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Til hundredársdagen den 1. Januar 1950 for Det statistiske Bureaus
oprettelse udsendes det hermed foreliggende bidrag til den officielle
statistiks historie i Danmark.
Det ledende synspunkt har været i store track at beskrive de krav
fra statsmagt og erhvervsliv, der har vret baggrunden for og indeholdt
bevæggrundene til statistikens opbygning gennem tiden. Nogen systematisk behandling af statistikens forskellige omrader er ikke tilstræbt og
havde heller næppe været mulig at gennemfere ud fra det valgte synspunkt. Den efterfolgende oversigt indeholder derfor ikke nogen rede gerelse for dansk statistiks tilstand og tekniske indretning til forskellige
tidspunkter. Herom henvises til de i foranstáende litteraturfortegnelse
anferte skrifter. Det er dog hensigten i foráret 1950 som et særligt hefte
at udsende en oversigt, svarende til disse skrifter, indeholdende en redegerelse for den under Departementet henlagte statistik.
Uanset, at anledningen til udarbejdelsen af nmrvrende hefte har
været ensket om at mindes Det statistiske Bureau's oprettelse i 1850,
har den linie, man har fulgt for den efterfolgende fremstilling, gjort det
naturligt at gá tilbage til den forste danske folketælling i 1769 og behandle perioden fra dette tidspunkt op til yore dage som en helhed.
A l'occasion du centenaire de la fondation du bureau royal des statistiques
du Danemark (»Det statistiske Bureau«), centenaire qui aura lieu le premier
janvier 1950, le Département a élaboré la présente étude se rapportant à
l'histoire de la statistique officielle du Danemark.
Le point de vue dominant a été de décrire en grands traits les exigences
de l'État et de la vie économique lesquelles ont été la base et les motifs de
l'organisation de la statistique à travers les temps. Un traitement systématique
des différents domaines de la statistique n'a pas été envisagé, et d'ailleurs il
eut été à peine possible de le réaliser du point de vue choisi. Par conséquent
l'aperçu suivant ne contient aucun exposé de l'état et du mécanisme de la
statistique danoise à différentes époques. A ce sujet nous renvoyons aux écrites
indiqués dans la bibliographie précitée. Pourtant nous avons en vue de publier au
printemps de 1960 dans une livraison particulière, un aperçu correspondant à ces
écrits et renfermant un exposé sur les statistiques actuelles du Département.
Sans tenir compte du fait que le motif de la rédaction de cette publication
a été Je désir de commémorer la fondation du bureau royal des statistiques
du Danemark dans l'année de 1850, la ligne que l'on a suivie dans l'exposé
suivant a rendu naturel de traiter la période comme un ensemble, à partir
du premier recensement de la population danoise, c'est à dire à partir du
1769, jusqu'à nos jours.

Det statistiske Departement, i december 1949.

Einar Cohn.
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1. Indledning.

I de snart 200 ár, der er forlobet siden den forste folket elling
her i landet fandt sted den 15. august 1769, er den administrative
ramme om Danmarks statistik ændret fra tid til anden. Men i det
lange perspektiv fra nutidens synspunkt trader den betydning,
landets okonomiske udvikling og den voksende politiske frihed har

haft for statistikens udvikling, dog langt stærkere frem end andringerne i statistikens administrative opbygning.
Departementet har desuagtet fundet det naturligt gennem den
folgende redegorelse for nogle hovedtrak i dansk statistiks udvikling
siden 1769 at mindes den nydannelse, der indfortes ved, at »Det
statistiske Bureau« ved kgl. resolution af 1. december 1849 oprettedes
og trhdte i virksomhed fra 1. januar 1850. Thi herved opnáedes, at
centraliseringen af statistiken i principet blev fastlagt, og at den
institution, hvem det statistiske arbejde páhvilede, fik en sá vidt
uafh engig stilling, at dansk statistik med farm ressortstridigheder
og under lettere administrative betingelser end mange andre landes
har kunnet arbejde i takt med de skiftende og stigende krav, samfundet har stillet.
2.

Fra 1769 til 1850.

En skriftlig begrundelse for iværksættelse af folketællingen 1769
synes ikke at foreligge. Efter mundtlig foredrag for kongen af late
deputeret i Rentekammeret pálagdes det i al korthed stiftamtmænd
og biskopper at foranstalte de af Rentekammeret udarbejdede skemaer
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udfyldtl). Men fra datidens dreftelser om reformer til velstands fremme
vides det, hvor megen vegt der lagdes pá befolkningens forogelse.
Det var mangelen pá arbejdskraft pá landet, der havde ward ársagen
til Stavnsbándets indferelse«) i 1733, og det var den i det folgende
halve arhundrede voksende overbevisning om, at frie forhold ville
bringe stigende velstand og stone folkemengde, der medforte Stavnsbándets leaning i 1788. En af tidens forfattere hevdede, at da arbejdet
var kilden til nationernes rigdom, gjaldt det om at foroge arbejdernes,
menneskenes antal; en stor befolkning var derfor et ubetinget godei).
Under de lange droftelser fra Stavnsbándets indforelse til dets
loaning om landbrugets og forovrigt ogsá de andre erhvervs fremme
var det naturligt nok, at regeringen under alle omstendigheder gennem kendskab til befolkningens storrelse og dens fordeling pá de
enkelte erhverv onskede at skaffe sig viden om det egentlige grundlag
for rigets okonomiske struktur. Men lste deputeret har, da han forelagde sagen, ogsá haft andre formal med folketellingen. Da der senere
efter dennes afholdelse opstod sporgsmál om samling og bearbejdelse
af de indkomne skemaer, indstillede Rentekammeret til Kongen, at
dette arbejde overdroges en enkelt mand, v. Oeder, der pá trembledende made havde deltaget i droftelserne om bondens frigorelse. I
denne indstilling af 9. april 1770 hedder det, at »hensigten med de efter
allernádigst befaling over folketallet i Eders Majestets riger og lande
indhentede og endnu forventende tabeller ej alene er til historisk
kundskab, men og til deraf, efter classification af stenderne, at kunne
uddrage visse, til statens og det almene bedste henhorende, efterretninger, sásom fabriksvesenet, udskrivningen til land- og somiliteretaterne, ved skatters pábud, tontiners og enkekassers indrettelse m. m.«.
Selvom denne indstilling aldrig, og tellingens resultater forst
langt senere, kom til offentlighedens kundskab, havde sammenblandingen med skatter og udskrivning dog af befolkningen veret felt
1)
2)
8)

Folket nllingstabelværket 1890, S. I.
V. Falbe Hansen: Stavnsbaandslosningen og Landboreformerne I, S. 120.
V. Justi citeret af Falbe Hansen, 1. c. S. 53.
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som en nærliggende trusel, og det viste sig da ogsá, at folketællingens

tal for mood var páfaldende lille, sels nár hensyn toges til, at milit erpersoner ikke omfattedes af taellingen. Hertil kom, at der fá Ar forinden var pálagt en kopskat, hvorfor »den frygt1), som almuen naerede
for, at folket ellingen skulle vere forlober for nye skattepálaeg, uden al
tvivl har haft tilfolge, at ikke fá familief adre har angivet deres familie
mindre, end den virkelig var«. I sine bemarkninger til tabellerne2)
fremhæver v. Oeder, at det i sá henseende var uheldigt, at tællingen
blev afholdt midtsommers, da mange, navnlig sofarende, naturligt
var borte fra deres hjem midlertidigt, uden at skemaet tilstrekkeligt
klart krævede oplysning herom.
En af statistikens sturste vanskeligheder, nemlig de adspurgtes
frygt for, at meddelte oplysninger skai blive anvendt imod dem sels,
viser sig sáledes ogsá her. I Rentekammerets forestilling3) til Kongen af
13. marts 1787, der meget indgaende logger planen for den veste
folketelling af 1. juli 1787, henstilles det da ogsá, at der »gennem Deres
Majestets Danske Cancellie matte udgáe et rescript, hvorudi tillige
kunne indrykkes ei alene det fornodne til at forekomme fordomme
mod denne foranstaltning, men og de for tællingen tienlig eragtede
forholds regler o. s. v.«. Cancelliet fulgte ganske Rentekammerets plan leggelse men undlod at fremsette nogen udtalelse til »at forekomme
fordomme« mod tællingen, máske udfra den betragtning, at disse
fordomme, der er sá gaols som menneskenes historie»), snarere bliver
vakt end beroligede ved erkleringer. I hvert fald kan man vel nu,
200 Ar senere sige, at det ferst er den fra alle sider inden for administrationen erkendte nodvendighed af at holde oplysninger til statistisk
brug og til skatteopkrevning o. 1 skarpt adskilte, der sammen med
offentlighedens behov for og interesse i de statistiske resultater har
overvundet fordommene.
Folketællingstabelværket 1890, S. II.
i V. A. Heinze: Sammlungen zur Geschichte und Statswissenschaft, I, Göttingen 1789.
2) Folketællingstabelværket 1890, S. VI.
4) Jfr. Den anden Samuels bog, kap. 24 om Kong Davids mandtal.
1)

') Offentliggjort
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Formálet med folketallingen of 1787 angives i den nevnte indstilling fra Rentekammeret kort at were det, at »f noie underretning om folkemengdens tilstand paa ethvert sted til veiledelse udi
de dermed forbundne adskillige nyttige indretninger og foranstaltfinger«. Man fortsetter sáledes linjen fra 1769, og pá et afgorende
punkt, nemlig offentliggorelsen, er behandlingen af de to tmllinger
ogsä den samme. Ingen af dem er offentliggjort af administrationen.
Brudstykker af 1769-tellingen fremkom i magasiner 1773-74 og mere
fuldstmndige oplysninger i 1786 i 2det bind af »Materialien') zur
Statistik der dänischen Staaten«. Forst i 1789 fremkom v. Oeders
detaillerede redegorelse; i Det kgl. Biblioteks exemplar af bogen
findes v. Oeders egenhendigt skrevne tak til Kronprinsen for tilladelse
til offentliggorelsen, og man kan vel deraf slutte, at de tidligere offentliggorelser skyldes piratvirksomhed. I fortalen til sin bog taler v. Oeder
om, at oplysningerne i »Materialien« er meddelt »von zwar mir wohl
wollenden, aber mir ganz unbekannten Männern«, og i fortalen til
»Materialien« siger udgiveren, at med hensyn til ejendomsretten til
folketallene 1769 er han »nicht ganz ohne Gewissensscrupel«. Hans
korrespondent har nemlig erhvervet tabellerne ph en auktion i Kobenhavn. I fortalen til 3die bind af »Materialien« (1791) hedder det,
at nu kender udgiveren forfatteren, den oldenborgske stiftamtmand
v. Oeder, der har gjort sig fortjent ved sit skrift om bondens frihed,
ved sit arbejde med folketmllingen 1769 og med beregning af indskud
i enkekassen, men som dog efter Struenseetiden blev forsat til Oldenburg.
Regeringens undladen af seiv at offentliggore folketallingsresultaterne har ikke blot medfort donne murkelige strid, men ogsá, at
de pá de forskellige steder offentliggjorte tal, der allerede pá grund
of manglerne ved tellingen var usikre nok, viser vmsentlige forskelligheder. Alligevel blev heller ikke 1787- taellingen offentliggjort. Da den
mand, H. P. v. Eggers, sekreter i det kgl. tyske Cancelli, hvem det
blev overdraget at bearbejde tellingen, i 1798 indleverede de sidste
') Jfr. Folketællingstabelværket 1890, S. III.
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tabeller, indstillede Rentekammeret ham til en godtgorelse, som god kendtes ved kgl. res. of 27. juni 1798. I sin indstilling havde Rente kammeret betonet, at det kunne sore nyttigt, at tabellerne blev udgivne
i trykken, og forbeholdt sig senere at komme med forslag heroin').
Et sádant forslag fremkom dog ikke, og tabellerne er aldrig trykt,
bortset fra et summarisk uddrag, foretaget of v. Eggers og offentliggjort i I. F. W. Schlegel: Statistisk Beskrivelse, 1796. Tre usadvanligt
smukt skrevne og opstillede oversigter over folkemengden i landets
hoveddele er i facsimile gengivet i Statistisk Tabelvark, VA, 5,
Befolkningsforholdene i Danmark i det 19. Aarhundrede. Forst den
naste folketalling, der blev foretaget i 1801, blev trykt pá regeringens

foranstaltning.
Omend de omtalte bestrebelser for at kunne meddele folketallingens resultater i videnskabelige publikationer vidner om, at der i
videnskabsmandenes kreds var stor interesse for tallene, findes der dog
ogsá exempler pá, at der indenfor denne kreds fandtes personer, der
har delt enevaldens opfattelse af, at sadanne oplysninger burde formenes offentligheden. En of datidens forfattere2) skriver sáledes:
»Jeg troy, man kunne billig sporge, om det er mere tilladeligt for en
lard mand at angive i sine skrifter, hvor mange folk et land haver,
end at angive, hvor mange kanoner der findes i en gr ensefastning«.
Men nár Kronprinsen i 1789 gav v. Oeder tilladelse til at offentliggore
1769- tallingen, og nár resultaterne of 1787- tellingen, omend kun i
hovedtrek, kunne offentliggores of Schlegel i 1796, er det udtryk for,
at regeringen var i fard med at slakke pá hemmeligholdelsen. Dette
hang bl. a. sammen med, at administrationen under sit arbejde for
fremme of landets okonomi stottede sig til og opmuntrede videnskabsmandenes arbejde. Det matte da were naturligt til gengald at give
dem bistand i form of adgang til de talmassige oplysninger, administra tionen rádede over. I samme retning peger den interesse, regeringen
1)

Axel Hoick:

Dansk

Statistiks Historie 1800 -1850,

1901, S. 162.

') Westenholtz:

Om Folkemnngden i Bondestanden, 1773.

Kjebenhavn
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viste for udviklingen of det okonomiske studium, og som gav sig udslag
i Universitetsfundatsen af 1788, der bl. a. fastsatte, at juristerne til
deres eksamen skulle eksamineres i statistik. I ovrigt synes den nye
fundats ikke at have fremmet undervisningen i okonomi og cameral -

videnskab, og statistiken havde i hine tider en anden betydning, end
vi nu tillægger den, idet examinationen sarlig skulle omfatte »de
danske staters') naturlige og politiske forfatning«.
Men udenfor administrationens og de okonomiske forfatteres
kreds kunne de talmassige oplysninger om samfundets forhold ikke
finde naturlig anvendelse, nár offentlige, politiske forsamlinger mang lede. Og om erhvervsmassige forhold i nutidens betydning indeholdt

folket ellingerne meget lidt af interesso for den enkelte borger under
udovelsen of hans erhverv.

Det var da ogsá administrationens interesse, der i forste rakke
sogtes tilgodeset, da Det dansk- norske Tabelkontor oprettedes i 1797.
I Rentekammerets forestilling of 21. marts 1797, der bifaldtes ved
kgl. resolution of 31. maj s. a. om en »Comptoir-indretning til tabellariske efterretningers udarbejdelse«, hviler hovedargumentationen pá,
at den i Rentekammeret stedfindende revision, der gar ud pá »en for visaing om enhver enkelt indtgts- og udgiftsposts reelle og formelle
rigtighed«, ikke er tilstrækkelig til at afværge, at det forholdsmæssige
antal of skattepligtige er meget uensartet i de forskellige amter. For
at komme pá spor of denn ulighed i ligningsgrundlaget og derved
hindre, at Kongen mister ham rettelig tilkommende indtagter, forestar Rentekammeret en tabellarisk sammenstilling of de indkomne
regnskaber, og at dette arbejde pálægges et tabelkontor; endvidere
skulle kontoret, »nár sammes tabelværk ferst er bragt i fuldkommen
orden, desuden ware til brug for de andre Vore Collegier, som derom
til Vort Rentekammer matte henvende dem«. Derudover skulle kontoret
fore statsregnskabet, meddele »oversigter over kobstadernes og offentlige stiftelsers kassers 'Adige forfatning, folketallets of/aller tilgang i
1)

Axel Nielsen: Det statsvidenskabelige Studium i Danmark for 1848,

Kjobenhavn 1948,

S. 67 ff.
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ethvert district« og meddele resultaterne of »jord-udskiftningens árlige
fremgang« m. m.1).

Den kgl. resolution normerer Tabelkontoret med en leder, en
fuldm egtig og en copist, og yderligere arbejdskraft synes ikke at
have været til rádighed for 1802, da der til bearbejdelsen of folketallingen 1801 bevilgedes Ion til 3 volonteerer. Da kontoret ikke blot gik
i gang med de lebende regnskabsoversigter, hvis tilvejebringelse var

hovedformálet med dets oprettelse, men samtidig sagte at tilvejebringe historiske oversigter, slog kræfterne ikke til. Det program
for en videregaende okonomisk-statistisk virksomhed, som dets meget
duelige leder forelagde Rentekammeret, kom da aldrig til virkeliggorelse, og da kontoret yderligere fik folketællingen 1801 til behandling, kunde det fuldkommen utilstreekkeligt udrustede kontor ikke
klare arbejdet. Det kan sikkert derfor med rette bicycles, at kontoret,
hvortil der var knyttet sá store forventninger fra administrationens
side, og hvis oprettelse privatstatistiken havde hilst med glade, blev
en skuffelse2). Resultaterne of folketællingen 1801 blev for ganske
enkelte brudstykkers vedkommende offentliggjort i Collegial -Tidende
1802 og 1803, men forst derefter privat af Prams) i 1808 og of Thaarup4)
i 1815. Officielt offentliggjordes tallene forst of Tabelkommissionen
sammen med resultaterne af folkettellingen 1834.
Tabelkontorets sammenbrud, der medforte en pesten fuldkommen
stilstand for den officielle statistik, skyldtes ikke blot, at opgaverne oversteg de fá menneskers kræfter, der var knyttet til kontoret, men utvivlsomt ogsá napoleonskrigene, statsbankerotten og
rigets derefter folgende fattigdom. Den 2den november 1819 resolverer
Kongen, at »Vi allernádigst bifalde, at Vort Rentekammers danske
Tabelkontor má aldeles opheeves «. Samtidig overdroges det en fuldmægtig i Rentekammerets danske Cancelli »tillige at besorge det danske
Tabelvæsen under Vort Rentekammer«, og der bevilges lon til en skriver
1)
2)
3)
4)

Jfr. ogsá Axel Holck: 1. c. S. 36 ff.
Axel Holck: L c. S. 39.
Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrivter, Kjebenhavn, 1808.
Fr. Thaarup: Det danske Monarkis Statistik, Kjebenhavn 1815.
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til hjmlp ved arbejdet. Disse to mend fmrdiggjorde behandlingen af
folketellingsmaterialet, forfattede Adige oversigter over hastens og
tilsáningens tilstand og over de kommunale financer. Dette tog al
deres »disponible tid«.
Men henimod slutningen af 1820'erne var rigsdalerkursen ved at
komme i pari, landbrugskrisen ebbede ud og de politiske tilstande ude
og hjemme indvarslede en ny tid, hvor folkets deltagelse i statens
styrelse og det genvágnende neringsliv stillede krav om talmessige
oplysninger om statens og det okonomiske samfunds forhold. Den
kgl. anordning of 28. maj 1831 gay lofte om indforelsen al radgivende
Provinsialstmnderforsamlinger i Danmark, den 25. maj 1834 udstedtes
de nermere forordninger, og den 1. oktober 1835 ábnedes Ostifternes
Stmnderforsamling i Roskilde. Den kgl. commissarius, A. S. orsted,
lovede i sin tale forsamlingen: »Stedse skid jeg med ábenhed, sávidt
evne og indsigt rmkke, meddele Dem de oplysninger, som De matte
behove for tilborligen at kunne grandske de gjenstande, som blive
Deres grandskning underkastede«. I Collegial- Tidende for 26. september
1835, en uge for Roskilde- Staendernes sammentrmden, offentliggjordes
for forste gang en »udsigt over de danske finansers stilling«, et sporgsmál, der naturligt blev genstand for indgáende droftelser i stenderforsamlingen.
Efter at udviklingen sáledes havde brudt hemmeligholdelsen of
oplysninger om rigets tilstand, og behandlingen of de offentlige
finansielle og okonomiske anliggender i Stmnderforsamlingerne stun dede til, var tiden inde til et nyt forsog pá at fascine rammerne
om den officielle statistik, bide for derved, som orsted lovede, at
kunne stille de fornodne oplysninger til rádighed, og tillige for at
administrationen kunne were rustet til at vurdere Stendernes talrige
forslag om mndringer i lovgivning og administrativ praksis.
Pá forslag of den deputerede for finanserne og i Rentekammeret,
Jonas Collin, blev det under 27. november 1833 ved kongeligt kommissorium pálagt 5 mend, hvoriblandt Orsted og Collin, at »I rette
Eders lejlighed efter at sammentrmde i en kommission for at legge
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planen til et tabelværk og besorge dens iværksættelse «. Ved at lade
Tabelkommissionen best af ledende kollegieherrer har man utvivlsomt
forestillet sig, at de vanskeligheder, som Tabelkontoret havde med at
fremskaffe det fornodne statistiske materiale fra de forskellige kollegier,
lettere kunne overvindes. Til geng eld forringedes mulighederne for
ensartet behandling af de forskellige emner, sá meget mere som redaktionen af tabelva rket var henlagt til hoved- og kontrabogholderen i
Rentekammeret, at foretage ved siden af hans egentlige forretninger.
Der var fortsat ikke tilstr ekkelig arbejdskraft til rádighed, og nogle
af de iovrigt fortjenstfulde publikationer, Tabelkommissionen udsendte,
var derfor ogsá i hejere grad samlinger af rámateriale end egentlig

statistisk behandlede redegorelser').
Den forste opgave, kommissionen tog op, var en ny folketalling,
der afholdtes den 18. februar 1834, sáledes 33 'Ar siden forrige telling.
Resultaterne forelá i juni 1835 som lite hefte af »Statistisk Tabely erk
udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Kommission«; det anf ores
i indledningen til heftet, at Kongen har resolveret, at fremtidige folke-

tallinger skulle foretages hvert Ste Ar.
Allerede under Roskilde Stænderforsamlings droftelser i vinteren
1835/36 af udkastet til en ny anordning om told- og skibsafgif ter anvender en taler »den nye2) folketællings« resultater om befolkningens for deling efter erhverv til belysning af, hvor stor en del af befolkningen
der ville tabe henholdsvis vinde ved en nedsættelse af indforselstolden.
Adskillige talere havde lagt vægt pá, hvilke forskydninger mellem
befolkningsklassernes okonomiske forhold en ændring af toldsatserne
ville medfore. Hermed er, s'A vidt det har kunnet ses, for forste gang

statistik bragt til anvendelse ved en
folkevalgt forsamlings behandling af et statsanliggende. Ogre ph andre
i rigets historie den officielle

omráder viste kommissionen sin interesse for de sporgsmMl, der optog
stændernes forhandlinger. Wales var strenderne stærkt optaget af
uligheden mellem de satser, hvormed »Landskatten« opkrævedes af
2)

Jfr. Axel Holck:

1.

c. S. 73.
1836/36, Sp. 2688.

') Roskilde Stndertidende
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det priviligerede hartkorn (hovedgardene m. v.) og det upriviligerede
(bondejorden), og en udligning enskedes. Til belysning af de herhenhorende forhold gav 2det hefte af tabelværket, der udkom i 1837,
en oversigt over jordejendommene og hartkornets fordeling. Og da den
forste statistik over vareomsa tningen med udlandet for ârene 1838
og 1839 udkom i 1841 (tabely erkets 4de hefte), var dette en videreforelse af de handelsstatistiske oplysninger, som havde foreligget for

stænderne') til brug for overvejelserne om en ny anordning vedrorende
told- og skibsafgifterne. Da det pagældende hefte af tabelværket
omfattede bide Kongerigets og Hertugdemmernes udenlandske handel,
gav det ogee, et grundlag for de indgaende droftelser om forskellen
mellem toldsatserne i de to omrader og disses forskellige erhvervsstruktur, en droftelse der ievrigt var pm get af den optrækkende
politiske konflikt. Endelig kan det nævnes, at det i 1842 udsendte
5te hefte af tabelværket indeholdt en lang række værdifulde erhvervsstatistiske oplysninger: Om arealets benyttelse og hasten, om kreaturholdet, om tienden, om forskellige handværksfag, desuden om kobstædernes topografi og finansielle forhold, om antallet af jordemodre
og kroer o. s. v.
Men det er, som om kommissionens friske initiativ hermed er
lobet træt; nye emner, bortset fra oversigten over hartkornsmatrikuleringen i 1844, toges ikke op; det er væsentligt oversigterne over indog udforsel og skibsfartsforholdene, der nu stereotypt folger hinanden
1840'erne igennem, de sidste hefter udgivne af Finansministeriet, efter
at kommissionen var ophævet under 24. november 1848.
Den tillid, man havde næret til, at kommissionen med sine reposesentanter for de forskellige kollegier skulle have starre myndighed til
at overvinde vanskelighederne ved at fremskaffe materialet til tabelværket, end Tabelkontoret havde haft, viste sig ikke at ga i opfyldelse.
Dengang som altid matte det for den officielle statistik sá vigtige
sporgsmal om grundoplysningernes tilvejebringelse were afhængigt af
de udefra kommende krau og befolkningens forstaelse af statistikens
1)

Roskilde Stnndertidende 1886/86, Sp. 2616.
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statistiske myndighed var et kontor eller en kommission. Dette er det nok
lettere at se for den, der lever i dag, end det var i hine tider. I hvert
fald dukkede pá et tidligt tidspunkt af Tabelkommissionens virketid
pány sporgsmálet om et statistisk kontor op. Allerede i 1835 gor
M. L. Nathanson, der var blevet knyttet til tabelvmrket om handelsog skibsfartsforholdene, i en skrivelse') til kommissionen sig til talsmand for, at »et fuldstændigt tabelværk eller et sákaldet statistisk
bureau bliver dagligen mere og mere nodvendigt«, og i de 23 punkter,
»Fædrelandet« for den 31. juli 1835 opstiller som et program for de
opgaver, steenderne bor tage op til losning, er som nr. 8 anfort:
Oprettelsen af et statistisk bureau2). I 1844 rejstes pány, bl. a. of
A. F. Bergsoe, sporgsmálet om et statistisk bureau med en enkelt
mand, der kunne anvende sin hele tid pá arbejdet, som chef.
og nodvendighed. Sá betod det mindre, om den centrale

Som nmvnt henlagdes ved kgl. kundgorelse af 24. november 1848
»Det statistiske Tabelværk« under Finansministeriet,

»

indtil et eget

statistisk bureau kan oprettes« (kgl. res. af 3. december 1848). Droftelserne om kommission eller bureau (eventuelt med tilknyttet statistisk komite) fortsattes3) med de kendte betragtninger for og imod,
men pá forestilling fra Indenrigsministeriet, til hvilket tabelvmrket
ved res. of 19. november 1849 var blevet henlagt fra 1. januar 1850,
bestemte Kongen under 1. december 1849, at »Det statistiske Bureau«
med Bergsoe som chef direkte under Indenrigsministeren skulle fore -

tage bearbejdelsen og offentliggorelsen »af oversigten over statistiske
forhold, under overtilsyn af hvert vedkommende ministerium«. Dermed var Bureauets stilling som en i eget navn, ikke »pá Ministerens
vegne« handlende institution i realiteten fastsláet, og under denne
organisationsform har dansk officiel statistik virket i de 100 ár, der
er forlobet siden 1. januar 1850.
1)

Axel Holck:

2)

Hans Jensen: De danske Stnnderforsamlingers Historie, Kjebenhavn

1.

c. S. 68.

1931, I, S. 327.
3)

Statistisk Bureaus Historie, Kjobenhavn 1899,

S. 11 ff.
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3.

Fra 1850 til 1895.

Den stedfundne administrative mndring fra kommission til bureau
kan neppe siges at have medfort noget betydeligt fremskridt i det
statistiske arbejde. Tvmrtimod synes det, som om den al fremtrmdende
kollegieherrer med Jonas Collin og A. S. Orsted som ledende person ligheder bestáende kommission, i hvert fald i dens forste ár, bide havde
storre initiativ og vel ogsá mere myndighed end Bureauet. Men pá
den ene side var Bureauet meget sparsomt forsynet med arbejdskraft,
pá den anden side var kravene til det af ringe omfang. Den selvfolgelige vekselvirkning of disse forhold mátte blive en meget langsom
vmkst.

Arbejdskraften var begr enset, ikke blot fordi antallet of personer,
der havde deres fulde beskmftigelse, var lille (hojst en halv snes mennesker), men ogsá fordi Bureauets chef, indtil V. Falbe Hansen i 1873
afloste C. N. David, havde anden virksomhed ved siden of chefstillingen.
Bergsee havde sin universitetsgeming, David var bl. a. tillige over fmngselsdirektor og nationalbankdirektor. Og det samlede budget, der
i 1854 ikke made 10 000 rdl., havde ved Davids afgang netop passeret
de 15 000 rdl., trykningsomkostninger og alle andre udgifter foruden
de egentlige lonninger indbefattet. Om de udefra kommende krav
giver en skrivelse of 15. november 1856 fra Finansministeriet til
Bureauet en vis forestilling. David havde overfor ministeriet udkastet
tanken om oprettelse af lokale statistiske kommissioner til at were
mellemmmnd mellem Bureauet og befolkningen ved indsamlingen af
det statistiske materiale. Ministeriet svarede: »Den ringe sans, der
hos os er for de statistiske forskninger, vil formentligen frembyde
en anstodssten«. Det var vel ikke sá meget sansen for »statistiske
forskninger«, det skortede pá, som det, at samfundsudviklingen og
de politiske forhold forst langsomt skabte de behov, som er grundlaget
for den officielle statistiks arbejde og som samtidig betinger, at statistikerne kan gore nytte ved at tilvejebringe oplysninger, almenheden
senere finder vmrdifulde.
Seiv om Bureauet udfoldede en overmáde imponerende publika-
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i en »Udsigt over Danmarks officielle Statistik«
tionsvirksomhed
fra 1867 kan sáledes optælles 38 tabelverker og 12 bind meddelelser
var det dog vesentligst de garnie
udsendt i de 17 ár siden 1850
emner: befolkningsstatistiken og var e msmtningen, der dominerede.
Mellem de 38 tabelværker findes ogsá et antal tyske oversettelser of
hensyn til statistiken over hertugdommerne; Bureauet var ved tekstanmærkning pa finanslov 1853/54 overfort fra Indenrigsministeriets til
Finansministeriets omráde netop of hensyn til hertugdommerne, idet
Finansministeren var felles for hele monarkiet, medens alene kongerigets anliggender henhorte under Indenrigsministeren. Og sá stort et
antal publikationer har det ogsá kun været muligt at udsende, fordi
materialet i stort omfang indkom til Bureauet sammentalt og for
sá vidt færdigt til setning, som en revision praktisk taget var

-

udelukket.
Trods alt má denne store publikationsvirksomhed, som nævnt,
pákalde eftertidens beundring; alene korrekturlasningen pá den lange
skriftrkke má have krevet en stor indsats fra det lille personale.
F. eks. angives tabelverket over folketellingen den 1. februar 1850 og
befolkningens bevregelser 1845 -49 at were udsendt i 1850, og det til
trods for at indledningen fyldte 134 og tabelafdelingen 478 aider.
Noget tilsvarende ville hverken trykkeri eh er Departement kunnet yde
i hundredaret derefter.
Forst i 1861 forts,' tter man Tabelkommissionens landbrugstælling fra 1838. Kommissionen havde ganske vist i indledningen til
tabelværkets 5te hefte ment, at det under hensyn til det beseer, indsamlingen of materialet forvoldte, matte vare rigtigt forst at gentage
tællingen efter » nogle errs forlob«, men at tællingen til gengæld da ville
blive modtaget med foroget interesse, og »at man endnu bedre ville
were i stand til at beseire de fordomme, der matte stá i vejen for en
aben og pálidelig skildring of forhold, der má ligge enhver f edrelandsven pa hiertet«. Det er stadig besværet for administration og befolkning ved det statistiske materiales tilvejebringelse, der voider statistiken vanskeligheder; i 1861 bliver tællingen fiere ár forsinket of
Statistiske Meddelelser.

4. ra3kke.

139.
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»mange og store administrative') vanskeligheder«, sels om det med en

jmvnere sprogforing end kommissionens nu siges: »I et land, der er
fortrinsvis agerdyrkende2), har agriculturstatistiken en smrdeles betyd-

at det ved tmllingen anvendte
sporgeskema har vmet forelagt Det kgl. danske Landhusholdnings selskab og landboforeningerne til udtalelse, og at fremkomne onsker
ning«, og seiv om det kan anfores,

fra disse sammenslutninger i videst muligt omfang er taget tilfolge.
Igennem det sáledes indledede samarbejde mellem landbruget og Det
statistiske Bureau blev grunden lagt til en overmáde vmrdifuld udvikling af dansk landbrugsstatistik, hvor det mange gange var vanskeligt
for statistikerne at opfylde de krav, som organisationerne og
videnskabsmmndene stillede til statistiken.
Tmllingen i 1861 er ogsá bemmrkelsesvmrdig derved, at man da
for forste gang sogte arealets benyttelse til de forskellige afgroder
direkte belyst, hvorved der skabtes grundlag for de siden 1875 regelmmssige Arlige opgorelser over mmngdeudbyttet af hasten. I 1838 havde
man sogt at tilvejebringe et skon herover pá grundlag af opgorelser
over den samlede udsmd og dennes foldudbytte. Og fra 1861 til udbrudet af den late verdenskrig afholdtes landbrugstmllinger som regel
med 5 árs mellemrum.
For handelsstatistikens vedkommende er rmkken af de Arlige
tabelvmrker ubrudt, siden Tabelkommissionen i 1844 pábegyndte
denne for kendskabet til landets okonomi grundlmggende statistik;
men til at begynde med fandtes ingen vmrdiangivelser pá de ind- og
udforte varemmngder. Dette savn sogtes for 1847 afbodet igennem
fremskaffelse of priser, sa godt det lad sig gore. Imidlertid fortsattes
denne indsamling af priser ikke; man anvendte ár for ár priserne fra
1847 og opnáede ganske vist derved at kunne beregne et slags indeks
for bevmgelserne i mmngdeomsmtningen, men man var uden kendskab
til de faktisk foregáende prismndringer. Naturligvis bites dette hurtigt
som en alvorlig mangel, og for i nogen grad at bode harps, indsatte
1)

2)

Statistisk Tabelværk III, 3,
Statistisk Tabelvcerk III, 5,

S. I.
S. I.
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man fra 1856 de virkelige priser pa landbrugsvarerne, men regnede
med 1847-priserne pa de evrige varer indtil 1863. Fra 1864 til 1873
opgav man enhver vaerdiberegning, genoptog derefter en beregning
af vmrdien af landbrugsudforselen, og forst fra 1873/74 foretog man
piny en samlet vmrdiopgerelse »ved hjmlp of alle de midler, der sta
til Bureauets rádighed«. Fra regeringens side var spergsmalet gang
pa gang bragt frem for Bureauets), men da dette synes at v ere veget
tilbage for at stille forslag om tvungen vmrdiansmttelse samtidig med
tolddeklarationerne, og pie den anden side ikke har troet at kunne
lose det overmade vanskelige spergsmal ved bistandssegen hos importerer og eksporterer, gik arene uden at en lesning tilvejebragtes. Da
Bureauet alligevel fra 1873 i mangel of bedre havde mattet tage den
lidet tilfredsstillende limning at indsamle prisoplysninger fra erhvervslivet ved hvert ars udgang, havde man skabt en tilstand, der varede
i samfulde 45 ar. End ikke i toldloven of 1908, der pie forskellig
made forbedrede grundlaget for handelsstatistiken, lykkedes det at
fa indfort en bestemmelse om angivelse of vmrdien af de omsatte varemmngder. Det var forst de handelspolitiske forhold under den forste
verdenskrig, der var i stand til at bryde erhvervenes modvilje, og
ved loven of 20. marts 1918 indfortes pligt til at anfore vmrdibeleb
pa de handelsstatistiske anmeldelser. Ved lovforslagets forste behandling i folketinget2) udtalte N. Neergaard, der havde vmret folketingsudvalgets ordferer ved behandlingen of toldloven 1908: »Spergsmalet
(om tvungen vmrdiangivelse) var pa en vis made fremme i 1908,
da vi vedtog toldloven. Den gang var det of den davmrende regering
og dette ting ensket at fa pligten til vmrdiangivelse medoptaget i toldlovforslaget. Tanken stodte pie nogen modstand i Landstinget, og forslaget gik derfor ud«. Det ses ikke, at der under forhandlingerne om
toldloven pa noget tidspunkt forela et formuleret forslag om verdi angivelsen, sa droftelsen herom og byerhvervs- reprmsentanternes afvisning ma formentlig have fundet sted i det fmllesudvalg, der sluttelig
1)
2)

Statistisk Bureaus Historie, S. 99.
Rigsdagstidende 1914/ía, Folketinget Sp. 3532.
2*
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nedsattes. Det er ievrigt bemærkelsesværdigt, at den tilfojelse om pligt
for industrivirksomheder til at indberette deres produktion, der kom
til under toldlovsforslagets behandling i Folketingetl), og som ophojedes
til lov, angik sável produktionens mængde som dens værdi. Landstinget
synes sáledes at have skonnet, at værdiopgorelsen i handelsstatistiken
fortsat kunne foretages med tilstrækkelig sikkerhed ved hjælp af det
af Bureauet indsamlede prismateriale, medens der for produktionsstatistikens vedkommende krævedes direkte indberetninger.
Si betydningsfuld end mangelen of nejagtige værdiopgorelser var
for handelsstatistiken, var dette ikke den eneste mangel. Statistiken
byggede pá lister fra toldstederne og var derfor Warmest en fortoldningsstatistik i noje tilknytning til toldtarifen og med utilstrækkelige
angivelser f. eks. af de indferte varers fordeling pá indferselslande.
Hertil kom, at udenrigshandelen, jo længere man kom op i det 19. aril.,
efterhánden differentieredes mere og mere, sáledes at toldtarifens
positioner da kkede over stadig mere uensartede varer. Handelsstatistikens verdi til praktisk brug forringedes derfor ár for ár. Bureauet
var klar herover, og ogsá fra engroshandelens side var der tidvis onsker
om ændringer. Men da det kom til stykket, stodte reformplaner pá
modstand bade i Grosserer-Societetets Komité og hos Toldstyrelsen2).
En tid midt i 1880erne sá det ud, som om denne modstand fra Komiteens
side var svindende, efter at C. F. Tietgen var blevet dens formand og
udsendelsen of »Handelsberetningen« var begyndt. Men sá gik dette
sporgsmál i sta sammen med det almindelige sporgsmál om Bureauets
reorganisation, som det tog et tiár at lose. Iovrigt synes onsket om en
bedre handelsstatistik i mindre grad at have ligget lovgivningsmagt
og administration pá sinde. Dette hænger formentlig sammen med,

at handelsstatistiken, som den forelá, i det hele og store tilfredsstillede
de krav, der ved toldlovsforhandlingerne stilledes til den, medens,
som det nærmere skai omtales nedenfor, netop forhandlingeme om
toldlovsændringer var den væsentligste loftestang for tilvejebrin') Rigsdagstidende 1906 /p Folketinget Sp. 4261.
Statistisk Bureaus Historie, S. 103.

2)
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gelsen af en brugbar industristatistik, d. v. s. en statistik over den

industrielle produktion.
Bureauet var dog ikke uden skyld i de vanskeligheder, det modte.
Var handelsstatistiken i forvejen af ringe verdi for erhvervslivet,
mótte interessen for den yderligere svinde ind, nór tabelvarkerne,
som tilfmldet var, undertiden udkom 2 à 3 ir efter udlobet af det
ór, de behandlede. Og det bodede naturligvis ikke herpó, at der til
gengmld fandtes kmmpelange indledninger med talrige procenttabeller
og gennemsnitsberegninger.

Sóledes fyldte indledningen til 1886-

tabelverket 136 sider og til 1894-tabelvarket 116 sider. Forst det
med toldloven af 1908 indforte system med afgivelse af smrlige handelsstatistiske anmeldelser muliggjorde udarbejdelsen af en handelsstatistik, der pó fuldt tilfredsstillende móde kunne tjene lovgivningsarbejdet og senere handelspolitiken og ikke mindst were til
nytte for erhvervslivet, som, efter at statistiken foreló, i stort og
stadig voksende omfang har udnyttet den.
Ogsó hóndvmrks- og industristatistiken kan fores tilbage til
Tabelkommissionens dage. I dennes 5te hefte, udsendt i 1842, findes,
som foran nmvnt, en oversigt over forskellige hóndvmrksfag, kaldet:
Omfanget af nogle ró produkters formdling. Oversigten indeholder oplysninger for 1838 om antallet af mollere, garvere, traskommnd, verve
(ikke vavere), pottemagere m. fl. samt om produktionens mangde og
verdi. Tallene omfattede ikke kobstmderne og var sóledes lidet fyldestgorende, hvilket ogsó gjaldt de af amtmandene indsendte »FabrikTabellen med tallet pó fabrikker, arbejdere ni. m., som derfor ikke
findes offentliggjort. Imidlertid onskede regeringenl), at der tilvejc-

bragtes statistiske oplysninger om industriens tilstand, og ved Indenrigsministeriets cirk. 2. december 1854 fastsattes det, at der i forbindelse med folketallingen 1. februar 1855 skulle indhentes oplysninger
om industriens tilstand. Der skulle i liver kobstad eller jurisdiktion

nedsattes en komite til at forestó tellingen, til hvilken anvendtes
1)

Skr. af 23. maj 1853 fra Indenrigsministeriet til Bureauet (Statistisk

Bureaus Historie S. 108 ff.).
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individualskemaer til hver virksomhed. Der spurgtes om antallet af
arbejdere, bevegkraft, det árlige produkt og om hvor meget heraf
der udfortes, om udbetalt arbejdslon og om hvor lange virksomheden
havde veret i drift. Komiteerne skulle hver for sit omrade sammentulle de modtagne oplysninger. Cirkuleret fastsatte endvidere, at en
sadan telling skulle foretages sammen med hver folgende folketelling.
Men i 1857 erkleredes om det indkomne materiale, at ndet hverken
er fuldstendigt eller pálideligt; Bureauet har derfor ikke bearbejdet
det«. Seiv om Bureauet med Indenrigsministeriet var enig i, at en ny
industristatistik matte være onskelig, da den sidste var 15 ar gammel'),
mente man, at man hverken radede over den fornodne lokale organisation og heller ej turde regne med, at de erhvervsdrivende ville eller
kunne avare tilfredsstillende. Begge vanskeligheder viste sig altsa at
medfore, at materialet, da det indgik til Bureauet, matte henlegges,
og forsoget gentoges, trods bestemmelsen i Indenrigsministeriets cirkuIrre, ikke ved nogen senere folketelling.
Under de forhandlinger, der forte til toldloven af 4. juli 1863,
synes onsket om en industristatistik ikke at være fremkommet, máske
lordi de politiske sporgsmal i forbindelse med denne nye lov var sa
overvejende. Ved to love af 1850 og 1853 henholdsvis vedrorende
Slesvig og Holsten var monarkiet gjort til et helles toldomrade, og for slag til toldlov for dette blev forelagt for Rigsraadet, forst i 1858 uden
at være kommet til behandling, og dernest i 1862. Endelig i Rigsraadets overordentlige samling 1863 ferdigbehandledes forslaget og ophojedes til lov med ikrafttreden fra 1. april 1864; men da stod
krigen for doren.

Nár denne toldlov, der omfattede et omrade med andre produktionsmessige forhold end dem, den kom til at gelde for, trods adskillige
forsog ph at tilvejebringe en ny lev, vedblev at have gyldighed i Westen
et halvt arhundrede, lá forklaringen nok vesentligst i, at den i fort settelse af toldforordningen af 1797 og de senere endringer i hojere
grad havde fiskalt end beskyttelsesmessigt sigte. Alligevel fremkom
1)

Skr. af 26. juli 1854 fra Finansministeriet til Indenrigsministeriet.
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under behandlingen af det forste forslag til en ny toldlov i Rigsdagen
1871/72 klart udtalte onsker om, at regeringen skulle tilvejebringe det
fornedne statistiske grundlag for en bedommelse of toldtarifens betydning for den indenlandske produktion. Folketingsudvalget udtaler i
sin betankning folgende heroml): »En del af udvalget anser en fuldstandig oversigt over Danmarks industristatistik for et nedvendigt
materiale til en rigtig bedommelse af de beskyttende toldsatser, og
disse medlemmer formener, at de herhenhorende oplysninger bor
báde i fabrikernes, arbejdernes og forbrugernes interesse
mere til
stede ved en fortsat behandling of toldrevisionen«. Men i det forslag,
der forte til toldloven of 1908, fandtes endnu ikke nogen statistik
til en sádan bedommelse, end ikke bestemmelse om dens tilvejebringelse. Den blev, som navnt, indsat under behandlingen i Folketinget.
Da Generaldirektoratet for Skattevasenet pá den i den nmvnte
udvalgsudtalelse givne foranledning i foráret 1872 rejste spergsmálet,
»om det ikke skulle pálagges Det statistiske Bureau inden kort tid
at udarbejde en fuldstmndig industristatistik for Danmark«, erklarede
David2), vel ogsá med erfaringerne fra 1855 i minde, »at det var umuligt at tilvejebringe en fuldstmndig industristatistik, og at intet land
besad en sádan«. Men forinden havde Finansministeriet under 22. juni
1871 udtalt enske om, at »erholde sá mange materialier som muligt
samlede til bedommelsen of kobstadernes og handelspladsernes tilstand
i de sidste 20 ár, og navnlig om og hvorvidt de var fremskredne siden
handelskrisen i 1857 og freden i 1864«. Bureauet efterkom onsket, og
udsendte i august 1871 skemaer, hvori »der kun forlangtes besvarelse of
de punkter, med hensyn til hvilke de vedkommende ikke kunne antages
at have nogensomhelst interesse ved at fordolge sandheden«. Dennegang
bearbejdedes det indkomne materiale, »ihvor mangelfuldt det erkendtes
atvare«, og offentliggjordes som »Oversigt overFabrikerne og de fabriksmassigt drevne Haandvark« i 10de bind of Statistiske Meddelelser.

-

I) Rigsdagstidende 187I/72, B, Sp. 1247.
2) Statistiske Meddelelser, 10. Bind, 1873.

-
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Noget forsog pá en nmrmere vurdering of tallene, der alene angiver
antallet of virksomheder, fordelt efter storrelse, deres oprettelsesár og

antallet of arbejdere, gores dog ikke, og tal for produktionens storrelse
eller verdi findes ikke. Forst ved hándverks- og industritmllingen
1897 tog man piny spergsmálet op samtidig med, at man, uden
stort held, sogte at tilvejebringe en produktionsstatistik.
Men oplysninger om industriens og hándvmrkets forhold var i
1870ernes forste ár ikke blot pákrmvede of hensyn til toldlovsforhandlinger eller til ansket om at kende den okonomiske udvikling siden
krisen og krigen. Man logger marke til, at i den anforte udtalelse fra
Folketingets toldlovsudvalg 1871/72 navnes »arbejdernes og forbrugernes interesse«, og der tales yderligere i betankningen om »den i den
senere tid opstáede bevmgelse i arbejderbefolkningen« og om, at »efter
Hertugdommernes adskillelse fra Kongeriget er mange fabriker flyttet
hertil og har foroget den indenlandske industris betydning og den
industrielle arbejderbefolknings krav pá at blive taget hensyn til«.
Det er den fremvoksende arbejderbevegelse, der banker pá det gamle
samfunds der. Indenrigsministeren kunne med rette i sit cirkulmre
af 11. oktober 1872, hvori indkravedes oplysninger om arbejderbefolkningens vilkár, anfore, at »den sidst afholdte rigsdagssamlings forhandlinger afgiver tilstrmkkeligt vidnesbyrd om, at denne sag ikke her i
landet har vaeret upáagtet«, og at »de senest stedfundne begivenheder
og bev egelser i selve arbejderstanden tilstrmkkeligt har godtgjort
onskeligheden af, at en omfattende undersogelse of de bestáende
tilstande og deres mulige mangler matte finde sted«. I Folketinget var
i 1871/72 indbragt et privat forslag ors at indskreenke fattighjelpens
begrmnsende virkninger pá valgretten, og finanslovforhandlingen optoges for en stor del of forslag om stotte under forskellig form til de
mindre bemidlede. Meningsforskellen mellem dem, der ville give efter,
og dem, der ville satte hárdt imod hárdt, gav forhandlingerne et
lidenskabeligt prog. Men det afgerende indenfor rammen of narverende oversigt er, at med den undersogelse, der ivmrksattes i henhold
til det n evnte indenrigsministerielle cirkulmre, sages for forste gang
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kravet om en statistisk belysning af visse sociale sporgsmál imodekommet. Indenrigsministeriet, ikke Bureauet, udgav i 1874 de pá
grundlag af dette materiale udarbejdede »Oplysninger over Arbejdernes
okonomiske Kaar i Kongeriget Danmark i Aaret 1872«. Men Bureauet
»havde, i hvert fald underhánden, nogen del« i dette arbejdel). Si
spredt og spinkelt materialet end er, indeholder oversigten dog oplysninger om arbejdstid, arbejdslon og forbrugsforhold, der er of megen
verdi og giver desuden statistikerne den nyttige here, at selv et ringe
materiale er bedre end intet, nár det udnyttes rigtigt. Den officielle
statistik ber vere varsom med at henlægge et indsamlet materiale
som ubrugeligt.

Bureauet tog imidlertid hverken direkte eller underhánden disse
sporgsmál op piny for ved hándveerks- og industrit nllingen 1897 og
den til denne telling knyttede undersogelse over arbejdslonnen.
Desuden foretoges ligeledes for 1897 en undersogelse of forbruget i
arbejderfamilier. Marcus Rubin, der blev Bureauets chef i 1895,
havde som leder af Kobenhavns statistik i 1882 og 1892 udsendt
oversigter over arbejdslennen i Kobenhavn, og pá en rekke omráder
fremkom der i tiden fra 1872 til 1897 fra fagforbundene eller fra enkeltpersoner oversigter over arbejdslons- og forbrugsforhold2). Men f. eks.
om arbejdslosheden vidste man intet, for De samvirkende Fagforbund
pábegyndte indsamling of oplysninger herom, og Bureauet fra 1910
overtog bearbejdelsena). At savnet of denne statistik har vent til
stede, fremgár af, at »Kobenhavns Magistrate) i 1878 onskede oplyst,
om der var eller ikke var arbejdsloshed. Ingen vidste besked om noget,
og man skonnede og skonnede stik imod hinanden«.
Bortset fra de statistisk- tekniske vanskeligheder, der matte vere
knyttet til tilvejebringelsen of en tilfredsstillende statistik over arbejderklassens forhold, og bortset fra, at der udenfor arbejderstanden
Statistisk Bureaus Historie, S. 114.
Jergen Pedersen: Arbejdslonnen i Danmark, Kobenhavn 1930.
') Statistiske Efterretninger 1911, S. 46.
4) C. Nyrop: Hvorledes staar det til med den danske Industris Statistik.
Nationaluk. Tidsskr. 1881, S. 27.
1)
2)
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var forstaelse af, at arbejdernes okonomiske stilling var darligl) og
utvivlsomt særlig vanskelig under prisstigningsperioden efter den
fransk -tyske krig, synes det, som om interessen for at belyse disse
forhold er gledet i baggrunden til fordel for en udbygning of de sociale
hjlpeforanstaltninger. I hvert fald findes der i den i 1878 offentliggjorte betænkning fra den i 1875 af regeringen nedsatte »Kommission
til Undersogelse of Arbejderforholdene i Danmark« intet statistisk
materiale til belysning af disse forhold, men vel en række forslag
f. eks. til videreferelse of arbejderbeskyttelsen i loven af 1873, om sygeog begravelseskasser, om ændringer i fattiglovgivningen, om alderdomsforsorgelseskasser m. v., forslag, der i de folgende tiar blev udformet
i den sociale lovgivning. Under pavirkning fra det Bismarck'ske
Tyskland var den fremherskende opfattelse vel nærmest den, at staten
hellere end at gribe ind i arbejdsforholdet skulle hjælpe den arbejdende befolkning, nar den kom i nod.
Naturligvis matte dog ogsa mangelen pa en statistisk belysning
of de tilstande, den sociale lovgivning beskæftigede sig med, feles
stærkt, saledes som det f. eks. kom frem ved Folketingets late behandling of det of Finansminister Estrup i samlingen 1889/90 fremsatte
»Forslag til Lov om Ordningen of Det statistiske Bureau «. Bade bemærkningerne til lovforslaget og forhandlingerne i Folketinget viser,
at der i det hele var enighed om, at Bureauet, saledes som det var
organiseret, ikke kunne svare til de krav, der i stigende omfang stilledes
til det. Marius Gad, der i 1878 havde afloat Falbe Hansen som chef,
kunne i sin egenskab of folketingsmand pa stedet svare pa de angreb
for efterladenhed, der fremsattes. Sandheden var nok den, at man,
som foran nævnt, anvendte for mange kræfter pa lidet frugtbare arbej der,
at hverken ledelse eller personale var opgaverne voksne, og at sels
om de enkeltvis havde været dygtigere, var de dog for fá og for darligt
udrustede med hjælp til at kunne komme gennem arbejdet. Og sidst,
men ikke mindst, at trods masker og krav fra mange sider, var tiden
1) W. Scharling: Den danske Arbejderstands ekonomiske Vilkaar. Nationalek. Tidsskr. 1874, S. 218.
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endnu ikke moden til, at man med udsigt til held kunne afkraeve
befolkningen de oplysninger, hvis tilvejebringelse er den uomgængelige
betingelse for, at den officielle statistik kan arbejde.

Skeet Folketinget modtog lovforslaget med velvilje, ikke mindst
fordi man hábede, at der gennem den foresláede omordning skulle
kunne tilvejebringes en social statistik, en industristatistik, en bedre
landbrugsstatistik og en mere tidssvarende handelsstatistik og desuden
en hurtigere offentliggerelse of de statistiske resultater, Mode forslaget

ikke gennem Folketinget. Visse medlemmer ville ikke forage antallet
of embedsmænd, men navnlig ville Folketinget vel heller ikke give

regeringen Estrup denne dog fra alle sider som nodvendig anerkendte
lov. Forslaget forelagdes derefter i hver folgende samling, indtil det
i samlingen 1895/96 náede op i Landstinget, og under 16. december
1895 of Kongen stadfæstedes som »Lov om Ordningen of

Staten sta-

tistiske Bureau«. Men der var nu gáet en rmkke ár, siden Gad i skrivelse
of 31. maj 1879 til Finansministeriet havde stillet forslag om en omordning, og det er forstáeligt, om denne ventetid ikke fremmede arbejdet; det ber dog fremhæves og anerkendes, at trods alle vanskeligheder blev kontinuiteten i de forskellige statistiske rækker ingensinde
brudt. Hvor beskedent den hele udvidelse var, fremgár iovrigt af, at
Bureauets finanslovbevilling, der i 1895/95 havde udgjort 45 880 kr.,
efter omordningen gik op til 57 616 kr. for 1896/97
4.

Fra 1896 lil 1914.

..: Det forste af de mangearige, uopfyldte krav, der nu blev efterkommet, var kravet om en »industri-statistik«. Allerede den 6. oktober
1896 forelagdes for Folketinget »Forslag til Lov om en Haandværks- og

Industritælling i Aaret 1897«. I august 1895 havde »Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandvrk« anmodet Finansministeriet
om, at der matte blive udarbejdet en fyldig og omhyggelig erhvervsstatistik eller dog i det mindste en dansk industristatistik,). Med dette
onske fra erhvervets hovedorganisation i ryggen havde lovforslaget
1)

Rigsdagstidende 1908/9 A, Sp. 1688.
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en let gang gennem Rigsdagen og oph.ojedes umndret til lov af 22. marts
1897. Den bemyndigelse til at indhente oplysning om produktionens

mmngde og verdi (brutto), som loven indeholdt, gay kun spredte

resultater, hvilket af hensyn til de da forestáende toldlovsforhandlinger omtaltes og beklagedes under forhandlingerne i Folketinget af
forslaget til lov om en hándverks- og industritmlling i áret 19061).
Sporgsmálet om en erhvervstælling skyder Bureauet fra sig, deis
fordi » tid, penge og briefer er begrensede«, deis under henvisning
til, at der foreligger brugbare oplysninger om landbrug og handel,
og endelig fordi man gennem en mere dybtgáende bearbejdelse af
folketellingens erhvervsfordeling mener i nogen grad at kunne erstatte
de gennem erhvervstmllingen tilvejebragte oplysninger=). Det lader sig
forstá, at man i forste omgang ikke turde binde an med mere end
hándvmrk og industri, og dertil burde betragtningerne nok enrol indskrmnket. En erhvervstelling, der omfatter hele det okonomiske
samfunds ydelse i varer og tjenester, og som foretages med de enkelte
virksomheder som tellingsenhed, hvorved forst erhvervsstrukturen kan
belyses, kan ikke erstattes af handels- og befolkningsstatistik. En sedan
tattling, som dog ikke var fuldstmndig, afholdtes forste gang i 1925.
Indenfor den sociale statistik behandlede det reorganiserede
Bureau det i forbindelse med hándverks- og industritmllingen indsamlede materiale om de i de págmldende virksomheder beskeftigede
arbejdere efter kon og alder m. v. samt om den udbetalte arbejdslon.
For arbejdslonnens vedkommende havde spergsmálets besvarelse,
skont der kun spurgtes om lonnen i en enkelt uge, stodt pá sádanne
vanskeligheder, at man kun fik brugelige lenoplysninger for ca. halydelen af de págmldende virksomheders arbejdere.Forbrugsforholdene
i arbejderfamilier belyses i en serlig undersogelse for 1897, der pábegyndtes en statistik over arbejdskonflikter, og for áret 1901 foretoges
en indgáende undersogelse af de fattigunderstottedes forhold, foranlediget ved en henvendelse fra et i samlingen 18 ss/lsoo nedsat Folke1)

2)

Rigsdagstidende 19p5/08, Folketinget, Sp. 1983.
Rigsdagstidende 18B8/B7 A, Sp. 1588.
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tingsudvalg til behandling af ændringer i alderdomsunderstottelsesloven. Om de alderdomsunderstottede havde Bureauet siden lovens
ikrafttræden i 1891 offentliggjort arlige oversigter.
For handelsstatistikens vedkommende er det nævnt s. 19, at
et egentlig fremskridt forst náedes et stykke ind i det nye arhundrede.
Indtil da var Bureauet bundet til de kvartalsvise indberetningslister
fra toldstederne, der fulgte toldtariffens alfabetiske varenomenklatur,
og i hvilke det ganske vist i begrænset omfang lykkedes at fá nogle
videregaende delinger, f. eks. for pos. 271, ubenævnte varer m. v.,
og en bedre bestemmelse of de til forbrug her i landet indforte varer,
men derudover var der ikke mere at gore end at omgruppere told tariffens positioner efter varernes beskaffenhed. Og ved beregningen of
de omsatte varem engders vaerdi var man henvist til at anvende det
prismateriale, man kunne forskaffe sig hos im- og eksportorer, ikke
sj eldent skonnede vrdier for grupper of de under en toldposition
henforte uensartede varer. Men kravet om en hurtigere offentliggorelse
kunne man imodekomme, og man gjorde det. I februar maned 1896
udsendtes i et hefte of Statistiske Meddelelser en forelobig opgorelse
over vareomsætningen med udlandet i Aret 1895. Der er noget of en
fanfare i den tak »savel til autoriteter som til private« for hurtig indsendelse of materialet, hvormed Bureauet indleder heftet. Desuden
sammentaltes og offentliggjordes herefter hvert kvartal de fra told stederne indsendte lister.
Landbrugsstatistiken, der som tidligere nævnt fra et tidligt tidspunkt udarbejdedes i forstáelse med de sagkyndige indenfor erhvervet,
synes i det hele at have tilfredsstillet de krav, der under de forholdsvis
sma forskydninger fra tid til tid stilledes til den. Man havde siden 1861
afholdt kreatur- og arealtællinger med 5 firs mellemrum, og vedblev her med op til 1914, og man havde siden 1875 foretaget arlige opgorelser
over hostudbyttet Man tilvejebragte fra tid til anden oplysninger om
ejendommenes fordeling efter storrelse, om ejerforhold, om ejendomspriser ved salg etc. For at give en forestilling om den rolige udvikling
skai det eksempelvis anfores, at i det Liar, hvor overgangen til det
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intensivere husdyrbrug fandt sted, Steg antallet af malkekoer fra
898 000 i 1876 til 954 000 i 1888 og antallet af svin fra 504 000 til
771 000. At tallene for hostudbyttet, der for kornhosten udgjorde ca.

gnst. of 1875 -82 og knap 22 mill. tdr. i gnst. af 1883at man anvendte de ved den
sidste trolling konstaterede arealtal ved udregningen of hestudbyttet,
indtil man havde en ny tunings tal. Og i 1880erne og 1890erne blev
mellemrummet mellem tmllingerne endnu lmngere end 5 ár. Da man i
1896 afholdt en ny arealtmlling, forelá en sádan ikke siden 1888, og man
havde i de mellemliggende ár ikke kunnet tage hensyn til, at hvedearealet var formindsket med 30 pet., sukkerroearealet fordoblet. Bureauet
siger om dette forhold i det hefte of Statistiske Meddelelser, der
indeholder de reviderede hosttabeller for 1875-96: »Hvordan man i
fremtiden skai komme ud over de vanskeligheder, der opstár for
hoststatistiken ved de dyrkede arealers forandring
og om man
overhovedet under den nuvmrende form for hoststatistiken kan komme
ud derover
er et sporgsmál, der ikke i denne forbindelse skai
soges belyst eller besvaret «. Nár kravene udefra ikke havde vmret
stmrkere, end at der ferst var forlobet 7, sá 8 ár mellem to landbrugstmllinger, er det ikke til at undres over, at Bureauet ikke turde besvare
det of det seiv opstillede sporgsmál med at foreslá den eneste rationelle
losning: Adige landbrugstmllinger. Men det má naturligvis ikke
glemmes, at der i den ganske tilfredsstillende árlige statistik over
landbrugets udforsel fandtes et verdifuldt supplement til landbrugstmllingernes oplysninger. Forovrigt uddybedes landbrugsstatistiken
og navnlig fremmedes dens anvendelighed ved udsendelse af forelobige,
summariske resultater kort efter tmllingernes afholdelse. Gennemblader
man »Ugeskrift for Landmmnd« for disse ár, vil man gang pá gang
finde udtryk for tilfredsheden hermed.
Endnu bor som en af det reorganiserede Bureaus skelsmttende
handlinger anfores, at de »Statistiske Sammendrag«, der var udsendt
árligt i 1870erne og med lmngere mellemrum i de to folgende tiár,
fra 1896 udsendtes árligt. Gennem »Statistisk Aarbog« er der skabt
20 mill.

tdr.

i

88, bevmgede sig langsomt, la dog ogsá i,

-

-
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et forbindelsesled mellem offentligheden og den officielle statistik af
helt afgorende værdi for begge parter.
Pá dette grundlag og med denne málsætning arbejdedes der nu
videre, efter Rubin havde forladt Bureauet i 1902, og Michael Koefoed
efter at Falbe Hansen havde været konstitueret to ár
i 1904
udnævntes til chef. Pá en rake omráder udvidedes statistiken
(skibsfarten, ægteskaber, fodte og lode), medens tillige den voksende
sociale lovgivning og ændringen i 1903 i skattelovene m. v. steerkt
ogede administrationens krav til Bureauet. Dette havde fra 1909
pábegyndt udsendelsen af »Statistiske Efterretninger« for at forage
den hurtighed, hvormed de statistiske oplysninger i sammentrængt
form kunne tilga offentligheden, og »for at kunne meddele resultaterne til de mange, som Bureauet') har forársaget ulejlighed og
besvær ved besvarelsen af stillede sporgsmál«. Da Finansminister
Neergaard i rigsdagssamlingen 1912/13 forelagde forslag til oprettelse of
et nyt kontorchefembede (lov 7. marts 1913), gav Rigsdagen almindeligt
udtryk for tilfredshed med Bureauets arbejde og tillagde som et synligt
udtryk herfor Bureauet betegnelsen: Det statistiske Departement. Fra
et enkelt medlem i Folketinget (Schovelin) blev der rejst kritik mod
»Statistiske Efterretninger«; væsentligere var det, at det eneste medlem i Landstinget (Hey), der tog ordet under lovforslagets behandling2),
udtalte, at solo om han havde været medvirkende ved gennemforelsen
af § 40 i toldloven of 1908, der muliggjorde den rationelle omlægning
af handelsstatistikens grundlag, var han »ikke pá det rene med, om
han vilde have gjort det samme i dag«. Han henstillede til Finansministeren, at der ikke stilledes storre krav om oplysninger til erhvervslivet end strengt nodvendigt. Finansministeren (Neergaard) erklærede
sig naturligvis ganske enig i, at den givre bemyndigelse skulle administreres hensynsfuldt, og tilfojede
uimodsagt
at han tvivlede
om, at man ville gá tilbage til det gamic forhold, som det var, for

-

-

-

denne bemyndigelse forelá.
1)

2)

Statistiske Efterretninger 1909, Nr. 1.
Rigsdagstidende 1918/18, Landstinget, Sp. 1000.

-
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5.

Fra 1914 til 1950.

Den okonomiske udvikling og de sociale forskydninger, der var
en folge of den late verdenskrig, medferte en dybtghende mndring i

forholdet mellem samfundet og den statistiske tjeneste. Som fremstillingen ph de foregaende aider vil have vist, var der ganske vist pá
vmsentlige omrhder tiderne igennem fremkommet onsker og krav, af
hvilke nogle var opfyldt, andre ikke, hvad enten dette nu skyldtes

manglende effektivitet i Bureauet eller den omstmndighed, at heller
ikke befolkningen havde kunnet eller villet yde sine bidrag til statistikens tilvejebringelse gennem fyldestgorende besvarelse of de stillede
sporgsmál. Disse bemmrkninger welder navnlig statistiken over den
industrielle produktion. Ph den anden side havde Bureauet gennem
en lang arrekke onsket shdanne endringer i statistiken over udenrigshandelen, at donne virkelig muliggjorde en i enkeltheder ghende
belysning af landets vareomsetning med udlandet. Disse onsker
opfyldtes delvis ved toldloven of 1908 og endeligt ved loven of 1918
om forpligtelsen til at angive de ind- og udferte varers verdi.
Medens kravene til statistiken udefra og Bureauets onsker om
forbedringer sáledes var gáet side om side, skabte handelspolitiken,
rationeringen og de sociale forskydninger under krigen en ganske
anden og meget mere tvingende nodvendighed end for for statistiske
oplysninger. Ganske vist havde lovgivningsmagt og erhvervsliv tidligere
pi dette eller hint omráde savnet og derfor onsket talmateriale ved
stedfindende overvejelser og beslutninger, men man var dog kommet
igennem med, hvad der kunne skaffes. Men efter krigens udbrud
kunne rationering ikke ivmrksettes uden neje kendskab til landets
produktions- og forbrugsforhold, den overfor de krigsforende magtgrupper ligelige handelspolitik ikke fores uden et indghende kendskab
mined for mined til ind- og udforsel af hver enkelt vare, den ulighed i
befolkningens levevilkár, der fulgte i krigsekonomiens kolvand, ikke
afbodes uden statistik over de sociale forhold.
Det var derfor af uvurderlig betydning, at den officielle statistik
ikke ved krigens udbrud skulle bygge en organisation op samtidig
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med at yde den pákr evede oplysningstjeneste, men ved toldloven
of 1908 havde filet forbedret handelsstatistiken og det fornodne

grundlag for den industrielle produktionsstatistik. Ved kgl. resolution af 21. november 1912 var toldlovens bemyndigelse til at
indhente oplysninger om den industrielle produktion sat i kraft, og i
medfor heraf havde Departementet for Aret 1913 indhentet et materiale,
der nu kunde udnyttes. For landbrugsstatistikens vedkommende
lostes det garnie sporgsmal om en tilfredsstillende opgorelse of host -

udbyttet ved, at man gik over til Adige arealtællinger, og for den
animalske produktions vedkommende gav kreaturtællinger med et
Ars

eller kortere mellemrum i forbindelse med oplysninger fra land -

brugets store produktionssammenslutninger og eksportudvalgene det
fornodne grundlag. PA den sociale statistiks omrade var arbejdsloshedsstatistiken, som foran nævnt, overtaget af Departementet efter
aftale med De samvirkende Fagforbund, og arbejdslonstatistiken blev
fra 1914 udarbejdet pa Dansk Arbejdsgiverforenings lonmateriale. For
andre sporgsmâls vedkommende blev nye undersogelser sat i gang
(boligforholdene, beregning af detailpristallet m. v.), eller allerede
fremkommende materiale dyberegaende bearbejdet.
En felge of denne udvikling i krigsárene var det, at Departementet,
hvis leder Adolph Jensen var fra 1913-36, ved krigens afslutning i
væsentligt omfang havde udbygget sin effektivitet, ogsa pa grund of
at mekaniske hj elpemidler i stigende grad toges i anvendelse. Og den
mere dybtgáende og mere aktuelle statistik, som under forholdenes
tvang var skabt, viste sig at være of blivende nord ogsa efter, at statsmagten pa adskillige murkier havde trukket sig tilbage fra erhvervs- og
forsyningsforholdene. Grundene hertil var fiere. Forst kan vel nævnes,
at forbindelsen mellem statsmagten og erhvervene ganske vist i krigsIrene var blevet meget snævrere end for, men at det var en udvikling,
der havde været i gang for krigen, og kun var blevet fremskyndet af
lige
denne. Det var derfor
som det havde meet det under krigen
nodvendigt for lovgivningsmagt og administration og for erhvervenes
og arbejdernes ledende organisationer at have bedst muligt kendskab

-

-
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til samfundets okonomiske og sociale tilstand. Denne nedvendighed
forstærkedes ferst of 1920ernes valutavanskeligheder; siden kom
1930ernes afstningskrise med den deraf folgende indferselsregulering
og de statslige handelsaftaler, der krævede en stadig mere indgaende
okonomisk statistik. En del af disse krav sogte man at imodekomme
ved pabegyndelsen of en konjunkturstatistik, der bl. a. ved beregning af indeksra kker sager at give et sammentraengt billede af udviklingen. Dette omráde har stadig krævet forbedringer og udvidelser.
Hertil kom, at erhvervslivets sword efterhanden i stigende omfang blev opmærksom pa den nytte, de i deres forretningsvirksomhed
kunne have of den foreliggende statistik. Dette gælder ikke blot den
egentlig okonomiske statistik, men f. eks. i lige sá hoj grad folketællingernes angivelser af befolkningens fordeling pá landets forskellige lokalsmolder, og opgerelserne af folkemængden efter erhverv, alder og kon.
Besvarelsen of de anmodninger om oplysninger, dette har medfort, betyder et meget omfattende arbejde for Departementet, men afgiver ogsa
bortset fra tilfredsstillelsen ved at kunne yde tjenester til gengæld
for de modtagne indberetninger
et nyttigt korrektiv, idet der ved
dette samarbejde med mange enkelte specialister fra tid til anden findes
fejl, der bor retten, eller det giver anledning til nyttige ændringer, saledes at statistiken holdes levende. Et forholdsvis kort spand af ár
har fjernet indstillingen overfor denne oplysningsvirksomhed fra de
anskuelser, Bureauet i 1899 gjorde gældendel), nar det hed, at fore sporgsler, »med hvilke der er forbundet et storre eller mindre arbejde,
vil man naturligvis strække Sig videst over for, nar det gælder videnskabelige forskninger; men iovrigt vil det bade i disse og andre tilfælde
ligge nærmest af stille materialet til de págældendes egen radighed i
Bureauet, sa vidt det er foreneligt med de pligtige diskretionshensyn«.
I denne sammenhæng skai endnu et outride metres, der med forer betydelige krav til statistiken, nemlig tilvejebringelse of det for'mine materiale til kommissionerne. Deaf regeringen nedsatte kommissioner, hvis arbejde ligger forud for eller supplerer administrationens

-

-

1)
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forberedelse of lovforslag, og rigsdagsudvalgenes indhentning of videregáende oplysninger, vil i mange tilfmlde knave nye statistiske under segelser eller specielle sammenstillinger og beregninger pá grundlag
of den foreliggende statistik. For at antyde, hvor mange forskellige

emner, der her er tale om, skal som eksempler nones 1920'ernes
valuta- og mdruelighedskommissioner og senere befolkningskommis sionen, Landbrugsministeriets udvalg for gartneri og havebrug,

udvalget for landbrugets gmldsforhold, skattekommissionen, under
den- 2den verdenskrig Finansministeriets udvalg om okonomiske
efterkrigsproblemer og efter krigen husassistentkommissionen, ungdomskommissionen, grundskyldskommissionen.
Og endelig ber det vel tilfejes, at Danmarks medlemsskab i Fol kenes Forbund og det stigende internationale samarbejde pá en reekke
omráder stillede statistiken nye og ofte besvmrlige opgaver, aldenstund
de fra nationale synspunkter tilvejebragte oplysninger skai indpasses
i en fremmed ramme, der ikke altid passer lige godt. Til gengmld
har de krav, der stilles gennem dette samarbejde, og udvekslingen
of erfaringer med dem, der i andre lande arbejder med de samme
sporgsmál, medfert vmrdifulde fremskridt pá mange of den danske

statistiks omráder.
Medens den stmrke udbygning of statsadministrationen under den
late verdenskrig havde skabt en vmsentlig bedre statistik, havde pá den

anden side de talrige ansogninger og indberetninger, denne administra tionsform nedvendigvis má betjene sig af, medfert en statistiktreethed,
der efter krigen gik ind som en del of erhvervslivets uvilje mod de fore tagne statsindgreb; denne uvilje var medvirkende til at bringe krigsi renes regering til fald i 1920. Modviljen mod at afgive statistiske oplysninger var dog ikke alene bestemt of politiske modsmtninger til det of
Socialdemokratiet stottede ministerium Zahle (1913 -1920). Da Finansminister Neergaard den 15. februar 1924 i Landstinget forelagde forslag
til lov om en erhvervstmlling, der foruden hándvmrks- og industrivirksomheder skulle omfatte handel og omsmtning, fremkom adskillige
betmnkeligheder; deis enskede man at vente, til de okonomiske forhold
3*
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var blevet mere normale, dell forlangtes der oplysning our, hvorvidt
handelens organisationer onskede en sádan telling iv erksat, idet man
henviste til, at ved de 3 industritallinger i 1897, 1906 og 1914 havde
»Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk« givet udtryk
for enske our en sádan telling. Landstinget node ikke til ende med sine
overvejelser for samlingens sluttede, og ved valget til Folketinget den
11. april 1924 kom regeringen i mindretal. Den nye regering (ministeriet Stauning) forelagde piny forslaget i Landstinget i den folgende
samling 1924/25. Modstanden mod at medtage handel og omsætning
var fortsat tilstede, bl. a. stottende sig til en skrivelse til Landstingsudvalget fra Grosserer-Societetets Komite, hvor') det med henvisning
til en lignende skrivelse áret i forvejen hedder: »Komiteen tillader sig
herved piny at beklage sig over, at ogsá handelen inddrages under den
erhvervstalling, der hidtil alene har omfattet industri og hándvark«.
Dette gav Finansministeren (Bramsnæs) anledning til under lovforslagets behandling at udtale2), at lige sá lidt, som man kan tillade den
enkelte person indenfor et erhvery at stá udenfor en sádan under sogelse, »lige sá lidt kan man tillade, at et af landets erhvery siger:
vi bryder os ikke our at were med i en almindelig erhvervsmæssig
undersogelse, lad os vare uden for ... Det sporgsmál skai vi afgore
her i Rigsdagen og afgore udfra almene synspunkter«. I udvalgets
betænkning hedder det, at ministeren overfor udvalget har »lagt
betydelig vagt pá at fá ogsá handel og omsætning inddraget under
tallingen«, og har stillet ændringsforslag sáledes, at skemaerne skai
udarbejdes efter forhandling med hovedorganisationerne, samt at der
tillades afgivelse af skonsmæssige oplysninger, hvor egentlige regnskabsresultater ikke kan fremskaffes. Forslaget gik derefter igennem
Rigsdagen og ophojedes til lov of 18. marts 1925 our en erhvervstælling
i áret 1925. Ved den afsluttende behandling i Landstinget udtalte3)
et uredlem (Tvede): »Men nár vi gár med, er det, fordi der ikke under
4)
2)

3)

Rigsdagstidende
Rigsdagstidende
Rigsdagstidende

1929/25, Ti11æg B, Sp. 667.
1924/25, Landstinget, Sp. 602.

1924/25,

Landstinget, Sp. 768.
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den store omvaltning, der fandt sted efter krigen, har fundet nogen
opgorelse sted, hvorefter man kan bedomme de forskellige erhvervs

betydning for samfundet«. Et tilsvarende synspunkt havde landstingsmanden gjort galdende ved behandlingen af forslaget til industritallingen i 1914, dengang stottet af en af landbrugets ledende personer,
Chr. Sonne. Forhandlingen i Landstinget fandt sted den 26. november 1913, nogle fá dage forinden Sonne i Nationalokonomisk Forening
holdt sit foredragl) »Danmark som Landbrugsland«, som svar pá det
af Industrirádets formand, Alexander Foss, som pjece udsendte foredrag: Danmark som Industriland« (1912). I sit foredrag formulerer
Sonne det sporgsmál, der er til droftelse, shades: »De to hovedkriterier
for et erhvervs samfundsmassige betydning má were henholdsvis
antallet af de personer, som det págaldende erhverv ernarer, samt
det produktionsudbytte, der levnes erhvervets udovere«. Til belysning
af de to kriterier forelá deis folketallingernes erhvervsfordeling, deis
foretog Sonne en beregning af de to erhvervs nationalprodukt og
stillede horoskopet for begge omráder til 1950. Forst 35 ár senere har
Departementet, bl. a. fordi erhvervstællingerne stadig er blevet mere
omfattende, kunnet foretage en almindelig opgorelse af det danske
samfunds nationalprodukt og dettes fordeling pá de enkelte erhverv.
I lobet of 1930erne medforte de okonomiske vanskeligheder en
rakke krav til statistiken, der navnlig gik ud pá opgorelser med korte
mellemrum. Sáledes foretoges f. eks. i 1932 tre svinetallinger, og i 1933
gik man over til sádanne tallinger med 6 ugers mellemrum, hvilket
senere er fortsat. I 1934 pábegyndtes offentliggorelsen af mánedlige
indekstal for industrien ved siden af det Adige produktions- og beskaftigelsestal. Siden 1923 var der ikke foretaget nogen opgorelse af landbrugets arbejdskraft; fra 1934 er sádanne opgorelser foretaget árlig
til belysning af arbejdskraftens betydning for landbruget som erhverv
og til oplysning om befolkningens overgang fra landbrug til byerhverv;
endvidere er tilsvarende tallinger foretaget med kortere mellemrum
:

i) Nationalokonomisk Tidsskrift, 1914.
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end et ár for at skaffe kendskab til sesonbevægelserne. I 1935 udvidedes gartneri- og havebrugsstatistiken.

Under forhandlingerne om forslaget til lov om en erhvervstælling
i 1935 blev onsket om tilvejebringelse af oplysninger om landbrugets
arbejdskraft fremfort i Rigsdagen, men da var sagen allerede taget op i
forbindelse med landbrugstællingen 1934. Iovrigt forlob forhandlingen
om1935- erhvervstellingen glat. Dog ber det nevnes, at der of et medleml)

udtalt, at »selve den varemengde, der
er til stede her i landet pá tællingstidspunktet, kunne det sikkert have
mere end almindelig interesse at konstatere«. En hertil sigtende bestemi Landstinget (Hendriksen) blev

melse blev dog ikke optaget i loven, men ved udbrudet af den 2den ver denskrig foretog Departementet efter »Det erhvervsokonomiske Raads«

onske en almindelig lagertelling, og i forslaget om en erhvervstælling i 1948 blev sporgsmálet taget op sammen med sporgsmálet
om de i árets lob of virksomhederne indkobte varer. Betenkelig-

hedeme overfor lovforslaget kom donne gang frem i Folketinget,
hvor et medlem2) (Weikop) nest efter at henvise til, at GrossererSocietetets Komite havde onsket tellingen udsat indtil de okonomiske forhold var blevet mere normale, tog forbehold over for de
nye sporgsmál om vareindkob, lagre og udbetalte lonninger, som
forslaget indeholdt i sammenligning med 1935 -loven. Efter tilsagn3)
fra Finansministeren (H. C. Hansen) om, at der kun ville blive spurgt
om mængden af indkobte varer i de tilfelde, hvor der derom var
enighed mellem den pageldende erhvervsorganisation og Departementet, blev forslaget gennemfort som lov af 9. marts 1948. Det
over for de nye sporgsmál fremsatte forbehold peger med rette hen
pá den store vanskelighed, der navnlig er forbundet med en opgorelse of erhvervsvirksomhedernes lagre. Pá den anden side er kendskabet til disses storrelse af sá afgerende betydning, navnlig under
skiftende ekonomiske betingelser, at en sádan statistik lobende ma
Rigsdagstidende 19S4/S4, Landstinget, Sp. 164.
Rigsdagstidende 1947/48, Folketinget, Sp. 2010.
') Rigsdagstidende 1947/48, Tillæg B, Sp. 253.

1)

3)
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tilvejebringes, og tanken var, at erhvervstællingens materiale skulle
danne grundlaget herfor.
Ved udbrudet af den 2den verdenskrig var statistiken i det hele
sa vidt udbygget, at den kunne imedekomme de krav, som lovgivningsmagt og erhvervsliv under krigsekonomien stillede til den. Det
drejede sig nu mest om dyberegaende behandling af foreliggende
materiale eller dettes omgruppering ud fra nye synspunkter. Disse
opgaver kunne volde vanskelighed nok pa grund af den fremskredne
mekanisering af behandlingen af primærmaterialet, nar fiere maskiner ikke kunne fremskaffes. Fuldforelse og offentliggorelse af lobende
arbejder blev derved beklagelig forsinket.
Denne kamp om forsteretten mellem færdiggorelsen af den
lobende statistik og beregninger pa grundlag af foreliggende materiale
blev særlig udpræget i arene efter krigens afslutning. Danmarks
medlemsskab i »De forenede Nationer« (U. N.), i »Levnedmiddel- og
Landbrugsorganisationen« (F. A. 0.), i »Det internationale Arbejdsbureau (I. L. 0.) og i andre internationale organisationer stiller
krav, der ifolge sagens natur ma breve en betydelig arbejdsindsats.
Det samme gælder tilvejebringelsen af de oplysninger af okonomisk
og social karakter, som de europæiske landes samarbejde under
Marshall- planen (0. E. E. C.) nodvendiggor. Og endelig har den syntese
af oplysninger om dansk erhvervslivs forhold ph en række omrader,
som statistikens nuværende udvikling har muliggjort at foretage
igennem beregningen af nationalproduktet, medfert, at statistiken
kunne afgive grundlaget for opstillingen af et nationalbudget.
Det er klart, at kravene udefra og indefra om disse opgerelser
kun kan opfyldes tilfredsstillende, hvis de ikke overskrider den af den
foreliggende arbejdskapacitet fastsatte ramme pa en sadan made, at
den lobende statistik, der er det nedvendige grundlag ogsa for de
særlige arbejder, lider derved. Iovrigt har disse særlige opgaver medfort, at statistiken er blevet medarbejder ved beregninger over fremtidsudviklingen, f. eks. vedrorende produktion, omsætning og forbrug
til 0. E. E. C.'s langtidsprogram og til nationalbudgettet, vedrorende
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kommende endringer i befolkningstallet og i befolkningens sammensetning efter ken og alder til bedommelse af kommende hrs behov for
boliger, for lhrere og skoler in. v. Der er stor forskel pá dette arbejde
og de gode, gamic tiders statistik, der alene havde

til opgave at sage

at belyse den nermest foregáende tids tilstande.
6. A /s7

ting.

Ved kgl. resolution of 15. juni 1769 bekreftedes det af Rentekammeret iverksatte páleg til stiftamtmendene for kobstædernes og til
biskopperne for landdistrikternes vedkommende om at treffe foranstaltninger til erhvervelsen af oplysninger om folketallet den 15. august
1769 i overensstemmelse med et of Rentekammeret udarbejdet skema.
I kobstederne skulle magistraten (ved hjelp of rodemestrene) og pá
landet sognepresterne (hvem degn og skoleholder var forpligtet til
at gá til hánde) gennemfore tellingen, sáledes at rodemestrene gik fra
hus til hus og sogneprasten fra predikestolen indkaldte sognets beboere
til at give mode for sig1). Under forskellige former opretholdtes denne
ordning indtil folketællingen 1870, da lovene om kommunernes styre
(landkommunalloven af 6. juli 1867 og bykommunalloven of 26. maj
1868) pálagde kommunalbestyrelserne »at tilvejebringe og meddele
regeringen de oplysninger, der of samme motte forlanges om folketal,
kva ghold og andre forhold i kommunen«. Denne paragrafs tilblivelseshistorie giver et ganske bemerkelsesverdigt udtryk for endringen i
forretningsgangen mellem administrationen og lovgivningsmagten.
Bestemmelsen indeholdtes ikke i de for Folketinget forelagte lovforslag, men blev indsat i Landstinget efter forslag of David m. fl.
forsávidt angár landkommunalloven2) og facet efter af det om kobstadkommunalloven nedsatte udvalg. Pá det tidspunkt var David ganske
vist fhv. Finansminister, men han var dog i sin egenskab af chef for
Det statistiske Bureau embedsmand under Finansministeriet. Davids
forslag, der var mere vagt udformet, blev taget op af Indenrigs-

') Statistisk Tabelverk, IV, A, 8 a, indledningen.
2) Rigsdagstidende 1888/87 Landstinget, Sp. 3817, jfr. Sp. 3870.
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ministeren og af ham tended til den formulering, der blev eenstemmigt vedtaget af Landstinget og derefter synes at were gáet uomtalt
igennem Folketinget.

Eneveldens 'Abut til embedsmendene og den kommunerne af
statsmagten pálagte forpligtelse til at fremskaffe statistiske oplysninger
har vaunt af den sterste vmrdi ved indsamlingen of det statistiske
materiale ; navnlig har kommunalbestyrelsernes og de of dem udpegede tillidsmmnds arbejde betydet, at der ad denne vej er skabt
den nundverlige lokale forbindelse mellem den officielle statistik
og befolkningen, som David onskede allerede i 1856 (jfr. foran
s. 16), og som han tilsigtede med de herhenhorende bestemmelser i
kommunallovene. Et stort arbejde er derudover udfort of kommunalbestyrelserne, efterhánden som ismr den sociale og finansielle statistik har stillet stadigt voksende krav til dem.
Men seiv med den bedste lokale organisation buyer der dog tilbage at sikre, at befolkningen for alle de oplysningers vedkommende,
som kun den er i besiddelse af, frier sig forpligtet til at yde sin
medvirkning. Om »fordonnnene« mod at afgive statistiske oplysfinger er der gentagne gange talt i det foregáende. Det sporgsmál er da ogsá fra tid til anden blevet rejst, om ikke rege ringen burde have en almindelig bemyndigelse til at pálmgge befolkningen at svare pá de statistiske sporgeskemaer. F. eks. udtalte
Bureauet i en skrivelse of 8. juli 1890 til Finansministeren, at man
matte anse det for at were det retteste, nár lovforslaget om Bureauet
piny blev forelagt, det da kom til at indeholde en bestemmelse om
befolkningens pligt til at besvare de statistiske sporgsmálr). Der kom
dog intet forslag heroin fra Finansministeren, og 10 ár senere tager
Bureauets nye chef afstand fra tanken, udfra den máske noget bureau kratisk farvede betragtningr), at »hvis en shdan lov ikke til den ene
side skai udsmtte privatlivet for utälelige indgreb, matte den pá den
anden side begrense Bureauets myndighed sá sterkt, at dette kun opnäede lidet gennem loven«, hvorfor de lovbestemmelser, der er nodven1)

Statistisk Bureaus Historic, S. 50 og 53.
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dige, ber gives i en for hvert statistisk omráde sarlig lov. Den

udvikling, der har praeget det efterfolgende halve árhundrede, har
fuldt ud bekraftet betragtningens rigtighed. Thi den forogede vægt,
de okonomiske og sociale sporgsmál har filet i det politiske liv, har
medfort, at Regering og Rigsdag i stigende omfang har stillet sine
krav til statistiken og derigennem over den afgorende indflydelse
ph, hvilke af samfundslivets omráder der statistisk skai undersoges,
og tillige pá hvor indgáende undersogelserne skai were. Under behandlingen pá Rigsdagen af lovforslag om inddragning af nye omrider eller om gennemgribende milting i fremgangsmáden ved behand-

lingen af gamle, fár deis Rigsdagen deis offentligheden anledning til at
yde sin saglige medvirkning. Desuden loses sporgsmálet om befolkningens forpligtelse til at svare; thi nár en tailings afholdelse er
pábudt ved lov, má det were sikret, at der ikke stilles videregáende
sporgsmál end dem, der med rimelighed kan forlanges besvaret af
enhver borger.
Men endeiig og isms bidrager dehne fremgangsmáde til at age
befolkningens forstáelse af formálet med det statistiske arbejde. Deane
forstáelse kan statistiken ikke undvare, thi den wetter i det store og
hele den gr ense, statistikerne ved, de ikke kan overskride uden,
som eksempler i det foregáende viser, at komme til at gore nasten
nyttelest arbejde. Den stadig stone imodekommenhed, hvormed bade
enkeltpersoner og ikke mindst erhvervsorganisationerne har ydet dares
bistand ved statistikens tilrettelaggelse og udforelse, betyder egad,
at der kan arbejdes hurtigere, bedre og billigere.
Det pá de foregáende sider givne historiske rids af forholdet
mellem samfundet og den statistiske tjeneste er derfor ogsá tankt
som egnet til at fremme forstáelsen og dermed samarbejdet dem
irnellem.

