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Opgavetekst   

Fra Den militære Klædefabrik i Usserød til Statens Konfektion A/S i Birkerød, 
1791-1999

Følgende beskrivelse bygger på to historiske værker og en kendelse i en vold-
giftssag. Kun voldgiftsrettens (tre højesteretsdommeres) opfattelse  er gengivet,
ikke parternes. 
– Den militære Klædefabrik (udg.), ved Gjerlev og Rosted: Den militære

Klædefabrik 1849-1949 (Kbh. 1948).
– Manufakturhandlerforeningen (udg.): Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet

1651-1861 samt Manufakturhandlerforeningen 1862-1886 (Kbh. 1887).
– Kendelse i voldgiftssag: Statens Konfektion A/S under konkurs mod Forsvarsmi-

nisteriet, afsagt i København, d. 28. april 1999.

Allerede i 1700-tallet etablerede den danske konge (staten) en klædefabrik og et kgl.

militært varemagasin i København. I 1791 fik et privat konsortium privilegium på at an-

lægge en klædefabrik i Usserød, men den købtes i 1802 af staten. Under krigen med

England havde man nemlig brug for meget uniformsklæde og anså det for hensigts-

mæssigt, at staten selv producerede en del af det, helst fabrikeret af indenlandsk uld.5
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Selvforsyning var idealet. Ved krigens slutning (1814) beskæftigedes i Usserød ca. 800

arbejdere, heraf ca. 160 børn, hvis skolegang kun kunne finde sted om søndagen.

Fabrikken arbejdede nu for fuld kraft i krigsperioder som 1848-50, 1864, 1914-18 (sik-

ringsstyrke indkaldt) og 1939-45. I mellemkrigstiderne har statens behov været mindre,

og for at holde sig i gang prøvede fabrikken at sælge overskudsproduktionen til civile10

kunder. Dette har givet anledning til protester fra private tekstilfabrikanter og

manufakturhandlere. Men specielt i 1800-tallet var det ikke, fordi disse gik ind for

markedskræfterne, tværtimod! De ønskede høje toldmure udadtil, og indadtil bekæm-

pede de bl.a. jyske uldhandlere som “omløbere”, der på gaden solgte finere varer end

dem, de havde lov til at sælge, d.v.s. deres hjemmestrikkede ting. De private fabrikanter15

og handlende søgte m.a.o. at videreføre princippet om monopol fra laugstraditionen.

Men der var politikere, som efter 1850 argumenterede principielt for, at staten

skulle afhænde  Den militære Klædefabrik i Usserød. Således sagde Alfred Hage, at

når krigsministeren hævdede, at Usserød producerede så billigt, så burde den jo

arbejde for fuld kraft. Da hæren ikke længere skulle bruge så mange uniformer, burde20

de eksporteres. Og Hage tilføjede: “Lad os under alle omstændigheder blive af med

Usserød. Er den fordelagtig, så lad andre overtage den, medfører den tab [for staten],

så lad os spare det” (1862). Men med henvisning til forsyningssikkerheden skabtes en

alliance mellem militæret og forsvarsministeriet, først under borgerlige regeringer og

siden 1924 overvejende under socialdemokratiske regeringer, og det gav ro om25

fabrikken helt frem til 1980'erne. Efterhånden blev leverancer af uniformer til politi og

postvæsen en betydningfuld opgave, som gjorde fabrikken mindre afhængig af krige.

Fra 1985 gav forsvarsministeriet fabrikken et større råderum, og i de følgende år

lykkedes det den at skaffe sig enkelte ordrer i konkurrence med andre (licitation). Den

militære Klædefabrik var nu omdøbt til “Statens Konfektion”, og fra 1988 arbejdede for-30

svarsministeriet på at privatisere fabrikken. Den havde da ca. 200 ansatte og en årlig

omsætning på omkr. 100 millioner kroner. Den ansås for en sund virksomhed, men den

ville ikke uden en overgangsperiode kunne fungere på privat, kommerciel basis. Dels

havde den et begrænset varesortiment, dels havde den kun produceret til nogle få

kunder. Af disse havde forsvarsministeriet aftaget 60-70% af produktionen. Desuden35

var fabrikkens priser bestemt af produktionsomkostningerne og ikke af markedsprisen,

og man havde ingen erfaring i markedsføring. Til private kunder solgte man meget lidt,
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for ikke som offentligt betalt virksomhed at blive beskyldt for unfair konkurrence.

Den 2.12.1991 forelagde forsvarsministeriet for Folketingets finansudvalg sit

forslag (aktstykke) vedrørende indledningen til en privatisering af Statens Konfektion.40

Der skulle stiftes et fuldt ud statsejet aktieselskab “Statens Konfektion A/S”, og forsvars-

ministeriet ville indskyde 32 millioner kroner i det. Så kunne man senere sælge nogle

eller alle aktier til private. Selskabets værdier og goodwill var “bl.a. begrundet i langtids-

kontrakter med forsvaret”, skrev forsvarsministeriet. Dette projekt blev få dage senere

godkendt af finansudvalget.45

Aktieselskabet skulle have været stiftet 1.1.1992. Men det trak ud. Først den

4.5.1992 blev Statens Konfektion A/S stiftet med forsvarsministeriet som stifter og ene-

aktionær, d.v.s. at ministeriet ejede alle aktier. Samtidig havde man en diskussion om,

hvorvidt EF-regler om statsinstitutioners udbud af opgaver i licitation overhovedet mulig-

gjorde de omtalte “langtidskontrakter med forsvaret”. I flere dokumenter forudsatte for-50

svarsministeriet, at Statens Konfektion A/S fik 5-7 års sikrede leverancer til ministeriet.

I denne periode skulle fabrikken vænne sig til markedsforholdene og skaffe sig private

kunder eller andre landes forsvar som aftagere. I 1989-90 havde kammeradvokaten og

justitsministeriet sagt god for ordningen. I 1992 – både før og efter stiftelsen af

selskabet – blev ordningen imidlertid anset for ugyldig ifølge EF-regler af direktøren for55

Statens Indkøb og nu også af kammeradvokaten. Dette fik forsvarsministeriet til at

meddele det nystiftede aktieselskab, at overgangsperioden med sikrede statsordrer kun

blev godt halvandet år i stedet for de 5-7 år som hidtil antaget. Da forsvarsministeriet

allerede før stiftelsen af Statens Konfektion A/S i maj 1992 vidste, at grundlaget var

skredet, burde ministeriet have taget kontakt med finansudvalget om en ændret60

økonomisk vurdering af aktieselskabets situation og fremtid. Sådanne vurderinger

foretages af revisorer og kaldes vurderingsberetning, åbningsbalance, budgetudkast

og følsomhedsberegninger (for f.eks. de første 5 år). Men forsvarsministeriet foretog sig

intet og hindrede derved én af de to løsninger, som forelå: (1) Før stiftelsen kunne man

have søgt at udskyde eller aflyse oprettelsen af aktieselskabet. (2) Efter stiftelsen65

kunne man have forbedret selskabets vilkår på betingelse af finansudvalgets accept.

Forkortelsen af overgangsperioden til godt halvandet år burde medføre en øgning af

kapitalindskuddet og en styrkelse af ledelsen med topfolk fra tekstilbranchen. Men der

skete intet. Som eneaktionær havde forsvarsministeriet valgt bestyrelsen for selskabet,
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1 Som vidne i sagen forklarede en tidligere advokat fra kammeradvokaten, at mange forhandlinger
med myndighederne var mundtlige, fordi de fandt sted “på et tidspunkt, hvor ingen forestillede sig,
at staten ville gå fra et selskab, man ejede fuldt ud, uden at kreditorerne blev betalt” [Red.].

2 Aktieselskabsloven § 6, a-c omtaler den krævede vurderingsberetning og åbningsbalance forsynet
med revisionspåtegning. – Samme lovs § 140 præciserer, at ikke alene bestyrelsesmedlemmer og
direktører, men også stiftere kan ifalde erstatningsansvar. – Er der tale om en eneaktionær som stif-
ter, gælder erstatningsansvaret navnlig over for selskabets kreditorer. De ansatte er i første række
søgt sikret gennem Lønmodtagernes Garantifond. Men som anført i voldgiftsrettens kendelse kan

og den bestod af fem mænd: tre offentligt ansatte, en mand fra et møbelfirma og en ISS-70

direktør. Disse havde ladet direktøren fra det gamle Statens Konfektion fortsætte i et

par år. Omstillingen til det fri marked lykkedes ikke. Man opnåede næsten ingen ordrer

gennem licitation p.g.a. for høje priser for fabrikkens produkter. Den 31.8.1995

anmeldte selskabet betalingsstandsning, og den 30.4.1996 blev der afsagt konkursdek-

ret. Den 12.2.1997 anlagde konkursboet voldgiftssag mod forsvarsministeriet som stifter75

af aktieselskabet Statens Konfektion. I det følgende citeres voldgiftsrettens overvejelser

og konklusion:

“Selve det forhold, at de forudsætninger, som en offentlig myndighed stifter et

selskab under, brister, bør ikke føre til pålæggelse af erstatningsansvar, idet

dette ville være ensbetydende med, at der ad bagvejen tilvejebringes en80

»offentlig garanti« over for dem, der yder et sådant selskab kredit.1

Omvendt bør der ikke gælde et mildere ansvarsgrundlag for en offentlig

myndighed end for private stiftere. I den foreliggende sag betyder dette, at vold-

giftsretten ikke kan tillægge det betydning for spørgsmålet om pålæggelse af

erstatningsansvar, at forsvarsministeriet i foråret 1992 utvivlsomt befandt sig85

i en vanskelig politisk situation, fordi finansudvalgets tilslutning til aktstykket af

2. december 1991 var givet på grundlag af oplysninger, som efter tilslutningen

viste sig ikke at holde stik.

Det afgørende for, om forsvarsministeriet ifalder erstatningsansvar for sin

adfærd i forbindelse med stiftelsen af Statens Konfektion A/S, må derfor være,90

om ministeriet som stifter af selskabet har handlet uagtsomt – uforsvarligt – og

derved tilføjet selskabets kreditorer skade, jf. dansk rets almindelige erstat-

ningsregel – culpareglen – og i sammenhæng dermed reglerne i aktieselskabs-

lovens kapitel 2 om aktieselskabers stiftelse og § 140 om erstatningsansvar.2
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enhver gøre erstatningsansvar gældende ifølge culpareglen [Red.].

3 Som følge heraf er i opgaven de forhold udeladt, som tyder på bestyrelsens og direktionens svigt
i årene 1992-1995 [Red.].

4 Det bemærkes, at erstatningsbeløbet ikke er fastsat ud fra den faktiske (antagelig større) gæld, som
Statens Konfektion A/S havde pådraget sig [Red.].

… På den anførte baggrund finder voldgiftsretten, at forsvarsministeriet95

er erstatningsansvarlig for differencen mellem på den ene side det kapital-

grundlag, selskabet skulle være stiftet med, hvis det uden støtte i en forholdsvis

lang periodes sikre leverancer skulle have haft mulighed for at blive konkurren-

cedygtigt, og på den anden side det kapitalgrundlag, selskabet reelt blev stiftet

med. Opgørelsen af denne difference – »tabsopgørelsen« – må nødvendigvis100

blive skønsmæssig. … På baggrund af skønserklæringerne og skønsmandens

[den af voldgiftsretten engagerede revisors. Red.] forklaring ansætter

voldgiftsretten herefter det differencebeløb, som forsvarsministeriet er

erstatningsansvarlig for over for selskabets kreditorer, til 7,5 millioner kroner.

Voldgiftsretten finder, at der ikke efter stiftelsen af Statens Konfektion A/S105

er indtrådt forhold, der bevirker, at der savnes årsagsforbindelse mellem den

manglende overholdelse af stiftelsesreglerne og det skønsmæssigt fastsatte

beløb på 7,5 millioner kroner.3

Voldgiftsretten har ikke haft anledning til at tage stilling til, hvorledes de

7,5 millioner kroner skal fordeles mellem de kreditorer, der har anmeldt krav på110

Statens Konfektion A/S i konkursboet …4

Thi bestemmes:

Indklagede, forsvarsministeriet, skal til klageren, Statens Konfektion A/S under

konkurs, betale 7.500.000 kr. med sædvanlig procesrente fra anlæggelsen af

voldgiftssagen den 12. februar 1997. I sagsomkostninger skal forsvarsministeri-115

et betale 250.000 kr. til konkursboet. De nævnte beløb skal betales inden 14

dage efter modtagelsen af denne voldgiftskendelse. Forsvarsministeriet skal

betale skønsmandens honorar og voldgiftsrettens omkostninger.”

København, den 28. april 1999120

Per Sørensen Torben Melchior          Jørgen Nørgaard
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[formand]

SPØRGSMÅL

1. Der ønskes en redegørelse for, hvilken klassisk teori om staten der kan ligge bag
henholdsvis

a)  statens organisering af indenlandsk produktion omkr. år 1800 – og
b)  statens plan om privatisering af fabrikken.

2. Hvordan forholder voldgiftsrettens opfattelse af staten sig til begrebet “retsstat”?


