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Industriarkæologi og kulturarv
Af Morten Pedersen og Caspar Jørgensen
(specialkonsulent Kulturarvsstyrelsen)

Det gav anledning til megen debat, da indgangen til Euston Station 
i London blev nedrevet i 1962. Netop i den periode, hvor England 
endegyldigt havde mistet sin frontposition, var der behov for at hu-
ske fordums industrielle storhed. Euston Arch faldt, men til gengæld 
voksede interessen for industriens fysiske spor i landskabet med flere 
bevaringsinitiativer og oprettelsen af universitets-lærestole i sit køl-
vand. I 1970’erne spredte entusiasmen sig til Europa. Sverige fik flere 
hundrede arbejdslivsmuseer og verdens første professorat i industri-
arkæologi. 
 Men i Danmark kom bølgen ikke meget længere end til dele af 
universitetsverdenen og fagbevægelsen. Der blev oprettet et lille antal 
museer som Arbejdermuseet, Industrimuseet i Horsens og Godthåb 
Hammerværk, men med relativt små budgetter og deraf følgende 
begrænset gennemslagskraft. For endnu i 1980’erne og 1990’erne 
blokerede billedet af den pløjende bonde og den firelængede gård 
som det danskeste af alt. Et billede, som let kan spores tilbage til 
industrialiseringens indtog i Danmark. I 1843, da englænderen og 
maskinfabrikanten James Nasmyth tog på forretningsrejse omkring 
Østersøen, så han på jern- og kobberminer, maskinværksteder og fa-
brikker i Sverige, mens det var Oldnordisk Museum og Rosenborg 
foruden den renlige og venlige bondebefolkning, han hæftede sig ved 
i Danmark. Og så sent som ved PH’s Danmarks Film fra 1935 fandt 
Politikens anmelder: ”Alle disse kedsommelige kraner, ensformige 
telefontråde, skønhedsforladte lysmaster, hæslige vindmotorer og 
pulsende lokomotiver [det] er ikke Danmark”. 
 Men billedet er – et billede. For Danmark er lige så meget en in-
dustrination, som landene omkring os. Ser man på folketællingernes 
oplysninger om erhvervsfordelingen, er det tydeligt, at industrien be-
gyndte at ændre samfundet fra 1840 med det resultat, at landbruget 
i 1890 beskæftigede under halvdelen af befolkningen. Fra 1890’erne 
og frem til 1970 fremstår Danmark som et industrisamfund, og i 
1960’erne nåede andelen af befolkningen der var beskæftiget inden-
for håndværk og industri 42%. I Sverige var andelen 45%. 
 Derfor er det da heller ikke overraskende, at der findes alterna-
tiver til landbrugsdiskursen. Et eksempel er Den nordiske Industri-, 
Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888, hvor N. Malm-
gren udsendte Danmarks Industrielle Etablissementer. Her kunne 
man i forordet læse, at tidligere tiders klostre og borge var blevet 
afløst af ”Industriens – alias arbejdets borge med deres himmelstræ-
bende, røgspyende skorstene”. Og at ”den fødte adel var blevet afløst 
af arbejdets adel”. Men det har primært været industrien selv, der har 
tegnet det billede, og uden den helt store gennemslagskraft. Endnu 
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i 1948 måtte den senere departementschef Erik Ib Schmidt sande, 
hvor vanskeligt det var ved internationale forhandlinger at overbevise 
deltagerne om, at Danmark ikke var et landbrugsland.
 I dag har en del af forskningen imidlertid frigjort sig fra den 
nationalromantiske bondefiksering. Det har banet vejen for under-
søgelser af det danske industrilandskab, og resultatet er ny viden om 
de sidste 200 års historie og om de faktorer, der bestemmer det indu-
strielle miljøs opbygning. Nordjyllands Historiske Museum har taget 
aktivt del i arbejdet. Blandt andet har denne artikels forfattere sam-
arbejdet om udarbejdelsen af en række publikationer, der både for-
midler undersøgelser af enkelttemaer og samler trådene fra de senere 
års forskning til et nyt helhedsbillede af forandringerne i industriens 
landskaber – og deres forhold til den generelle samfundsudvikling.

Tuschtegning fra Dansk 
Eternit Fabrik engang 
i 1950’erne. Selv i in-

dustriens markedsføring 
af egne materialer blev 

opfattelsen af Danmark 
som et landbrugssamfund 

til tider vedligeholdt. 
Kunstneren er ukendt.
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Forandringer i industriens landskaber er en del af den teknologi-
ske udvikling, der består af andet og mere end nye maskiner. En del 
af den teknologiske udvikling er nemlig også fremkomsten af nye 
principper for produktionens organisering, der af og til finder vej 
til andre dele af industrien – og til samfundet i øvrigt. I nutidens 
lean-gennemsyrede samfund er arven fra Fords gennemrationelle og 
planlagte samlebåndsfabrikker fra begyndelsen af 1900-tallet helt 
tydelig. Eksemplet peger samtidig på, hvordan nogle innovationer 
er mere indflydelsesrige end andre, og det har fået især økonomiske 
historikere til at arbejde med teorier om tekno-økonomiske paradig-
mer adskilt af teknologiske revolutioner. 
 Med de senere års forskning begynder vi at få et samlet billede af, 
hvordan forandringerne i industriens landskaber er en central del af 
disse bølger af nyskabelser, når de skyller over den industrialiserede 
verden. Samtidig hører det med til billedet, at den teknologiske ud-
vikling til alle tider indgår i – og er forudsat af – en bred kontekst, 
hvori kulturelt betingede skemaer eller synsmåder spiller en afgøren-
de rolle. Som ved så megen anden materiel kultur slår de funktionelle 
forklaringer langt fra til alene.
 Lige nu peger forskningsresultaterne på fire epoker, startende 
med den industrielle revolution, der kom til Danmark 1770-1840 
dog uden at få samme gennemslagskraft som i England. Men også 
i Danmark affødte udnyttelsen af landets vandløb som kraftkilde 
etableringen af en række langstrakte industrilandskaber med mølle-
damme som perler på en snor. Man benyttede ofte kendte bygnings-
typer, især etagebygninger som gjorde det muligt at fordele kraften 
fra vandhjulet ud til mange maskiner, samtidig med at formændene 
bedre kunne holde opsyn med arbejderne. Værkerne langs Mølleåen 
er et eksempel. 
 I dampens og jernbanens tid (1840-1890) blev fabrikkerne større, 
og med dampkraften kunne de flytte ind til byerne, især København. 
Men de traditionelle tankegange havde fortsat stor indflydelse. De 
nye brokvarterer blev på mange måder en gentagelse af bebyggel-
sen i den indre by med dens blanding af beboelse og erhverv. Man 
genbrugte stadig gamle bygningstyper og traditionelle skemaer, når 
de skulle placeres i forhold til hinanden. For eksempel er Rud. Ras-
mussen Snedkeri på Nørrebro ikke meget forskelligt fra en ældre 
købstadsgård, bygningerne er bare større. Og brygger Jacobsen ind-
rettede Carlsberg med gårdspladser, driftsbygninger, folkebygninger, 
hovedbygning og have. Det var som ethvert andet patriarkalsk op-
bygget herregårdsanlæg. 
 Et andet udslag af de kulturelle normer slog igennem ved den 
danske sukkerindustri, hvor en nær sammentænkning med det na-
tionale udtryktes ved bygningernes arkitektur. Sukkerfabrikkerne 
blev etableret dels af lokale bønder, dels af det Tietgen-grundlagte 
aktieselskab De Danske Sukkerfabrikker. Og hvor de lokale projek-
ter købte færdige pakkeløsninger i Tyskland, som sukkerfabrikken 
Lolland i Holeby, havde DDS muskler og vilje til at udvikle en helt 
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ny måde at organisere sukkerfabrikker på – og til at anvende nogle af 
tidens førende arkitekter. Det var passende for Tietgens strategi om 
dansk monopol på den måde at signalere sit eget industrielle ’danske 
brand’.
 Med stålet, elektricitetens og sværindustriens tid (1890-1950) 
påbegyndte industrien for alvor en frigørelse fra de traditionelle 
planskemaer. Nu blev normen en grundig forudgående planlægning, 
hvor fabrikslandskaberne indrettedes rationelt efter produktionsflo-
wet. Det var et udslag af naturvidenskabens og ingeniørernes vok-
sende betydning. Resultatet kan blandt andet studeres ved Aalborgs 
cementindustri. Aalborg-fabrikkerne, der stod i tæt forbindelse med 
F.L. Smidth, blev teknologisk førende på sit område. På Aalborg 
Portland blev den nye teknik afprøvet og derefter eksporteret. Udvik-
lingen 1890-1910 gik så hurtigt, at den første generation bygninger 
blev nedrivningsklare på under fem år. I stedet udviklede ingeniører-
ne et system af store fleksible haller. Samtidig begyndte planlæggerne 
i storbykommunerne at udlægge særlige industrikvarterer, gerne tæt 
på havne og jernbanelinjer, således at boliger og industri blev holdt 
adskilt. 
 Portlands haller var en tydelig forløber for olie-, bil og massepro-
duktionens tid (1950-70), hvor planlægning blev det helt store man-
tra – i industrien som i det øvrige samfund. Umiddelbart efter krigs-
slutningen berettede en delegation af danske arkitekter og ingeniører 
fra en studietur i USA, hvordan man i velplanlagte industriområder 
benyttede sig af kæmpemæssige én-etages fladebygninger, hvor sam-
lebåndene kunne opstilles og rokeres rundt efter behov. Den model 
kom også til at dominere det danske landskab, hvor den blev anset 
for et smukt ideal. Eksempler er Lindø med ’samlebåndsproduktion’ 
i en ny skala og Danfoss, hvor den ene fladebygning efter den an-
den skød op omkring fædrenegården, hvor produktionen begyndte. 
I begge tilfælde blev der opført særskilte boligområder. Til tider blev 
étplansbygningerne endda brugt, hvor det ikke var nødvendigt. De 
blev en stil, der også slog igennem i de mange nye parcelhuskvarte-
rers étplanshuse. Industriens måde at indrette sig på blev efterlignet 
i det øvrige samfund.
 Spørgsmålet er så, hvad der karakteriserer industrilandskaberne 
i dag. Til tider kan man få det indtryk, at al produktion er flyttet til 
fjernøsten. Rigtigt er det, at mange havneområder og andre ældre 
industrikvarterer er tømt for industri, der i flere tilfælde er erstattet af 
boliger og serviceerhverv. Blandt planlæggere er målet ikke længere 
at holde erhverv og boliger adskilt, men tværtimod at blande funk-
tionerne for at skabe mere liv. Men der brygges fortsat øl i Fredericia, 
selvom der ikke er mange bryggeriarbejdere. I det hele taget præger 
industrien fortsat bebyggelsen, ikke mindst langs motorvejene. Men 
karakteristisk nok er tiden, der er tættest på, også tiden, hvor det er 
vanskeligst at etablere overblik. Det vil derfor være oplagt i fremtiden 
at forfølge spørgsmålet om, hvor meget man i grunden har fjernet sig 
fra de foregående perioders metoder.
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 Meget tyder på, at det væsentligste nye ved perioden efter 1970 
skal findes på det mentale plan. Synet på industrien og dens landska-
ber er et helt andet i dag, hvor betegnelsen ’industrisamfund’ opfattes 
som noget, der har passeret. Et af de områder, hvor den forandring 
finder et samlet udtryk, er i den fysiske kulturarv, der er resultatet 
af de mange genanvendelser af industriområder til nye formål. Her 
vælges der konstant mellem forskellige aspekter af fortiden, når det 
afgøres, hvad der skal stå, og hvad der skal væk. Forholdet til fortiden 
materialiseres på den måde, og det er en proces, der er nært forbun-
det med en helt ny opfattelse af, hvad der er en ’rigtig’ arbejdsplads 
med ’virkelige’ produkter. Det maskuline arbejderideal er erstattet af 
værdier som entrepreneurship og især kreativitet. I den proces har 
et ambivalent forhold til den industrielle kulturarv især fundet afløb 
ved genanvendelser, der har fremhævet de forladte industrianlægs 
forfald. De rustende konstruktioner, der gradvist tilbageerobres af 
naturen. Et forfald, der både signalerer sorg over en forsvunden sam-
fundsform og lettelse og tro på netop, at epoken er overstået. Hope 
and Rust!
 Denne domesticering har især været studeret ved de store om-
dannelser i det tyske Ruhr og det svenske Bergslagen. Men det står 
stadig åbent, hvordan vi i Danmark prioriterer i vores industrielle 
fortid. Er det for eksempel negligeringen af industrien i det danske 
selvbillede, der endnu engang udløses, når landets mange industri-
havne i disse år i hastigt tempo fjernes til fordel for kontorer og bo-
liger?
 Ønsker du at studere museets arbejde med industriens landska-
ber nærmere, er det muligt i en række publikationer, der alle er til salg 
i museets butik i Algade.
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