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Konkurrence eller 
arbejdsdeling? 
Varetransport på 
Fyn via havn og 
jernbane 1865-
1920 

Af Peter Fransen 

Artiklen resumerer hovedresultaterne af 
forfatterens ph.d.-afhandling fra 1996 til 
Odense Universitet. På baggrund af 
opstillede varestatistikker for havne- og 
jernbanetransporten kan forfatteren bl.a. 
konkludere, at nok afstedkom den kraftige 
udbygning af de fynske havne og 
jernbanenettet i perioden store 
forskydninger mellem de fynske byer, men 
forholdet var ingenlunde så simpelt, at 
forbedrede transportforhold primært 
gavnede de store byer på de mindres 
bekostning. 

Indledning 

Store infrastrukturforbedringer på det 
trafikale område har gennem de sidste 
150 år ofte været i offentlighedens søge
lys. Netop nu raser på Fyn debatten om 
en motorvej eller en motortrafikvej mel
lem Odense og Svendborg, og dønnin
gerne fra debatten om Storebæltsforbin
delsen står endnu frisk i hukommelsen. 
Spændende bliver det at følge, hvorledes 
kultur- og erhvervslivet på Fyn får tilpas
set sig de ændrede konkurrenceforhold. 
Konsekvenserne af årets åbning af den 
faste forbindelse mellem Fyn og Jylland 
for jernbanegodstrafikken og efterføl
gende i 1998 med person- og lastbiltra
fikken kan der stadig kun gisnes om. 
Derimod kan det nu belyses, hvorledes 
indførslen af jernbanen på Fyn fra sidste 
halvdel af sidste århundrede kombineret 
med samtidige havneudvidelser ændrede 
eksisterende varestrømme og gav næring 
til nye. Perioden 1865-1920 er valgt, da 
en analyse af havne- og jernbaneomsæt
ningen med en begrænset usikkerhed vil 
være lig med Fyns engrosomsætning med 
omverdenen. Samtidens øvrige samfærd
selsmidler kunne ikke magte engrosop
gaven. Hestevognens kapacitet og træk
kraft var begrænset, og automobilen hav
de selv i slutningen af perioden endnu 
ikke større transportmæssig betydning 
over længere afstande. 

Tendenser i transportforskningen 

Inspirationen til at undersøge vareom
sætningen på Fyn via havn og jernbane 
har været, at mange har udtalt sig om 
f.eks. jernbanens betydning, men få har 
faktisk forsøgt sig med konkrete under
søgelser. Spørgsmål om infrastruktur har 
ofte afstedkommet en ophedet debat. Det 
har naturligvis tiltrukket den historiske 
forskning, og der er i tidens løb foretaget 
fortræffelige analyser af de ofte spegede 
politiske bevæggrunde, der har ført til 
denne eller hin beslutning om infrastruk
turens udbygning. Lidt flot sagt har må-
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Samarbejde mellem skib og jernbane. Det store dampskib William Symmington af Cardiff 
losser varer ved kajen på Fåborg havn i året 1898. På trods ar; at byen led i konkurrencen 
med de øvrige fynske købstæder, bevarede byen sit klare maritime præg (Fåborg Byhistori
ske Arkiv). 

let med dette arbejde været at begynde 
der, hvor andre forskere typisk har holdt 
inde, nemlig ved at se på hvordan ud
viklingen for vareomsætningen så rent 
faktisk forløb, når anlæggene blev taget 
i brug, og hvilke konsekvenser der kan 
udledes heraf. Overraskende få undersø
gelser har den problemstilling, emnets 
umiddelbare relevans til trods. 

I den hidtidige forskning, dansk såvel 
som udenlandsk, har der kun været en 
ringe tradition for at behandle varetran
sporten over havn og jernbane i et sam
spiL Tværtimod er der en tendens til at 
behandle jernbaner og havne isoleret og 
med vægt på de institutionelle forhold 
omkring deres anlæggelse og drift. Den
ne opsplitning fortsætter også i de ny-

este forskningsprojekter. Her tænkes spe
cielt på det 3 bindsværk, der udkom i år 
i anledning af det såkaldte 150 års jubi
læum for DSB og udgivelsen af Dansk 
Søfarts Historie, der med en flerårig be
villing fra Statens humanistiske Forsk
ningsråd har planlagt at udsende i alt syv 
bind. Den traditionelle opsplitning i 
maritim og jernbaneforskning fortsætter 
således. 

I artiklen her sættes fokus på fordelin
gen og forskydningen mellem Odense, 
søkøbstæderne og landstationerne. Der 
er tale om en regional total undersøgelse, 
hvorved det ellers ofte aktuelle spørgs
mål om repræsentativitet glider i bag
grunden. Foruden at undersøge den re
lative vægtning mellem jernbane- og 
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havnetransporten er nogle af de udsagn, 
jeg gerne vil belyse, og som man gang på 
gang er støder på i litteraturen, følgende: 

- stationsbyen som brændpunkt for ud
viklingen 

- de små købstæder led under konkur
rencen fra de større købstæder og blev 
presset af de fremvoksende stations
byer 

- formindskelsen af afstandenes betyd
ning med jernbaner og dampskibe be
gunstiger de store byer på de mindres 
bekostning 

Eller hvad med følgede patetiske udsagn 
fra forfatteren Alfred Ibsen fra 1893: 

»Betragt blot et øjeblik på kortet de mange 
jernbaneradier, der fra dette centrum [Oden
se j udstråler til alle punkter af øens periferi. 
Og ingen, der kender det mindste til tyngde
loven i økonomiske liv, vil noget øjeblik kun
ne tvivle om, at fordelen her er midtpunktsø
gende, at det er Odense, der skummer flø
den. I det net af jernbane linier, hvormed den 
har arnspændt Fyn, spiller den selv, så vel 
ved sin størrelse, som ved sin centrale 
beliggenhed, edderkoppens rolle ... Lidt efter 
lidt trækker de eksistensbetingelserne væk 
under fødderne på de små . .. . Det er den sure 
svie efter den søde kløe. Småstæderne suges 
ud. Så kan det være, at en og anden begyn
der at forbande jernbanen, der kører væk med 
deres velstand og ikke giver dem noget pas
sende vederlag« (Danmark i skildringer og 
billeder bind 2 s. 33). 

Kaster vi et blik på kortet over Fyn med 
de tilhørende banestrækninger, som det 
fremstår på denne side, kunne der på bag
grund af de ovennævnte udsagn være al 
mulig grund til at antage, at det måtte 
være gået de mindre fynske byer ilde. En 
fuldstændig redegørelse for byernes 
kamp om opland kan jeg ikke give, men 
derimod en beskrivelse af, hvorledes bil
ledet tegner sig ved at se på varetran
sporten via havn og jernbane. 

Kort over det fynske jernbanenet med 
angivelse af strækningernes første driftsår. 
Strækningen Middelfart-Strib, der blev 
indviet i 1866, er ikke medtaget, ligesom 
det skal tilføjes, at dobbeltsporet over Fyn 
blev indviet i sin fulde længde i 1914. Med 
til billedet hører også jernbanefærgerne fra 
Strib og Nyborg, der fra henholdsvis 1873 
og 1882 forbandt Fyn med Jylland og 
Sjælland (Kilde: Aage Aagesen.· Geografi
ske studier over jernbanerne i Danmark. 
1949). 

Kilderne til at belyse 
vareomsætningen 

For jernbaneomsætningen er hovedkil
den, der belyser varetransporten, de tryk
te driftsberetninger for jernbaneselska
berne. Hvad enten der er tale om stats
lige eller ikke statslige selskaber, var de 
underlagt kravet om at aflægge regnskab 
over for offentlige myndigheder. Fra mo
narkiets første jernbanebekendtgørelse 
fra 1840 blev det fastslået, at jernbanerne 
var et samfundsanliggende, der måtte 
underlægges offentlig kontrol og under
kastes særlige forskrifter. De her anvend
te driftsberetninger må ses som et udslag 
af ønsket om offentlig indsigt med de 
statslige og ikke statslige baner. 

For havneomsætningen gælder det, at 
kilder, der belyser den totale omsætning, 
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Vue over en del af Svendborg havn i midten af 1880' erne. Billedet præges af mindre 
sejlskibe, men jernbanevogne ses ligeledes ved kajen. Dampskibe og den egentlige stor
handel var for det fynske område endnu kun i sin spæde vorden (Svendborg & Omegns 
Museum). 

findes i toldarkiverne. De lokale toldste
der udfærdigede siden 1842 årsberetnin
ger til indsendelse til de overordnede 
toldinstanser. Årsberetningerne indehol
der bl.a. en redegørelse for totalomsæt
ningen for den indenlandske og uden
landske havneomsætning fordelt på an
tallet af skibe, tonnage og bestuvning. 
Hertil kommer separate enkeltvarestati
stikker og som oftest et væld af udtalel
ser om de økonomiske forhold inden for 
det pågældende tolddistrikt. 

Til dækning af udgifterne ved havne
nes anlæg og drift skulle der betales af
gifter af de skibe, der benyttede havnene. 
I henhold til Toldforordningen af 1797 
var det toldvæsenet, der skulle opkræve 
afgifterne. Toldvæsenet udførte således 
en opgave for de respektive havnebesid
dere. Siden Odense magistrat i 185 7 køb
te havnen og kanalen af staten, var alle 

de fynske købstadshavne kommunalt 
bestyret. Disse havne- og bropenge er 
specielt interessante, da de skulle erlæg
ges af alle varer, der blev ladet eller losset 
ved havnen. Desværre er materiale ikke 
bevaret hos toldvæsenet, og det er kun 
lykkedes at opspore de varestatistikker, 
der ligger til grund for opkrævningen af 
havne- og bropenge for Odenses ved
kommende - nemlig i det kommunale 
arkiv. 

En almindelighed, der skal nævnes, er, 
at hvis der blot var tale om statistik for 
statistikkens egen skyld, er der al mulig 
grund til at mistro tallene, men her, hvor 
det for alle tre kildetyper gælder, at der 
til hver postering svarer et pengebeløb, 
kan man have en rimelig tillid til mate
rialet. Hvis smugleri havde floreret i stor 
målestok i perioden 1865-1920, ville det 
naturligvis have givet et problem, men 
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det synes ikke at have været tilfældet -
ifølge toldstedernes bemærkniger i års
beretningerne. 

Metodiske aspekter 

Ønsket om empirisk at kunne belyse hav
ne og jernbanetransporten har ført til 
anvendelse af en kvantitativ/statistisk 
metode. En sådan metode må bygge på 
systernatisk materiale, af hvilket det er 
muligt at opstille kontinuerlige tidsserier. 
Med en tidsperiode, der strækker sig over 
SO år, ville det være fristende at udvælge 
enkelte tværsnitsår. Men med de repræ
sentativitetsproblemer, udvælgelsen af 
enkeltår altid giver, er denne metode ble
vet forkastet til fordel for sammenhæn
gende tidsserier. 

I statistiske redegørelser skal forholdet 
mellem materiale på et højt aggregeret 
niveau (sammensat materiale med mu
ligheden for at skaffe sig et overblik) sæd
vanligvis afvejes overfor muligheden for 
at tegne et mere detaljeret billede, men 
på et disaggregeret niveau. Med den her 
valgte metode, hvor det enkelte ekspedi
tionssteds omsætning pr. år fordelt på 
afsendt og ankomrnet gods er den mind
ste byggesten, er det muligt at undgå 
dette fastlåste udgangspunkt og tværti
mod drage fordel af begge indfaldsvink
ler. 

For jernbaneomsætningens vedkom
mende er der i perioden tale om et sta
dig større antal ekspeditionssteder. An
tallet stiger i takt med baneanlæggelser
ne fra 15 i 1866 til over 100 i 1920. Hvad 
havneomsætningen angår, er tallet pe
rioden igennem 8, hvilket er de 8 fynske 
toldsteder med købstadshavn. 

Når der således vil blive præsenteret 
en graf for vareomsætningen på Fyn i 
ovenstående periode, er der tale om en 
meget kompleks størrelse, der er fremstil
let ved at addere de enkelte omsætnings
tal for alle ekspeditionsstederne. Forde
len ved at operere med disse ekspedi
tionssteders omsætning som kombina
tionsenhed er åbenbar. Der kan zoomes 

Status anno 1916 over det fintmaskede 
fynske jernbanenet med en sand vrimmel 
af stationer (Kilde: Salmonsens Konversa
tions leksikon 2. udg. bind 5, 1916). 

ind på helt specifikke udviklingsforløb 
for et enkelt ekspeditionssted, eller ma
terialet kan arrangeres i forud definerede 
delgrupper. Det klassiske spørgsmål om 
det specielle kontra det generelle bliver 
et spørgsmål om at arrangere materialet 
på en ny måde- hvilket dog kun er over
kommeligt ved at anvende edb. 

Resultaterne af analysen 

Af grafen over den totale vareomsætning 
på Fyn via havn og jernbane - figur l -
fremgår det, at der generelt er tale om et 
markant vækstforløb. Alt i alt skete der 
omkring en lO-dobling af den samlede 
omsætning via havn og jernbane fra 
omkring 1870 til tiden op imod l. ver
denskrig. Selve udviklingen fremstår som 
en evolutionær proces med svage sving
ninger omkring en positiv udviklings
trend. 

Omsætningstallene for Fyn viser, at de 
samlede infrastrukturforbedringer for 
disse to transportmidler gav en stadig 
stigende og relativ konstant procentvis 
vækst. Dermed naturligvis ikke være sagt, 
at alle investeringer var lige rationelle, 
men der forekom i perioden på intet tids
punkt et egentligt mætbedspunkt for 
transportydelser. 
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Figur l. Det bemærkes, 
at der på figur l og 4 er 
anvendt logaritmisk 
skala på y-aksen, hvor
ved lodrette stykker af 
samme længde angiver 
samme procentvise 
vækst. Det betyder, at 
man af kurveforløbet 
direkte kan sammenligne 
vækstprocenten for de 
forskellige tidsperioder. 

Omsætningen på Fyn fordelt på hav
ne- og jembaneomsætningen fremgår af 
figur 2, som tydeligt dokumenterer, at ud
viklingen for de to transportformer for
løb markant forskelligt. Allerede fra be
gyndelsen af 1880'eme oversteg jemba
neomsætningen den mængde, der blev 
omsat via havnene. Af kurveforløbet 
fremgår det klart, at det er omsætningen 
via jernbane, der er hovedansvarlig for 
den totale vækst i perioden. Havneud
førslen derimod bidrager ikke med no
gen væsentlig mængdernæssig stigning. 

Stigningen, der fandt sted i havneindførs
len, skyldtes først og fremmest en styr
kelse af udenrigshandlen. 

1200 ..,.----

Splitter vi op på inddelingerne Odense, 
søkøbstæderne og landstationeme, og 
følger vi først Odense og købstæderne, 
gælder det, at set under et var der i tids
rummet 1865-1920 tale om en markant 
fremgang i omsætningen. Jernbanernes 
fremmarch betød generelt ikke, at havne
omsætningen svigtede ej heller i de 
mindste fynske købstæder. Konkurren-
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Figur 3. Jernbaneomsætningen på Fyn 
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cen blev derimod skærpet, og der var 
nogle købstæder, der klarede sig bedre 
end andre. Mønstret var dog på ingen 
måde så simpelt, at graden af succes var 
ligefrem proportional med byernes stør
relse. Jernbanelinierne ændrede vare
strømmen både for varer, der blev udlos
set i havnene, og de partier, der blev ind
ladet. Mængdernæssigt var det vedrøren
de kampen om indførslerne, at slaget 
stod mellem købstæderne, og indførsler
ne skete i alt overvejende grad fra udlan
det. 

Den teknologiske udvikling med sta
dig større skibe stillede stadig større krav 
til besejlingsforholdene. Dette resultere
de i flere havneudvidelser i de største fyn
ske byer. Odense, der fra naturens hånd 
var dårligst stillet, investerede de største 
summer, men først efter udvidelsen i 
1904 lykkedes det for alvor byen at di
stancere Svendborg og især Nyborg. Selv 
om udførslen relativt aftog i betydning, 
var det her, de mest åbenbare sværdslag 
fandt sted mellem de store byer. Damp
skibsforbindelser til udlandet var af af
gørende betydning for byernes styrkefor
hold med kampen om det engelske mar
ked som det afgørende. Begyndelsen 
fandt sted i Nyborg i midten af 1870'erne, 
men fra slutningen af 1880'erne udgik 

den direkte forbindelse kun fra Odense 
og Svendborg. Især Odense oplevede en 
stadig stigende direkte eksport til Eng
land. Svendborg havde derimod en stær
kere position på det tyske marked, mens 
Nyborg heller ikke kunne gøre sig gæl
dende her. 

For jernbaneomsætningen oplevede 
Odense fra begyndelsen af dette århund
rede et skift. Byen begyndte at afsende 
et større kvantum af varer, end byen 
modtog via banen. Et mønster som for 
de større byer tidligere kun havde ken
detegnet Nyborg og Svendborg. De mel
lemstore og små fynske købstæder fryg
tede konkurrencen med Odense. Tyde
ligst kom det til udtryk ved baneanlæg
gelserne, hvor der blev kæmpet imod 
direkte jernbaneforbindelse med Oden
se. Frygten gik på, at en sådan forbindelse 
ville berøve byerne noget af deres opland. 
På den baggrund må byerne siges at klare 
sig forbavsende godt. Den fordel, det var 
at have en havn, bevirkede, at selve byen 
og det nærmeste opland igennem hele 
perioden blev forsynet med varer via 
havnen. 

For de mindste byer gjaldt det, at Bo
gense relativt tidligt fik jernbanen- 1882, 
mens Kerteminde, som den sidste fyn
ske købstad, fik jernbaneforbindelse i 
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1900. Hvis jembanen generelt skadede 
de små byer og havneomsætningen, skul
le der ventes en væsentlig forskellig ud
vikling for disse to byer. Dette blev ikke 
tilfældet. På et punkt forekom der dog 
en væsentlig forringelse for de mellem
store og de små købstæder, nemlig hvad 
angår eksporten til udlandet. For den fyn
ske havneeksport var der tale om, at mens 
samtlige fynske havne havde del i den
ne i 1860'erne og 1870'eme, blevudførs
len koncentreret i stadig færre havne fra 
1880'eme. 

Selv om det ofte fortoner sig i byernes 
beklagelser over en for ringe direkte eks
port, var det mere vigtigt, om byerne 
kunne tilpasse sig det ændrede mønster 
og f.eks. kompensere ved at sende varer 
via jernbanen. Som et første fingerpeg 
herom skal det betones, at alle byerne 
oplevede en kraftig stigning i jernbane
forsendelserne, så mængdernæssigt kan 
det ikke siges, at jembanerne indsnæv
rede byenes opland, men at der blev 
skabt ændrede konkurrencebetingelser, 
står fast, og de mellemstore og små køb
stæders muligheder blev ændret i retning 
af, at afsætningen via søvejen blev svæk
ket på grund af en stadigt stigende inden
landsk jernbanetransport til de større 
eksporthavne. 

Omsætningen på de fynske 
landstationer 

De fynske landstationers andel af jern
baneomsætningen, som den fremgår af 
figur 3, var klart stigende og blev fra mid
ten af 1890'erne totalt set større end 
omsætningen i både Odense og søkøb
stædeme. Lidt populært kan det hævdes, 
at med stationerne på landet blev vare
omsætningen et langt mere dynamisk 
begreb, og købstædernes opland blev 
mere sløret. Ved landstationerne opstod 
en lang række omsætningsterminal er, der 
kunne løsne et områdes bånd til den 
nærmeste købstad. Var der afgørende 
ændringer i konkurrenceparametrene, 
kunne varerne via jernbanen afsættes og 
hentes i byer langt fra den nærmeste køb
stad. 

Forskningsinteressen har siden 1980'
erne fokuseret på de egentlige stations
byer, hvis befolkningsudvikling og er
hvervsforhold er blevet detaljeret under
søgt. Niels Peter Stilling har således i De 
nye byer. Stationsbyernes befolknings
udvikling og funktion 1840-1940, 1987, 
forsøgt sig med følgende opdeling af by
erne i landdistrikterne 

l. Den rurale by: Bymæssig bebyggelse, 
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DFDS skibet Esbern Snare ankret op ved korngrossist E.B. Muus' pakhus i Odense ca. 
1895. Skibet hørte til et af selskabets mindre skibe på 480 BRT. De større dampskibe kun
ne i perioden før byens store havne- og kanaludvidelse i 1904 ikke besejle byen. Esbern 
Snare bragte fra 1886-1903 forædlede landbrugsprodukter fra Fyn til engelske havne via 
Odense (Odense Stadsarkiv). 

hvor det direkte landbrugserhverv spil
ler en betydelig rolle. Det er typisk 
mindre byer med station, mindre virk
somheder og handlende placeret i en 
gammel landsby. Grænsen for disse 
byer sætter Stilling til 150-400 ind
byggere i 1911. 

2. Oplandsbyen: Større byer, der er præ
get af handelserhvervet, og som er ba
seret på økonomiske og sociale forbin
delser med de omgivende landom
råders befolkning. Grænsen er 400-
600 indbyggere i 1911. 

3. Industri- og institutionsby. Det er en 
købstadslignende stationsby med stør
re virksomheder, institutioner og en 
differentieret handelsstruktur. Mere 
end 600 indbyggere i 1911 er Stillings 
grænse for denne bytype. 

Analysen af omsætningen i de fynske 
landstationer dokumenterer, at vareom
sætningen i de største stationsbyer, det 
vil sige Stillings A byer, som på Fyn er lig 

med Ringe, Glamsbjerg, Ejby, Årup, Nr. 
Åby, Otterup og Tommerup, ikke må 
overvurderes på bekostning af den om
sætning, der fandt sted på småstationer
ne. Disse landstationer er her defineret 
som stationer beliggende i en lokalitet, 
der end ikke i 1921 havde opnået et ind
byggertal på 200 indbyggere og således 
var under grænsen for, hvad Danmarks 
Statistik gav betegnelsen bymæssig be
byggelse. Nok havde den typiske lands
tation kun en beskeden omsætning, men 
antallet var så stort, at de omsætnings
mæssigt samlet må vurderes på linie med 
eller endda højere end den omsætning, 
der fandt sted i, hvad der skulle udvikle 
sig til at blive de største stationsbyer i 
perioden. Omsætningen for forskellige 
typer af landstationer fremgår af figur 4. 

De største stationsbyer blev centreret 
omkring de tidlige baner eller placeret 
midt mellem to købstæder, hvilket gav 
et mætningspunkt for egentlige byer i 
perioden. Det var således ikke en given 
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effekt, at der ud af en station opstod en 
by. Transportmæssigt var der mere tale 
om en form for automatik. Hvis der var 
en station, gav det en stadig stigende 
omsætning. 

Selve forholdet mellem afsendt og an
kommet godsmængde udviste generelt 
en forbavsende lighed i struktur for land
stationer, hvad enten der fokuseres på de 
største eller de mindste stationer. En så
dan relativ ensartethed kan også forklare, 
hvorfor oprettelsen af en ny station på 
en allerede eksisterende banestrækning 
eller en ny banestrækning set i forhold 
til en allerede eksisterende bane straks 
gav sig udslag i forskydninger i omsæt
ningsmønstret. Forholdet var typisk, at 
en nabostation/nabostrækning mistede 
omsætning til den nyetablerede, da der 
herskede et vedvarende konkurrencefor
hold mellem stationerne. Den overord
nede forklaringsramme bliver, at de 
grundlæggende vilkår for omsætningen 
var betinget af landbrugets behov, hvad 
enten der var tale om stationsbyer eller 
småstationer. Dermed ikke være sagt, at 
det var ligegyldigt, hvor en station lå set 
i relation til dens muligheder for at opnå 
en stor omsætning. Ses der på banestræk
ningerne strækning for strækning, gav en 
geografisk midterplacering en fordel set 
i forhold til den direkte omsætning med 
oplandet og i konkurrence med de øvri
ge stationer på den pågældende bane
strækning. 

Sammenfattende skete der en tilpas
ning og differentiering af det fynske 
omsætningshierarki med udbygningen 
det fynske jernbanenet. 

Enkeltvareanalysen 

Ønskes et mere detaljeret billede end det, 
totalomsætningstanene kan fremvise, er 
det nødvendigt med enkeltvareanalyser, 
hvilket er blevet udført for væsentlige 
varegrupper, for så vidt kildematerialet 
gør det muligt. De enkeltvarer, hvis om
sætning jeg systematisk har undersøgt, 
kan deles i følgende to hovedgrupper: 

Peter Fransen 

a) Landprodukter (korn, rodfrugter etc.), 
foderstoffer, gødningsmidler, foræd
lede landbrugsprodukter (smør, æg og 
flæsk). 
Disse varer er karakteriseret ved at være 
centreret omkring landbrug, dels som 
erhvervets produkter og dels som rå
varer til produktionen. 

b) Kul og koks, metaller, tegl og kalk
værksprodukter, tømmer og skoveffek
ter. 
Her er der tale om råvarer primært for 
den sekundære sektor (håndværk, in
dustri, bygge- og anlægsvirksomhed, 
offentlige værker). 

Hvad jeg synes, der har været specielt 
spændende, er det forhold, at vareom
sætningen for den samme vare i flere til
fælde skiftede geografisk tyngdepunkt 
netop på grund af transportforholdene, 
men jeg kan inden for artiklens rammer 
ikke gå i detaljer med de enkelte varer, 
men blot prøve at sammenfatte nogle af 
resultaterne. 

Landprodukter m.m. 

Ses der på transporten for enkeltvarer og 
først på gruppen af produkter centreret 
omkring landbrug, skete der en voldsom 
ændring i sammensætningen og struk
turen af, hvad der blev omsat. 

Frem til midten af 1870'erne var det 
eksporten af korn, der var væsentligst, og 
som gav et transportmønster med forsen
delser af kornvarer fra landdistrikterne til 
udskibningshavn. Det var en eksport, der 
involverede alle fynske købstæder. Dog 
skete der en klar styrkelse af købstæder
ne med jernbaneforbindelse. Da de inter
nationale forhold bevirkede, at denne 
eksport af korn blev mindre konkurren
cedygtig, skete der over en kort årrække 
en kraftig reduktion af eksporten. Ekspor
ten ophørte næsten totalt fra midten af 
1880'erne. Alle de fynske købstæder blev 
ramt af denne udvikling. Udviklingen 
indebar samtidig et skift i retning af ind-
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Den transatlantiske damper J. W. Taylor ved havnen i Svendborg omkring 1900. I bag
grunden ses pakhuset for det store korn- og foderstoffirma Petersen & Jensen. Netop i 
årene omkring århundredskiftet var Svendborg Fyns største importhavn for korn- og foder
stoffer, herefter måtte byen vige førstepladsen til Odense (Svendborg & Omegns Museum). 

førsel af korn- og foderstoffer og senere 
gødningsmidler. 

De stadig større krav til besejlings
forholdene bevirkede, at især Nyborg, 
Svendborg og Odense styrkede deres po
sition ved en lang række havneudvidel
ser. Odense havn havde her et handicap 
i og med, at byens besejligsforhold be
sværliggjorde importen. Selv efter byens 
store havneudvidelse i 1904 var besej
lingsforholdene mindre gode end i Ny
borg og Svendborg. Alligevellykkedes det 
Odense at erobre det importmarked, som 
Nyborg havde opbygget for korn- og fo
derstoffer i 1890'erne, og at tiltrække den 
overvejende del af periodens fortsatte 
vækst. Havnen var ikke den eneste be
tingelse for stor omsætning, men kunne 
være en hæmsko, hvis den ikke var tids
svarende. 

Mens det var den internationale ud
vikling, der betingede strukturskiftet fra 
korneksportør til importør af korn- og 
foderstoffer, var det lokale fynske for
hold, der blev afgørende for, hvilke hav
ne der især varetog importen. Jernbane
omsætningen er ofte trukket frem, når 
Odenses succes skal forklares. Et yndet 
billede er det nævnte med Odense som 

den fede edderkop, der holdt de øvrige 
byer i skak ved hjælp af sit net af jern
banelinier. Hertil må anføres, at de væ
sentligste strækninger var til stede længe 
før, Odense f.eks. fik en omsætning af 
importerede korn- og foderstoffer, der 
kunne tilfredsstille byens ambitioner 
som regionalcenter. 

Generelt var der på ingen måde tale 
om, at jo mindre købstad, jo hårdere blev 
byen presset af Odense. Af de mellem
store byer fremstod Assens og Fåborg som 
klare tabere fra slutningen af 1890'erne, 
mens f.eks. de mindste byer som Bogense 
og især Kerteminde klarede sig i konkur
rence og samarbejde med Odense. Oden
se havn fik således først efter en temme
lig lang kamp sat sig på indførslen til 
landbruget. 

Med hensyn til eksporten af de foræd
lede landbrugsprodukter blev kampen 
kort og drastisk, kampen var et spørgs
mål om at få direkte dampskibsforbindel
se med England. Med overflytningen af 
skibsforbindelsen fra Nyborg til Odense 
i 1886 kombineret med den voldsomme 
produktionsudvidelse af først smør og æg 
og i det følgende årti flæsk, blev Oden
ses førerstilling tidligt sikret for disse pro-
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DFDS skibet Georg ved Englandskajen i Odense omkring 1905. Skibet var hjemmehørende 
i byen 1905-1914 og førte store dele af bl.a. den direkte fynske smøreksport til Neweastie 
og Leith. Fødelinierne var i vid udstrækning jernbanen, og til venstre ses da også en række 
jernbanevogne. I baggrunden ses Dampmøllen Victoria - et stort industrielt anlæg ved 
havnen, der kom til sammen med havneudvidelsen i 1904 (Odense Stadsarkiv). 

dukter. Svendborg havde ganske vist en 
forbindelse fra 1880, men så godt som 
hele stigningen i den direkte eksport til
faldt Odense. 

Omsætningen af forædlede landbrugs
produkter er et slående eksempel på, 
hvorledes jernbanen kunne opløse tidli
gere lokale transportmønstre. De tætte 
bånd mellem købstad og nærmeste op
land, der tidligere gav sig udslag i, at æg 
og smør blev sendt via nærmeste købstad 
til København for derfra at blive ekspor
teret til England, gik i opløsning, når en 
banelinie gav forbindelse til de større 
købstæder med direkte dampskibsfor
bindelse til England. Via de fynske land
stationer strømmede smør og æg til dis
se eksporthavne. Med jernbanen var 
landboerne ikke længere bundet til den 
lokale havn, ja end ikke en fynsk havn. 

Hverken Svendborg eller Odense mag
tede at tiltrække sig hele eksporten. Es
bjerg, som med rette kan betegnes som 
Danmarks port imod vest, blev en vigtig 
eksporthavn også for de fynske produ
center. I kraft af det effektive jernbane-

net kunne producenterne af smør og æg, 
organiseret i andelsforeninger og i eks
portforeninger, nå det engelske marked. 

Hvad angår flæsk, gjorde det forhold 
sig gældende, at end ikke for Odense med 
sin direkte skibsforbindelse til England 
betød havneomsætningen meget i for
hold til jernbaneforsendelserne til Es
bjerg. 

Etableringen af banelinierne skabte et 
handelsmønster bort fra omsætningen 
mellem købstæderne og København via 
søvejen til en jernbanetrafik, der med ti
den blev rettet direkte imod eksportmar
kederne via de fynske udskibningshavne 
og Esbjerg. 

For landstationerne var der fordele ved 
at ligge centralt ved de vigtigste jernbane
strækninger, men som det fremgik af 
jernbanenettet anno 1920, er det lige så 
vigtigt at understrege, at ingen fynsk 
landmand havde langt til en station. Og 
at infrastrukturforbedringerne ikke trak 
regionen skæv, men gav Fyn en smidig 
transportstruktur. 
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Råvarer til den sekundære sektor 

Omsætningen inden for den anden ho
vedgruppe bestående af kul og koks, 
metaller, tegl- og kalkværksprodukter 
samt tømmer og skoveffekter er ligele
des uensartet. Det er vanskeligt at fore
tage en relativ vægtning af de enkelte 
produkter imod hinanden, men kultran
sporten var i flere henseender forudsæt
ningen for den øgede omsætning for de 
øvrige produkter. 

Stilles spørgsmålet, om der i perioden 
skete et egentligt gennembrud i omsæt
ningen inden for en kort periode, afhæn
ger svaret af, hvilken vare der er tale om. 

For kul var det ikke tilfældet. Stignin
gen foregik tilnærmelsesvis med en kon
stant procentvis årlig vækst, mens der for 
de øvrige produkter var tale om klare 
gennembrudsfaser. I kronologisk række
følge skete »gennembruddet« for tegl/ 
kalk og metaller fra midten af 1890'erne 
og for træ fra omkring århundredskiftet, 
altså væsentlig senere end for landpro
dukter og forædlede landbrugsvarer. 

For kulforsyningen gjaldt det, at der 
altovervejende var tale om engelske kul 
via havnene, men i slutningen af perio
den var der en vis konkurrence fra tyske 
kul, der kom med jernbanen. Der var tale 
om kul til den fremvoksende industri og 
som brændsel til opvarmning, men lige
ledes til forbruget i transportsektoren og 
på gasværkerne. Nok skete der forskyd
ninger i perioden, men alle de fynske 
havne opretholdt en væsentlig kulim
port. Derimod gælder det, at i perioden 
fra midten af 1890'erne var det generelt 
byens eget industrielle stade, der var af
gørende for, om en by kunne hævde sig 
som storimportør og distributør af kul. 

Nyborg havns succes som kulimportør 
i 1870'erne og begyndelsen af 1880'erne 
var knyttet til funktionen som leveran
dør til de industrielle anlæg i Odense, 
samt at byens havn blev benyttet af DSB 
til indførslerne af kul til de fynske tog. 
Trods byens fortrinlige havn var dette i 
længden ikke tilstrækkeligt. Nyborg hav
de kun en svag industrialisering, der ikke 

krævede de store indførsler af kul, og 
transittilførslen til Odense gled gradvist 
byen af hænde i takt med, at Odense til 
stadighed forbedrede besejlingsforholde
ne. Allerede fra midten af 1880'erne blev 
trenden for Nyborgs direkte kulimport 
negativ. 

Med DSB's omlægning fra primært at 
forsyne de fynske tog med engelske kul 
via Nyborg havn til tyske kul transporte
ret med banen og oplagret i Strib mistede 
Nyborg fra slutningen af i 1890'erne li
geledes de så betydelige kulleverancer til 
lokomotiverne 

Via det fintmaskede jernbanenet, der 
var til rådighed efter år 1900, kunne der 
sendes kul til stationerne i landdistrik
terne, hvilket var en væsentlig forud
sætning for, at industrielle virksomheder 
begyndte at etablere sig i stationsbyerne. 
Men allerede før år 1900 fandt der en stig
ning sted i kulforbruget betinget af kul
forbruget til mindre dampmaskineanlæg 
f.eks. i mejerierne og på teglværkerne og 
fra omkring år 1900 på savværkerne. 

Fælles for både kul og metalomsætnin
gen var, at jernbanen i sig selv skabte en 
betydelig omsætning. De voldsomme 
udsving, der foregik i metalomsætnin
gen, skyldtes bygningen af jernbaner, og 
hvad kulomsætningen angår, kunne in
gen industrivirksomhed på Fyn måle sig 
med det samlede kulforbrug, som der 
skulle til for at holde de fynske lokomo
tiver kørende. 

Udviklingen for tegl- og kalkværks
produkter samt tømmer og skoveffekter 
udviser en betydelig grad af fælles karak
teristika. Der skete i perioden en mere 
industriel udnyttelse af de indenlandske 
ressourcer, idet der med jernbanen skete 
en distribuering fra producent til marked. 
For teglomsætningen gælder det, at før 
jernbanen var forholdet mellem pro
duktværdi og transportomkostninger af 
en sådan karakter, at der kun var basis 
for en lang række små teglværksbedrifter 
typisk i form af binæring til landbrug. 
Det billede ændredes gradvist med jern
banen og de teknologiske fremskridt in
den for branchen. 
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Toget mellem Odense og Svendborg ved jernbaneoverskæringen i Pederstrup omkring 
1905. Vognene ser ud til at være læsset med briketter. Den store skorsten, der rejser sig til 
venstre i billedet, hører til andelsmejeriet oprettet 1887 og ombygget 1900 og 1904. 
Pederstrup opnåede frem ti11920 ikke status som bymæssig bebyggelse, men samfundets 
modernisering gik ikke hen over hovedet på Pederstrup og andre lokaliteter med små
stationer. Disse småbebyggelser kom til at udgøre krumtappen i den fynske jernbane
omsætning i landdistrikterne (Ringe lokalhistoriske Arkiv). 

Den eksplosive udvikling for jernbane
omsætningen betød, at havneindførsler
ne for teglprodukter var vigende. For 
transportomsætningen betød det, at især 
teglværkerne omkring Stenstrup på 
Odense-Svendborgbanen korn til at ind
tage en unik position og Stenstrup sta
tion blev den suverænt største landsta
tion opgjort efter omsætning i tons. De 
byer, der traditionelt havde fået deres tegl 
fra Egernsundområdet samt lokale små 
teglværker, oplevede en relativ tilbage
gang. Eksempelvis kan nævnes, at Mid
delfart fik sine sten til opførelsen af Sind
sygehospitalet i midten af 1880'erne fra 
Flensbogfjordområdet, mens Nyborg i 
1911-12 fik sine sten til Statsfængslet fra 
Stenstrup og altså via banen. 

For omsætningen af tømmer og skov-

effekter forblev importeret træ til bygge
formål indført via de fynske købstads
havne den væsentligste faktor. De enkelte 
havne havde et godt tag i de direkte ind
førsler til byen og dens nærmeste opland. 
Nybruddet fandt sted for den industriel
le udnyttelse af de indenlandske skovef
fekter. Udviklingen var mindre markant 
end for tegl med en større spredning 
blandt de fynske leverandører. Den in
dustrielle udnyttelse af de fynske skove 
faldt væsentligt senere og kan tidsfæstes 
til det første årti af det 20. århundrede. 
Da efterspørgslen for disse produkter ikke 
primært fandtes, hvor de blev produce
ret, blev jernbanen også en nødvendig 
forudsætning for, at denne indenlandske 
industri kunne blomstre op. 

Det generelle billede er, at omsæt-
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Under l. verdenskrig boomede den fynske slagterieksport. På billedet fra omkring 1915 ses 
en flok grise fra en af de sydfynske øer på kajen i Fåborg. Vejen gik til byens slagteri, hvor
fra den største del blev sendt som bacon med jembanen til Odense eller Esbjerg til videre 
udskibning til det britiske marked (Fåborg Byhistoriske Arkiv). 

ningen af masseprodukter og enkeltvarer 
på Fyn ikke dannede basis for, at der ved 
råvarekilden voksede nye store byer frem, 
derimod var der stationer, der i forbin
delse med udnyttelsen af lokale råvare
forekomster blev nogle af de vægtmæs
sigt mest betydningsfulde stationer på 
Fyn. Tendensen for jernbaneomsætnin
gen gik dog i retning af en relativt større 
omsætning af varer med en lav værdi i 
forhold til vægten. De tider, hvor det 
kunne overvejes, om det kunne være ren
tabelt at transportere f.eks. sukkerroer 
eller grus, var forbi. Jernbanen slog grad
vist og specielt efter år 1900 igennem som 
trafikmiddel for alle former for masse
varer. Denne transport kan forekomme 
mindre spektakulær end den omsætning, 
der var knyttet til de bysamfund, der op
stod ved de største stationsbyer, men skal 
jernbanens betydning som et transport
middel bedømmes, var det blandt statio-

nerne, der var afhængige af kun en vare
artikel, at jernbanens styrke kom til fuld 
udfoldelse. De mange linier, der blev 
anlagt i et meget tæt net på Fyn, bidrog 
til at fremme omsætningen og udvik
lingen. Først fra 1920'erne med lastbiler
nes gennembrud fandt der en nedgang 
sted, og der blev for alvor rejst kritik af 
de mange linier og små stationer. Disse 
blev nu beskyldt for at være et udslag af 
jernbanemani og lokalchauvinisme, et 
eftermæle, der for mig at se ikke yder 
stationerne nogen fair placering i moder
niseringen af især landdistrikterne, hvad 
enten banerne på noget tidspunkt hav
de været økonomisk rentable eller ej. 
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Opsummering 

Balancen og sammensætningen af varer, 
der blev udvekslet mellem landstationer
ne og købstæderne, ændrede karakter i 
perioden mellem 1865 og 1920. Så længe 
korneksporten var af betydning, blev der 
fra landstationerne afsendt et større 
kvantum, end de modtog fra købstæ
derne. Denne eksport var baseret på de 
største brugs merproduktion, men med 
overgangen til den mere intensive ani
malske produktion og inddragelse af alle 
grupper af landbefolkningen i markeds
økonomien skete der et strukturskifte, der 
bevirkede, at landdistrikterne fra slut
ningen af 1880'erne modtog større kvan
titeter af varer, end de forsendte. 

Varetransporten afspejler således, at 
det fynske samfund var i kraftig foran
dring. Andelstiden med landbrugsom
lægningen, den kraftige vækst i handel 
og håndværk samt den gryende indu
strialisering er alle elementer, der forbin
des med udviklingen af et mere velstå
ende Danmark. Hvor stor en betydning 
transportudviklingen direkte havde for 
denne udvikling, er det umuligt at ud
tale sig præcist om, men at der var tale 
om et samspil, kan der ikke herske tvivl 
om. 

For den konkrete varetransport gav 
udviklingen sig udslag i markante for
skydninger. Strømmen af roer, kreaturer, 
svin og naturressourcer, der overvejende 
gik fra land til by, var stadig stigende, 
men kunne ikke måle sig med den 
mængde råvarer, der gik fra by tilland i 
form af kul, metaller, korn- og foder
stoffer og kunstgødning. Et mønster, der 
kun blev brudt i de sidste år af l. ver
denskrig. 

Mens de første fynske jernbaner kom 
til i en periode, hvor vareudvekslingen 
mellem by og land var forholdsvis be
grænset, bevirkede samfundstransforma
tionen, at behovet for vareudveksling 
steg både lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt. Købstæderne skulle til
passe sig den nye struktur, hvor opland 
ikke længere primært var et begreb, der 
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på Fyn betød, at der omkring de 8 køb
stæder kunne tegnes en halvcirkel, hvor 
radius tilnærmelsesvis var lig med den 
halve afstand til nærmeste købstad. Jern
banen bragte et langt mere dynamisk ele
ment ind i landomsætningen samtidig 
med, at de største købstæder kæmpede 
om det attraktive engrosmarked, hvor 
byernes havne fungerede som fødeåre for 
jernbanedistribueringen. Nok betød in
dustrien og industriens transportbehov 
stadig mere for enkelte af købstæderne, 
frem for alt Odense, og fra århundred
skiftet ligeledes Middelfart samt pletvis 
for nogle af de største af stationsbyerne. 
Men det »nye« landbrug på Fyn slog igen
nem over en bred kam og udgjorde den 
væsentligste vækstimpuls for omsætnin
gen via havn og jernbane. Den generelle 
velstandsstigning i perioden 1865-1920 
betød, at samfundskagen blev større, og 
der var plads til, at omsætningen steg for 
samtlige omsætningsterminaler. Dette 
fører til den samlede vurdering, at begre
bet vindere og tabere angående vare
transport nok kan besvares relativt, men 
betydningsmæssigt mister i interesse set 
i forhold til den generelle vækst. 
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Denne artikel bygger på min ph.d.-af
handling Varetransport på Fyn via havn 
og jernbane 1865-1920, som i 1996 blev 
antaget af Odense Universitet. Heri fin
des yderligere dokumentation for de 
fremlagte resultater. Dele af det statisti
ske baggrundsmateriale er afleveret til og 
oparbejdet af Dansk Data Arkiv i Odense 
(DDA-2574). Afhandlingen påtænkes i 
199 7 udgivet i en lettere revideret udgave 
af Landsarkivet for Fyn. 
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