisme mht. samfundsudviklingen er i dag i mis-
kredit af mange letforståelige årsager. Samtidig er der dog en udbredt fasci-
nation ved og afhængighed af teknologi som gør at den tredje mulighed fore-
kommer at være mest attraktiv. Den moderne teknologihistorie medvirker til
at retfærdiggøre valget ved mere eller mindre velunderbyggede teorier eller
enkelte cases der skal vise hvordan teknologisk udvikling på den ene side er
problematisk, og ikke udtryk for nogen konsekvent, rationel praksis. På den
anden side er den heller ikke det modsatte. Den er kontekstafhængig, opbyg-
get i en social sammenhæng, og udfaldet er ikke afgjort på forhånd. Den sted-
fundne og stedfindende udvikling er ikke underkastet nogen teleologisk be-
stemmelse.

Med afhandlingen i ryggen mener jeg at kunne anfægte at der ligger vi-
denskabelige præmisser til grund for dette i øvrigt ganske rimelige og snus-
fornuftige attitudevalg. Maskinindustriens teknologiske udvikling havde selv-
følgelig en kontekst, i hvilken den bidrog til at forme samfundet, men dens
egen udvikling var strukturdetermineret, ikke “socialt konstrueret”, som det
hedder. Det enkelte individ eller lokale miljø havde ingen som helst mulighed
for at påvirke de overordnede træk i maskinteknologiens udformning. De var
givne. Til gengæld blev der til stadighed større mulighed for flere og flere
individer, grupper og sociale lag til at forme unikke varianter af den i hoved-
trækkene givne teknologiske kultur, for denne var ekspanderende og i stand
til at rumme flere og flere forskellige anvendelsesmuligheder. Sådanne vari-
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anter kan bruges som empirisk stof til at demonstrere det generelle mønster
og revidere opfattelsen af det. De kan også være interessante i sig selv, og de
kan være vigtige faktorer i det nationale, regionale eller lokale samfunds
historie. Med hensyn til teknologien som sådan kan de imidlertid ikke træde i
stedet for den overordnede, langsigtede forståelse.

Den strukturdeterministiske model rummer lige så lidt som den ikke-
deterministiske, kontekst-orienterede udlægning af historien noget svar på om
teknologien er skidt eller kanel, værdimæssigt set. At mene at en historisk
struktur har en objektiv eksistens, en kraftig egendynamik og en betydelig
indflydelse på andre sociale sfærer betyder ikke at man anskuer den som
bedst af alle verdener (eller det modsatte), men simpelthen som en realitet.

Det sidste spørgsmål jeg vil drøfte, er hvad maskinindustriens teknologi-
ske udvikling betød for samfundets grundlæggende måde at fungere og ud-
vikle sig på. Jeg har i afhandlingen fremlagt materiale der viser hvordan sti-
gende industriel produktivitet var en gennemgående effekt af den teknologi-
ske udvikling. Dette gjaldt både maskinindustriens egen produktivitet, forstået
som den i penge opgjorte produktionsværdi pr. beskæftiget, og det gjaldt den
stigende effektivitet og det produktive merpotentiale, frembragt til uændret
eller faldende relativ pris, i mange af maskinindustriens produkter. Denne
teknologiske dynamik var, inden for den begrebsramme jeg har foreslået, ikke
kun betinget af tempoet, men nok så meget af tilstanden i teknologisfæren.
Ved en førstehåndbetragtning er accelerationen og de mange nyheder og skift
i udviklingen ganske vist iøjnefaldende træk ved industrisamfundet, men disse
træk er på ingen måde selvforklarende. At have tempo og rytme som sidste
rekurs i forklaring af dynamik nærmer sig det tautologiske.

Teknologiens fysiske og organisatoriske grundtræk giver mere sikker
grund under fødderne. Når den af maskinindustrien stærkt prægede kapital-
godesektor har været i stand til så hastigt og ubesværet at forny og øge mang-
foldigheden i sit output, skyldes det at den har kunnet bygge på det samme -
ganske vist øgede og modificerede, men dog det samme - teknologiske funda-
ment gennem en hel historisk epoke. Ved produktion til skiftende behov har
man kunnet udbygge og revidere sit vidensmæssige grundlag og sit kapitalap-
parat, uden med jævne mellemrum at skulle starte forfra. Den virkelige histo-
riske signifikans af sådanne klassiske maskintekniske inventioner som damp-
maskinen og ledeskruedrejebænken består ikke i at de mekanisk igangsatte en
udvikling. Den består end ikke i at de under industrialismens udfoldelse ud-
gjorde tekniske nøgleelementer, selv om dette i øvrigt er rigtigt. Den består i
at de teknologiske grundprincipper som findes i de klassiske inventioner,
sidenhen er blevet spredt, videreudviklet og anvendt i mangfoldige nye sam-
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menhænge foruden dem hvori de oprindelig befandt sig. Det er glimt af denne
proces jeg i det foregående har forsøgt at opfange, formidle og forklare.

Konklusionen er at teknologien foruden at være en del af historien også
kan siges at være en drivkraft for den. Det gælder ikke i simpel mekanisk
forstand, og det viser sig ikke som noget direkte bevidsthedsmæssigt spejl-
billede af de reale processer. Det afhænger af erkendemåden. Insisterer man
på at alle ting først og fremmest skal undersøges i deres kontekst, er det na-
turligt at se historien som et sømløst væv. Historien er utvivlsomt, som tinge-
ne opruller sig uden for bevidstheden,  et sømløst væv. Den ene ting sker efter
den anden, og sammenhængene er mangfoldige og skiftende. Problemet er at
hvis man altid fikserer på denne egenskab, kan man kun se hvordan kæden og
skuddet går sammen, vel også en og anden detalje, men ikke helheden i de
billeder der er på gobelinen. Dertil kræves fortolkning, og i fortolkningspro-
cessen må man råde over et skelet, dvs. en struktur, der kan bære virkelighe-
dens umiddelbare virvar. Man må prioritere dybde og perspektiv på bekost-
ning af bredde og detaljerigdom.

Efterskrift
Jeg har i denne afhandling fremlagt materiale til støtte for en hypotese om den
maskinindustrielle teknologis langsigtede historiske betydning. Fremstillingen
går kun frem til 1940, men hypotesen kan efter min mening med stor sandsyn-
lighed også dække den efterfølgende tid. Skellet ved 1940 kan under alle
omstændigheder synes kunstigt.

I efterkrigstiden har maskinindustriens teknologi frembudt nye interes-
sante træk der er egnede til at udbygge fremstillingen af branchens historie og
til at evaluere hypotesen. De moderne vendeskærsværktøjer af hårdmetal kan
ses som led i en ny cyklus i en historisk gennemgående øgning af værktøjs-
maskinernes ydelse, skabt ved vekselvirken mellem værktøjs- og maskin-
teknologi. Hydrauliske og pneumatiske mekanismer har bredt sig til snart sagt
alle former for maskiner og dermed leveret et eksempel på hvordan genbrug
af gamle ideer i nye sammenhænge er central i den teknologiske udvikling.
Gennem nye former for samarbejdsaftaler og produktivitetsfremmende lønsy-
stemer er det gamle compromisso storico mellem ledelse og arbejdere blevet
ført videre i revideret form. Adskillige flere ting kunne nævnes, men jeg skal
nøjes med at fremhæve den betydning som elektronikken, i de seneste årtier
mikroelektronikken og informatikken har haft for maskinbygningen. Har dette
nye element forandret teknologien på radikal vis eller eller er den blevet inte-
greret i den eksisterende struktur? Analysen af den ældre tid viste jo at den
informationsbærende, semiotiske side af teknologien allerede før computerens
tid spillede en vigtig rolle, ikke mindst for evnen til at omstille produktionen
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til at imødekomme skiftende behov. Man kan mistænke at den populære fore-
stilling om en dyb kløft mellem den ældre og klassiske industrialismes meka-
niske, masseproduktionsorienterede teknologi og nutidens informatikbårne,
højfleksible produktionsanlæg er temmelig overdreven, men det er selvfølge-
lig noget der bør underkastes nærmere udforskning.
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Den anden serie består af en omtrentlig beregning af hvert års arbejdsløn, jf.
appendiks 3.1. Tendensen til stabilitet i lønnens andel af produktionsværdien
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faktor, TFP (total faktorproduktivitet). Denne består af den vækst i Y som
ikke forklares af væksten i L og K. TFP betegner under ét virkningerne af
teknisk og organisatorisk forandring samt alle andre ikke veldefinerede eller
ligefrem ukendte årsager til forandring i Y. I kapitel 8 gives en lidt grundigere
præsentation af growth accounting og de problemer metoden indebærer.

20 Indsatsen af kapital måles ved størrelsen af posten “Balance” i B&W’s
hovedbøger før 1872. Foruden den største post, kapitalapparatet inkl. grunde
og bygninger, rummer denne konto varelagre, debitorer o.a. Først for tiden
efter 1871 er det imidlertid muligt at skille posterne ad; i de ældre hovedbø-
ger findes kun et totalt balancetal.

Indsatsen af arbejdskraft måles ved antallet af beskæftigede arbejdere.
Arbejdskraften omfatter reelt mere end de timelønnede arbejdere, nemlig
desuden månedslønnede arbejdsledere og teknikere samt administrativt per-
sonale. Det tages dermed for givet at der er en konstant balance mellem an-
tallet af timelønnede arbejdere og antallet af øvrige ansatte. Ligeledes forud-
sættes det at arbejdskraftens uddannelse og øvrige kvalitet, dvs. de ansatte
anskuet som human capital, ikke i større grad blev forandret i løbet af perio-
den.

21 Før 1858 er balance anført pr. december måned. Herefter er den anført som
summen af balancerne for december og januar. Disse to tal er i alle årene
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identiske. Jeg har anført balancen på den sidstnævnte måde, idet tallene for de
tidlige år er blevet fordoblet før trendberegningerne og fremstillingen af figur
3.2.

B&W optog i løbet af 1850’erne 8 lån på på i alt 250.000 kr. og udstedte
desuden i året 1858 en panteobligation på 110.000 kr. Selv med den netop
beskrevne manipulation af kildens umiddelbare tal ses af figur 3.2 en betyde-
lig stigning i 1858. Der synes i det hele taget ikke at være modstrid mellem
statusbalancens udvikling og de fundne oplysninger om kreditforholdene i
1850’erne (Peter Bøgh Nielsen: Industriens finansieringsmønstre og finan-
sielle struktur 1840 til 1914, Københavns Universitet, Institut for økonomisk
historie 1988 (upubliceret licentiatafhandling), ss. 157, 160).

22 Lehmann: Burmeister..., s. 66.

23 Samme, s. 63.

24 Fortegnelse med titlen “Kontrakter no 1-173” (vedr. landarbejder og skibs-
reparationer) (EA). Tilhører gruppen 1857-1928: Register for kontrakter og
overenskomster, men er ikke anført i registraturen. De hyppigste arbejder var
ifølge listen kedler, dampmaskiner og skibsreparationer. Dertil var der en del
arbejde på kraner, broer, ovne, varmeanlæg, damppumper, pontoner o.a. Der
var kun få kontrakter vedr. andet maskineri (dykkerapparat, kondensations-
maskine) og ingen arbejdsmaskiner til industrien. Mange opgaver var til of-
fentlige institutioner. Det er usikkert hvor stor en del af B&W’s arbejder der
var omfattet af kontrakter, hvorfor der kun er tale om et fingerpeg. En pro-
duktion af varer til lager ville dog formentlig have sat sig spor i andre kilder.

25 Hyldtoft: Københavns Industrialisering, s. 161; Bruun: Aktieselskabet..., ss.
48-49, 61-62; Lehmann: Aktieselskabet..., ss. 60, 93, 95.

26 I visse år blev der produceret tonnage, men ingen hestekræfter; der var tale
om serier af både eller pramme uden egen mekanisk drivkraft.

27 Dette samt øvrige enkeltdata, sammentællinger og andre beregninger ved-
rørende B&W’s skibsproduktion (inkl. skibsmaskinproduktion til Orlogs-
værftet) oplyses, hvor intet andet angives, med grundlag i de lister der er
offentliggjort følgende steder: A/S Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibs-
byggeri, Kbh. 1900 (omfattende katalog/P.R.-hæfte udgivet af firmaet i både
dansk og engelsk version), ss. 26-31, 81; Bruun: Aktieselskabet..., sidst i
bogen; Burmeister & Wain. Skibsliste, Kbh. (B&W) 1963; Eriksen: Værftet...,
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sidst i bogen; F. Zachariae: Skibsbygning og Maskinvæsen ved Orlogsværftet
paa Nyholm, Fredriksholm og Dokøen gennem 250 Aar, Kbh. 1942, ss. 170-
177.

28 Bruun: Aktieselskabet..., s. 49.

29 “Burmeister & Wain’s Maskinværksted”, Illustreret Tidende, d. 7. jan.
1866.

30 Listerne i Zachariae: Skibsbygning...., ss. 174-175, og i A/S Burmeister &
Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri, 1900, s. 81.

31 Sammenligningen bygger på skibslisterne (jf. note 27) og Bruun: Aktiesel-
skabet..., s. 99.

32 Omkring 1000 kr. pr hestekraft, selv i store maskinerier (Bruun: Aktiesel-
skabet..., s. 52); - at sammenligne med de i appendiks 3.2 og 3.3 oplyste pri-
ser.

33 Priserne på skibene udtrykker naturligvis ikke umiddelbart priserne på
maskinerne. Hver pris er produktet af en individuel konfiguration af lasteev-
ne, maskinkraft og andre egenskaber. For at løse dette problem har jeg fore-
taget en regression med pris som afhængig variabel og bruttoregistertons
(BRT) og indicerede hestekræfter (IHK) som uafhængige, dvs. determi-
nerende variable (jf. appendiks 3.2). De ved regressionsanalysen fremkomne
parameterværdier giver en indikation af hvor stor en produktionsværdi én
enhed af enten hestekræfter eller registertons i gennemsnit har udgjort. En
svaghed ved analysen er at de skibe prisparametrene estimeres efter, i gen-
nemsnit er betydeligt større end B&W’s tidlige skibe. Der er dog i alminde-
lighed en stærk korrelation mellem tonnage og maskinkraft på den ene side og
pris på den anden.

34 Bruun: Aktieselskabet..., s. 99.

35 Hyldtoft: “Med vandkraft...”, tabel 4.

36 Richard L. Hills: Power from Steam. A History of the Stationary Steam
Engine, Cambridge 1989, tabel 4; G.N. von Tunzelmann: Steampower and
British Industrialization to 1860, Oxford 1978, tabellerne 4.5 og 4.10.
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37 Kontraktkopibog nr. 2 (EA).

38 Lønsummen sættes til 55% af værditilvæksten (jf. figur 8.7) og denne igen
til 55% af omsætningen. På B&W, i de år i mellemkrigstiden hvor der haves
tal for begge størrelser, lå værditivækstens andel af omsætningen væsentligt
højere, over 70%. Pga. de efter århundredeskiftet installerede storsmedjer og
stålværk var fabrikken nu mindre afhængig af halvfabrikata. Tallet sættes
derfor lavere i den aktuelle sammenhæng.

39 Sådanne konstruktionsopgaver kunne være omfattende og dyre. I 1867 blev
der sluttet kontrakt mellem Indenrigsministeriet og B&W om bygning af den
ny Knippelsbro; kontraktsummen var på godt 350.000 rdl. (Bruun: Aktiesel-
skabet...., s. 61)  dvs. knap 640.000 kr., omregnet efter det i tabel 3.2 benytte-
de fastprisindeks.

40 Sidney Pollard: The Genesis of Modern Management, London 1965, s. 245
ff.
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Noter til kapitel 4 / 4.1
1 Om ikke i Danmark så andre steder er der stadig lokale undtagelser, jf.
Thomas F. Lammers: Steam Plant Operation, New York 1984, ss. 353-354.

2 Birgitte Wistoft m.fl.: “Elektricitetens Aarhundrede”. Dansk elforsynings
historie, bd. 1, Viborg 1991, ss. 269-273.

3 W. Li Kam & Paul A. Priddy: Power Plant System Design, New York 1985,
s. 222 ff.

4 I moderne kraftvarmeværker kan opnås en termisk virkningsgrad (brutto-
varmeudnyttelse) på op mod 75% (Leif Terkelsen & Anders Bjerre: Kraft-
værksteknik, Kbh. 1987, s. 16).

5 Fortegnelse over Burmeister & Wain’s stationære Dieselmotorer leverede i
Danmark, B&W 1926, ss. 4-9; Wistoft m.fl.: “Elektricitetens...., s. 98.

6 Generatorens normale ydelse er på 12500 kw, men kan gå  op til 15000 kw.
Det er sidstnævnte ydelse der fordrer 22500 hestekræfter fra dieselmotoren.
Der er tale om “bremsehestekraft” (brake horse power), målt på motorakslen.
BHP er en nettoangivelse af motorens arbejde, i modsætning til måleenheden
“indiceret hestekraft” der ofte blev benyttet i forbindelse med dampmaskiner
og skibsmotorer. Indiceret hestekraft angiver arbejdsydelsen som et udtryk for
tryk- og volumenforandringer i cylinderkammeret og er derfor et bruttomål.
Nøje beskrivelser af H.C. Ørstedsværkets store dieselmotor blev i samtiden
udbredt internationalt i form af artikler i tekniske tidsskrifter: H.H. Blache:
“A 15,000 kw Diesel Generating Unit”, The Oil Engine, januar 1934 (her
citeret efter særtryk (6 sider)); “A 22,500 B.H.P. Oil Engine”, The Motor
Ship, 1932, ss. 197-202.

7 Oplyst under besøg på værket i 1993.

8 John Guthrie: A History of Marine Engineering, London 1971, ss. 167-169.

9 A Few Advantages of the Burmeister & Wain Marine Diesel Engine, B&W
1924; “Fuel Supplies for for Motor Ships. The Cost of Running Steam and
Motor Ships. A Comparison Based on Coal and Oil Prices at Ports All Over
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the World. A Saving of £8,000 to £10,000 Yearly in the Fuel Bill”, The Mo-
tor Ship, 1923/24, ss. 5-6; “Steamers and Motor Ships Compared. The Im-
portance of Economies Other than in the Fuel Bill”, The Motor Ship, 1922/-
23, s. 249.

10 “The Economics of Steam and Motor Ships” (modindlæg fra engelsk
dampskibsreder), The Motor Ship, 1926/27, s. 199; A.J. Robertson: “Back-
ward British Businessmen and the Motor Ship 1918-1939. The Critique Re-
viewed”, The Journal of Transport History, vol. 9 (1988:2), ss. 190-197.

11 ”Shipbuilding Output over 35 Years”, The Motor Ship, vol. XIX, s. 351.

12 Bernhard Bøggild: Mælkeribruget i Danmark, Kbh. 1907, s. 359 ff.

13 Claus Bjørn: Det danske landbrugs historie III, Kbh. 1988, s. 177 ff.

14 Peter Mathias: The First Industrial Nation. An Economic History of Britain
1700-1914, London 1983, s. 312; Johansen: Dansk økonomisk statistik 1814-
1980, tabel 4.1a.

15 Benno Martiny: Geschichte der Rahmgewinnung, zweiter Teil: Die Schleu-
derentrahmung, erster Band, Leipzig 1913, ss. 7-10.

16 Samme, ss. 25-29.

17 Aktiebolaget Separator 1883-1908, Stockholm 1908, ss. 15-18.

18 Opslag i Svensk Biografiskt Leksikon.

19 Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 1867-1942, Roskilde 1942, ss. 9-
14.

20 Bøggild: Mælkeribruget i Danmark, ss. 394-396.

21 Separators centrifuge og den lille B&W-model (A) skummede op til 300 kg
mælk i timen, B&W’s store centrifuge (model B) havde en kapacitet på højst
600 kg. Ved mindre gennemstrømning kunne renskumningen forbedres noget
(Martiny: Geschichte..., s. 111; N.J. Fjord: Arbejdsprøve i et Mejeri med de
ved 15de danske Landmandsforsamling i Aalborg dertil antagne Centrifuger,
u.s. 1883, tabel IX).
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22 Claus Bjørn: Dansk mejeribrug 1882-2000, Kbh. 1982, s. 48 ff.

23 Bøggild: Mælkeribruget i Danmark, s. 394.

24 Foreslået af Erik Helmer Pedersen. Det var ganske vist i vidt omfang gods-
ejere der var foregangsmænd i centrifugens innovationsfase, men for denne
gruppe betragtet som helhed havde det muligvis været bedre om centrifugen
var kommet senere.

25 F.eks som illustreret og beskrevet i Niels Vang: “Burmeister & Wains
Mælkecentrifuge”, Den tekniske Forenings Tidsskrift, 1885/86, ss. 114-116 +
planche. Med henblik på illustrationer se også Jan Pedersen: “Burmeister &
Wain og mælkecentrifugen....”.

26 De følgende punkter bygger ikke på systematiske ingeniørfaglige betragt-
ninger, men er simpelthen opstillet på grundlag af forskellene mellem de
forskellige typer, størrelser og historiske varianter, sådan som de, inkl. de
tilhørende litteraturhenvisninger, er beskrevet i det følgende.

27 I beskrivelsen af balancerelaterede problemer bygges bl.a. på Ivar Knud-
sens patentskrifter, jf. note 58.

28 Resultaterne af forsøgene blev bl.a. meddelt i særtryk af Tidsskrift for
Landøkonomi under titlerne “Beretning for 1878 om Forsøg paa Is- og Centri-
fugemejeriets Omraade” (1879) og “Forsøg paa Mejerivæsenets Omraade”
(1881-1885).

29 Centrifugeudstillingen i Aalborg 1883. Dommerudvalgets foreløbige Be-
retning.

30 Gengivet i B&W (firmablad) 1944, nr. 9, s. 11, artiklen “De nye Materia-
lebetegnelser”, jf. figur 6.6 i nærværende afhandling.

31 Fjord: Arbejdsprøve ...

32 Beregnet på grundlag af samme, tabel X.

33 Vang: “Burmeister & Wains Mælkecentrifuge”.
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34 Dateringen: Rullesporet figurerer på illustrationen s. 4 i B. Bøggild: Ud-
stillingens arbejdende Mejeri, Kbh. 1888. I Mælkeritidende, 1889, s. 34,
annonceres det at det nye rullespor kan monteres også i ældre centrifuger.
Rullesporet er ikke beskrevet eller vist i Vangs artikel fra 1885, som ellers er
up to date. Man må derfor formode at det er fejlagtigt når Martiny (s. 113)
hævder at 1885 var året hvor rullesporet blev indført. Hans egen kilde er da
også et tysk mejeriblad fra 1889.

Hastigheds- og kapacitetsoplysningerne er fra Mælkeritidende 1889, s.
161, oplyst af landbrugskandidat A. Sørensen, som arbejdede for B&W. 500
kg/t er formentlig en del overdrevet, i hvert fald er det ikke konsistent med
senere propaganda om at en øgning på mere end 50% det følgende år skulle
give en kapacitet på 700 kg/t.

35 Detaljerne er vist i Bøggild: Mælkeribruget i Danmark, fig. 221.

36 Aktiebolaget Separator ..., s. 37.

37 Mælkeritidende, 1889, 10/5, annonceafdelingen. - Når det af Martiny, ss.
115 og 118 (tabellerne) fremgår at kraftbehovet blev ca. fordoblet mellem
1887 og 1890, beror det muligvis på afvigende definitioner på hestekraft.
Omdrejningstallet for begge modeller var uforandret. Også en anonym bi-
dragyder til Mælkeritidende (1889, s. 106) var inde på at B&W’s store centri-
fuge brugte omkring 3 HK.

38 Mælkeritidende, 1890, s. 186-187; Martiny: Geschichte...., s. 118.

39 Sidstnævnte tal anført i Mælkeritidende, 1890, ss. 186-187.

40 Regnskabsafslutningsbøgerne (EA) 1885, s. 11; 1895, ss. 12-13; 1905, s.
27.

41 Bjørn: Dansk mejeribrug..., s. 127.

42 De Lavals Mælkecentrifuge til Dampkraft, Kbh. 1892. Tallerkenindsatsen
og dens princip blev her (ss. 12-13) afbildet og forklaret over for publikum.
Oplysninger om ydelser og relativt kraftforbrug ss. 14-15.

43 Der foreligger ikke danske kildeoplysninger der ved angivelse af absolutte
tal bekræfter dette, men en engelsk prøve ved en landbrugsudstilling (Marti-
ny: Geschichte...., s. 260) viste at en centrifuge med tallerkenindsats kunne
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skumme 1583 kg i timen med et kraftforbrug på 1,3 HK, altså væsentligt
mindre end hvad B&W’s store centrifuge krævede for at udføre det samme
arbejde.

44 Klaus Wohlert: Framväxten av svenske multinationella företag. En fallstu-
die mot bakgrund av direktinvesteringsteorier. Alfa-Laval och Separatorin-
dustrin 1876-1914, Uppsala 1981, ss. 78-79.

45 De Lavals Mælkecentrifuge til Dampkraft, s. 15, jf. note 42.

46 Annonceringen og lobby-indlæggene i Mælkeritidende ophørte. I firmaets
store katalog år 1900 var den gamle centrifuge dog fortsat repræsenteret (A/S
Burmeister..., 1900, ss. 170-171). Udseende, ydelser og priser var ikke foran-
drede. Man fremhævede dens uhyre driftssikkerhed og flødens ringe tilbøje-
lighed til at klumpe og stoppe til, noget der især skulle være fordelagtigt i
lande hvor der ikke var så god mulighed for at hindre mælken i at blive sur.
Hvor den tidligere var dansk industris  stolthed, blev B&W-centrifugen altså
nu præsenteret som en slags ‘barfodsteknologi’.

I 1901 hed det (H.I. Hannover: “Danske Fabrikker for mekanisk Industri
ved Begyndelsen af det 20. Aarhundrede”, s. 4, særtryk af Den tekniske For-
enings Tidsskrift, marts 1901) at der var bygget i alt 7000 centrifuger af den
gamle model, dvs. ca. 1000 i løbet af 1890’erne mod ca. 6000 i 1880’erne (jf.
figur 4.1.1). I et referat af B&W’s generalforsamling fra 1898 (Dansk Sø-
fartstidende, s. 127) angives at B&W skulle have bygget 10050 centrifuger.
Denne oplysning strider mod de to andre, men kan være resultatet af en opgø-
relsesmåde der i 1880’erne ofte blev brugt ved annonceringen i Mælkeriti-
dende. Produktionen blev opgivet som det antal der ville være tale om hvis
alle centrifuger havde været af den mindste model, dvs. man foretog en om-
regning.

47 Martiny: Geschichte...., ss. 119-121, 298.

48 B. Bøggild: Mælkeribruget i fremmede Lande, Kbh. 1897, ss. 197, 223,
287.

49 B&W’s kontraktkopibog nr. 2 (EA), ss. 645, 709,726, 760, 767 m.fl. ; A/S
Burmeister ..., 1900, ss. 172-178.

50 B&W’s kontraktkopibog nr. 2 (EA), s. 686.
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51 Jf. figur 4.1.2. Selv om der ikke måles i absolutte værdier, men vha. et
indeks, illustrerer kurvens lave højde i 1890’erne tydeligt at man kørte på
vågeblus.

52 Aktiebolaget Separator..., s. 77; Wohlert: Framväxten ..., s. 263.

53 Ministerialtidende B, 1891, s. 1101.

54 A/S Burmeister..., 1900, s. 166.

55 B&W’s kontraktkopibog (EA) nr. 5, s. 131.

56 Mælkeritidende 1901, s. 788.

57 K.H. Olsen: “Den danske Centrifuge”, Mælkeritidende 1904, ss. 552-557.

58 Dansk patent nr. 6664, 9264, 10112 og 11101, udstedt henholdsvis 1904,
1907, 1907 og 1909.

59 Dansk Patenttidende, spredt.

60 Martiny: Geschichte...., s. 264.

61 Mogens Lebech: Titan, smedien der blev verdensfirma, Kbh. 1947, s. 216
ff.

62 Rosenberg: Perspectives..., ss. 25, 27.

63 Jf. Robert S. Woodbury: History of the Grinding Machine, Cambridge
Mass., 1959, s. 70.

64 Snekkehjulsarrangementet og overhovedet ‘Perfect’-centrifugens opbyg-
ning og virkemåde er skildret i Sammenlignende Forsøg med Centrifuger,
70de Beretning fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for
landøkonomiske Forsøg, Kbh. 1910, ss. 112-118.

65 Sml. appendiks 4.1 og Bøggild: Mælkeribruget i Danmark, s. 435, fig. 257.

66 Martiny: Geschichte..., ss. 126-127.
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67 Sammenlignende Forsøg ..., hovedresultaterne opsummeret ss. 104-106.

68 Thomas P. Hughes: “The Dynamics of Technological Change: Salients,
Critical Problems, and Industrial Revolutions”, ss. 97-100, i Giovanni Dosi
m.fl. (red.): Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford
1992, ss. 97-118.
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Noter til kapitel 4.2
1 Selskabets trykte beretninger.

2 Nybygningernes andel af den samlede produktionsværdi er opgjort ved at
sammenholde på den ene side produktet af estimerede priser og fysiske kvan-
titeter (BRT og IHK) med på den anden side det mål for værditilvækst der
beregnes i kapitel 8, med tillæg for råvarer. Det fundne resultat kan også
underbygges på anden måde. Den eksponentielle trend for både BRT og IHKs
udvikling over tid (figur 4.2.1) er kun en lille smule mindre end den til-
svarende trend for produktionsværdi (figur 8.3). I perioden 1922-1931 ud-
gjorde nybyggede skibe 47% af omsætningen (1932-33: B&W’s sanering
(EA), dokument mærket nr. 6). Med en margin for relative prisforandringer
understøtter dette tal, sammenholdt med væksttendensen, at nybyggede skibe
gennemgående lå på en andel af groft regnet 40% af den samlede produktion.

3 Zachariae: Skibsbygning og Maskinvæsen..., ss. 174-176; A/S Burmeister...,
1900, s. 81. Mængden af orlogsmaskineri virker i visse tilfælde oppustet i de
benyttede trykte kilder, i og med at der stedse påstås angivet indicerede he-
stekræfter, men i nogle tilfælde lader til faktisk at være oplyst nominelle he-
stekræfter. Nominelle hestekræfter er et ældre mål der tager udgangspunkt i
cylinderstørrelsen, men ikke tager højde for tryk m.m. og altså kun er nogen-
lunde retvisende så længe sammenligningen står mellem lavtryksmaskiner.
For de maskinerier der er bygget efter 1871, lader det dog til, efter analyse af
forholdet mellem cylindervolumen og det angivne antal indicerede he-
stekræfter, at oplysningerne er pålidelige.

4 Thorsøe: DFDS..., skibslistenumrene 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,
53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 78, 79, 88, 90, 91, 102, 122. DFDS var blandt
de rederier der i 1890’erne indskrænkede deres benyttelse af B&W som repa-
rationsværft.

5 Efter at have udsondret nybyggede skibe (40%), stationære dampmaskiner
og orlogsmaskiner (20%) samt centrifuger (3%) og dieselmotorer (5%) er der
en rest på 32% af den skønsmæssigt beregnede totalomsætning for perioden
1872-1912. Da der endvidere var en vis selvstændig produktion af storsme-
degods, støbegods og diverse arbejde, bliver 20% et rimeligt skøn for repara-
tionsarbejdets andel. Dette og de øvrige tal er grove cirkaangivelser, men
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størrelsesordenen bekræftes af tal for 1920’erne (jf. note 2): skibsreparationer
udgjorde 15% af den samlede omsætning 1922-1931.

6 Referat af selskabets generalforsamling i Dansk Søfartstidende, 1903, s.
121.

7 De tilgrundliggende beregninger bygger på prisangivelser i B&W’s kon-
traktkopibøger. De fysiske mængder for årene 1906-1912 er oplyst i sel-
skabets trykte beretninger (1906-1912) og i Bruun: Aktieselskabet..., s. 99,
samt i referat fra selskabets generalforsamling, Dansk Søfartstidende 1898, s.
127. Mellem de to sidstnævnte kilder er en vis grad af uoverensstemmelse,
omend ikke af alarmerende art. De to sæt oplysninger kan harmoniseres ved
at antage at Bruun medtager maskiner til Orlogsværftet, mens beretningen på
generalforsamlingen ikke gør det.

8 A/S Burmeister...., 1900, s. 101 ff.

9 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, ss. 125, 137,
(kapitlet “The Stationary Steam Engine, 1830-1900” af A. Stowers).

10 G.N. von Tunzelmann: Steam Power and British Industrialization to 1860,
Oxford 1978, ss. 17-18.

11 Der er imidlertid uenighed blandt nutidens eksperter i dampmaskinens
historie om hvor stor den umiddelbare effekt af den separate kondensator var,
sml. Richard L. Hills: Power from Steam. A History of the Stationary Steam
Engine, Cambridge 1989, s. 59 og von Tunzelmann: Steampower..., s. 70.
Sidstnævnte mener at den vanlige opfattelse, en brændselsbesparelse på 50%
eller mere, er vildt overdreven, mens førstnævnte med sine tal bekræfter
samme opfattelse.

12 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. IV, ss. 181-186
(kapitlet “The Steam-Engine to 1830” af H.W. Dickinson).

13 H.W. Dickinson: A Short History of the Steam Engine, London 1963, ss.
136-137.

14 Henry Nielsen: Fysikken og den industrielle revolution, Århus 1987, ss. 60-
66.
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15 Trevithick arbejdede i 1815 med et tryk på 120 engelske pund (lb) pr. kva-
drattomme i en maskine, der var beregnet til praktisk, ikke eksperimentel brug
(Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, s. 193 (kapitlet
“The Steam-Engine to 1830” af H.W. Dickinson)).

16 Nielsen: Fysikken...., s. 87 ff.

17 Denne teknologi var som sagt levedygtig meget længe, og begrebet lav-
tryksmaskine ændrede ikke indhold i denne tid; således kunne man i 1878
fortsat læse hvordan en lavtryksmaskines kendetegn var at den arbejdede ved
mellem en og to atmosfærers tryk og altid var med kondensator (R.W. Bauer:
Skibsdampmaskinen. Lærebog til Brug for Skibsførere, Styrmænd og Maski-
nister, Kbh. 1878, s. 180 ff).

18 Dickinson: A Short History..., ss. 117-134, 159-172.

19 Hills: Power from Steam, ss. 171-172.

20 Samme, s. 97.

21 Dickinson, A Short..., s.93.

22 Hill: Power from Steam, ss. 160-161.

23 Samme, s. 140.

24 Iflg. de såkaldte “fabrikslister”, indberetninger til kommercekollegiet (RA).
De her refererede data er venligst stillet til rådighed af Ole Hyldtoft.

25 Sidste gang i 1863 til Generalpostdirektoratets hjuldamper “Freya” med
maskineri på 800 hestekræfter. Maskineriet til Postvæsenets skib “Hermod”
(år 1864, 600 hestekræfter) var genbrug  af maskinen fra B&W’s nybygning
nummer 1 med samme navn og til samme kunde (“S/S Hermod et hundredsårs
(sic) minde”, B&W, 1955, nr. 1, s. 15).

26 von Tunzelmann: Steampower..., ss. 22-23; Charles Singer m.fl. (red.): A
History of Technology, vol. V, s. 125 (kapitlet “The Stationary Steam Engine,
1830-1900”, af A. Stowers).

27 Dickinson: A Short..., s. 37 og planche II.
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28 Guthrie: A History...., s. 78 ff.

29 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, s. 145 (kapitlet
“The Marine Steam Engine” af H. Philip Spratt).

30 Samme, ss. 148-149; Guthrie: A History..., ss. 106-107.

31 Krydshovedprincippet går ud på at der mellem stempelstang og krumtapak-
sel er indskudt en kortere ‘plejlstang’. På trunkmaskiner er denne plejlstang
forlænget og fastgjort direkte til stemplet (altså uden en egentlig stempel-
stang). Stangen kan vippe omkring fastgørelsespunktet og på den måde følge
krumtapslagets gang. Både ved krydshoved- og trunkkonstruktioner var cylin-
derens centerakse anbragt så den sigtede direkte mod et punkt på akslens cen-
terakse. Der var også en tredje, på længere sigt mindre vigtig konstruktions-
måde, nemlig den “oscillerende” eller vuggende, hvor hele cylinderen vippe-
de en smule til hver side for at tilpasse sig krumtapslagets bane.

32 Allerede B&W’s første dampskib “Hermod” fra 1854 havde opadvendte,
oscillerende (jf. note 31) cylindre (“S/S Hermod et hundredsårs (sic) minde”,
B&W, 1955, nr. 1, s. 15). Det samme havde flere senere fartøjer, f.eks. den
endnu sejlende “Hjejlen” (Mogens Lebech: Hjejlen. Danmarks ældste damp-
skib og sejladsen på Himmelbjergsøerne, Kbh. 1961, ss. 86-88) og et antal
skibe fra DFDS (Thorsøe: DFDS, s. 116). Blandt de stationære maskiner blev
der dog bygget nogle af vippearmstypen (A/S Burmeister..., 1900, s. 103; det
på dette sted afbildede eksempel er fra 1863). På B&W-Museet haves et ek-
semplar af den almindelige opadvendte, direkte virkende dampmaskine med
flere cylindre.

33 Hills: Power from Steam, ss. 191-192.

34 E. Stahl: Læren om skibsdampmaskinen, Kbh. 1955, s. 137; Rich. Dølpher
m.fl.: Dampkraft. Lærebog i maskinlære, Kbh. 1957, s. M162.

35 A/S Burmeister..., s. 81. B&W’s horisontale skibsmaskiner blev leveret til
Orlogsværftet. Ved krigsskibe lagde man meget længe vægt på, også efter
overgangen til skrueskibe, at få maskinerne anbragt så lavt som muligt (under
vandlinien), sådan at de blev mindre sårbare under kanonbeskydning. Pro-
blemet blev efterhånden løst med kraftigere bepansring. Også mere generelt
nåede man frem til den almindelige vertikale “nedadvendte” skibsmaskine ad
mange omveje (Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V,
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ss. 148-149 (kapitlet “The Marine Steam Engine” af H. Philip Spratt);
Guthrie: A History..., ss. 103-104).

36 B&W’s kontraktkopibog (EA) nr. 5, s. 989.

37 E. Thaulow: “Dampøkonomi”, s. 73, i Johannes Kyed: Mejerimaskinlære,
Odense 1912, ss. 3-126.

38 De tidligere citerede skibslister.

39 von Tunzelmann: Steampower..., s. 142.

40 Den hurtige overgang i B&W’s nybygninger kan følges i  Burmeister &
Wain. Skibsliste, Kbh. 1963. En compound-maskine til installation i skibe
blev patenteret i England i 1853, men først det følgende tiår var kedelbygning
og kondensatorteknik udviklet tilstrækkeligt til en effektiv udnyttelse. I
1870’erne blev tre fjerdedele af britisk skibsmaskinkraft genereret vha. to-
gangsmaskiner (Simon Ville: “Shipping Industry Technologies”, s. 75, i Da-
vid J. Jeremy (red.): International Technology Transfer. Europe, Japan and
the USA, 1700-1914, ss. 74-94).

41 Hills: Power from Steam, s. 99.

42 Den følgende udlægning af flergangsprincippets teknisk-økonomiske fordel
bygger især på Stahl: Læren om...., ss. 134-135.

43 “Efterfordampning” var det rammende udtryk der i en artikel fra 1888 blev
benyttet om dette problem der var så vigtigt et motiv for indførelse af fler-
gangsprincippet (C. Garde: “Dampmaskinerne paa Udstillingen. Meddelelser
fra den Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn
1888”, særtryk af Den tekniske Forenings Tidsskrift, s. 4).

44 Senere i det 20. århundrede medførte brugen af højt overhedet damp - sti-
muleret af konkurrencen fra dieselmotoren (Dølpher: Dampkraft, s. M163) -
at man atter i vidt omfang kunne gå tilbage til det lidt simplere togangsprin-
cip, f.eks. i form af Lentz-maskinen der nærmest blev en standardkonstruktion
(Guthrie: A History..., s. 137).
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45 B&W’s første togangsskibsmaskine til en af værftets egne nybygninger blev
installeret i “Fylla” (1863), den første tregangsmaskine i “Sønderjylland”
(1888).

46 B&W’s kontraktkopibog nummer 2 (EA). Også uden for B&W og dette
firmas kundekreds gjaldt det i slutningen af 1880’erne at tregangsmaskiner
nok var under indtrængen til maritim brug, men endnu ikke til stationære
formål (Garde: “Dampmaskinerne...”, s. 6). I B&W’s katalog fra 1900 lå
hovedvægten derimod på tregangsmaskiner, men maskinerne her var da også
betydeligt større end tidligere.

47 Dickinson: A Short..., ss. 99-106.

48 Jf. Hyldtoft: “Med vandkraft...”, s.103.

49 Samme, ss. 100-105.

50 Bruun: Aktieselskabet..., s. 52.

51 Dette illustreres af at fregatten “Jylland” (år 1860, lavtryksmaskine, 400
HK) havde et cylindervolumen på i alt 231506 in3, mens fregatten “Peder
Skram” (år 1863, høj- og lavtryksmaskine, 600 HK) havde et samlet cylin-
dervolumen på 452160 in3. Sættes volumen pr. hestekraft for “Jyllands” ved-
kommende til indeks 100, havde “Peder Skram” værdien 130. Flergangsma-
skinen med forventet højt indgangstryk ydede altså, målt i forhold til cylin-
dervolumen, mindre end lavtryksmaskinen! Maskineriet synes at have haft et
arbejdstryk der var væsentligt lavere end normalt for en flergangsmaskine.
Man bemærker endvidere at maskinen havde en cylinderudboring der var
usædvanligt stor i forhold til slaglængden. Udformningen kan muligvis have
været styret af særlige krav til maskinens omdrejningstal og skibets fart.

Det tilsvarende indekserede forholdstal mellem cylindervolumen og he-
stekraft var for “Dania” så højt som 198, hvilket klart underbygger at maski-
nen var af lavtrykstypen og relativt kostbar. For “Anglo Dane”, en af de tre
øvrige “tvillingemaskiner” var tallet kun 35, hvilket giver en tilsvarende god
støtte for at trykket her var højt, maskinen kompakt og prisen derfor ‘normal’.
- Kilderne til de her givne oplysninger er de samme som for appendiks 4.2.1
og desuden maskinlisten i A/S Burmeister..., 1900, s. 81. - Vedr. den lang-
sigtede udvikling i volumen/HK-ratio, se appendiks 4.2.2.
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52 Jf. Henrik Wolff (red.): Haandbog for Maskinmestre, Kbh. 1947. Skemaet
øverst s. 359 muliggør beregning af dampbesparelsen. Ved at sammenholde
skemaerne s. 358 og s. 360 fås at besparelsen i kul var knap 10% mindre end
besparelsen i damp.

53 Det har ikke ved denne lejlighed været muligt at nå så langt. Der er tale om
en omfattende og kompliceret opgave, hvor kulforbruget pr. hestekrafttime
skal afvejes i forhold til investeringsomkostningen der igen bør afvejes i for-
hold til brugstiden (f.eks. antal driftstimer pr. år).

54 Wolff (red.): Haandbog....., s. 360 (skemaet øverst).

55 En gennemgang af de skibe fra datamaterialet der blev bygget efter 1890,
viser at tregangstypen også vandt indpas i små skibe. De få tilfælde med to-
gangsmaskiner var ikke nødvendigvis de mindste skibe, men heller ikke de
største. De allermindste maskiner, til småfartøjer, blev i vid udstrækning
fortsat bygget som rene højtryksmaskiner (hvilket ses af skibslisterne).

56 Johansen: Dansk økonomisk statistik, tabel 5.1.

57 Der er i det hele taget en del vigtige tekniske forandringer og forhold jeg
ikke har belyst. Specielt skal nævnes dampmaskinens indre regulerings- og
koordineringssystem (ventiler etc.). Disse spørgsmål er naturligvis relevante,
men af pladsmæssige hensyn og for at sætte en i en historisk afhandling rime-
lig grænse for omfanget af de mekaniske emners omfang og kompleksitet har
jeg undladt at undersøge dem.

58 Det er selvfølgelig umuligt at bevise. At der ikke blev bygget kæmpestore
kraftmaskiner, kunne jo skyldes at man endnu ikke havde behov for dem.
Specielt for skibsmaskinernes vedkommende kunne forklaringen være at
skibsbygningsteknologien endnu ikke tillod de store tonnager, og at der derfor
heller ikke var brug for de store maskinerier. Man kan dog finde solide indi-
cier for at rigtig store dampmaskiner ikke var realistiske forehavender før
tregangsprincippets gennemtrængen. Den store ‘hvide elefant’ i det 19. år-
hundredes skibsbygning, “Great Eastern” (1858) havde kedler med et tryk på
knap 2 atm, altså stadig lavtryk. Maskinen til skovlhjulene vejede ca 600 tons
uden kedler og udviklede godt 3400 indicerede hestekræfter. En moderne
skibsdieselmotor med samme ydelse ville kun veje en tyvendedel (Guthrie: A
History...., s. 174). Også mht. kulforbrug var skibet en katastrofe. ‘The Great
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Iron Ship’ blev hugget op i 1886 (Charles Singer m.fl. (red.): A History of
Technology, vol. V, s. 365 (kapitlet “Ship-Building” af A.M. Robb).
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Noter til kapitel 4.3
1 Greens Danske Fonds og Aktier.

2 “Aktieselskabet Holeby Dieselmotor Fabrik”, B&W, 1938, nr. 12, ss. 1-4.

3 Selskabets trykte beretninger.

4 B&W’s regnskabsafslutningsbøger 1915 og 1925 (EA).

5 1932-33: B&W’s sanering (EA), punkt 9, bilag 1, organisationsskema.

6 Selskabets trykte beretninger; “Moderne Kedelanlæg. Ingen Røgplage -
ingen Flyveaske”, B&W, 1937, nr. 5, ss. 2-3.

7 Af motorer til skibe over 1000 BRT blev der 1912-1939 bygget 355 anlæg
på i alt 1.521.850 IHK. Deraf blev 156 skibe med 538.315 IHK bygget på
firmaets eget værft. Når der ses bort fra motorleverancerne til andre værfter,
blev der i alt bygget 179 fartøjer med fremdrivningsmaskineri på 573.655
IHK, nemlig foruden de nævnte større motorskibe 14 dampdrevne fartøjer
med  26.730 IHK og 9 mindre (<1000 BRT) motorfartøjer med 8610 IHK.
Endelig blev der, til lignende mindre fartøjer fra andre værfter, før 1932 byg-
get 8 motoranlæg på i alt 8710 IHK. Antallet af sådanne anlæg bygget 1932-
1939 foreligger ikke klart oplyst, men må antages at have været meget lille.
(Skibslister; årlige lister i The Motor Ship; 1932-33: B&W’s sanering (EA),
punkt 9, bilag 8).

8 B&W’s kontraktkopibog nr. 5 (EA), s. 878.

9 Den industrielle produktionsstatistik, originalskemaerne (RA). - Det er svært
umiddelbart at afgøre om den høje pris i 1925 var et udtryk for tilfældige
omstændigheder i markedsforholdene eller i sammensætningen af årets pro-
duktion, eller om der skete en form for teknologisk eller andet skift midt i
1920’erne. Dette spørgsmål samt den generelle tendens til faldende relativ
pris vil senere i dette kapitel blive vurderet i forhold til de stedfundne tekno-
logiske kvalitetsforandringer.

10 1932-33: B&W’s sanering, punkt 7, bilag 2; Dieselmotorregister (EA).
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11 De første dieselmotorer, kontraheret i 1903 og 1904, kunne være på helt
ned til 8 HK, men lå typisk på 25-30 HK. Prisen pr. HK var større end nogle
af de hidtil nævnte eksempler (B&W’s kontraktkopibog nr. 5 (EA), ss. 28, 60,
101, 110, 116, 175, 242, 384, 418, 456, 482, 590, 832-833, 835). For en
maskine på 30 HK ville man få et fald i fastberegnet pris på ca. 30% mellem
1903 og 1932. Dette tal er noget usikkert da man på den ene side skal tages
hensyn til at kalkulationspriserne kan have været høje pga. mangelen på erfa-
ring, mens firmaet på den anden side muligvis har stillet sig tilfreds med en
begrænset profitmargin i dieselmotorens første indtrængningsfase på marke-
det.

12 Den industrielle produktionsstatistik, originalskema (RA).

13 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling af Die-
selmotorkonstruktionens Udvikling gennem Aarene hos Burmeister & Wain”,
46 siders redegørelse til statens undersøgelseskommission, dateret d. 26.
januar 1933 [formodentlig forfattet af H.H. Blache].

14 “Laos” var på 7711 tons dødvægt, 5974 bruttoregistertons og havde tre-
gangsmaskineri på 2700 IHK. “Selandia”s tonnage var på 7410 (dødvægt) og
4964 (BRT), mens motorernes indicerede hestekraft var 2500.

15 B&W’s kontraktkopibog nr. 5 (EA), s. 52.

16 Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf. note
13).

17 Det er ganske vist kondenseringen i slutningen af processen der absorberer
hovedparten af energien i et gammeldags stempeldampmaskineanlæg, men
allerede før dampens indtrængen i arbejdscylinderen er 15% af den termiske
energi gået tabt. Det er lige så meget som den mængde der omsættes til arbej-
de (Dickinson: A Short..., ss. 180-181).

18 H.H. Blache: “Nogle Synspunkter vedrørende Fremdrivningsmaskiner med
specielt henblik paa Skibsdieselmotorer”, resumé af foredrag holdt i Asocia-
cion Nacional de Ingenieros Nacionales 14/12-43, 1934-53, Diverse memo-
randa og rapporter (EA).

19 Sterry B. Freeman: “Modern Types of Propelling Machinery”, s. 462, The
Motor Ship, 1932, ss. 461-464; Paul Hansen: Marine Diesel Engines of To-
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day, Paper read at the meeting of the Interscandinavian Union of Engineers,
Copenhagen, March 10th, 1927, s. 20.

20 Donald E. Thomas: Diesel. Technology and Society in Industrial Germany,
Tuscaloosa 1987, s. 10.

21 Samme, ss. 11-19.

22 Samme, ss. 50-67.

23 Den allerførste dieselmotor B&W solgte, i efteråret 1903, var importeret
fra Tyskland. Den var kun på 8 HK, og sådanne størrelser var ikke sidenhen
almindelige. Det tyske udtryk citeres fra H. Friis Petersens omtale af denne
begivenhed (“Sådan gik det til...”, s. 26). Enkelte maskiner af denne størrelse
solgt i 1905 var af svensk fabrikat (Kontraktkopibog nr. 5 (EA), ss. 590, 815.

24 Standardgennemgangen af den tekniske side af dieselmotorens historiske
udvikling frem til 1918 er Friedrich Sass: Geschichte des deutschen Verbren-
nungsmotorenbaues von 1860 bis 1918, Berlin 1962, s. 383 ff.

25 Thomas: Diesel, s. 124.

26 Samme, ss. 153, 187.

27 Stefan Arbøl: Forbrændingsmotorens arbejdsproces, Kbh. 1965, ss. 80, 91.
Det skal gentages at det rent termiske effektivitetsmål ikke tager højde for det
tab der sker under omsætningen fra bruttoarbejdet i cylinderkammeret til det
mekaniske arbejde der ydes af motorakslen.

28 “Streichen wir die Selbstzündung als Wesensmerkmal des Dieselverfah-
rens, so entsteht das Otto-Verfahren mit Fremdzündung.....Das Wesen des
Dieselverfahrens besteht in dem Ansaugen reiner Luft und ihrer Verdichtung
auf einen so hohen Druck, daß die Verdichtungstemperatur die sichere
Entzündung des eingeführten Brennstoffs unter hinreichender Abkürzung des
Zündverzuges bewirkt.” (Sass: Geschichte..., s. 407).

29 Sass: Geschichte..., s. 399 ff; Thomas: Diesel..., s. 111 ff.

30 Det usædvanligt spændingsfyldte og dynamiske forhold mellem teori, in-
vention og innovation under udviklingen af dieselmotoren er af Lynwood
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Bryant blevet godt sammenfattet og - måske mere diskutabelt - fremstillet
som idealtypisk eksempel på moderne teknologiudvikling (Lynwood Bryant:
“The Development of the Diesel Engine”, Technology and Culture, 1976, ss.
432-446).

31 Thomas: Diesel, s. 151.

32 Forkortelsen står for Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Sammenslut-
ningen skete i 1898 (Georg Eibert: Unternehmenspolitik Nürnberger Maschi-
nenbauer (1835-1914), Stuttgart 1979, ss. 160-161).

33 Fra ca. 1920 blev M.A.N. en af B&W’s to hovedkonkurrenter på skibs-
dieselmarkedet. Den anden var Sulzer.

34 Thomas: Diesel..., s. 137.

35 Friis Petersen: Sådan gik det til..., ss. 13-14; Sass: Geschichte..., s. 491.

36 Thomas: Diesel..., s. 170 ff.

37 Friis Petersen: “Sådan gik det til...”, s. 17.

38 Bryant: “Development...”, ss. 443-444.

39 Friis Petersen: “Sådan gik det til...”, s. 24.

40 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13).

41 Lehmann: Rudolf Diesel...., s. 18; Samme: Burmeister..., s. 156.

42 Thomas: Diesel..., ss. 173, 195.

43 Forsøgsmotoren havde kørt på petroleum eller evt. den forholdsvis lette
solar-olie (Dansk Tarifforening (EA), inspektionsberetning maj 1902; Friis
Petersen: “Saadan gik det til...”, s. 22). Disse brændstoffer var imidlertid
dyre. Oliens forstøvning og indsprøjtning havde været et af de tunge tekniske
problemer i årene efter 1897, også ved B&W’s forsøg. Det fandt dog en ac-
ceptabel løsning med M.A.s ‘pladeforstøver’ (ty.: Plattenzerstäuber) der fra
1904 også blev anvendt af B&W (Sass: Geschichte..., ss. 514, 516). Til moto-
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rer under 15 HK (hvoraf der næsten ingen var) anbefalede man nu fortsat
solar-olie, men til større motorer den mørkere og tungere samt billigere “Die-
selmotor-Texasolie” (Instruktion for Pasning af Dieselmotorer fra A/S Bur-
meister & Wain, Kbh. 1907, s. 3).

44 Der førtes herom en debat i Ingeniøren (Ivar Knudsen kontra H.H. Schou:
“Dieselmotorer og Gasmaskiner”, 1903, ss. 184, 216, 237, 279; C. Agerskov:
“Frihavnens Dieselmotorer”, 1904, ss. 215-216.

45 H. Friis Petersen: “De første dieselmotorskibe”, B&W, 1965, numrene 3 og
5, hhv. ss. 74-107 og 130-137; Guthrie: A History ..., ss. 198-209.

46 Sass: Geschichte..., ss. 558 f, 576-580; “Future Oil-Engine Development. A
summary of a series of important papers on modern oil-engine progress read
before the Verein Deutscher Ingenieure”, The Motor Ship, 1923, s. 161.

47 Hvad H.N. Andersen i den forbindelse skal have sagt til Ivar Knudsen, har
han meddelt i sine erindringer, citeret i Ole Lange: Den hvide elefant. H.N.
Andersen eventyr og Ø.K. 1852-1914, Kbh. 1986, ss. 171-172. Om ikke den
myndige ordlyd og de præcise tal, så i hvert fald essensen i Andersens initia-
tiv: ønsket om et større skib -  er for nylig blevet bekræftet ved et godt 40 år
forsinket, men troværdigt forekommende referat af en samtale mellem over-
ingeniør Chr. Jensen og Ivar Knudsen. (Samtale mellem Hans Friis Petersen
og Chr. Jensen d. 1. nov. 1952, i H. Friis Petersen: Et liv med dieselmotoren
og B&W, appendikset Samtaler med “gamle B&W’ere”, nedfældet og redi-
geret af N.E. Rasmussen, Kbh. 1994 (upubliceret), s. 9).

48 B&W og Ø.K. delte risikoen ved for første gang at bygge dieselskibe, idet
udgifterne til en evt. ombytning til dampmaskiner i “Selandia” og “Fionia”
skulle bæres ligeligt af de to firmaer (H. Friis Petersen: “De første...”, s. 137).
Prisen for skibene forekommer at have været i underkanten (jf. tidligere), men
Ø.K. udviste til gengæld kulance i forbindelse med de efterfølgende garanti-
arbejder (1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstil-
ling....” (jf. note 13)).

49 Blache: “Af dieselmotorens...”, s. M85; Lehmann: Rudolf Diesel..., ss. 32-
35.

50 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13).
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51 Jf. f.eks. Dølpher: Dampkraft, s. M51 ff.

52 Arbøl: Forbrændingsmotorens arbejdsproces, s. 403.

53 Maskindirektør Ivar Knudsen indgav d. 27. oktober 1909 den første patent-
ansøgning vedrørende direkte omstyring vha. forskydelig styreaksel (dansk
patent nummer 13701). D. 1. september 1910 indgav O.E. Jørgensen en an-
søgning om patent på et system der byggede på at ventilernes funktion som
enten ind- eller udstrømningsventiler ikke skulle være fast, men afhænge af
motorens omløbsretning (dansk patent nummer 14861). Denne idé skal være
blevet undfanget af Ivar Knudsen i forbindelse med et driftsuheld på en stati-
onær motor (Friis Petersen: “De første...”, s. 136). Motoren på dieseltankeren
“Vulcanus” (1910) blev direkte omstyret ved hjælp af et sæt alternative sty-
reaksler (Guthrie: A History..., ss. 99-100). B&W vendte med O.E. Jørgen-
sens sluttelige konstruktion tilbage til princippet om forskydelig styreaksel
(de danske patenter 17342 og 17436, ansøgninger om begge indgivet d. 9.
april 1912).

Princippet i omstyringsmekanismen gik ud på at fordoble antallet af knast-
skiver på den roterende styreaksel. En sådan havde der også været på den
hidtidige, ikke-reversérbare konstruktion. Styreakslen fik sin impuls fra ho-
vedakslen og regulerede med de nævnte knastskiver ventilernes åbning og
lukning i forbindelse med indtag og udblæsning af ren luft, brændstof og
udstødningsluft. Det alternative sæt skiver skulle bruges under bakning. Sty-
reakslen var gjort forskydelig i længderetningen sådan at det relevante sæt
skiver kunne bringes i stilling ud for ventilerne.

Dengang som nu startede dieselmotoren ved hjælp af trykluft. Eftersom
der ikke var nogen tændmekanisme, var det nødvendigt at bruge dette alter-
native ekpansionsmedie, indtil maskinen fik så meget fart og omdrejnings-
moment at den varme komprimerede luft i cylinderkammeret kunne antænde
brændstoffet. Dette blev da tilført, samtidig med at starteluften blev afskåret.
Motorens normale arbejdscyklus var nu i gang. Når der skulle skiftes omløbs-
retning, måtte brændstoftilførslen afskæres og starteluften atter aktiveres,
naturligvis i forhold til en cylinder, hvis stempelstilling passede til opnåelse af
den ønskede omløbsretning. Efter at ventilernes vippearme var blevet fjernet
en smule fra styreakslen, kunne denne forskydes, så det rigtige sæt skiver kom
i stilling. Derefter blev ventiler og styreaksel atter bragt i normal stilling i
forhold til hinanden. Hovedakselen blev som sagt drevet rundt af starteluften
og bragte selv styreakslen til at dreje, sådan at ventilerne begyndte at åbne og
lukke i den rigtige takt. Endelig kunne brændstoftilførslen atter sættes i gang,
og starteluften fjernes. Motoren kørte igen i sin normale cyklus, blot med
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hovedakslen gående modsat rundt. (Beskrivelsen bygger på C. Wittrup: Den
danske Dieselmotor til Skibsbrug, Kbh. 1913 samt artiklen “Frem-Bak”,
B&W, 1944, nr. 9, ss. 2-5).

54 Højesteretstidende, 1924, ss. 145-151 (dom af tirsdag d. 6. maj 1924).

55 I “Sådan gik det til...” betegner H. Friis Petersen O.E. Jørgensen som “en af
de mest talentfulde teknikere, der har tjent B&W” (s. 21, billedtekst). Jørgen-
sens navn figurerer også i den egentlige officielle B&W-historiografi, men
uden at nævne hverken hans særlige evner eller den pinagtige strid. Selv den
ellers så grundige og redelige Friis Petersen går i sin semi-officielle B&W-
historie uden om dette, dog ikke i sit seneste, ikke publicerede erindrings-
essay, hvor der tværtimod fremkommer nye oplysninger om modsætningerne
mellem Jørgensen og B&W’s ledelse. H.H. Blache var jo i høj grad parthaver
i sagen og betonede altid at reverseringsmekanismen var en detalje i den store
sammenhæng, men betegnede dog udgaven fra 1912 som en “overordentlig
smuk Konstruktion” (“Af Dieselmotorens Historie”, s. M85). I den eneste
artikel om reverseringssystemer der i løbet af 1920’erne kom i The Motor
Ship, hed det: “A typical example of a successful four-stroke reversing gear is
that used on Burmeister & Wain engines.” (V. Holmes: “Reversing Systems
of Diesel Motors. A Description of the Gear Used in Large Marine Oil Engi-
nes”, The Motor Ship, 1923, ss. 258-259).

56 Dag Solstad: Medaljens forside. En roman om Aker, Oslo 1990, s. 156

57 Tage Kaarsted: Admiralen, Odense 1991, s. 200.

58 Friis Petersen: “De første...”, ss. 36-37; 1933: Rapporter vedrørende
B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf. note 13). Ifølge Friis Petersen
blev den første ottecylindrede motor opgivet fordi man havde besluttet at den
var alt for lille til at have gennemslagskraft som ‘stor skibsdieselmotor’. Bla-
ches udsagn bekræfter og præciserer den første motors beskedne størrelse
(800 IHK), men han hævder den blev kasseret som skibsmotor af tekniske
årsager. Ifølge Lehmann var motoren en forsøgsmotor; han nævner slet ikke
den encylindrede (Lehmann: Rudolf Diesel..., s. 38). Det er kun Blache der
angiver at den encylindrede forsøgsmotor førte til en væsentlig ændring i
konstruktionen, mens Friis Petersen er ene om at sammenkoble forsøgsmo-
torens store cylinderdimension med at man på et tidspunkt havde meget dri-
stige ambitioner, som dog blev nedtonet, sådan at “Selandia”, “Fionia” og
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“Jutlandia” (sidstnævnte bygget i England) størrelsemæssigt endte med at
blive midt imellem.

59 ““Selandia”s triumftog i datidens presse”, B&W Bladet, 1962, nr. 3, ss. 67-
70; “The “Selandia’s” 25 Years’ Service. Visit of the First Large Ocean-
going Ship to the Thames a Quarter of a Century Ago. A History of her
Work. Over 1,200,000 Miles Covered”, The Motor Ship, 1937, ss. 399-400.

60 Altså 15% af summen, ikke af aktiekapitalen. Beregningerne er udført på
grundlag af data fra firmaets hovedbøger og de trykte regnskaber.

61 Paul Bell: “M/S “Selandia”, Danmarks første motorskib”, ss. 26-31, Han-
dels- og Søfartsmuseets Årbog, 1991, ss. 19-35; Jørgen Kamstrup: Tre stykker
bambus...En historie om de første motorskibe, A/S Det Østasiatiske Kompag-
ni 1991, ss. 23-24.

62 Første enkeltskruede var “Leise Mærsk”. De følgende oplysninger om
bestemte motortypers første eller sidste optræden bygger på listen “Diesel
Motor Ships built and engined by Burmeister & Wain”, ... (1932-33: B&W’s
sanering (EA), punkt 9, bilag 8) samt typebetegnelserne i “Die-
selmotorregister” (EA).

63 Der blev bygget ét enkeltskruet anlæg, nemlig til skoleskibet “København”,
1921 (640 IHK).

64 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13).

65 Ned til 20 kg motorvægt pr. effektiv hestekraft mod normalt ca. 110 kg
(“25 Years of Diesel-Engine Building. Development of the Burmeister &
Wain Motor. The Influence of Practical Experience on Design”, The Motor
Ship, 1923, ss. 170-171). Talforholdet forekommer fantastisk, men er utvivl-
somt rigtigt. I 1938 kunne B&W’s direktør Houmøller meddele at totakts-
motorer til u-både nu blev bygget med en vægt af kun godt 11 kg pr. effektiv
hestekraft. Det forhold at man til almindelige skibsmotorer nu lå på 61 kg og
endda eksperimenterede med en ny model på 53 kg pr. effektiv hestekraft,
bekræfter den voldsomme forskel i ydelse/vægt-ratio mellem ubåds- og andre
motorer. Den pris man måtte betale for ubådsmotorernes lave vægt, var for-
øget slid, dvs. dyrere vedligeholdelse (A. Houmøller: “Development of the
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Marine Diesel Engine. New Designs of B. and W. Double-acting and Single-
acting Machinery”, s. 237, The Motor Ship, 1938, ss. 235-237).

66 “Marine Oil-Engine Development in 1925. A Record of the Years Pro-
gress”, The Motor Ship, 1925, s. 332.

67 Under titler som A Few Advantages of the B&W Marine Disel Engine eller
Diagrams Showing the Supremacy of the Burmeister & Wain Marine Diesel
Engine udsendte B&W mellem 1922 og 1932 jævnligt engelsksprogede re-
klamebrochurer hvori et dominerende indslag var søjlediagrammer eller kom-
plette lister over hvor store dele af den sejlende tonnage der var udstyret med
motorer fra de respektive fabrikker.

68 Robert E. Traill samt anonym: “Four-Cycle and Two-Cycle Engines. A
Comparison of Types”, The Motor Ship, 1924, s. 180.

69 H.H. Blache: Four-Cycle versus Two-Cycle, Paper read at a meeting of the
Norwegian Institute of Engineers, Bergen, Jan. 16, 1922, s. 7.

70 H.H. Blache: The Latest Type of the Burmeister & Wain Marine Diesel
Engine, 24th February 1925 (foredrag), ss. 4, 27-28.

71 Det står ikke helt klart hvorfor, men man kan gisne om at grundlæggende
konstruktionsforskelle blev mere tydelige og udslagsgivende med brat vok-
sende størrelse. Det er endvidere sandsynligt at produktionsapparatets maksi-
mumsgrænse for håndtering af voluminøse og tunge genstande har nødven-
diggjort et mere kompakt design ved et så stort spring i motorstørrelse.

72 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13). H&W gav tilsagn om at betale £ 16.000. I aftalen indgik også at
licenskontrakten skulle forlænges (1933: Rapporter vedr. B&W’s sanering
(EA), løbenr. 59, referat af bestyrelsesmøder).

73 “Motor Shipbuilding Statistics for 1924”, The Motor Ship, 1924, ss. 366-
367 samt de årlige lister over nybygninger i bladet.

74 De årlige lister i The Motor Ship.

75 Paul Hansen: Marine Diesel Engines of Today, s. 39; “A 10,000 I.H.P.
Marine Diesel Engine”, The Motor Ship, 1925, ss. 44-48.
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76 Edwin Lundgren: “Modern Tendencies in Diesel Engine Design”, The
Motor Ship, 1922, ss. 258-259; “Future Oil Engine Development....”, The
Motor Ship, 1923, s. 161.

77 1932-33: B&W’s sanering (EA), punkt 6, liste over patenter.

78 “The B. and W. Airless-Injection Engine. Its Recent Development and
Performance”, The Motor Ship, 1928/29, ss. 268-269; “The Passenger Ship
“C.F. Tietgen”. The First Vessel with a Burmeister and Wain Airless-
injection Engine for a Nightly Service Between Copenhagen and Aarhus”,
The Motor Ship, 1928/29, ss. 399-402; Henrik Wolff: Haandbog for Ma-
skinmestre, Kbh. 1947, ss. 425-426; H.H. Blache: The Latest Development of
The Marine Diesel Engine....August 1929, ss. 6-9; 1932-33: B&W’s sanering
(EA), punkt 6, liste over patenter.

79 Det er forskelligt hvor stor en forøgelse der opgives i litteraturen: lige fra
15% (Haandbog for Maskinmestre, 1947, s. 411) over 30% (H.H. Blache:
Zweitakt und viertakt Dieselmotoren Bauart Burmeister & Wain, Gehalten in
Moskau am 27. Juni 1931 vor der Ingenieurversammlung der Organisation
“Parwagdis”, s. 5) til 45% (J. Calderwood J.: “Improvements in Heavy Oil
Engines”, The Motor Ship, 1937, s. 34. Alle de tre nævnte procentsatser var
faktisk mulige; hvad der var hensigtsmæssigt, udgjorde et sammensat teknisk
problem (Noack, W.G.: “The Application of Superchargers to Four-stroke
Engines”, The Motor Ship 1924/25, ss. 408-410, 426-429, 1925/26, 7-9).

80 H.H. Blache: The Present Position of the Diesel Engine for Marine Purpo-
ses, paper read before the Institution of Naval Architects, London, marts
1931, s. 2; “Superchargers for Four-Cycle Engines. Increasing Power by
Precompression of the Air”, The Motor Ship 1924/25, s. 294.

81 “The Harwich-Esbjerg M.S. “Parkeston”. A 15½-knot Vessel with Super-
charged Machinery of of 4,200 i.h.p. Inauguration of a Daily Service”, The
Motor Ship, 1925, ss. 201-207.

82 Blache: The Present Position...., ss. 2-3 og 6 samt de forrest i dette papir
gengivne replikker og duplikker fra Büchi og Blache; samme: Some Main
Factors in Modern Diesel Engine Construction, Paper Read before The Po-
lytechnic Association in Oslo, February 20th, 1934, ss. 4-7; “Supercharging
Marine Oil Engines”, The Motor Ship, 1938, s. 168; J. Calderwood: “The
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Improvements in Heavy Oil Engines”, The Motor Ship, 1937, s. 34; Arbøl:
Forbrændingsmotorens..., s. 304.

Friis Petersen giver i sin skildring af arbejdet med turboblæserne et ind-
tryk af at dette system reelt blev opgivet, ikke af tekniske grunde, men fordi
der var fare for at komme i konflikt med Büchis patenter (Et liv..., ss. 32-34).

Oplysningen om at en turboladet totaktsmotorer første gang blev installe-
ret på et skib i 1952 (“Dorthe Mærsk”) stammer fra Arbøls standardværk.
Motortypen var færdigudviklet året før (“Første 2-taktsmotor med turbolad-
ning”, B&W, 1951, s. 155). Calderwood anførte i artiklen fra 1937 at tryklad-
ning af totaktsmotorer kun kunne ske ved den såkaldte topping up, dvs. for-
øgelse af luftmængden efter fyldning ved normalt tryk. Det var dette princip
B&W benyttede i 1930’erne og -40’erne. Det er bemærkelsesværdigt at den
anonyme forfatter til “Supercharging Marine Oil Engines” i 1927 havde be-
søgt “Swiss Locomotive Works” og her haft lejlighed til at iagttage en motor
på 500 BHP der med en udstødningsturboblæser tilkoblet var i stand til konti-
nuerligt at yde 750 BHP og 1020 BHP i en kortere periode. På dette ganske
vist noget overfladiske grundlag ser det ud til at nok så den store turboladede
totaktsmotor første gang dagens lys på B&W efter krigen, men princippet
havde været kendt og, i en anden og mindre form, også praktiseret langt tidli-
gere. Der var dog problemer at overvinde før man kunne gå op i størrelse;
ifølge C.C. Pounder skyldtes vanskeligheden ved at turbotryklade en to-
taktsmotor at der ved denne motortypes relativt langsomme omdrejningstal
ikke blev opnået et flow, der kunne drive turbinen op i den nødvendige fart
(C.C. Pounder: Marine Diesel Engines, London 1960 (1. udg. 1952), s. 16).

83 “The Double-acting-engined “Magdeburg””, The Motor Ship, 1925/26, ss.
392-394; 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstil-
ling....” (jf. note 13); Diagrams Showing the Supremacy of the Burmeister &
Wain Marine Diesel Engine Based upon Lloyds Daily Index, B&W 1926.

84 Nathan Rosenberg: “On Technological Expectations”, s. 530, The Econo-
mic Journal, vol. 86 (1976), ss. 523-535.

85 “The B. and W. Two-stroke Engine. The Design of the Latest Airless In-
jection Double Acting Type”, The Motor Ship, 1931/32, s. 350.

86 1932-33: B&W’s sanering (EA), liste over patenter, sagerne 60 og 61.

87 B&W Two-cycle Double Acting Diesel Engine. The Performance of the
M.S. “Amerika”, ss. 8, 11.
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88 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13).

89 “Den nye dobbeltvirkende motor”, B&W, dec. 1939, s. 4.

90 Houmøller: “Development...” ss. 236-237; Arbøl: Forbrændings-
motorens..., s. 36.

91 “Marine Oil Engine Progress in 1939”, tabellerne I og II, The Motor Ship,
1939/40, ss. 344-349.

92 De årlige lister i The Motor Ship.

93 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13); H.H. Blache: The Latest Type of the Burmeister & Wain Marine
Diesel Engine, 1925, s. 21; Frank M. Lewis: “Torsional Vibration in the Die-
sel Engine. An Examination of its Causes and Means of Elimination”, The
Motor Ship, 1925/26, s. 464; V.A. Kjær: “Torsional Vibrations in Diesel
Crankshafts. Methods of Calculation”, The Motor Ship, 1930, ss. 233-235;
“Svingninger i Dieselmotorer og Skibe”, B&W 1941, nr. 6, ss. 2-5; “Dra-
minsky, Dr. techn.”, B&W, 1945, nr. 1; Per Draminsky: Dæmpningen ved
Torsionssvingninger i Krumtapaksler, disputats, Kbh. 1945.

94 “Cast Iron for Diesel Engines. The Perlit Process for the Production of
Homogeneous Castings. Particulars of Some Remarkable Results”, The Motor
Ship, 1925, ss. 234-235; H.H. Blache: Burmeister & Wain Marine Diesel
Engines. Some Features of Manufacture and Design, A paper read before
engineers and shipbuilders in Osaka, Oct. 25th, 1927, s. 8.

95 “Diesel Engine Valves. The Employment of Special Heat-resisting Steels”,
The Motor Ship, 1929/30, s. 227; T.H. Burnham: “Steels in Marine Enginee-
ring Service”, The Motor Ship, 1933/34, ss. 416-417; Blache: Some Main
Factors..., s. 16; samme: “The Burmeister and Wain Two-Stroke Cycle Engi-
ne”, ss. 303-304, The Institute of Marine Engineers, vol. XLVIII, 1936, ss.
301-324; Houmøller: “Development...”, ss. 235-236.

96 Den industrielle produktionsstatistik fra Danmarks Statistik.

97 Sterry B. Freeman: “Modern Types of Propelling Machinery”, s. 462, The
Motor Ship, 1932, ss. 461-464). Eftersom der er tale om cirkaangivelser,



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

322

forekommer målene, som her angivet, sikkert underligt skæve for læseren.
Det skyldes imidlertid at ophavsmanden til citatet har anført værdierne i en-
gelske pund (1 lb = 454 g). Disse værdier er pænt afrundede. - Hestekraftsan-
givelsen er shaft horse power, dvs. den effektive hestekraft målt på skibets
skrueaksel. Dette mål er noget mindre end det almindeligt brugte nettomål for
hestekræfter, nemlig brake horse power (bremsehestekraft) målt på motorak-
slen, idet det mellemliggende trykleje absorberer nogen energi (jf. Pounder:
Marine..., s. 11).

98 B&W’s kontraktkopibog nr. 5 (EA), ss. 878, 958 og spredt. De faktiske
ydelser kan have været bedre end den garanti der blev givet i kontrakterne.
H.H. Schou angav i 1904 at et antal svenskbyggede motorer ved fuld belast-
ning brugte ca. 190-200 g olie pr. effektiv hestekraft (“Frihavnens Dieselmo-
torer”, Ingeniøren 1904, ss. 215-216).

99 “A Pioneer Motor Ship’s Service. The “Selandia’s” Twelve Years Record
of Twenty-eight 22,000-mile Runs”, The Motor Ship, 1924/25, ss. 267-268.

100 “The Twin-screw M.S. “Emma Mærsk””, The Motor Ship , 1924/25, s. 12.

101 “Two Danish-built Motor Ships. The “Nyhaug” and the “Nicoline
Mærsk””, The Motor Ship, 1925/26, s. 454 (177 g/EHK-time); “The East
Asiatic Co.’s Largest Vessel. The Motor Cargo Ship “Danmark””, The Motor
Ship, 1925/26, s. 459 (182 g/EHK-time); “The B. and W. Airless-injection
Engine. Its recent Development and Performance”, The Motor Ship, 1929/30,
ss. 268-269 (165 g/EHK-time (“C.F. Tietgen”)); “The B. and W. Two-stroke
Engine. The Design of the Latest Airless-injection Double-acting Type”, The
Motor Ship, 1931/32, ss. 350-351 (168 g/EHK-time (generelt om denne type
maskine)); “Owners’ Thirty-fifth Motor Ship. The 10,500 ton M.S. “Taronga”
for Wilh. Wilhelmsen with Single-Screw Double-acting Machinery and a
Speed in Service of 16 knots”, The Motor Ship, 1934/35, ss. 82-86 (166
g/EHK-time ); “Remarkable Performance of the “Venus”. An Average Speed
of slightly over 19 Knots for the First 500 Crossings Between Newcastle and
Bergen, The Motor Ship, 1934/35, ss. 116-117 (170 g/EHK-time); “New
Burmeister and Wain Engine. Two-stroke Single-acting Units with Poppet
Exhaust Valves in the Fruit-carrying Ships “Asta” and “Dora””, The Motor
Ship, 1934/35, ss. 246-249 (167 g/EHK-time); “The New “Jutlandia”. East
Asiatic Co.’s 15-knot Vessel with the Name of the First Large British Built
Motor Ship. Modifications in B. and W. Design”, The Motor Ship, 1934/35,
ss. 305-310 (159 g/EHK-time); “Four Years Service of the “Europa”. Second
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Double-acting Two-stroke Burmeister & Wain-engined Passenger and Cargo
Ship Completes 289,000 Miles. Average Speed, 14,6 Knots on a Fuel Con-
sumption of 0,28 lb. per i.h.p.-hour”, The Motor Ship, 1934/35, s. 415 (146-
162 g/EHK-time (bedste og dårligste gennemsnit ud af 12 langfartsrejser));
“The 14,750-Ton Tanker “Mosvold”. A Vessel for Mosvolds Rederi IV,
Equipped with Twin-screw Two-stroke Single Acting B. and W. Engines”,
The Motor Ship, 1935/36, ss. 34-35 (154 g/EHK-time); “A Fast Fruit-
carrying Ship. The “Cap des Palmes” Attains 17.6 Knots on Trials When
Fully Laden”, The Motor Ship, 1935/36, ss. 298-299 (168 g/EHK-time);
Houmøller: “Development...” s. 236 (150 g/EHK-time (B&W’s totaktsmotor
som bygget i 1938).

102 Arbøl: Forbrændingsmotorens..., ss. 94-95 og generelt kapitlerne C.4 og
C.5 i denne bog.

103 Samme, figurerne 57, 58, 59.

104 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13); Selskabets trykte beretninger.

105 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sanering (EA), “Fremstilling....” (jf.
note 13), bilag 2 til denne redegørelse.

106 “Beretning afgivet af det af Handelsministeren i Henhold til Lov Nr. 332
af 23. december 1932 om Betalingshenstand for A/S Burmeister & Wain’s
Maskin- og Skibsbyggeri nedsatte Undersøgelsesudvalg”, sp. 4595/96, Rigs-
dagstidende, 1932/33, Tillæg A, sp. 4585-4619.

107 Fremstillingen af de mindre motorer var ellers nu mest henvist til Holeby,
men for Christianshavn er der i 1938 opført 9 ‘kuttermotorer’ (den industri-
elle produktionsstatistik, originalskemaer (RA)). De to øvrige år hvorfra de
statistiske skemaer er overleveret, 1932 og 1933, var produktionen hen-
holdsvis 16 og 30 motorer. I alle tre år lå gennemsnitsstørrelsen på ca. 225
hestekræfter.

108 B. Dam-Hansen: Alpha Diesel. 100 år i fremdrift, Frederikshavn 1983, ss.
53-59.

109 Paul Hansen: The Development of Burmeister & Wain’s Diesel Locomoti-
ve Engines, engelsk oversættelse af foredrag holdt i Dansk Lokomotivmands-
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ver.

110 Frichs Bulletin, nr. 3, 1932, tabelmaterialet. Denne publikation er ikke,
som man kunne tro ud fra titlen, et firmablad, men derimod led i en serie
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111 Johansen: Industriens vækst og vilkår, ss. 123-124, 255.

112 Selskabets trykte beretninger; 1933: Rapporter vedrørende B&W’s sane-
ring (EA), “Fremstilling....” (jf. note 13), bilagene 3, 4, 5 og 9 til denne rede-
gørelse; Paul Hansen: The Development...., ss. 24-25; John Poulsen: “Med
motor fra B&W”, Jernbanen, 21. årg., april/maj 1981, ss. 29-32.

113 “Da B&W byggede damplokomotiver”, B&W, 1941, nr. 10, ss. 2-3.

114 Christian Juel: “Bur-Wain Autodiesel A/S 1938-1948. Et kapitel af dansk
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115 B&W’s kontraktkopibog nr. 5, s. 507.

116 Selskabets trykte beretninger.

117 1857-1928: Register for kontrakter og overenskomster (EA); Hyldtoft:
“Med vandkraft...”, s. 115.

118 Dickinson: A Short History..., ss. 153-158; Hills: Power from Steam, ss.
262-280; Hans Joachim Braun: “Technologietransfer im Maschinenbau von
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119 Tidspunkter ifølge Register over kontrakter og overenskomster (EA).
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Change and the Rate of Imitation”, Econometrica, vol. 29 (1961:4), ss. 741-
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125 Samme, s. 750.
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mic Effects of Innovation”, s. 126, Journal of Economic Literature, vol.
XXVI (1988), ss. 1120-1171.
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and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networks and
Culture, ss. 21-45.
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26 Ved sammenligning med B&W’s model 1887 var Separators model 1889
billigere, men i forhold til B&W’s model 1890 dyrere, målt som prisen i
forhold til kapacitet i kg pr. time. Med den løbende tekniske udvikling i disse
år må dette fortolkes sådan at det ene mærke ikke havde nogen klar prisfordel
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handelsflåden mange dampskibe fra udenlandske værfter. I 1930’erne var
dampskibsimporten stadig betydelig, men bestod mest af second hand tonna-
ge (“Danmarks Handelsflaade og Skibsfart”, Statistiske Meddelelser, 4. ræk-
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Noter til kapitel 6
1 Udtrykt i korrelationskoefficient var overensstemmelsen mellem serierne
ikke mindre end .987.

2 Atter målt efter den bogførte værdi. Målt efter antal maskiner udgjorde
centrifugeafdelingen i 1885, med 68 ud af 201 arbejdsmaskiner, hele 34% af
hele maskinafdelingen, yderligere stigende til 49% i 1895 (130 ud af 267
arbejdsmaskiner). I 1905 udgjorde centrifugeafdelingens maskiner 25% af
værdien, og 46% af antallet af arbejdsmaskiner (stadig kun på maskin-
værkstederne, dvs. ekskl. smedier og støberi).

3 Dog mindre præcist beregnet og måske med en lidt lavere sats før århundre-
deskiftet, jf. appendiks 6.1.

4 Godfrey L. Carden: Machine Tool Trade in Austria-Hungary, Denmark,
Russia and Netherlands with Supplementary Reports on Italy and France,
Washington 1910, s. 99.

5 Jeg har fundet det mest rimeligt at medtage montagehallerne under maskin-
værksteder fordi de i en væsentlig del af tiden faktisk var integreret i denne
gruppe, og fordi deres værktøjsbeholdning derefter var så beskeden at det
ikke kan siges at pumpe maskinværkstedernes andel af totalen kunstigt op.

6 Ved spåntagende maskiner forstås de 5 første kategorier i tabel 6.4, fra
“drejebænke” til “slibemaskiner”. De 142 maskiner var det antal der blev
installeret på maskinværkstederne. I samme periode, mellem 1875 og 1895,
blev der indkøbt yderligere 15 spåntagende maskiner til andre afdelinger.

7 Hovedbøgerne for tiden efter 1900 viser at der fra tid til anden blev leveret
arbejde fra centrifugeafdelingen til den almindelige maskinfabrik. De tidlige-
re bøger registrerer, bortset fra en separat støberikonto, ikke transaktioner
mellem værkstederne, så en alternativ udnyttelse af ledig kapacitet på centri-
fugeværkstedet i 1890’erne kan ikke dokumenteres.

8 Carden: Machine Tool...., ss. 102-103.

9 Bruun: Aktieselskabet..., s. 80.
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10 Roderick Floud: The British Machine Tool Industry 1850-1914, Cambridge
1976, s. 69-70; Bertold Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge der industri-
ellen spanabhebenden Metallbearbeitungstechnik in 18. und 19. Jahrhun-
dert, Berlin 1920, ss. 57-58.

11 J. Wilkens: Lærebog i Metallernes Mechaniske Technologi. Nærmest som
en Bearbejdelse af “Handbuch der mechanischen Technologie von Karl
Karmarsch”, Kbh. 1852, ss. 254-257. Der fandtes naturligvis mekaniske
drejebænke o.l. til forarbejdning af metaller i Danmark langt tidligere (jf.
Frank A. Rasmussen: “Fra Birmingham til København. Overførsel af Boulton
& Watt teknologi ca. 1800-1810”, note 31, i Helge Kragh (red.): I røg og
damp. Dampmaskinens indførelse i Danmark 1760-1840, Kbh. 1992, ss. 54-
71; Dan Ch. Christensen: “Danske dampmaskiner: Produktion og anvendel-
se”, ss. 82-83, i samme bog, ss. 72-94). Det særlige ved Wilkens’ beskrivelse
er at den er komplet og omhandler en fuldt moderne drejebænk.

12 “Den nordiske Kunst- og Industriudstilling i Kjøbenhavn 1888”, Vulkan,
1888, nr. 30, ss. 225-228. En teknisk beskrivelse er gengivet i reklame fra
Nielsen & Winther 1889 (Teknisk Museums bibliotek).

13 Som foregående samt H.I. Hannover: “Industrielle Maskiner. Meddelelser
fra den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn
1888”, særtryk af Den tekniske Forenings Tidsskrift, Kbh. 1889. Indtrykket af
modernitet hænger meget sammen med det æstetiske indtryk, fornemmelsen
af designmæssig kvalitet, altså forhold som er vanskelige at sammenfatte
verbalt, men næppe af den grund irreelle eller ligegyldige.

14 H.I. Hannover: Metalbearbejdning. Autograferede Forelæsningstegninger,
Kbh. 1894-1911, plan 68 og tilhørende tekst.

15 For illustrationer og flere detaljer, se Jan Pedersen: “Det giver spåner! Rids
af drejebænkens historiske udvikling”, Fabrik og Bolig, 1992, nr. 2, ss. 3-29.

16 Forskellen mellem europæiske og amerikanske varianter af den almindelige
ledeskruedrejebænk er beskrevet i Joshua Rose: Modern Machine Shop
Practice, New York 1889. Den ses at berøre detaljer som stålholderens ud-
formning. På B&W blev den amerikanske stålholdertype skiftet ud med den i
Europa foretrukne variant (Carden: Machine Tool..., s. 102).

17 Katalog, 1880.
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18 Ifølge N&W-kataloget var prisen på en almindelig drejebænk med 8" pi-
nolhøjde (afstanden mellem spindelakse og vanger) ca. 1500 kr. (maskinens
længde gav mindre variationer). Vulcan oplyser at en kort “amerikansk” bænk
på 8" kostede 1200 kr. (i Sverige, uden fragt). I 1895 havde 21 B&W-
drejebænke med pinolhøjde på enten 7" eller 11" en gennemsnitsværdi (mær-
keligt nok identisk for begge grupper) på 1890 kr. Disse maskiner tilhørte en
gruppe på i alt 47 almindelige drejebænke af forskellig størrelse hvorom
pinolhøjden foreligger oplyst. For de store drejebænke blandt disse 47 gik
tendensen i den modsatte retning, men materialet er her mere spinkelt. Ifølge
N&W-kataloget kostede en meget lang bænk med 14" pinolhøjde ca. 4600 kr.
To B&W-bænke på 16" var kun værdisat til 3200 kr. i gennemsnit idet der
dog i 1885 havde været en bænk af samme størrelse til 4000 kr. Syv dreje-
bænke på 18" var sat til 5640 kr. i gennemsnit (maksimum 7400), hvilket
heller ikke forekommer at være meget. - Alle de netop omtalte maskiner var
fra før 1875. Ser man i stedet på samtlige almindelige ledeskruedrejebænke
på centrifugeværkstedet samme år (1895), kan der ikke skelnes mellem stør-
relser, men ud fra produktionens art kan det skønnes at der var tale om mindre
maskiner, dvs. 6"-8", de fleste anskaffet i løbet af 1880’erne. Disse drejebæn-
kes gennemsnitlige bogførte værdi var på hele 2233 kr.

19 Lignende kategorisering hos Harless D. Wagoner: The U.S. Machine Tool
Industry from 1900 to 1950, Cambridge Mass. 1968, tabel 7.

20 Katalog fra Nielsen & Winther, 1904, ss. 72-76, samt 1912, s. 378; P.N.
Holst: “Moderne Værktøjsmaskiner”, Ingeniøren 1906, ss. 393-398; H.I.
Hannover: Fra Verdensudstillingen i Chicago. Maskinerne, Kbh. 1895, s. 57;
Carden: Machine Tool..., ss. 102, 105.

21 Den mindste model, med en pinolhøjde på ca. 8", kostede ca. 7500 kr
($2010) (Carden: Machine Tool..., s. 108). Af maskiner af tilsvarende størrel-
se kostede en almindelig kraftig ledeskruedrejebænk 1935 kr., og en såkaldt
“hurtigdrejebænk”  mellem 2325 kr. og 3125 kr. (Nielsen & Winther, hoved-
katalog 1912).

22 Ud af 32 revolverdrejebænke på centrifugeværkstedet i 1905, med en gen-
nemsnitsværdi på 3757 kr. og en medianværdi på 3350 kr., var 9 maskiner
bogført til en værdi af mere end 6000 kr. - De 136 drejebænke af enhver art
der fandtes på maskinværkstederne, havde en gennemsnitsværdi på 4540 kr,
men kun en medianværdi på 2450 kr.
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23 Erland Thaulow: Maskinarbejde. Grundlag for forelæsninger på Den Po-
lytekniske Læreanstalt, bind 2, Kbh. 1930, s. 312. Det noget upræcise begreb
“automatisering” er, efter min opfattelse med rette, blevet foreslået afløst med
“mekanisering”, udfoldet i adskillige dimensioner: forarbejdning, håndtering/-
transport og styring (Phil Blackburn: Technology, Economic Growth and
Labour Process, London 1985, ss. 28-29).

24 Erland Thaulow: Maskinarbejde. Grundlag for forelæsninger på Den Po-
lytekniske Læreanstalt, bind 1, 1928, s. 146; illustrationer f.eks. i katalog fra
Danish Machine Company 1924.

25 L.T.C. Rolt: Tools for the Job. A History of Machine Tools to 1950, Lon-
don 1986, s. 174.

26 Katalog, 1880.

27 Holst: “Moderne Værktøjsmaskiner”, s. 396; Fagblad for Smede og Ma-
skinarbejdere, 1900, nr. 5, (“Vort Forhold til Arbejdsmændene”).

28 Naturligvis under forudsætning af ‘alt andet lige’, såsom arbejdsintensitet
og prisen pr. output-enhed.

29 Thaulow: Maskinarbejde, 1928, s. 257.

30 Landes: The Unbound Prometheus, s. 297.

31 E.K. Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj I-II, Kbh. 1944, bd. I, s. 49;
Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, s. 640 (kapitlet
“Machine Tools” af D.F. Galloway); C.L. Jacobsen: “F.W. Taylors Forsøg til
Bestemmelse af Lovene for Skæring i Jærn og Staal paa Drejebænk”, s. 287,
Ingeniøren  1909, ss. 287-296; H.I. Hannover: Metallernes Bearbejdning,
Kbh. 1915, s. 186.

32 H.I. Hannover: Metallernes Bearbejdning, s. 185; samme: Forelæsninger
over Metalbearbejdning 1-2, Kbh. 1904, bd. 2, s. 1; Henriksen (red.): Maski-
ner og Værktøj I, s. 27 ff; Fagblad for Smede og Maskinarbejdere, juni 1906,
s. 58 (“Reduktion af Akkordpriser”).

33 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. VII, ss. 1047-
1048 (kapitlet “Production Engineering” af F. Koenigsberger); Vilhelm Jør-
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gensen: Jern og Metalindustriens Haandbog, Kbh. 1948, s. 264; A. Halck
m.fl.: Drejebogen, Kbh. 1937, s. 13; Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj I,
ss. 9, 52; Chr. Randstrup: “Om Valg af Drejestaal”, Ingeniøren 1942, ss.
M13-M16.

34 C.L. Jacobsen: “F.W. Taylor’s Forsøg ...”; Beretning om Drejeforsøg,
Teknologisk Institut 1914.

35 Sammenlign illustrationerne i Hannover: Metalbearbejdning, plan 51, og
Halck: Drejebogen, fig. 2.

36 Jf. Hannover: Forelæsninger..., bd. 2, s. 35.

37 Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj II, s. 15.

38 Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge...., s. 25.

39 Nathan Rosenberg: “Technological Change in the Machine Tool Industry”,
ss. 16, 28, i samme: Perspectives on Technology, Cambridge 1976, ss. 9-31.

40 Med en trappeskive med tre trin samt en simpel gearmekanisme (valg mel-
lem direkte eller indirekte kobling) kunne der på en ældre drejebænk opnås
seks spindelhastigheder. Med yderligere et trin på trappeskiven og/eller en
mere kompleks indretning af forlagstøjet kunne antallet af omdrejningshastig-
heder øges til 8, 12 eller hele 16.  Efter illustrationer at dømme var det ikke
almindeligt med flere end tre trin på trappeskiven, så man kan antage at det
normale antal hastigheder har været seks eller tolv. Ved 12 hastigheder (ud-
nyttelse af fordoblingsmuligheden over forlagstøjet) afskar man sig fra at
kunne lade maskinen løbe bak. Bortset fra skift udelukkende mellem direkte
og indirekte kobling krævede alle hastighedsændringer en eller to remflytnin-
ger. I uheldigste tilfælde var det nødvendigt at foretage to remflytninger og ét
skift over håndtag for at gå fra en hastighed til en anden ud af 6 eller 12 mu-
ligheder. Mht. illustrationer der kan understøtte forståelsen af disse forhold,
se Pedersen: “Det giver spåner! Rids af....”, især figurerne 10 og 11. - På
Danish Machine Company’s “Big America” fra 1924 (reklametryksag, Dan-
marks tekniske Museums bibliotek) var der gearkasse med 16 forskellige
hastigheder der kunne vælges over tre håndtag forrest på maskinen. En vidt
udbredt tysk standarddrejebænk fra mellemkrigstiden havde 18 hastigheder
(Friedrich Schwerd: Spanende Werkzeugmaschinen, Berlin 1956, s. 173).
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41 Niels Nielsen: “Udviklingen inden for Tandhjuls- og Gearteknikken”, In-
geniøren 1943, ss. M109-M115; Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj II, s.
304.

42 Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj I, ss. 11-12.

43 Samme, s. 16.

44 Rolt: Tools for the Job, ss. 215-216; Hannover: Metallernes Bearbejdning,
s. 203.

45 En ordinær ledeskruedrejebænk på 8" kostede i 1880 1500 kr og i 1912
1270 kr. For en bænk på 14" var tallene henholdsvis 4600 kr. og 3000 kr.
Tendensen er den samme hvad enten man regner i løbende eller faste priser.

46 Carden: Machine Tool..., s. 99.

47 1933-57: Afskrivninger (EA).

48 Yderligere et antal maskiner på mindre end 1000 kr. (antagelig trædre-
jebænke til modelsnedkeriet) eller over 100.000 kr. er holdt uden for bereg-
ningen.

49 “Mere fra Selandia-Dagene 1912”, B&W 1937, nr. 3, s. 2 (interview med
G.W. Christensen).

50 Med Danmarks beskedne værktøjsmaskinindustri kan man gå ud fra at
importen afspejlede forbruget, og at store maskiner derfor ikke var overre-
præsenterede.

51 Billedet er i markant uoverensstemmelse med det der er givet i Carl-Axel
Nilsson & Hans Kryger Larsen: Forbrug og produktion af industrivarer,
Odense 1989, figur 9.3. Her ser det ud som om importen i mellemkrigstiden
var på samme niveau som tidligere, et resultat der efter den her givne frem-
stilling ikke stemmer.

52 Talen er her om standarddrejebænke. Senere i dette kapitel omtales store
maskiner på B&W der tidligt blev udstyret med egen elektromotor. Se også
Hyldtoft: Københavns Industrialisering, s. 291, billedteksten.
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53 Nielsen og Winther Ltd. 1867-1917, s. 10.

54 Reklametryksag, Det Kongelige Bibliotek, småtrykssamlingen.

55 Katalog, Danmarks tekniske Museums bibliotek.

56 Danmarks tekniske Museums bibliotek. Den viste moderne maskine er
identisk med den i note 40 og nedenfor nævnte tyske standardmodel.

57 Henriksen: Maskiner og Værktøj II, ss. 9-15.

58 Schwerd: Spanende..., s. 171.

59 Samme, s. 173 ff.

60 Georg Schlesinger: Prüfbuch für Werkzeugmaschinen blev første gang
publiceret i 1927, men forfatteren havde arbejdet på ideen siden 1901 (forord
til 6. udgave, her citeret efter 7. udgave, Middelburg 1962, s. IV).

61 Slibemaskiner voksede mest i antal, men ud fra en samlet betragtning var
fræsemaskinernes vækst tydeligvis størst (jf. tabel 6.2).

62 Wilkens: Lærebog..., s. 371 ff.

63 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, s. 653 (kapitlet
“Machine Tools” af D.F. Galloway).

64 Bruun: Aktieselskabet..., s. 49.

65 Hannover: Forelæsninger..., bd. 2, s. 108; Robert S. Woodbury: History of
the Milling Machine, Cambridge, Mass. 1960, s. 80.

66 Wilkens: Forelæsninger..., ss. 93-94.

67 Woodbury: History of the Milling Machine, ss. 48-49; Schwerd: Spanen-
de...., s. 242. Øgningen af fræsemaskinernes størrelse havde dog været under-
vejs siden ca. 1870 (Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge...., ss. 24-25).

68 Woodbury: History of the Milling Machine, ss. 80-81.
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69 Dansk biografisk Leksikon; Chr. Overgaard: “Teknikken i vore Maskin-
værksteder og vore Ingeniørers Forhold dertil”, ss. 5-6, Ingeniøren 1914, ss.
1-7.

70 Friedrich Krupp, kontrakt C 149 af 4. marts 1912 samt Maschinenfabrik
Froriep, kontrakt G. 245 af 4. nov 1925, fremstillingsretten til fræsemaskiner
(Register for kontrakter og overenskomster (EA); posten “salg af patenter på
fræsemaskine og overhedere samt licensafgifter” i opgørelse over bruttoind-
tægter, B&W’s sanering (EA).

71 B&W, 1955, nr. 1, s. 11.

72 Sml. f.eks. Hannover: “Industrielle Maskiner....”, figurerne 1 og 2,  m.
reklamemateriale fra Vilh. Pedersens Maskinfabrik 1944, modellerne  VPF2
m.fl. (KB, småtryksafdelingen).

73 Staalet, 1920, nr. 12, helsidesannonce, uden sidetal.

74 Robert S. Woodbury: History of the Grinding Machine. A Historical Study
in Tools and Precision Production, Cambridge, Mass. 1959, s. 6; Wilkens:
Lærebog...., s. 378 ff; F. Wagner: Lærebog i Teknologi, Kbh. 1885, ss. 254-
257.

75 Woodbury: History of the Grinding Machine, s. 70.

76 Rolt: Tools for the Job, s. 197.

77 Woodbury: History of the Grinding Machine, ss. 81-82, 102; Charles Sin-
ger m.fl. (red.): A History of Technology, vol. VII, ss. 1041-1044 (kapitlet
“Machine Tools” af Robert S. Woodbury); Thomas R. Shaw: Precision Grin-
ding Machines, London 1917, ss. 1-5.

78 Fra 1100 til 3660 kr. i henholdsvis 1895 og 1905 og herefter 4650 kr.
(1905), 8890 kr. (1915) til 26040 kr. i 1935.

79 Carden: Machine Tool..., s. 100.

80 Jf. f.eks. Rolt: Tools for the Job, s. 106 ff.
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81 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. IV, s. 433 (ka-
pitlet “Machine Tools” af K.R. Gilbert).

82 Se gengivelsen af reklamen med denne tekst i Hyldtoft: “Moderniserin-
gen....”, s. 7. Hvor intet andet er angivet, er særlige oplysninger om støberi og
storsmedie/stålværk i årene lige efter moderniseringen fra to artikler i Inge-
niøren: “Burmeister & Wains nye støberi”, 1900, ss. 331-333, og Christen
Overgaard: “Burmeister & Wains Staalværk med tilhørende Anlæg”, 1909,
ss. 7-11.

83 Jf. Wilkens: Forelæsninger...., 1872, s. 58 ff, og 2. udg. af samme, 1886, s.
61.

84 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. IV, s. 116 og
planche 24A (kapitlet “Extraction and Production of Steel” af H.R. Schubert);
Dickinson: A Short..., s. 144.

85 Carden: Machine Tool..., s. 98; Kai Ulrik: “Staalet hos B&W”, B&W, juni
1936, ss. 1-3.

86 Ulrik: “Staalet...”, B&W, juni 1936, s. 2.

87 Regnskabsafslutningsbog 1885 (EA).

88 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V, s. 610 (kapitlet
“The Working of Metals” af R. Chadwick).

89 Carden: Machine Tool..., s. 99. Carden lægger vægt på de tyske arbejdsma-
skiner og på kedelarbejdets generelt meget høje standard.

90 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. V. s. 631-632
(kapitlet “The Working of Metals” af R. Chadwick).

91 Knud Knudsen: “Smedens arbejde. Udviklingstendenser i smedearbejdet i
Danmark fra omkring 1890’erne til omkring 2. verdenskrig”, s. 197, i Årbog
for Arbejderbevægelsens historie, 1992, ss. 183-214; Gunnar Nerheim:
Gassflamme og lysbue. Perspektiver på et sveisefirmas historie - Norgas AS,
Oslo 1983, ss. 12, 22 (vedr. Norge); Gunnar Hancke: “Svejsemaskiner”, i
Lysbuesvejsning i Danmark gennem 25 år, Kbh. 1958, ss. 6-7.
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92 Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge...., s. 41; Wilkens: Forelæsning-
er...., 1872, ss. 33-34.

93 Adskillige artikler og indlæg i branchebladet Støberiet handlede om eller
berørte dette tema, se f.eks. årg. 1925, ss. 90-95; 1926, s. 71.

94 Til illustration heraf, se Svend Thegel: “B&W’s Laboratorium”, B&W
1938, nr. 2, ss. 2-4.

95 Det eneste interessante ved denne gruppe af specificeret produktionsudstyr
er at den i 1935 er større end de forudgående år fordi der optræder et repara-
tionsværksted med et betydeligt antal maskiner. I 1905 var der ganske vist
også en afdeling der optrådte under dette navn, men maskinparken var her
meget stor. Der var ingen særlig reparationsafdeling i hverken 1915 eller
1925. Jeg har tolket dette sådan at den i 1905 optrædende afdeling indgik i
produktionsværkstederne (som maskinværksted pga. stor overvægt af spånta-
gende maskiner), mens først reparationsvækstedet i 1935, i kraft af udstyrets
mere moderate størrelse og alsidige sammensætning, har været en moderne
driftsafdeling der skulle servicere de øvrige værksteder ved reparationer,
montering af nyt materiel osv.

96 Illustrationer i Wagner: Lærebog i Teknologi; se også “Burmeister &
Wains Fabriker”, Illustreret Tidende, 1885, ss. 444-446.

97 “Elektriske Anlæg i Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- og Skibs-
byggeris Fabriker”, Ingeniøren, 1901, ss. 41-43.

98 “Ingeniørforeningen paa Besøg i Maskinværkstederne”, B&W, 1937, nr. 1,
ss. 3-4 (citatet og de øvrige oplysninger fremsat af B&W-direktør Houmøl-
ler).

99 Hyldtoft: Københavns Industrialisering, s. 167.

100 På oplysningsskemaet til erhvervstællingen i 1925 (EA) er der ikke anført
oplysninger om maskinkraft på Teglholmen, men man kan ikke heraf defini-
tivt slutte at oplysningerne var medtaget under Christianshavn.

101 Originalskemaer til erhvervstællingerne 1925 og 1935 (RA).
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102 Systemet var fælles for alle datidens maskinfabrikker og er beskrevet man-
ge steder, f.eks. Hannover: Forelæsninger...., bd. 2, ss. 33-34.

103 Det beskrives her i sin ‘modne’ tilstand. Man må forestille sig at der er
sket en gradvis udvikling hen mod større funktionalitet og sikkerhed gennem
årene, men dette emne er mig bekendt ikke udforsket.

104 H. Jensen: “Leipziger-Messen 1936”, B&W, 1936, nr. 4, s. 4. Også på F.L.
Smidths maskinfabrik i Valby var tendensen som her beskrevet (“Maskinin-
geniørgruppens Besøg paa F.L. Smidth & Co.s Maskinfabrik og Jernstøberi”,
Ingeniøren, 1938, ss. M4-M7).

105 Fragmenterne er skåret ud af en mere omfattende gengivelse i artiklen “De
nye Materialebetegnelser”, B&W, 1944, nr. 9, ss. 10-13. Tegningen forestiller
en holder for bundleje i B&W-centrifugen fra sidst i 1880’erne. Det vides
ikke om den nyeste tegning er lavet alene med henblik på at illustrere artiklen,
eller om tegningen er blevet holdt ajour gennem årene.

106 Rolt: Tools for the Job, s. 126.

107 Nielsen & Winthers katalog fra 1880 indeholder gevindværktøj af denne
type.

108 Rolt: Tools for the Job, ss. 125-126; Charles Singer m.fl. (red.): A History
of Technology, vol. V, s. 638 (kapitlet “Machine-Tools” af D.F. Galloway);
Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge...., s. 50.

109 Dette er ikke et enkeltstående eksempel, men den almindelige udførelses-
måde (1874-1883: Maskintegnestuen I-II (EA)).

110 Hannover: Forelæsninger....., bd. 1, s. 14 ff; Thaulow: Maskinarbejde,
1928, s. 40 ff, Nationalmuseets industri-, håndværker- og arbejderundersø-
gelser (ABA), gruppen smede og maskinarbejdere, numrene 486, 1865 og
2185.

111 Volker Benad-Wagenhoff: “Rationalisierung vor der Rationalisierung. Der
zweite Umbruch in der Fertigungstechnik 1895-1914”, s. 212, Technikge-
schichte, 1989, ss. 205-218. I Nielsen & Winthers katalog 1912 (s. 167) blev
der på sådanne “normallærer” garanteret en “nøjagtighed” på to hundrededele
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millimeter. Om dette betød én eller to hundrededele til hver side står ikke
klart.

112 Henriksen (red.): Maskiner og Værktøj II, ss. 537-538.

113 Rolt: Tools for the Job, s. 148; Buxbaum: Die Entwicklungsgrundzüge....,
s. 50; Landes: The Unbound Prometheus, s. 107. Som det er blevet fastslået
gennem megen forskning og sammenfattet af David A. Hounshell, var der
med “det amerikanske system” i dets tidlige former på ingen måde tale om
højeffektive, gennemmekaniserede produktionsmetoder. Brugen af faste lærer
var ikke desto mindre et vigtigt nyt teknologielement der var afgørende for
den i håndvåbenfabrikationen så stærkt eftertragtede interchangeability (Da-
vid A. Hounshell: From The American System to Mass Production 1800-
1932, Baltimore 1984, ss. 3-6, se især fodnoten s. 6).

114 Benad-Wagenhoff: “Rationalisierung...”, ss. 205-218.

115 Hannover: Forelæsninger...., bd. 1, s. 15.

116 Carden: Machine Tool...., s. 97.

117 Lehmann: Rudolf Disesel...., ss. 76-78.

118 Se Christen Overgaard: “Teknikken i vore Maskinværksteder og vore
Ingeniørers Forhold dertil”, Ingeniøren, 1914, ss. 1-7. Overgaard argumente-
rede dels ud fra ønsket om interchangeability, dels ud fra ønsket om at være
uafhængig af specialister blandt arbejderne. Det fremgår dog indirekte af
Overgaards eksempler at selv med de af ham udformede hjælpemidler har
arbejdet næppe kunnet udføres vha. ringere kvalificerede arbejdere. Derimod
virker det overbevisende at der var betydelige tidsbesparelser.

119 Benad-Wagenhoff: “Rationalisierung....” ss. 213-215.

120 André Lütken & Helge Holst: Opfindelsernes Bog III, Kbh. 1913, ss. 50-
51.

121 Nielsen & Winthers katalog 1912, s. 167, Löweners specialkatalog IV,
1911, ss. 47-49.
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122 C.A. Hendriksen & V.T. Lange: Forelæsninger over Massefabrikation,
Kbh. 1914, ss. 1-12.

123 I. Snitker Petersen & F.I. Rasmussen: Forelæsninger over Masse-
fabrikation for Maskin- og Elektroingeniører, Kbh. 1919, ss. 1-4.

124 Forslaget er gengivet og behandlet i Ingeniøren, 1928, ss. 565-574.

125 Oplysningerne om standardiseringsinstitutionen bygger på Henriksen
(red.): Maskiner og Værktøj I, ss. 181-202 (kapitlet “Standardisering i Ma-
skinindustrien” af M.E. Steppinge) samt Axel Odel: “Standardi-
seringssynspunkter”, Ingeniøren, 1928, ss. 471-480.

126 Jf. Johannes Caroc: “Tandhjul. Et Bidrag til deres systematiske Konstruk-
tion og Forfærdigelse”, særtryk af Den tekniske Forenings Tidsskrift, Kbh.
1890. Caroc argumenterede for det samme system som Brown & Sharpe, det
førende amerikanske maskinfirma, og hans redegørelse kan derfor ses som led
i en global standardiseringsbestræbelse på området.

127 Wilkens: Lærebog..., ss. 212-214 og plan IV, figur 158; samme: Forelæs-
ninger...., 1872, s. 37. Det hedder i denne senere tekst at “Skydelærer med
Maal og Nonius ligne meget Stangpassere”. Men det er et “uhensigtsmæssigt
Værktøj; det mangler den faste Læres Paalidelighed og Krumpasserens Fiin-
hed”.

128 Hannover: Forelæsninger...., bd. 1, s. 16.

129 Nationalmuseets industri-, håndværker- og arbejderundersøgelser (ABA),
gruppen smede og maskinarbejdere, numrene 486 og 531.

130 Thaulow: Maskinarbejde, 1928, s. 47.

131 Samme, s. 50.

132 Nielsen & Winthers katalog 1912, ss. 151-161.

133 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. VII, s. 1041
(kapitlet “Machine Tools” af Robert S. Woodbury).

134 Thaulow: Maskinarbejde, 1928, s. 59.
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135 Maaleværktøj System “Johansson” (KB, Småtryksamlingen).

136 Charles Singer m.fl. (red.): A History of Technology, vol. VII, s. 1041
(kapitlet “Machine Tools” af Robert S. Woodbury).

137 Det i forbindelse med B&W-museet i Strandgade eksisterende arkiv.

138 Erland Thaulow: Teknisk Virksomhedsledelse, Kbh. 1923, s. 235.

139 Vurderingen er inspireret af den skelnen mellem forskellige “regu-
leringsniveauer” der foretages i Gunnar Aronsson (red.): Arbetets krav och
mänsklig utveckling, Stockholm 1983, s. 15.
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Noter til kapitel 7

1 William Lazonick: Competitive Advantage on the Shop Floor, Cambridge,
Mass. 1990, s. 300.
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Noter til kapitel 8

1. Kildesituationen er et andet argument mod at bruge omsætningstallet som
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2. Jeg har ved fastlæggelsen af proportionerne benyttet de beta-koefficienter der
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nomic History Review, vol. XLVIII (1995:3), ss. 429-447.

5. Jf. Paul Stoneman: The Economic Analysis of Technological Change, Ox-
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8. Gregory Mankiw, David Romer & David N. Weil: “A contribution to the
empirics of economic growth”, ss. 415, 421, The Quarterly Journal of Eco-
nomics, maj 1992, ss. 407-437.
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Noter til kapitel 9

1 Begrebet tilskrives videnskabfilosoffen Michael Polanyi (1891-1976); det
defineres som ‘når man ved mere end man kan sige’.

2  Disse overvejelser om struktur og historie er oprindelig inspireret af Per Åge
Brandt: “Det historiske. Om tid og struktur”, Den jyske historiker nr. 50, 1990,
ss. 73-79. De er videreført i Jan Pedersen: “Rhetorical and theoretical devices in
the economic history of technology: A discussion of some central concepts, with
special reference to the history of mechanical engineering” (Twelfth
International Economic History Congress, Madrid 1998).
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Appendiks 3.1
Udgifter til arbejdsløn på Baumgarten & Burmei-
ster/Burmeister & Wain 1846-1871

Formålet med det følgende er at nå frem til et begrundet skøn over
den årlige sum anvendt til arbejderlønninger på B&W.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid pr. arbejder sættes til 72 ti-
mer, ligesom på Eickhoffs maskinfabrik og formentlig generelt for
faglærte københavnske arbejdere (Nørregaard: Arbejdsforhold...., ss.
38-39, 458; Willerslew: Københavnske...., tabel 2; Hyldtoft m.fl.: Det
industrielle Danmark, s. 160).

Oplysninger om løn og antal arbejdere er fra Bruun: Aktieselskabet...,
ss. 52, 92.

En gennemsnitsdagløn i 1861 angives til 7 Mk 8 Sk = 1,25 rdl. = 250
øre. Med en daglig arbejdstid på 12 timer er det 20,8 øre i timen. Sam-
tidig er den højeste timeløn angivet til 22 øre og den laveste til 12 øre.
Forskellen mellem gennemsnitstimelønnen og middelværdien af mak-
simum og minimum er meget stor. Forklaringen er antagelig at de 250
øre om dagen eller 20,8 øre i timen er gennemsnitsfortjenesten, dvs.
med tillæg af akkordoverskud.

Med den oplyste arbejdsstyrke på 450 mand bliver den samlede løn-
udgift på en uge 3375 rdl. hvilket harmonerer nogenlunde med Bruuns
angivelse af at den ugentlige lønudgift var “over 3000 rdl. om ugen”.

Den samlede lønudgift i 1861 angives til ca. 150.000 rdl., med en be-
manding på 400 arbejdere. Med de samme forudsætninger om ar-
bejdstid som før svarer dette til en gennemsnitlig timefortjeneste på 20
øre i timen.

Forskellen på gennemsnitsfortjenesten pr. time beregnet dels på
dagsbasis (20,8 øre), dels på årsbasis (20 øre), er mindre end 5%, så
Bruuns lønoplysninger må siges at være indbyrdes konsistente og tro-
værdige.

Til grund for skønnet over gennemsnitstimefortjenesten i de øvrige år
lægges de proportioner der kan udledes af tallene for 1861 som hel-
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hed. Største timeløn var i dette år lig med gennemsnitsfortjenesten
ganget med 1.1, mens mindste timeløn var lig med gennemsnitsfortje-
nesten ganget med 0.6. Gennemsnitsfortjenesten skønnes da for alle
årene ved hjælp af følgende regneforskrift:

Gennemsnitsfortjeneste  =
((mindstetimeløn/6�10) + (størstetimeløn/11�10))/2.

Den årlige lønsum 1846-1871 sættes lig med den skønnede gennem-
snitsfortjeneste ganget med den normale arbejdstid ganget med an-
tallet af arbejdere.
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Appendiks 3.2
Estimering af to prisparametre for nybyggede damp-
skibe i tiden 1858-1880: indicerede hestekræfter (IHP)
og bruttoregistertons (BRT)

Der benyttes oplysninger vedrørende 22 skibe i Thorsøe: DFDS 1866-
1991, Kbh. 1991. Året er så vidt muligt tidspunktet for ordreafgivelsen,
men hvis dette ikke er oplyst, da overtagelsestidspunktet. Prisen er så
vidt muligt kontraktprisen, men hvis denne ikke foreligger, da overdra-
gelsessummen, f.eks. som oplyst i salgsbrev. Enkelte skibe havde i
korte perioder været på andre hænder inden DFDS købte dem.

Priserne er fastprisberegnede. Hvor kildens beløbsangivelse er i uden-
landsk valuta, omregnes til danske kr. ved hjælp af parikurserne oplyst i
Johansen: Dansk økonomisk statistik 1814-1980, tabel 6.5.

Data:

NAVN                  AAR    BRT    IHP      KR.
Dania                1858    441    180 243794
Anglo Dane           1867    708    340   257359
Dagmar               1867    713    340   257359
Valdemar             1867    681    340   270226
Kjøbenhavn           1869    449   1170   295723
Esbjerg              1872    485    300   221660
Dagmar (II)          1873   1223    500   363345
Reserven             1874    306     30    42329
Zampa                1875    358    390   255955
Møen                 1875     83    100    44218
Riberhuus            1875    615    500   341541
Georg                1875    985    600   390595
Olga                 1875    985    600   390595
Union                1875    556    450   301123
Esbern Snare         1876    480    350   284223
Baldur               1876    450    350   280034
Issefjorden          1877     66    100    39612
H.P. Prior           1878    549   1000   495896
Libau                1879    491    220   164094
Constantin           1880    891    800   404255
Storebelt            1880    589    710   277230
Knuthenborg          1880    501    500   234043
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Deskriptiv statistik:

Variabel   Gnsn.   Std.afv.     Minimum  Maksimum      N

BRT         573        277           66      1223     22
IHP         449        284           30      1170     22
KR.      266146 116613        39612    495896     22

Regressionsanalyse:

Ved regression af KR. mod BRT og IHP gennem origo fås følgende:

Variabel              B        SE B       Beta         T  Sig T

BRT          259.44   37.93    .568     6.840  .0000
IHP          246.73   45.56    .450     5.417  .0000

For at kunne operere med IHP og BRT som eneste relevante faktorer,
dvs. uden konstant, benyttes de her fundne parametre for BRT og IHP,
henholdsvis 259 og 247. Med henblik på en vurdering af resultatets
værdi anføres dog også resultatet af en regression hvor en konstant
indgår i ligningen:

Multipel R           .89153
R2                   .79483

Variabel              B        SE B       Beta         T  Sig T

BRT          215.37   48.22    .511     4.466  .0003
IHP          225.00   46.97    .548     4.790  .0001
(Konstant) 41802.01 29346.98            1.424  .1705

Durbin-Watson Test  =   2.18779
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Appendiks 3.3
Priser på stationære dampmaskiner

Foreliggende oplysninger:

LAND ÅR HK KR./HK KILDE

England 1830 10 874 Tunzelmann, tabel 4.5

England 1830 30 605 Tunzelmann, tabel 4.5

England 1840-42 10 939 Tunzelmann, tabel 4.5

England 1840-42 30 778 Tunzelmann, tabel 4.5

England 1856 10 313 Tunzelmann, tabel 4.10

England 1835 30 1097 Hills, tabel 4

England ca. 1841 10 672 Hills, tabel 4

England ca. 1841 10 908 Hills, tabel 4

England ca. 1841 10 999 Hills, tabel 4

England ca. 1841 30 484 Hills, tabel 4

England ca. 1841 30 575 Hills, tabel 4

England ca. 1841 30 684 Hills, tabel 4

Danmark 1840-54 10 780 Hyldtoft (1987), tabel 4

Danmark 1865-75 10 680 Hyldtoft (1987), tabel 4

Danmark 1885 300 220 B&W, kontraktbog nr. 2

Danmark 1886-87 75 333 B&W, kontraktbog nr. 2

Danmark 1886-87 50 216 B&W, kontraktbog nr. 2

Danmark 1889 10 380 Hyldtoft (1987), tabel 4

Danmark 1888 65 165 B&W, kontraktbog nr. 2

Danmark ca. 1895 10 305 Hyldtoft (1987), tabel 4
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For de engelske prisers vedkommende er £ omregnet til kr. vha.
parikursen 18.16, angivet i Johansen: Dansk økonomisk statistik, tabel
6.5. Beløbene er omregnet til faste priser.

Foruden tidspunkt og størrelse var priserne afhængige af type, mængde
af tilbehør og omfanget af serviceydelser i forbindelse med købet.

Et skøn over gennemsnitsprisen på B&W’s stationære dampmaskiner
1846-1871 foretages med udgangspunkt i Hyldtofts tal vedrørende
maskiner på 10 HK 1865-1875: 680 kr./HK. Alle tal peger på, som man
naturligt ville forvente, at små dampmaskiner er relativt dyrere end store,
alt andet lige. De engelske tal antyder at prisen pr. hestekraft i maskiner
på 30 HK er ca. syv tiendedele af prisen pr. hestekraft i maskiner på 10
HK. Da de på B&W byggede maskiner havde en gennenitlig størrelse
tæt på 30 HK, sættes prisen pr. hestekraft til 680/10 � 7 kr. = 476 kr.
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Appendiks 4.1
Tre generationer af kraftcentrifuger bygget på B&W
1882-1908, udviklingen i omløbshastighed, kapacitet,
kraftforbrug og pris

Kapacitetsmålene er de maksimale. Det kan skønnes at gennem-
strømningen pr. time under normal drift har været ca. en trediedel
lavere. På samme måde må kraftforbruget antages at være det mini-
male, dvs. det mindst opnåelige ved et i alle henseender velfungeren-
de anlæg.

Kilder: Mælkeritidende; Martiny: Geschichte....; Fjord: Arbejdsprøve...;
Sammenlignende Forsøg..., jf. noterne til teksten.

År Model Om-
dr./
min.

Kg/t HK Pris (lø-
bende)

Pris (fast)

1880 “Maglekilde”
(stor)

- 240 - - -

1880 “Maglekilde”
(lille)

- 120 - - -

1881 B&W (stor) - 300 - 1100 1507

1881 B&W (lille) - 150 - 700 959

1882 B&W (stor) 2000 600 2 1260 1774

1882 B&W (lille) 2800 300 1 840 1183

1883 B&W (lille) 3000 350 0,9 - -

1885 B&W (stor) 2400 800 - - -

1885 B&W (lille) 3400 400 - - (fortsættes)
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1887 B&W (stor) 2700 1000 1,8 1349 2141

1887 B&W (lille) 4000 525 1,2 804 1276

1890 B&W (stor) 2700 1400 1,8 1065 1638

1890 B&W (lille) 4000 700 1,2 635 977

1902 Perfect Gi-
gant (B&W’s
største kraft-
centrifuge)

5600 2250 - 1400 2058

1902 Perfect Da-
nia (B&W’s
mindste
kraftcentrifu-
ge)

5600 750 - 800 1176

1908 Perfect Gi-
gant

6400 3000 1,7 1350 1957
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Appendiks 4.2.1       

Data vedrørende enkelte nybyggede skibe, deskriptiv
statistisk analyse samt opsummering af et antal esti-
mationer, begge dele til vurdering af teknologiske for-
andringers betydning for skibsdampmaskiners stør-
relse og pris

Kilder: Thorsøe: DFDS 1866-1991, B&W’s kontraktkopibøger (EA).

Signaturforklaring:

ÅR: Byggeår

KR.: Pris angivet i danske kroner  (faste priser)

IHP: Indicerede hestekræfter

BRT: Bruttoregistertons

BYGGET: 1 = B&W, 2 = Andet værft

TYPE: tvil = “tvillingemaskine” (to kongruente cylindre), toga = to-
gangsmaskine, treg = tregangsmaskine, unif = uniflow-maskine
(Stumpfs system).

Data:

 ÅR   NAVN   KR.   IHP    BRT  BYGGET TYPE

1858 Dania  243794    180    441 2 tvil
1867 Anglo Dane 257359    340    708 2 tvil
1867 Dagmar        257359  340    713       2 tvil
1867 Valdemar      270226  340    681       2 tvil
1869 Kjøbenhavn   295723 1170    449       2 toga
1872 Esbjerg         221660    300    485       2 toga
1873 Dagmar (II)    363345  500   1223       2 toga
1874 Thingvalla     819850  900   2436       1 toga
1874 Reserven      42329   30    306       2 toga
1875 Zampa          255955  390    358       2 toga
1875 Møen              44218   100     83       2 toga
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ÅR   NAVN   KR.   IHP    BRT  BYGGET TYPE

1875 Riberhuus   341541   500    615       2 toga
1875 Georg            390595    600    985       2 toga
1875 Olga              390595    600    985       2 toga
1875 Union          301123    450    556       2 toga
1876 Esbern Snare 284223    350    480       1 toga
1876 Baldur           280034    350    450       1 toga
1877 Issefjorden      39612   100     66       2 toga
1878 H.P. Prior      495896  1000    549       1 toga
1879 Libau             164094    220    491       2 toga
1880 Constantin     404255  800    891       2 toga
1880 Storebelt        277230  710    589       2 toga
1880 Knuthenborg   234043    500    501       2 toga
1881 Island          1112715  1550   2845       1 toga
1881 Niels Brock    280828    550    421       2 toga
1881 Christianssund  22254    420    574       2 toga
1881 Eos              481117    775    838       2 toga
1882 Hveen          175395  400    202       2 toga
1882 Saltholm       175395   400    202       2 toga
1882 Kronen          240072  450    458       2 toga
1883 Vesuv           324982  425    949       2 toga
1883 Koldinghuus  741676   1600   1057       2 toga
1883 Etna            354067    450   1067       2 toga
1883 Morsø      262179   250    491       2 toga
1883 Bryderen   426430   1000    417       2 toga
1883 Ceres           562116 1000   1166       2 toga
1883 Frejr             249219    400    473       2 toga
1884 Omsk           629446 750   1591       1 toga
1884 Helsingborg  109420    240    180       2 toga
1884 Axelhuus        282696  550    656       2 toga
1884 Hekla          1321295  2150   3258       2 toga
1885 Tomsk      633399   750   1590       1 toga
1885 M.G. Melchior 501725    850   1153       1 toga
1885 Orrik              140721    220    409       2 toga
1885 Octa           119869    190    284       2 toga
1887 Sjælland      804887 1400    985       1 toga
1888 Leopold II    502342  750   1617       1 treg
1888 Georgios I   502342  750   1617       1 treg
1889 Douro       378853  450    815       1 treg
1889 Pregel         334962    450    697       1 treg
1889 Chr. Broberg 462016    600   1227       1 treg
1889 J.C. Jacobsen 462016    620   1227       1 treg
1889 Dagmar         316481  500    332       1 toga
1889 Alexander III   530164  825   1842       2 treg
1889 Yrsa               169140    250    390       2 treg
1890 Oluf Bager     322779 450    357       1 treg
1890 Fiona             322779    620    357       1 treg
1890 Tydskland    269361   450    670       1 toga
1890 Rusland        321642   500    854       1 toga
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ÅR   NAVN   KR.   IHP    BRT  BYGGET TYPE

1890 Christine      750120 1150   2293       1 treg
1890 Baron Stjernblad  356875    700   999       2 treg
1890 Tyr                    255723    600    526       2 treg
1891 Tejo                   398723    450    827       1 treg
1891 Nordsøen           185612    400    476       1 toga
1891 Enigheden        249775    500    672       1 toga
1891 Ask                    289876    570    946       1 toga
1892 Hudiksvall             268419  500    778       1 toga
1892 Holland                336108   650   1055       1 treg
1892 Rita                   279517    260    554       2 toga
1893 Edda                   528314 1000    551       1 toga
1893 Thyra                  362853 500    410       1 toga
1893 Danmark             528314  1000   2060       1 treg
1893 Søderhamn        264737    500    811       1 toga
1893 C.P.A. Koch      464452   1250   1149       2 treg
1893 L.P. Holmblad    543408    900   2141       2 treg
1895 Nicolai II             596300    900   2567       2 treg
1895 Alexandra           590778  900   2567       2 treg
1895 Xenia                  590778    900   2455       2 treg
1895 C.F. Tietgen     2694390   5250   8173       2 treg
1895 Dania (II)             662555  1200   3462       2 treg
1896 N.J. Fjord             960193  2500   1425       2 treg
1896 Primula   962395 2500 1524 2 treg
1897 Kentucky          873173   1200   3649       1 treg
1897 Arkansas           873173   1200   3635       1 treg
1898 Florida            1276427   1600   4401       2 treg
1898 Arno                   447303    800   1386       2 treg
1898 Tiber                  447303    800   1385       2 treg
1899 Beira                  456945    900   1273       2 treg
1899 Garonne             574684   1000   1491       2 treg
1901 Benedikt            234194    380    337       1 treg
1901 Hjelm                  146262    200    286       2 treg
1901 Hesselø                251050  375    500       2 treg
1902 Oscar II              5462443 8500  10012       2 treg
1903 Laos                  1734403 2700   5974       1 treg
1903 Hellig Olav      4320679   8500  10085       2 treg
1903 United States   4278264   8500  10122       2 treg
1904 Sønderjylland  298545    580    396       1 treg
1904 Limfjorden     278664    600    397       2 treg
1904 Ulvsund         197290    400    266       2 treg
1905 Skandia        294107    740    533       1 treg
1905 Dana              461345    750   1950       1 treg
1906 Kong Haakon    1042761 2450   1761       1 treg
1906 Dronning Maud 1042761   2450 1761       1 treg
1906 Tranquebar     2083227   1650   3453       1 treg
1906 Nikobar        2083227   1650   3506       1 treg
1907 Saxo             224187    550    703       2 toga
1909 Flora                  661290   1550   1218       1 treg
1909 Odin                   399291    900    646       2 treg
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ÅR   NAVN   KR.   IHP    BRT  BYGGET TYPE

1909 Ydun                   383274    900    645       2 treg
1911 Minsk (III)            488521 1000   1229       1 unif
1911 Tomsk (II)         488521   1000   1229       1 unif
1911 Falken                 254295    440    369       2 treg
1912 Aarhus         1029242   2300   1627       1 treg
1912 Avanti                 606711    850   2128       1 treg
1912 Tula                   463159   1000   1251       2 treg
1912 Bergenhus       490244    900   1017       2 treg
1912 Koldinghus        382878    850    674       2 toga
1912 Christianssund   490374    900   1017       2 treg
1912 Hebe              578271   1100    957       2 treg
1912 Ebro                   482732    800   1028       2 treg
1913 Romny                  458229  800   1024       2 treg
1913 A.P. Bernstorff  1288300   3300  2316       2 treg
1913 Charkow            495409    800   1026       2 treg
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Statistiske oplysninger og estimationer:

Tabel appendiks 4.2.1.1
Skibe bygget før 1891: antal og fordeling på maskintype og byg-
gested; gennemsnit m.m. af IHP og BRT

toga treg tvil

B&W 12 9 21
33.9%

Andre værfter 33 4 4 41
66.1%

45
72.6%

13
21.0%

4
6.5%

62
100%

Gnsn.  Std.afv.  Minimum   Maksimum     Antal

Alle v.

IHP        600          387        30      2150        62
BRT        841          645        66      3258        62

B&W

IHP    723          329       350      1550        21
BRT      1149          727       332      2845        21

Andre v.

IHP      537          403        30  2150 41
BRT      683          543        66      3258 41



TEKNOLOGISK UDVIKLING I MASKININDUSTRIEN: B&W 1875-1939

374

Tabel appendiks 4.2.1.2
Skibe bygget efter 1890: Antal, fordeling på maskintype og byg-
gested, gennemsnit m.m. af IHP og BRT

toga treg tvil

B&W 7 17 2 26
42.6%

Andre værfter 3 32 35
57.4%

10
16.4%

49
80.3%

2
3.3%

61
100%

Gnsn.  Std.afv.  Minimum   Maksimum     Antal

Alle v.

IHP      1483     1819       200      8500        61
BRT    2020     2326       266     10122        61

B&W

IHP     1097        706       380      2700        26
BRT    1653      1371       337      5974        26

Andre v.

IHP    1771     2296       200      8500        35
BRT     2294   2825       266     10122        35
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Tabel appendiks 4.2.1.3
Relative priser pr. enhed motorkraft og tonnage. Indekstallene
bygger på regressioner af BRT og IHP mod KR

Hovedkriterium: Byggeår Alle størrel-
ser

499<IHP<1501
499<BRT<2001

 Byggested  Byggeår  IHP BRT  IHP  BRT

 Alle v.  Før 1891  100  100  100  100

 Efter 1890    99    88    97    64

 B&W  Før 1891  100  100  100  100

 Efter 1890    67  150    97    40

Hovedkriterium: Type Alle størrel-
ser

499<IHP<1501
499<BRT<2001

 Byggested Type  IHP BRT  IHP  BRT

 Alle v. toga / tvil  100  100  100  100

treg / unif  102    82    82    99

 B&W toga / tvil  100  100  100  100

treg / unif    71  132    68  114
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Appendiks 4.2.2    
Eksempler på skibsdampmaskiner bygget på B&W.
Udvalgt med henblik på belysning af forholdet mellem
maskintype, tryk og cylinderrumfang

Kilder: Som appendiks 4.2.1; P.A. Feldthusen & Alfr. Jeppesen (red.):
Fregatten Jylland i Krig og Fred, s. 42; A/S Burmeister... (skibsli-
sterne); Blache, H.H.: The Burmeister & Wain Uniflow Compound Ma-
rine Steam Engine, s. 3.

Tabel på følgende side.
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År Navn Skibstype Maskin-
type

Tryk
(engelsk
mål:
lb/in2)

Heste-
kraft

Cylindervo-
lumen pr.
HK, indeks

1861 Jylland Fregat Lavtryks- - 400 100

1876 Sophus
Danne-
skjold
Samsø

Passager-
og post-
skib

Togangs- 70 1000 53

1876 Uden
navn

Mudder-
graver

Høj-
tryks-

- 150 11

1885 M.G.
Melchior

Passager-
og fragt-
skib

Togangs- 90  850 27

1888 Sønder-
jylland

Passager-
og fragt-
skib

Tre-
gangs-

160  550 12

1894 Jylland Jernbane-
færge

Togangs- 90 1000 19

1897 Arkan-
sas

Fragtskib Tre-
gangs-

175 1200 30

1898 Freja Passager-
skib

Tre-
gangs-

175 1500 11

1901 Bene-
dikt

Passager-
og fragt-
skib

Tre-
gangs-

-  380 12

1904 Sønder-
jylland

Passager-
og fragt-
skib

Tre-
gangs-

-  580 11

1909 Flora Fragtskib Tre-
gangs-

200 1550 18

1911 Minsk Fragtskib Uniflow 160 1000 9



378

Appendiks 4.3
B&W-skibsdieselmotorer: priser og antal

I det følgende præsenteres data vedrørende 70 enkelte skibsdie-
selanlæg (motorer m. tilbehør) leveret til Nakskov og Helsingør værfter
i perioden 1921-1939. Listen omfatter de fleste, men ikke alle motorer
leveret til de to værfter i perioden. Udeladelserne er foretaget af kilde-
kritiske hensyn.

Derpå følger en analyse i tabellarisk form med henblik på at bestem-
me B&W-motorernes relative prisudvikling, generelt og under hen-
syntagen til motorernes størrelse. Til sammenligning fremstilles også
data vedrørende udviklingen i B&W’s samlede produktion af skibsdie-
selmotorer i samme periode.

Kilder:
Specificerede regnskabsopgørelser på skibsmotoranlæg til
Helsingør og Nakskov Skibsværfter (EA);
Den industrielle produktionsstatistik, originalskemaer (RA);
Motorlisten i B&W Sanering (EA), punkt 9, bilag 8;
The Motor Ship 1921-1940, årlige lister over nye skibe

Signaturforklaring:

ÅR: Motoranlæggets byggeår (kan afvige fra skibets byggeår)

IHP: Indicerede hestekræfter. Hjælpemotorer indgår ikke i tallet. Der
kan i skiftende kilder være visse, som oftest små uoverensstemmelser
vedrørende et anlægs størrelse.

KR.: Fast pris i kr. (De tre første anlægs pris er skønnet vha. det gen-
nemsnitlige forhold mellem produktionsomkostninger og pris ved de
øvrige 67 anlæg (78/100). I alle 70 tilfælde er produktionsom-
kostningerne kendt.)

KR./IHP: Pris (fast) pr. hestekraft
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Data:

 ÅR   NAVN                  IHP  KR.          KR./IHP

1921 Bintang               1400  779498      557
1921 Java                  4500 1640029      364
1922 Arizona               2800 1408767      503
1925 Parkeston             4200  800876      191
1925 Astoria               2800  740042      264
1925 Nyhaug                2000  583573      292
1925 Ida Knudsen           3800  993054      261
1926 M/F Korsør            3700  999652      270
1926 Jylland               4200  782492      186
1926 Lalandia              5000 1075584      215
1926 Tacoma                2800  781397      279
1927 Britta                3000  629878      210
1927 Dronning Alexandrine  2100  453105      216
1927 Hilda Knudsen         3600  719606      200
1927 Bhanurangsi            900  223079      248
1927 Meonia                5000  868796      174
1928 C.F. Tietgen          2400  504927      210
1928 Stanford              3000  575006      192
1928 Columbia              2800  528261      189
1928 Victoria              2800  532376      190
1928 Sir Karl Knudsen      4000  649687      162
1929 Esbjerg               4300  774363      180
1929 Nordkap               3000  445986      149
1929 Olympia               3700  475535      129
1929 Nordfarer             3000  564216      188
1929 Alsia                 6700  941275      140
1930 Muinam                3000  453508      151
1930 Fernwood              4300  697241      162
1930 India                 7100  854000      120
1931 Nyborg                4000  668455      167
1931 Venus                12400 1365748      110
1931 Erria                 9300 1088190      117
1932 England               4300  596987      139
1932 Jylland               3000  458333      153
1932 Solheim               4000  546099      137
1933 M/F Sjælland          4000  692389      173
1933 Almena                1900  238928      126
1934 Vibran                4000  425719      106
1934 Herdis                2250  311304      138
1934 Iles De Los           2100  331806      158
1934 Brasil                4100  550678      134
1934 El Rio Platense       1150  285044      248
1934 Jutlandia             7900  839150      106
1935 Yrsa                  2200  330946      150
1935 Cap Des Palmes        4400  405169       92
1935 Normandiet            2100  323776      154
1935 Tasmania              3750  500537      133
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 ÅR   NAVN                  IHP  KR.          KR./IHP

1935 Canada                8400  879123      105
1936 Olaf Fostenes         4000  416529      104
1936 Freja                 3300  468576      142
1936 Australian Reefer     4300  524550      122
1936 Norden                4300  597515      139
1936 American Reefer       4300  499169      116
1936 Westralia             3800  494343      130
1936 Brazilian Reefer      2200  348672      158
1936 Thyra S.              2300  317697      138
1936 Aalborghus            3600  478117      133
1937 Helvig                3400  417865      123
1937 Svanetija             5100  677840      133
1937 Copiapo               7400  816216      110
1937 Alex Van Opstal       5600  786234      140
1938 Storebælt             5500  508411       92
1938 Selandia              7200  755545      105
1938 Chrobry              12200 1551825      127
1938 Kina                 11000 1066846       97
1938 Nordvest              4100  565489      138
1939 Danaholm              7100  739558      104
1939 Henning Mærsk         5200  608742      117
1939 Saturnus              6700  828029      124
1939 Korea                11000  996400       91
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Tabel appendiks 4.3.1
Skibsdieselmotoranlæg fremstillet på B&W 1921-1939, skibe på
1000 BRT eller mere, fordelt efter størrelse og byggetidspunkt

             Periode

Størrelse

1921-
1925

1926-
1930

1931-
1935

1936-
1939

IHP<2251 19 30 12 3 64
19.6%

2250<IHP<3751 19 46 12 15 92
28.2%

3750<IHP<5251 8 32 25 27 92
28.2%

5250<IHP<6751 2 16 4 15 37
11.3%

6750<IHP 1 14 9 17 41
12.6%

49
15.0%

138
42.3%

62
19.0%

77
23.6%

326
100%
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Tabel appendiks 4.3.2
70 skibsdieselmotoranlæg til Nakskov og Helsingør værfter,
fremstillet på B&W 1921-1939 (jf. dataliste), fordelt efter størrelse
og byggetidspunkt

             Periode

Størrelse

1921-
1925

1926-
1930

1931-
1935

1936-
1939

IHP<2251 2 2 6 1 11
15.7%

2250<IHP<3751 2 12 2 4 20
28.6%

3750<IHP<5251 3 6 7 8 24
34.3%

5250<IHP<6751 1 3 4
5.7%

6750<IHP 1 4 6 11
15.7%

7
10.0%

22
31.4%

19
27.1%

22
31.4%

70
100%
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Tabel appendiks 4.3.3
Størrelses- og mængdeudviklingen for skibsdieselmotoranlæg
fremstillet på B&W 1912-1920 og 1921-1939, skibe på 1000 BRT
eller mere, IHP, gennemsnit og standardafvigelse samt samlet
mængde

Periode       Gnsn.  Stdafv.    Antal     IHP IHP, %

1912-1920   2824 587       29 81.900           

1921-1939     4417    2990      326    1.439.950   100.0%
1921-1925     3032   2385       49      148.550    10.3%
1926-1930     4202   3067      138      579.900    40.3%
1931-1935     4445 2614       62      275.600    19.1%
1936-1939     5661 3052       77      435.900    30.3%

Tabel appendiks 4.3.4
Størrelsesudviklingen i 70 skibsdieselmotoranlæg til Nakskov og
Helsingør værfter, fremstillet på B&W 1921-1939 (jf. dataliste),
IHP, gennemsnit og standardafvigelse

Periode Gnsn. Stdafv. Antal

1921-1939 4439      2480    70

1921-1925     3071       1149      7
1926-1930     3654       1413       22
1931-1935     4486       2944      19
1936-1939     5618       2771     22
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Tabel appendiks 4.3.5
Prisudviklingen pr. hestekraft for 70 skibsdieselmotoranlæg til
Nakskov og Helsingør værfter, fremstillet på B&W 1921-1939 (jf.
dataliste), kr. pr. hestekraft (faste priser), opsummeret vha. gen-
nemsnit og standardafvigelse for fem størrelsesgrupper og fire
delperioder

                      Gnsn.     Stdafv.    Antal

Alle størrelser

1921-1939              170  82 70

1921-1925              347        135        7
1926-1930              189         41       22
1931-1935              139         34       19
1936-1939              122         18       22

IHP<2251

1921-1939              222        123       11

1921-1925              424        187        2
1926-1930              231         22        2
1931-1935              162         43        6
1936-1939              158                   1

2250<IHP<3751

1921-1939              197         86       20

1921-1925              383        168        2
1926-1930              196         44       12
1931-1935              143         13        2
1936-1939              133          8        4
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Tabel appendiks 4.3.5 (fortsat)

                      Gnsn.     Stdafv.    Antal

3750<IHP<5251

1921-1939              160         58       24

1921-1925              272         87        3
1926-1930              179         19        6
1931-1935              135         29        7
1936-1939              124         12        8

5250<IHP<6751

1926-1939              124         22        4

1926-1930              140                   1
1936-1939              118         24        3

6750<IHP

1926-1939              108         10       11

1926-1930              120                   1
1931-1935              109          5        4
1936-1939              105         12        6
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Appendiks 5.1
Centrifugeeksport indtil 1884, fordeling på lande

Ikke alle enkelte oplysninger er komplette.

Kilde: Erste Sammlung von Zeugnissen über Burmeister & Wain's
dänische Milchcentrifuge, Kbh. 1884.

Land Antal A-
centrifu-
ger (stor)

Antal B-
centrifu-
ger  (lille)

Antal centrifuger
i alt (A + B + u-
specificerede)

Antal centrifuger i
alt, %

Slesvig-
Holsten

46 (min.) 5 (min.) 103 16.6%

Tyskland 76 53 129 20.8%

Sverige 78 (min.) 42 (min.) 126 20.3%

Norge - - 42 6.8%

USA - - 108 17.4%

England og
Skotland

18 1 19 3.1%

Irland - - 9 1.5%

Canada 12 0 12 1.9%

Australien 0 1 1 0.2%

Frankrig - - 12 1.9%

Belgien 0 9 9 1.5%

Italien 0 1 1 0.2%

Schweiz 3 4 7 1.1%

Østrig-Ungarn - - 7 1.1%

Finland 2 13 15 2.5%

Rusland 2 13 15 2.5%

Holland 2 3 5 0.8%

I alt >239 >145 620 100.2%
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Appendiks 5.2
Nye skibsmotoranlæg 1921-1939, fordelt på producen-
ter, indicerede hestekræfter og antal anlæg,
skibe>1000 BRT

Signaturforklaring:

B&W: Burmeister & Wain
H&W: Harland & Wolff (inkl. underlicenstagere)
SKA: B&W’s svenske og norske licenstagere
SUL: Sulzer
MAN: M.A.N.

IHK: Indicerede hestekræfter
N: Antal motoranlæg

Kilde: The Motor Ship, årlige lister over de enkelte nybyggede motor-
skibe.

De følgende tabeller er beregnet på grundlag af data vedrørende 2531
individuelle skibe.

For årene 1921 og 1922 har nogle IHK-værdier måttet omregnes fra
BHP (brake horse power); for alle senere år er alle værdier fra begyn-
delsen oplyst i indicerede hestekræfter.

Det enkelte anlæg kan bestå af to, en eller fire motorer (det sidste er
dog sjældent).

Tabellerne angiver hestekraft og antal anlæg, begge dele i både ab-
solutte tal og som procenter af årets total. I yderste højre kolonne er
årets total angivet som procentandel af hele periodens total. I nederste
linie er det enkelte mærkes samlede total angivet som procentandel af
hele periodens total.

Helsingør Værfts licensproduktion 1937-1939 er medtalt under Bur-
meister & Wain selv. Med 13 anlæg på 46400 IHK udgjorde den i de
tre år 24% af antallet og 13% af mængden af hestekræfter.

Tabeller på de følgende sider.
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Appendiks 5.3
Størrelsesudviklingen for skibsmotoranlæg
(skibe>1000 BRT) 1921-1939, indicerede hestekræfter.

Kilde: The Motor Ship, årlige lister.

Tabeller på de følgende sider
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Tabel appendiks 5.3.1
Størrelsesudviklingen for alle motorer, fordelt på B&W, Sulzer, M.A.N.
samt øvrige fabrikker, inkl. licenstagere

ALLE B&W SULZER M.A.N. ØVRIGE

N =
ANTAL

1921-25 N: 367 N: 149 N: 23 N: 27 N: 168

MINDSTE 270 780 450 750 270

STØRSTE 17000 17000 16000 8500 6250

GNMSN. 2824 3224 3855 3515 2217

MEDIAN 2600 2800 3240 3200 2200

1926-29 N: 638 N: 287 N: 97 N: 68 N: 186

MINDSTE 500 850 500 1100 850

STØRSTE 36000 25000 20000 36000 15000

GNMSN. 4421 4192 5349 5023 4070

MEDIAN 3600 3100 3750 3950 3900

1930-34 N: 616 N: 247 N: 119 N: 82 N: 168

MINDSTE 750 750 1100 900 780

STØRSTE 28000 28000 25000 21000 22500

GNMSN. 5232 4925 6536 5474 4641

MEDIAN 4000 4000 4600 4550 4000

1935-39 N: 910 N: 336 N: 81 N: 214 N: 279

MINDSTE 600 1100 960 900 600

STØRSTE 44000 29000 44000 20000 37000

GNMSN. 5435 5727 7342 5689 4334

MEDIAN 4400 4600 5300 5000 3500
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Tabel appendiks 5.3.2
Størrelsesudviklingen for B&W-motorer, fordelt på B&W, Harland &
Wolff (H&W), svenske og norske licenstagere (SKA) samt øvrige li-
censtagere

ALLE B&W H&W SKA ØVRIGE

N =
ANTAL

1921-25 N: 149 N: 49 N: 46 N: 26 N: 28

MINDSTE 780 780 1100 1600 1550

STØRSTE 17000 17000 6400 4000 6400

GNMSN. 3224 3032 3609 2569 3536

MEDIAN 2800 2500 3100 2600 3100

1926-29 N: 287 N: 100 N: 92 N: 47 N: 48

MINDSTE 850 1000 850 1800 1600

STØRSTE 25000 18900 20000 6400 25000

GNMSN. 4192 3701 4804 3128 5086

MEDIAN 3100 3200 3500 2800 3300

1930-34 N: 247 N: 85 N: 66 N: 76 N: 20

MINDSTE 750 750 1000 1800 1250

STØRSTE 28000 20000 28000 5600 8800

GNMSN. 4925 4961 6617 3619 4158

MEDIAN 4000 4000 4100 3700 2650

1935-39 N: 336 N: 92 N: 89 N: 94 N: 61

MINDSTE 1100 2100 1100 1500 1200

STØRSTE 29000 14500 29000 10000 14000

GNMSN. 5727 5432 6989 5157 5207

MEDIAN 4600 4600 4400 5000 4100
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Appendiks 6.1
Redegørelse for fremkomsten af kapitalserien bag fi-
gur 6.2

Kilden er de på aktivsiden i statusdelen af de trykte regnskaber anførte
tal vedrørende “Maskiner og inventar” og “Ejendom”. Registrering og
beregning er gennemført for perioden 1872-1940. Bag tallene ligger
detaljerede opgørelser i såkaldte “Regnskabsafslutningsbøger” (EA). I
dette kapitel benyttes kun tal for maskinfabrikken og støberiet, men
beregningerne er udført for alle firmaets afdelinger.

De bogførte værdier kan ikke uden videre tages for pålydende, hvilket
bl.a. skyldes at afskrivningspraksis er skiftende. I begyndelsen af peri-
oden bliver der f.eks. ikke afskrevet løbende på maskinerne, mens
afskrivningerne i slutningen af perioden er foretaget med hård hånd,
vel bl.a en funktion af ændrede regler vedrørende aktieselskaber (en
ny lov kom i 1930).

Dels pga. materialets omfang, men hovedsagelig pga. ufuldstændige
oplysninger i kilderne er det ikke praktisk gennemførligt at gå ind på
den enkelte maskines niveau og selv foretage afskrivninger. Den ene-
ste reelle mulighed for at nå frem til et resultat har været at tage ud-
gangspunkt i regnskabets tal.

For årene før 1900 oplyser regnskaberne kun selve den i året bogførte
værdi af maskiner og inventar. Ved beregning af forskellen mellem et
givet år og det følgende fås derfor et udtryk for nettotilvæksten. Imid-
lertid er det meget vanskeligt at kontrollere om dette beløb på kortere
eller længere sigt rummer en form for afskrivning der gør tallene
sammenlignelige med dem fra tiden efter århundredeskiftet. Der blev
som nævnt ikke afskrevet løbende, men kassation eller salg trak na-
turligvis ned. Vurderet ud fra den generelt begrænsede afgang i perio-
derne mellem de særligt undersøgte år (1875, -85 og -95) har jeg vur-
deret det som overvejende sandsynligt at der ikke er indlejret tilstræk-
kelig nedskrivning i firmaets nettotal. Jeg har derfor for hvert år afskre-
vet den for det foregående år beregnede værdi med 1½% og derefter
tillagt den fastprisberegnede nettotilgang, dvs. differencen mellem den
bogførte værdi og det foregående års bogførte værdi, ganget med et
pristal. Det herved fremkomne tal er så igen blevet nedskrevet med
1½%, tillagt årets fastprisberegnede nettotilvækst osv. Størrelsesor-
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denen 1½% er valgt under hensyntagen til størrelsen af den udskillel-
se af gammelt maskineri der fremgår af den detaljerede bogføring.
Der er ikke desto mindre tale om et skøn, udøvet sådan at afskrivnin-
gen hellere måtte være i underkanten end i overkanten, idet det for-
modes at den fysiske kapitals reelle levetid i denne periode var en del
længere end i senere tid.

Man kommer ikke uden om at tage stilling til fra hvilket begyndelsesni-
veau der skal regnes. Det er ikke givet at det bogførte beløb i begynd-
elsen af perioden svarer til den reelle værdi i årets priser. Spørgsmålet
er om udgangsbeløbet umiddelbart egner sig til fastprisberegning. I
lighed med senere år kan dette udgangspunkt meget vel være opstået
gennem en urealistisk lav nedskrivning af de faste værdier. Den
kendsgerning at firmaet blev handlet og fik udvidet sin kapital i 1872
frembyder dog en løsning på problemet idet man kan antage nogen-
lunde overensstemmelse mellem disse transaktioners samlede stør-
relse og firmaets reelle værdi på det pågældende tidspunkt. I 1872
blev firmaet handlet til ca. 1.8 mio. kr. (= prisen før fradrag af de
gældsfordringer der var på firmaet). Den bogførte værdi af firmaets
faste kapital var i samme år ca. 2 mio. kr. (eksklusive de af aktiesel-
skabet nyanskaffede arealer på Refshaleøen). Der er nok et umiddel-
bart misforhold på ca. 10% mellem disse tal, og man kan godt udtæn-
ke endnu flere indvendinger, f.eks. ved at inddrage værdien af varela-
ger m.m. Problemet synes dog ikke at være af en sådan størrelsesor-
den at det er strengt nødvendigt at korrigere udgangsniveauet. For
beregningen af vækstraten over en længere årrække ville en evt. min-
dre nedjustering af udgangsbeløbet ikke have stor praktisk betydning.
Hvis startkapitalen er sat lidt for højt, betyder det at den relative vækst
i begyndelsen af perioden skulle have været noget større, dvs. knap
så stagnationspræget som figur 6.2 viser.

Som yderligere kontrol af udgangsværdien har jeg beregnet den gen-
nemgående vækstrate der skulle gælde hvis firmaet skulle vokse fra
en meget beskeden fast kapital i 1840'erne til den fundne værdi i
1872, og vurderet om raten forekommer realistisk i forhold til hvad der
vides om kapitalens vækst i denne periode. Der er tale om en takt på
højt regnet 15% om året, og selv om det er meget, stemmer det fak-
tisk udmærket overens med de resultater der i kapitel 3 fremkom ved-
rørende firmaets vækst før overgangen til aktieselskab.

For tiden 1901-1932 foreligger tal for bruttoafgang og bruttotilgang af
fast kapital, hvilket gør beregningerne noget mere sikre. Da afgangs-
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tallene imidlertid stadig forekommer for lave til at dække et realistisk
afskrivningsbeløb, har jeg set bort fra dem og i stedet afskrevet den
fra det foregående år overleverede værdi af maskiner og inventar med
5% samt tillagt størrelsen af bruttotilgangen efter korrektion for det ge-
nerelle prisniveau for industrivarer.

De seks år efter 1932 er ikke mindre problematiske end de tidligere
perioder. I forbindelse med rekonstruktionen af selskabet blev alle
værdierne nedskrevet drastisk, nemlig med flere hundrede procent,
selv om det under udredningsarbejdet blev fastslået at selskabets
aktiver ikke kunne betragtes som væsentligt overvurderede i forhold til
deres realværdi (Undersøgelsesudvalgets beretning, Rigsdagstidende
1932-33, tillæg A, spalte 4598-99). Eftersom antallet og arten af sel-
skabets maskinpark og øvrige inventar i 1935 ikke tyder på at der ved
rekonstruktionen skete en reel nedgang i de bevarede afdelingers
faste kapital, har jeg sammenkædet årene før og efter rekon-
struktionen ved at antage at værdien i 1933 var den samme som i
1932, bortset naturligvis fra de udskilte afdelinger og den sædvanlige
afskrivning på 5%. For de sidste 6 år rådes der atter kun over data
vedrørende nettotilvæksten. Ligesom for tiden før århundredeskiftet er
det heller ikke her holdbart at antage at den i dette tal implicitte afgang
af maskiner og inventar indeholder en realistisk afskrivning på produk-
tionsudstyret. Derfor har jeg fortsat med at afskrive med 5% p.a. Fir-
maets egne, nu systematiske og bogførte afskrivningstal er ikke et
velegnet alternativ. Procentsatsen der kan udledes af de bogførte tal,
er for høj til at afspejle det faktiske værdifald. De absolutte tal bygger
som nævnt på en drastisk nedskæring der, hvis værdierne blev an-
vendt, ville udelukke kontinuitet i serien. Det er naturligvis problema-
tisk at jeg afskriver med 5% p.a. samtidig med at jeg som tal for brut-
totilgangen benytter hvad der formelt står for nettotilgangen. Med fir-
maets nye værdifastsættelses- og afskrivningspraksis mener jeg dog
det er rimeligt at antage at de afgangstal (skrotning, salg) der er ind-
bygget i de trykte regnskabers nettotilgangstal må være meget små.
Ikke desto mindre er det muligt at det stagnerende kapitaltal gennem
1930'erne indeholder et for pessimistisk skøn over tilgangen af nye
maskiner.

Beregningen af tal for grunde og bygninger er i alle årene sket ved at
afskrive med 1% p.a. og hertil lægge årets tilgang, fastprisjusteret,
men i øvrigt sådan som den fremgår af regnskaberne.
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Man skal være opmærksom på at kapitalapparates reale størrelse i et
eller andet omfang er blevet holdt oppe af reparations- og vedligehol-
delsesudgifter, finansieret over driften og derfor ikke medtaget som
kapitaludgift.

Inventardelen af maskiner og inventar må anses for undervurderet,
men da dette gælder for hele perioden, og der under alle omstændig-
heder er tale om en lille del af det samlede kapitalapparat, har det
næppe nogen betydning for det samlede billede.
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Appendiks 6.2
Redegørelse for registrering af maskiner og inventar
på B&W’s maskinfabrik i 7 udvalgte år

Undersøgelsen omfatter årene 1875, 1885, 1895, 1905, 1915, 1925
og 1935. Hovedkilderne er B&W’s regnskabsafslutningsbøger (EA) fra
de pågældende år. Registreringen, både i bøgerne og i denne under-
søgelse, omfatter stort set kun arbejdsmaskiner, værktøjer og teknisk
hjælpeudstyr, herunder fabrikkens transportmidler. Som supplerende
kilder er benyttet Københavns Brandforsikrings arkiv, vurderingsforret-
ninger over ejendomme, matr. 405, Christianhavns kvarter (Landsarki-
vet for Sjælland) samt Tarifforeningens arkiv, inspektionsberetninger
vedrørende B&W (EA).

Kildematerialet registrerer udstyret som enten “fast” eller “løst” værk-
tøj, i store træk svarende til henholdsvis maskiner samt faste installa-
tioner og hånd- og maskinværktøj af enhver art. Man må dog forestille
sig at meget løst værktøj har været anbragt ved de enkelte maskiner
og derfor ikke er indgået i opgørelsen. I året 1935 er opgivelsen af
værdien af løst værktøj uden forbindelse med virkeligheden, for ikke
alene var det samlede kapitalapparat bogført langt under sin værdi,
men det løse værktøj var overvejende nedskrevet til 0 eller minimale
beløb som slet ikke kan relateres til det faste værktøjs bogførte værdi.

Jeg har registreret en stor del af det faste værktøj, overvejende ar-
bejdsmaskiner, som individuelle poster. Jeg har for hver maskine el.l.
noteret året, maskinnummeret, afdelingens navn, maskintypen og den
bogførte værdi. For dele af materialets vedkommende har jeg des-
uden registreret visse særlige oplysninger: maskinens forekomst i
andre år omfattet af undersøgelsen, drejebænkes pinolhøjde eller
maskinens anskaffelsesår. Den bogførte værdi er afrundet til nærme-
ste værdi delelig med fem. Maskintype og især afdelingsnavn har i de
tabellariske fremlægninger i afhandlingens tekst måttet slås sammen i
mere generelle kategorier. Jeg gengiver her de betegnelser jeg har
benyttet i den oprindelige database:

MASKINTYPER: drejebænk - revolverdrejebænk - karruselbænk/bore-
mølle - skæremaskine - boremaskine - fræsemaskine - høvlemaskine
(herunder shaper) - stikkemaskine - slibemaskine - sav -
saks/lokkemaskine e.l. - bukkemaskine - valse - hammer, presse,
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nittemaskine e.l. - boltemaskine - ovn, esse e.l. - formemask. el. an-
den støberimaskine - svejseudstyr - træbearbejdningsmaskine - måle-
el. prøveapparat - andet.
Kommentar: Blæsere er ikke medtaget i registreringen og indgår der-
for i det uspecificerede residual. I det hele taget er der en del især
støberirelateret udstyr det er svært at kategorisere, og som derfor ikke
er medtaget i den individuelle registrering. Dette er en af grundene til
at støberiets andel af den detailanalyserede del af kapitalbeholdningen
er mindre end ved afdelingsvis rekapitulering af de samlede værdier
(sml. fig. 6.3 og tabel 6.1). - Trædrejebænke er ikke i kildematerialet
registreret som særlig kategori, men i kraft af deres sandsynlige place-
ring i modelsnedkerværkstedet udgør dette ikke noget problem ved
tolkningen af tallene.

AFDELINGSBETEGNELSER: Opstillerværkstedet - Dieselprøvelokale
- Store Drejerværksted -  Lille Drejerværksted -  Firkanten - Første Sal
- Loftet over Firkanten - Boreværkstedet, afd. 2 -    Drejerværkstedet,
afd. 3 - Høvle- og stikkeværkstedet - Afskrubningsværkstedet (Tegl-
holmen) - Centrifugeværkstedet - Maskinværkstedet, 2. sal, afd. 5 -
Drejerværkstedet (med bore- og fræseafdelinger) - Revol-
verværkstedet - Krumtapværkstedet -  Skruestikværkstedet - Værktøj-
safdelingen (m. lærlingeafdeling) -  Præcisionsværkstedet, afd. 1 -
Smedeværkstedet - Kedelværkstedet - Kleinsmedeværkstedet - Kob-
bersmedeværkstedet - Støberiet - Snedkerværkstedet - Stålværket -
Presseværket - Reparationsafdelingen - El-værkstedet - Blikken-
slagerværkstedet - Magasinet - Pladsen.
Kommentar: Reparationsværkstedet optræder kun i to år, nemlig 1905
og 1935 og tilsyneladende ikke som samme afdelingstype (jf. teksten).
- Betegnelsen “støberiet” omfatter både jern- og metalstøberi, også
hvor disse har været skilt i forskellige afdelinger. - Betegnelsen “cen-
trifugeværkstedet” omfatter både “ældre” og “yngre” værksted samt et
par enkelte meget små underafdelinger. - Kedelsmedeværkstedet var i
1925 og 1935 placeret på Refshaleøen, men var organisatorisk stadig
en del af maskinfabrikken. Dette fremgår af henvisninger i regnskabs-
afslutningsbøgerne. Kedelsmedeværkstedets beholdninger indgår i
analysen af kapitalapparatet i samtlige udvalgte år, men kun i den
lange kapitalserie indtil det år mellem 1915 og 1925 hvor værkstedet
blev fjernet fra Christianshavn. Først i 1943 blev kedelværkstedets
organisatoriske tilknytning til fabrikken på Christianshavn ophævet (jf.
Jan Pedersen: “Produktion og arbejdsmarked ....”, appendiks 1).
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Foruden de individuelt registrerede arbejdsmaskiner er gruppen af
faste værkttøjer undersøgt ved en noget mindre grundig, summarisk
registrering af værdien af følgende grupper: kraner - kraftmaskiner -
filebænke o.l. - transmissioner.

I de følgende tabeller anføres nogle hovedtal fra undersøgelsen der
bl.a. kan vise hvor dækkende denne er i hvert enkelt år. Det dårligste
år er 1925, hvor ca. 15% af den samlede mængde maskiner og in-
ventar ikke er dækket ind på anden måde end at de tilhørte gruppen af
faste værktøjer. Niveauet er ikke meget anderledes i 1935. Forholdet
afspejler at der i disse to seneste år er fremkommet store mængder af
meget varieret udstyr, og at det derfor både er vanskeligere og mere
ressourcekrævende at gennemføre en dækkende analyse.

Tabel appendiks 6.2.1
Maskiner og inventar på B&W’s maskinfabrik m.m. i syv ud-
valgte år, bogført værdi og fordeling på “fast” og “løst” værk-
tøj

År Kr. “Fast”, % “Løst”, %

1875  1250634 77% 23%

1885  1432048 88% 12%

1895  1700922 85% 15%

1905  3002204 91% 9%

1915  3784769 94% 6%

1925 12970185 95% 5%

1935  4024557 - -
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Tabel appendiks 6.2.2
Maskiner og inventar på B&W’s maskinfabrik m.m. i syv udvalgte
år, bogført værdi af “faste” værktøjer og fordeling på individuelt
registrerede enheder, summarisk registrerede enheder og residual

År Kr. Individuelt
registrerede
maskiner
etc., %

Kraner, kraft-
mask., file-
bænke,
transmis-
sioner, %

Residual, %

1875   963548 66% 30% 4%

1885  1254560 70% 25% 5%

1895  1446785 71% 21% 8%

1905  2732170 59% 34% 8%

1915  3551625 60% 36% 4%

1925 12372860 45% 39% 16%

1935  3965055 54% 35% 12%
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Tabel appendiks 6.2.3
Maskiner og inventar på B&W’s maskinfabrik m.m. i syv udvalgte
år, bogført værdi af summarisk registrerede enheder og fordeling
på grupper

År Kr. Kraner,
%

Kraft-
maski-
ner, %

File-
bænke
m.m., %

Trans-
missio-
ner, %

1875  288970 51% 27% 5% 18%

1885  315270 50% 28% 5% 17%

1895  309075 53% 30% 4% 13%

1905  919505 38% 56% 1% 4%

1915 1271445 52% 45% 1% 2%

1925 4804590 68% 30% 1% 1%

1935 1381006 69% 29% 1% 1%
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Appendiks 6.3
Data til illustration af prisudviklingen på drejebænke
1880-1952

Tabel appendiks 6.3.1
Drejebænke med pinolhøjde på ca. 8" (200-210 mm).
Kilder: Programannonce fra firmaet Niels Voldmester (maskinen fra
1952); kataloger fra Nielsen & Winther (øvrige maskiner)

År Type Pris,
kr.

Fastprisbereg-
net

1880 Traditionel, gammeldags
(vangelængde 3 m)

1500 2027

1912 Traditionel, gammeldags 1130 1591

1912 Traditionel, men stivere kon-
struktion

1935 2725

1912 Hurtigdrejebænk (vangelængde
3 m)

2325 3275

1912 Hurtigdrejebænk m. nortonkas-
se

2660 3746

1912 Hurtigdrejebænk m. nortonkas-
se

3125 4401

1912 Hurtigdrejebænk m. gearkasse
og nortonkasse

3575 5035

1952 Drejebænk m. gearkasse, nor-
tonkasse, 3,5 HK el-motor (kile-
remstræk) og 0,5 HK kølepum-
pemotor (vangelængde 1,5 m).
Vægt 1150 kg

13795 4393
(pr. ton:
3820)

Note: Maskinernes vangelængde varierer noget. Der er så vidt mu-
ligt anført priser for længden 2 m. Hvor længden er 1,5 m eller 3 m,
er det angivet. Prisvariationen på grund af forskel i længde er 5-
10% pr. 0,5 m.
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Tabel appendiks 6.3.2
Importerede drejebænke 1934-1939, gennemsnitstal.
Kilde: Statistisk Tabelværk V,D (udenrighandelsstatistikken)

År Styk-
vægt, kg

Pris pr.
ton

Pris pr.
ton
(fast)

Pris pr.
styk

Pris pr.
styk
(fast)

1934 790 2491 2306 1872 1733

1935 967 3043 2623 2528 2179

1936 1317 3148 2737 4248 3694

1937 2517 3631 3157 5167 4493

1938 1654 5127 4069 7563 6002

1939 1087 5108 3840 4923 3701
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Appendiks 7.1
Sammensætningen af B&W’s funktionærgruppe;
lønspredning i 1902 og 1932; statistik over mæglings-
sager

Redegørelse for kildegrundlag og fremgangsmåder bag tabellerne 7.1,
7.2 og 7.3 samt figur 7.1.

Sammensætningen af B&W’s funktionærgruppe
Tallene for 1902 hidrører fra en liste fundet i B&W’s kontraktkopibog
nr. 5 (EA), med titlen “Fortegnelse over de den 31. december 1902
hos Burmeister & Wain ansatte pensionsberettigede Funktionærer,
hvis Pensionering er overdraget til Nordisk Livsforsikrings-
Aktieselsskab....”. Der oplyses navn, stilling, alder, ansættelsestids-
punkt og årsgage. Så vidt det kan skønnes, har alle funktionærer med
undtagelse af arbejdsformænd været omfattet af ordningen. Det frem-
går af forskellige ansættelseskontrakter i samme kontraktkopibog nr. 5
(ss. 14, 22, 24, 26, 125, 162, 876, 926) at formændene var ugelønne-
de (hvor arbejdere normalt var timelønnede og funktionærer måneds-
lønnede) og at de ikke fik hverken overtidsbetaling, pension eller ad-
gang til akkord. Antallet af arbejdsformænd er skønnet med udgangs-
punkt i “Løn Statistik for Aaret 1909 for Arbejdere paa Christianshavn”
(Dansk Arbejdsgiverforenings arkiv (EA), foreninger og enkelt-
virksomheder, lønstatistik 1906-1909). Heri indgår også arbejdsfor-
mænd; det er forholdstallet mellem formænd og arbejdere der er be-
nyttet til at udøve skønnet.

Tallene for 1932 hidrører fra 1932-33: B&W’s sanering (EA), bilag 10,
liste over funktionærer i 1932. Der oplyses navn, stilling, afdeling og
årsgage. Alder og ansættelsestidspunkt er også angivet, men tegnene
er vanskelige at læse. Også arbejdsformændene indgår i listen.

Stillingsbetegnelserne er i kildematerialet mere differentierede i 1932
end i 1902 hvilket har gjort det nødvendigt at indordne visse særligt
oplyste stillingstyper under hovedtyperne. Således indgår f.eks. funkti-
onæransatte rejsemontører under arbejdsformænd, og translatører,
arkivpersonale og telefondamer indgår under assistenter.

Lønspredning i 1902 og 1932
Funktionærlønningerne fremgår af de ovennævnte kilder. Fra og med
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d. 1. sept. 1932  var månedslønnen “krisereduceret” med 5% for løn-
ninger under 4000 kr., 10%  for lønninger over 4000 kr. og 15% for de
fire direktører. Det er de normale gager der er benyttet ved opstillingen
af tabel 7.2.

Arbejdsformændenes løn i 1902 er ud fra det typiske i de nævnte kon-
trakter ansat til 2080 kr. om året, men tallet er på grund af sin usikre
karakter (det bygger på et begrænset antal nyansatte formænd) ikke
medtaget i gennemsnitsberegningerne.

Årslønnen for en smed/maskinarbejder i 1902 er sat til 1375 kr. hvilket
er en afrunding baseret på en timefortjeneste på 44 øre og 3120 ar-
bejdstimer (jf. Jørgen Peter Christensen: Lønudviklingen..., bilagsta-
bellerne 2.3 og 9.5 samt DSMF’s lønstatistik som foruden de generelle
oplysninger viser at timefortjenesten på B&W lå tæt på det almindelige
niveau i København). Årslønnen for en smed/maskinarbejder i 1932 er
sat til 4100 kr., beregnet som produktet af 164,3 øre (den gennemsnit-
lige timefortjeneste i DSMF’s københavnske afdeling 12 i oktober
kvartal 1932, jf. DSMF, lønstatistik for København) og 2496 arbejdsti-
mer.

I 1902 var der kun et par enkelte kvindelige funktionærer, og der er
ikke gjort særlige beregninger i den anledning. I 1932 var der godt 50
kvindelige funktionærer, svarende til ca. 10% af alle. Knap 15% af de
underordnede kontorfunktionærer og hele 75% af de tekniske tegnere
var kvinder; uden for disse to grupper var der næsten ingen.  Efter alt
at dømme var der ingen eller praktisk talt ingen kvindelige arbejdere i
1902. Ved erhvervstællingerne i 1925 og 1935 var nogle få kvinder
ansat ved rengøring, men ingen som almindelige produktionsarbejde-
re.

Statistik over mæglingssager
Kilden til statistikken over mæglingssager er “Sammenslutningens”
(Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustri-
en i Danmark) arkiv (EA), nærmere betegnet Registre til mæglings-
sager, ordnet særskilt for perioderne 1903-1921, 1922-1932 og 1933-
1947.

Til og med 1920 er det ikke specificeret om en mæglingssag vedrørte
den ene eller den anden afdeling på B&W. Da tabel 7.3 kun vedrører
maskinafdelingen, har det været nødvendigt for de første år at udlede
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sagens lokalisering ved hjælp af kildematerialets bemærkning om sag-
ens indhold eller oplysning om den berørte faggruppe. I en del tilfælde
har dette medført udøvelse af skøn, i et mindre antal tilfælde et usik-
kert skøn.

Sagerne er ikke kategoriseret i kilden, men betegnet ved hjælp af en
kort verbal beskrivelse; struktureringen i adskilte grupper står altså for
min egen regning. I nogle tilfælde berørte en sag flere af de opstillede
kategorier. Jeg har valgt at bestemme hver sag ud fra min subjektive
opfattelse af hvad der udgjorde dens kerne, sådan at sagerne hver
især kun optræder inden for én sagskategori. Man skal særligt be-
mærke at de sager der vedrørte arbejdsnedlæggelse og overarbejds-
vægring, ikke har nogen kategori, men er tilskrevet det stridsspørgs-
mål der lå bagved.
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Appendiks 7.2
Sammensætningen af den timelønnede arbejdskraft på
B&W i 1925 og 1935

Kilde: Originalskemaer til erhvervstællingerne (RA).

Hovedgruppen “Smede og maskinarbejdere” er i det store og hele
identisk med de arbejdere der stod i Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund, dog er også et forsvindende lille antal
kobbersmede medtaget. “Formere” omfatter alle arbejdere der i
skemaerne er opført under denne betegnelse, dvs. såvel håndformere
som maskinformere, mens kernemagere er henregnet til de ikke-
faglærte. Det samme er nittere og lignende grupper fra skibsværftet.

Kategorierne er i flere tilfælde sammenfatninger af mere specificerede
oplysninger i skemaerne, eksempelvis omfatter maskinarbejdere også
et lille antal værktøjsmagere og montører, ligesom smede kan være
både klejnsmede, kedelsmede, grovsmede eller andet. Alle tal er inkl.
lærlinge.

ÅR: 1925
STED: Christianshavn

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 8% og 92%)

1385 78%

Formere 6 0%

Elektrikere 30 2%

Tømrere og snedkere 1 0%

Andre håndværksfag 4 0%

Ufaglærte og tillærte 355 20%

I alt 1781 100%
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ÅR: 1925
STED: Teglholmen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 71% og 29%)

103 12%

Formere 206 23%

Modelsnedkere 61 7%

Elektrikere 14 2%

Ufaglærte og tillærte 502 57%

I alt 886 100%

ÅR: 1925
STED: Christianshavn og Teglholmen tilsammen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 31% og 69%)

1488 56%

Formere 212 8%

Modelsnedkere 61 2%

Elektrikere 44 2%

Tømrere og snedkere 1 0%

Andre håndværksfag 4 0%

Ufaglærte og tillærte 857 32%

I alt 2667 100%
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ÅR: 1925
STED: Refshaleøen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 78% og 22%)

574 42%

Elektrikere 48 4%

Tømrere og snedkere 150 11%

Andre håndværksfag 56 4%

Ufaglærte og tillærte 526 39%

I alt 1354 100%

ÅR: 1925
STED: B&W som helhed

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 31% og 69%)

2062 51%

Formere 212 5%

Modelsnedkere 61 2%

Elektrikere 92 2%

Tømrere og snedkere 151 4%

Andre håndværksfag 60 2%

Ufaglærte og tillærte 1383 34%

I alt 4021 100%
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ÅR: 1935
STED: Christianshavn

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 12% og 88%)

1365 84%

Elektrikere 18 1%

Tømrere og snedkere 9 1%

Andre håndværksfag 5 0%

Ufaglærte og tillærte 233 14%

I alt 1630 100%

ÅR: 1935
STED: Teglholmen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 33% og 67%)

138 14%

Formere 174 18%

Modelsnedkere 49 5%

Elektrikere 11 1%

Andre håndværksfag 1 0%

Ufaglærte og tillærte 588 61%

I alt 961 100%
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ÅR: 1935
STED: Christianshavn og Teglholmen tilsammen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 14% og 86%)

1503 58%

Formere 174 7%

Modelsnedkere 49 2%

Elektrikere 29 1%

Tømrere og snedkere 9 0%

Andre håndværksfag 6 0%

Ufaglærte og tillærte 821 32%

I alt 2591 100%

ÅR: 1935
STED: Refshaleøen

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 78% og 22%)

519 40%

Elektrikere 61 5%

Tømrere og snedkere 181 14%

Andre håndværksfag 76 6%

Ufaglærte og tillærte 474 36%

I alt 1311 100%
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ÅR: 1935
STED: B&W som helhed

GRUPPE ANTAL ANTAL, %

Smede og maskinarbejdere
(henholdsvis 31% og 69%)

2022 52%

Formere 174 5%

Modelsnedkere 49 1%

Elektrikere 90 2%

Tømrere og snedkere 190 5%

Andre håndværksfag 82 2%

Ufaglærte og tillærte 1295 33%

I alt 3902 100%
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Appendiks 8
Redegørelse for konstruktionen af de i kapitel 8 viste
tidsserier

Kapitalseriens fremkomst er beskrevet i appendiks 6.1.

Kilden til arbejdertallet er for perioden 1875-1905 Bruun: Aktieselska-
bet...., s. 92. For årene 1906-1911 er der taget udgangspunkt i de
trykte beretningers oplysninger om samlet antal ansatte. Dette tal er
herefter blevet korrigeret for funktionærandelen. Denne er sat til
11.1%, det for 1902 udfundne tal (jf. kapitel 7). For årene 1912-1915
er der taget udgangspunkt i det tal der blev opnået for 1911. Dette er
blevet multipliceret med forholdstallet mellem lønsummen i 1911 og
lønsummen i hver af årene 1912-1915, korrigeret for lønstigninger ved
hjælp af oplysninger fra DSMF’s lønstatistik. Kilden vedrørende årene
1916-1934 samt 1938 er originalskemaerne til den industrielle produk-
tionsstatistik (RA). Endelig er der for årene 1935, 1936, 1937 og 1939
blevet benyttet oplysninger fra de trykte beretninger om samlet antal
ansatte, nu korrigeret ud fra den antagelse at funktionærerne udgjorde
13%.

Serien over værditilvækst eller netto-output inddrager i princippet pen-
gestrømme af enhver art, dog med undtagelse af materialer og halv-
fabrikata: arbejdsløn, driftsomkostninger i produktionen samt “fortje-
neste”.

Arbejdsløn er for perioden 1905-1939 dokumenteret i de trykte beret-
ninger og for tiden 1875-1933 i hovedbøgerne, for de sidstnævnte
datas vedkommende fordelt på et større eller mindre antal afdelinger.
Tilvejebringelsen af en fælles serie er sket på følgende måde: Først
har jeg sammenlignet de to serier i de år der dækkes af dem begge.
Dette viste en betydelig overensstemmelse mellem dem. Enkelte år
med større afvigelser kunne forklares ved at der i hovedbogen mang-
lede oplysninger om støberiet eller om de øgede lønudgifter efter er-
hvervelsen af Københavns Flydedok. Med korrektion for disse forhold
kunne der konstateres en gennemsnitlig indbyrdes afvigelse på 3,7%
der måske skyldes divergerende praksis mht. hvor stor en del af fir-
maets samlede lønudgifter der i de to kilder blev registreret som ar-
bejdsløn. Eftersom det er umuligt reelt at fastslå forskellens årsager,
har jeg tilrettelagt den endelige serie som et kompromis mellem de to
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serier i kilderne, naturligvis fortsat korrigeret for de nævnte tilfælde af
mangelfulde oplysninger vedr. støberi m.m. For de år i begyndelsen og
slutningen af perioden hvor kun en af kildeserierne findes, har jeg
lavet kompromiset ved hjælp af en supplerende ‘skyggeserie’, belig-
gende få procent over eller under den eksisterende serie, svarende til
forskellen i de år for hvilke begge serier foreligger. Den konstruerede
serie vedrørende arbejdsløn kan med andre ord betragtes som retvi-
sende inden for en tolerance af +/- 2%.

Kategorien “fortjeneste” er for hele perioden dokumenteret i de trykte
årsregnskaber. Den betegner firmaets indtjening efter fradrag af di-
rekte og indirekte produktionsomkostninger. Efter yderligere fradrag af
administrationsomkostninger (i hovedsagen lønninger) samt kapital-
udgifter som renter og ejendomsudgifter fremkommer “overskuddet”,
der fordeles på udbytter, tantiemer og diverse henlæggelser. Jeg har
valgt kun at fradrage administrationsomkostningerne og at henføre
disse til kategorien “løn” sammen med arbejdslønnen (se teksten),
mens den øvrige del af fortjenesten bibeholdes uforandret, som et
groft udtryk for kapitalens faktorindkomst, foruden naturligvis som
komponent i opgørelsen af værditilvæksten. En nærmere analyse af
kapitalindkomstens anvendelse, i særdeleshed dens fordeling på selv-
vedligeholdelse, nyinvestering og bortledning fra firmaet (udbytter) ville
have været interessant, men også krævende, bl.a. i kraft af nødven-
digheden af at inddrage de finansielle forhold. En sådan analyse er
derfor ikke søgt gennemført.

Driftsudgifterne blev for årene 1895-1931 rapporteret til det statslige
undersøgelsesudvalg før firmaets sanering i 1933. (1932-33: B&W’s
sanering (EA), ark mærket nr. 5) I løbet af denne tid udviklede de sig
meget regelmæssigt, svagt stigende i forhold til de øvrige poster.
Denne tendens er ekstrapoleret bagud og fremad for at komplettere
serien. Der er mest tale om værkstedsdriftsudgifter. Udgifterne til byg-
ningsvedligeholdelse og til fælles administration er trukket fra, af frygt
for at overlappe med udgifterne under “fortjeneste”, men det drejer sig
kun om få procent af det samlede beløb. Der er formentlig nogen over-
lapning mellem drift og løn. På den anden side er det også driftsud-
gifterne der dækker over fremmede firmaers serviceydelser o.l. til
B&W, ligesom de rummer udgifter til vedligeholdelsen af kapitalvær-
dien som ikke findes under hverken henlæggelser eller afskrivninger
(jf. teksten).
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Nogle hefter, bl.a. bevaret på Det kongelige Biblioteks småtrykssam-
ling, med titlen Reglement for Kontering af Værkstedsudgifterne paa
Fabriken paa Christanshavn.... (1902 og senere udgaver), giver et
indtryk af udgifternes mangfoldighed. Selv om delserien vedrørende
driften måske puster den absolutte størrelse af hvert års output lidt
mere op end godt er, synes den så vigtig for forståelsen af sammen-
sætningen af faktorerne bag værdiskabelsen i firmaet at den dårligt
kan undværes. En alternativ beregning hvor driftsudgifterne slet ikke
medregnes, reducerer den gennemsnitlige årlige vækst i output fra
4,8% til 4,5%. Hvis man medtager driftsudgifterne som det halve af
den beregnede værdi, bliver vækstraten 4,7%. Hensynet til billedet af
værditilvækstens fordeling har altså ikke nævneværdige negative kon-
sekvenser for et korrekt billede af udviklingen i værditilvækstens stør-
relse.
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Arkivmateriale:

Statens Erhvervshistoriske Arkiv (EA)

A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri

1874-1883: Maskintegnestuen I-II (2 bd. m. tegningskopier, ikke i
registraturen)

1847-1939: Hovedbøger (ikke alle i registraturen)
1873-1906: Aktieprotokol nr. 1-1998
1872-1939: Regnskabsafslutningsbøger
1933-1956: Afskrivninger

1933: Rapporter til brug for undersøgelsesudvalget vedr. B&W
1932-1933: B&W’s sanering
1884-1893: Kontraktbog nr. 2 (kopibog)

  1903-1906: Kontraktbog nr. 5 (kopibog)
u.å.: Dieselmotorregister 1a-4597

   1857-1928: Register for kontrakter og overenskomster
   1912-1967: Licenskontrakter med virksomheder i Norden
   1919-1942: Specificerede regnskabsopgørelser på skibsmotoranlæg

til Helsingør og Nakskov skibsværfter
   1926-1936: Patentsager
   1933-1940: Bestyrelsesmøder
   1935-1953: Rapporter vedr. diverse rejser og foredrag
   1934-1953: Diverse memoranda og rapporter

Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og
Metalindustrien i Danmark

Registre til mæglingssager (forskellige registre og
kartoteker)
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Landsarkivet for Sjælland m.m. (LA)

Københavns Brandforsikring, vurderingsforretninger
over ejendomme, Christianshavns kvarter

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA)

Nationalmuseets industri-, håndværker- og arbejderun-
dersøgelser, gruppen smede og maskinarbejdere.
Erindringer indsamlet i 1950’erne, kopier af originalma-
nuskripterne
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Technological Development in Mechanical Engine-
ering: Burmeister & Wain 1875-1939 (summary)

From one single case, the large Copenhagen enginebuilder Burmeister &
Wain (B&W), it is attempted to demonstrate some essential historical features
of mechanical engineering. The principal subject is technology: products and
processes, - yet analyzed within an economic and institutional framework. It
is of course a history of change and development, but particular attention is
given to the underlying continuous tendencies and even constant elements.
Showing the more conspicuous transformations of society, it is claimed, is not
a full statement of the nature of the same society, - not even if there is actually
an accelerated rhythm of change.    

B&W was established in 1843. It specialized in steam engines and later, from
1872 as a joint stock company, diversified its activities into shipbuilding and
cream separators. In 1898 it embarked on its most successful enterprise: the
manufacture of diesel engines. From 1912, after the launching of M/S “Selan-
dia”, B&W developed into one of the world’s leading enginebuilders, now
almost exclusively specializing in large diesel installations, primarily for
ships. The activities continued to include a major shipyard, besides supplying
engines to all other major Danish yards and running an extensive international
licensing business.

The steam and diesel engines as well as the separator were all examples of
highly important technology, the steam engine even a true ‘macro invention’.
Though already quite old and widely diffused it did not really reach a stage of
technological maturity until late in the second half of the nineteenth century.
The other two products were fresh innovations when B&W took up their
manufacture. For all three of them, the importance of incremental innovation
was clear. Changing design could be small improvements or more fundamen-
tal modifications. The relative prices of the products were very much lowe-
red; reductions on a scale of 50% or even more occurred, over periods of
about 20 years. Various parameters of overall product performance, such as
space requirements, fuel consumption and operating and maintenance costs,
would show important improvements too. At times the process of price re-
duction was supported by new tools and procedures. The investigation sup-
ports the notion that a good deal of general economic growth is due to machi-
ne-embodied technological change.
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On the input side relative prices of real capital seem to have been more stable.
Indeed, with the introduction of a new generation of high quality machine
tools there was a marked tendency for prices to rise in this field. Technical
performance was improved simultaneously, however, staving off decreasing
returns. On the contrary, the years witnessed a continuous deepening of capi-
tal and significant gains in both labor and total factor productivity.

Other factors than embodied technological change were active. International
and national standardization of basic technical components and of the proper
methodology when fitting mechanical items, together with more detailed and
specific drawings and new techniques of measurement, were examples of new
technical ‘software’, that could not be defined unequivocally as either organi-
zation, knowledge or tools. These changes, together with a new system of
industrial relations, induced a shift in the composition of salaried employees,
with more engineers at the relative expense of workshop supervisors. In the
main part of the labor force there was a tendency for the small share of
unskilled and semi-skilled workers to go up, yet not on a significant scale.

During the first phase of industrialization a mixture of stern, but well intended
paternalism in some employers and reckless profit-seeking in others was a
peculiar feature of industrial relations. From this authority-based regime the
Danish labor market evolved into a highly institutionalized environment.
About 1900 the impact of still better organized labor was felt, and employers
ended up signing union contracts. In the metal industries contracts included
the obligation of both parties to negotiate any specific local issue that might
arise. Workers obliged themselves to abstain from strikes except when settle-
ment of long term national contracts could not be reached directly. An exi-
sting tradition of piecework was transformed into a productivity enhancing
wage system, influenced by workers, but also allowing for the use of certain
managerial techniques that might be characterized as ‘soft’ taylorism. The
evidence from B&W indicates that these cooperative relations between ma-
nagement and workers were indeed an important compromise between con-
flicting social and economic interests, but also that they were not, at least in
the period in question, based on a truly cooperative spirit.

The official ‘company culture’, emerging visibly in the thirties, only en-
compassed white collar workers. Management showed more modern and
democratic attitudes in many respects, but at the same time succesfully pre-
vented its white collar employees from forming or joining authentic trade
unions, a strategy by which blue collar workers, since the turn of the century,
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had very much improved their relative earnings, vis-à-vis clerks, supervisors
and drawing office staff. Since blue collar workers were always the
overwhelming majority, this did not, however, drastically change labor’s
share in company revenues.

The general conclusion of the investigation is that a number of elementary
technological elements: specific types of machine parts, construction prin-
ciples, types of machine tools, technical procedures etc., do not only form an
important background for technological change, but lie at the very heart of it.
In shorthand notation, the history of mechanical engineering may be concei-
ved of in terms of diffusion as well as of transformation.  The theory of
‘technological convergence’ (N. Rosenberg) does not only apply across bran-
ches of industry, but also across a couple of centuries of industrial society.
Still wider applications have been found for a set of techniques that have part
of their roots back in ancient history, but were only made into a coherent
structure in the course of the industrial revolution. The interpretation is thus
deterministic: People, be they individualistic entrepreneurs or closed ranks of
social groups, shape their local environment, but do not have any significant
independent influence on the broader trend of technological development.
The latter, considered as a series of phenomena, is certainly made up by a
multitude of mostly small local contributions. Still, the general history of
mechanical engineering, as practical technology and as engine of economic
growth, is better perceived as a development of structures than as an unfol-
ding of events.




