Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker,
der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Drejer det sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDFfilen kun er til rent personlig brug.

DE SAMVIRKENDE
JYDSKE MEJERIFORENINGER
GENNEM FEMOGTYVE AAR
UDARBEJDET AF
i

NIELS PEDERSEN
STATSKONSULENT

ODENSE
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

1920

ANSK Mejeribrug, der jo ombring Midten af
forrige Aarhundrede særligt havde hjemme
paa Herregaardene, kom fra Begyndelsen af
60erne til at gennemgaa en Udvikling, der
fik stor Betydning for dets senere Omform*
ning til at omfatte ikke blot de større Bøndergaarde, men
kort sagt alle Landbrugere uden Hensyn til Produktionens
Størrelse.
Det var Professor B. S. Jørgensen, der blev Præsident
i »Det kongelige danske Landhusholdningsselskab« 1855,
som gav den første teoretiske Undervisning i Mejeribrug.
Men det var særligt det Arbejde, som Professor Th. R.
Segelcke, der ansattes som Landhusholdningsselskabets
Konsulent 1860, udførte gennem 60erne og 70erne, og som
væsentligst gik ud paa at skabe solidere og fastere Arbejds*
maader for derigennem at højne Smørproduktionen, der
kom til at danne Grundlaget for dansk Mejeribrugs lige*
som hans Arbejde gennem Afholdelsen af Smørudstillinger,
for derved at virke til Forbedring af Køernes Vinterfodring
i den Hensigt at skabe en større og bedre Vinterproduk*
tion, har haft overordentlig Betydning for Udviklingen af
vor Tids Mejeribrug.
Professor Segelcke fandt mange gode Medarbejdere,
af hvilke skal nævnes Grossererne Broge, Aarhus, og
Busk, København, Gehejmeraad Tesdorph, Inspektør
Buus, Etatsraad Valentiner, Hofjægermester J. Friis og
Fru Hanne Nielsen.
Omkring Midten af 70erne blev Docent N. J. Fjord
ført ind paa sine Mejeriforsøg, der førte til Oprettelsen af
Forsøgslaboratoriet, og det Arbejde, som Fjord og siden
Laboratoriet har udført, har paa mange Omraader været
dansk Mejeribrug til overordentlig Støtte.
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Betingelsen for Fællesdrift opstod ved Centrifugens
Fremkomst 1879, idet det med denne Maskine blev muligt
at renskumme Mælken, selv om Skumningen først blev fore*
taget efter, at den søde Mælk var blevet afkølet og en efter*
følgende Transport havde forstyrret den under Afkølingen
foregaaede Flødeafsætning, noget som ikke havde været
muligt for noget tidligere Flødeafsætningssystem.
Disse Forhold havde til Følge, at der hurtigt opstod
Fællesmejerier, som indkøbte og behandlede Mælken fra
den nærmeste Omegn. Naar Fællesmejerierne ikke rigtigt
havde Muligheder for Udvikling, hidrørte dette sikkert for
en stor Del fra, at de tillige maatte indrette sig paa at
udnytte hele — eller saa godt som hele den fremkomne
Mængde af Skummet* og Kærnemælk, som Mælkeprodu*
centerne ingen særlig Brug havde for, og dette medførte ofte
store Tab gennem Uheld ved Ostelavning og Svinehold.
1882 oprettedes Hjedding Andelsmejeri, og hermed var
den Vej betraadt, som skulde faa saa overordentlig stor
Betydning for det danske Landbrug, ligesom Hjedding blev
det Mønster, hvorefter der hurtigt blev oprettet Mejerier
rundt i de forskellige Egne af Landet, og paa disse fulgte
man væsentligst det Princip, at den skummede Mælk send*
tes tilbage til Udnyttelse hos Leverandørerne, hvor den
særligt er kommen til at danne Grundlaget for en stedse
stigende Svineproduktion.
Naar der er Tale om den første Udvikling af Andels*
mejeridriften i Jylland, kan man ikke undgaa at nævne
den store Betydning for samme, som Forstander Niels
Pedersen, Ladelund Landbrugsskole, har haft. Han optog
straks — begejstret for Ideen — et Arbejde for Sagen, som
det vil føre for vidt at omtale udførligt her; men det skal
dog nævnes, at han ikke blot var en søgt Foredragsholder,
til hvem der ofte skete Henvendelse, naar der var Tale om
at faa et Mejeri oprettet. Gennem nogle Aar forsynede
han en Mængde Mejerier med Tegning til Mejeribygning
og paatog sig Installeringen af Maskiner, ligesom han i
mange Tilfælde ogsaa forsynede Mejeriet med en Bestyrer.
Selv om Arbejdet indenfor de enkelte Mejerier var
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baseret paa og krævede et gensidigt Tillidsforhold, kneb
det i de første Aaringer stærk med Forstaaelsen af det
rette Tillidsforhold til et Samarbejde mellem Mejerierne
inden for større eller mindre Kredse, og selv om adskillige
hist og her gennem Aarene gjorde sig til Talsmænd for
Sammenslutning, var det dog først Noteringsforandringen
Efteraaret 1894 — eller rettere de fortvivlede Forhold, som
denne frembragte, der blev den Læremester, som endeligt
gav Stødet til Oprettelsen af saadanne Sammenslutninger —
lokale Mejeriforeninger, saavel som disses Sammenslutning
til »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«.

FORENINGENS STIFTELSE
I »Mælkeritidende« for 17. August 1894 findes følgende
Opfordring fra Lærer J. Petersen, Føvling pr. Brædstrup:
»Under de for Tiden vanskelige Handelsforhold
anser jeg det for heldigst, at Mejerierne kan optræde
i en samlet Organisation for at varetage fælles Inter*
esser, særlig paa Smørhandelens Omraade.
Det spiller ikke stor Rolle for et Mejeri at afholde
de Smaaudgifter, en saadan Organisation vil medføre;
men det er et betydeligt Tab for et Mejeri, om det —
paa Grund af de ubestemte Handelsforhold — skulde
faa 1—2, ja maaske 3 Øre pr. Pd. for lidt for sin Pro*
duktion i et halvt eller helt Aar. De Mejerier, der vil
være med hertil, kan indsende Meddelelse derom til
undertegnede i Løbet af 14 Dage, og jeg skal da lade
udgaa Fortegnelse over Deltagerne for at Valg af Forret*
ningsudvalg eller Bestyrelse m. m. kan finde Sted.«

Nogen stor Interesse for Spørgsmaalet har der imidlertid
ikke været, idet Petersen i en Artikel allersidst paa Aaret
oplyste, at kun 7 Mejerier fordelt over hele Landet havde
indsendt Tilslutning, • og af disse var der kun et Par, der
havde givet velvillig Svar paa en fornyet Henvendelse, de
andre havde svaret undvigende eller slet ikke svaret.
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Mejeriernes Ro blev imidlertid hurtigt forstyrret og paa
en Maade, som de slet ikke havde ventet. Den Forvirring
inden for Smørhandelen, der fremkaldtes af Noteringsfor*
andringen samme Efteraar, blev ikke alene Aarsag til, at
der dannedes Sammenslutninger omkring i forskellige Egne
efter det Forbillede, som Mejerierne paa Koldingegnen
havde givet et Par Aar i Forvejen. Samtidigt dukkede
Tanken om en større Sammenslutning op igen. Rasmussen,
Højrupgaard, skrev herom i »Mælkeritidende« og anbe*
falede Mejerierne først at slutte sig sammen i mindre
Kredse og ud af disse at danne en Hovedorganisation, og
Petersen, Føvling, gav ligeledes i »Mælkeritidende« denne
Form sin fulde Tilslutning og varmeste Anbefaling.
Men ogsaa Landboforeningerne rørte paa sig. Proprietær
Schmidt, Skjærummunkegaard pr. Hjortshøj, havde i No*
vember udsendt følgende Indbydelse til de forskellige Land*
boforeningers Bestyrelser: »Efter Opfordring skal jeg herved
meddele den højtærede Bestyrelse, at der Lørdag den 8.
December Kl. 12 paa Forsamlingsbygningen i Aarhus vil
blive afholdt et Møde angaaende den fremtidige Eksport*
handel med Smør og mulig Nedsættelse af Voldgiftsret i
den Anledning.« I Henhold til denne Indbydelse deltog
Proprietær Rasmussen, Højrupgaard, ifølge Opfordring af
Formanden for den stedlige Landboforening i nævnte Møde,
og paa selve Indbydelsen har Rasmussen under Mødet ned*
skrevet følgende Resolution eller Forslag til Resolution:
»Forsamlingen udtaler Ønskeligheden af, at der fortsættes
med Arbejdet for Kvalitetsbetalingen og opfordrer Meje*
rierne til hurtigst muligt at organisere sig i Kredse og
vælge Voldgiftsdommere til Afgørelse af Tvistigheder mel*
lem Smørhandlere og Mejerierne.«
Paa dette Møde blev der nedsat et Udvalg, hvis Med*
lemmer bestod af mejeriinteresserede Mænd fra forskellige
Egne af Jylland. Disse fik den Opgave at virke hver paa
sin Egn for hurtigst muligt at faa tilvejebragt en Sammen*
slutning af Mejerierne.
Foreningens Stiftelse fandt Sted paa et Delegeretmøde,
som afholdtes den 2. Februar 1895, og hvortil der var mødt
Repræsentanter fra følgende Lokalforeninger:
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Aarhus Amts Mejeriforening............................... omfattende 26 Mejerier
28
Midtjydsk do..........................................................
36
—
Sydjydsk do......................... ..................................
44
—
Ribe Amts do........................................................
40
Ringkjøbing Amts do...........................................
30
Viborg Amts do....................................................
Thisted Amts do....................................................
22
Himmerlands do ..................................................
19
Silkeborg om Omegns do..............................
13

Mødet aabnedes af Proprietær Rasmussen, Højrupgaard,
der var Medlem af det forberedende Udvalg, idet han med*
delte, at ovennævnte 9 Mejeriforeninger, omfattende 268
Mejerier, var repræsenteret ved 20 Delegerede.
Følgende Love vedtoges:
§ 1. Foreningens Formaal er at være Bindeled mellem Jyllands
Mejeriforeninger og i det hele at varetage Mejeribrugets Interesser.
§ 2 Enhver Mejeriforening i Jylland, der tæller mindst ti Meje?
rier, kan blive optaget i Foreningen.
§ 3. Foreningernes Bidrag til Fællesforeningen fastsættes paa det
aarlige Delegeretmøde og beregnes efter Smørproduktionen i det sidste
Regnskabsaar.
§ 4. Foreningen afholder i hvert Aars September Maaned et Dele?
geretmøde, hvortil hver Mejeriforening vælger en Delegeret for hver ti
Mejerier; et overskydende Tal af mindst seks Mejerier giver dog Ret
til at vælge en Delegeret mere. Ekstra Delegeretmøde afholdes, naar
Bestyrelsen finder det nødvendigt.
§ 5. Delegeretmødet vedtager Plan for Foreningens Virksomhed i
det kommende Aar, behandler Spørgsmaal Mejeridriften vedrørende og
bestemmer Stedet for næste Delegeretmøde; det vælger Foreningens
Bestyrelse, bestaaende af syv Medlemmer, samt to Revisorer. Valgene
gælder for to Aar, dog afgaar første Gang ved Lodtrækning den mindre
Halvdel af Bestyrelsen og en Revisor. Afstemninger og Valg afgøres
ved simpel Stemmeflerhed. Til Lovændringer kræves to Trediedele af
Stemmerne ; opnaas dette Tal ikke, kan Forslaget forelægges næste Aars
Delegeretmøde og da vedtages med simpel Stemmeflerhed.
§ 6. Bestyrelsen vælger af sin Midte Formand, Næstformand og
Kasserer, der danner Forretningsudvalget. Den varetager Foreningens
Anliggender i Henhold til Lovene og Delegeretmødets Beslutninger og
bærer Ansvar for Foreningens Midler. Dens Udgifter i Foreningens
Anliggender dækkes af Foreningens Kasse, og den er berettiget til at
antage lønnet Medhjælp. Bestyrelsens Formand er Foreningens For?
mand og leder som saadan Delegeretmødets Forhandlinger.
§ 7. Foreningens Regnskabsaar gaar fra 1. Juli til 30. Juni. Regn?
skabet fremlægges paa Delegeretmødet i revideret Stand og bliver efter
Godkendelsen tilstillet Foreningerne.
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§ 8. Spørgsmaal eller Forslag, der ønskes behandlede paa Dele?
geretmødet, maa anmeldes til Formanden inden 1. September. Dags?
ordenen for Delegeretmødet sendes Foreningerne fjorten Dage før
Mødet og bekendtgøres i Foreningens Medlemsblad.
§ 9. Ønsker en Forening at udtræde af Fællesforeningen, maa
dette anmeldes skriftlig til Formanden tre Maaneder forinden Regn?
skabsaarets Udløb. Der maa i saa Fald betales Andel i et eventuelt
Underskud i Regnskabsaaret. Har Fællesforeningen Formue, taber ud?
trædende Eoreninger Ret til Andel deri.
§ 10. De samvirkende Mejeriforeninger søger udgivet et Blad for
Mejeri? og Landbrug. Bestyrelsen varetager og ordner alt Bladet og
dets Redaktion vedrørende. Redaktøren bærer det juridiske Ansvar
for Bladets Indhold. Naar Bladet bestilles hos Bestyrelsen for et Aar
ad Gangen med mindst 25 Eksemplarer pr. Mejeri og 100 Eksemplarer
for andre Foreninger, leveres det til en Pris af 25 Øre Kvartalet. Bladet
udgaar, saasnart Bestyrelsen skønner, at det fornødne Antal Eksem?
plarer er tegnede.

Paa Delegeretmødet 1901 foretoges følgende Ændringer:
§ 2. Indsættes efter »Formaalet fremmes ved« Ordene »især ved osv«.
§ 5. Ombyttes Ordene »Delegerede« med »Deltagere«.
§ 9. Ændres til: »Fællesforeningen har en Bestyrelse, der bestaar
af tre Medlemmer, som vælges umiddelbart af de Delegerede. Ved Val?
get bestemmes, hvem der skal være Kasserer, hvem Næstformand og
hvem Formand. Formanden er Leder af Fællesforeningens Hovedkontor.
Bestyrelsens Valg gælder for to Aar. Genvalg kan finde Sted.«
§ 10. Delegeretmødet vælger to Revisorer, der afgaar hvert Aar.
Genvalg kan finde Sted.
§ 11. Fællesforeningen har et Repræsentantskab, hvis Medlemmer
er de lokale Mejeriforeningers Formænd samt Fællesforeningens Besty?
reise, hvis Formand tillige er Repræsentantskabets Formand.
§ 12. Bestyrelsen varetager Foreningens Anliggender i Henhold til
Foreningens Love og Delegeretmødets Beslutninger. Kassereren er an?
svarlig for Foreningens Midler. Naar vigtige Foreningsanliggender fore?
ligger til Forhandling og Afgørelse, kan Bestyrelsen sammenkalde Re?
præsentantskabet, der i saa Tilfælde har fuld Beslutningsdygtighed i
alle Foreningens Anliggender. Repræsentantskabet sammenkaldes dog
mindst én Gang aarlig.

Til Bestyrelse valgtes: Proprietær R. Rasmussen, Højrup*
gaard, Forstander Niels Pedersen, Ladelund, Gaardejer N.
Rasmussen, Kankbølle, Gaardejer N. C. Møller, Aadum,
Fabrikant N. Willemoes, Skjærum Mølle, Inspektør Joh.
Leegaard, Rosvang, og Lærer Rasmussen, Oldrup, og som
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Revisorer valgtes Fabrikant Joh. Lauridsen, Vejen, og
Gaardejer Carl Hansen, Vinde.
Den af Noteringsforandringen 1894 skabte Forvirring i
Smørhandelen maa sikkert anses for Drivfjederen ikke blot
til Oprettelsen af Mejeriforeninger omkring i de Kredse,
hvor man ikke tidligere havde følt Trang til Sammenslub
ning og Samarbejde, men ogsaa til Sammenslutningen i
»De samvirkende jydske Mejeriforeninger«, der ved det
konstituerende Møde bestod af 8 Lokalforeninger, men
inden faa Aar kom til at omfatte 11 og nu efter 25 Aars
Forløb omfatter 13 Lokalforeninger med 733 Mejerier,
hvilket paa ca. 50 nær vil sige samtlige jydske Mejerier.
SMØRHANDELEN
Af de Forhandlinger, som førtes paa Delegeretmødet,
ser man, at det særligt har været Smørrets Afsætning og
Smørhandelen, som havde Mejeriernes Interesse, hvilket
var saare naturligt, naar det ses paa Baggrund af den For*
virring og de Tab, som Noteringsforandringen i Efteraaret
1894 havde foranlediget.
Det vil erindres, at Smørhandelen i Andelsmejeriernes
første Tid foregik som Kontrakthandel, idet man hen paa
Efteraaret sluttede med sin Smørgrosserer for det kom*
mende Aar paa Grundlag af Københavns Topnotering —
og almindeligvis saaledes, at man fik en Overpris, som
var stigende fra Aar til andet. Denne Overpris beløb sig
til 1—2 Kr. pr. Drittel i Begyndelsen af 80erne og naaede
1893-94 op til 6 à 7 Kr.
Der var den Mærkværdighed ved denne Overpris, at
den straks efter at Aarskontrakten var sluttet, var helt til*
fredsstillende, men ret hurtigt viste sig at være dalende og
hen paa Sommeren at være alt for lille.
Man blev ret hurtigt klar over, at Overprisen i Virke*
ligheden havde grumme lidt at gøre med Smørrets Kvalitet,
men rettede sig efter alt muligt andet og navnlig ikke mindst
efter de forskellige Mejeribestyrelsers Dygtighed til at handle.
At disse Forhold ikke i Længden kunde virke tilfredsstil*
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lende for vore Andelsmejerier og disses Ledere er saare
forstaaeligt.
Man var af den Opfattelse, at det var de høje Over*
priser, der var Skyld i Miséren, og at en Betingelse for at
faa gode Forhold var at faa Overpriserne bort, saaledes at
Københavns Topnotering kom til at betegne Topprisen, som
der kun ganske undtagelsesvis kunde betales over, medens
det godt var tilladt at betale Priser under Topnoteringen
for Smør, som ikke var af tilfredsstillende Kvalitet. Stem*
ningen for Kvalitetsbetaling voksede sig imidlertid stærkere
og stærkere og førte saa til Noteringsforandringen 1894,
der som bekendt blev en Fiasko. Overpriserne fik man
ganske vist bort, men nu betaltes der Underpriser over en
lav Sko og af varierende Størrelse og under saadanne For*
mer, at Kvalitetsbetalingen var lige saa fjern som før No*
teringsforandringen. Tilliden til Københavns Notering var
rokket ikke blot herhjemme, men ogsaa hos vore Aftagere
i England, hvilket sidste jo særlig skyldtes, at Noterings*
udvalget for at ramme de Overpriser, som i Efteraaret 1894
blev udbudt over den ny Notering, maatte inkludere ikke
8 Øre, som bekendtgjort længe forud, men derimod 13—15
Øre, hvilken Stramning ganske sprængte Markedet i Eng*
land, idet de engelske Købere nægtede at handle paa Grund*
lag af Københavns Topnotering, og Følgen blev, at vi en
Tid maatte sende Smørret over i Konsignation.
Vi ser derfor ogsaa, at der paa Foreningens første Dele*
geretmøde føres en lang Forhandling om disse Forhold, og
at Bestyrelsen faar Paalæg om at søge oplyst, om de Smør*
priser, der betales herhjemme, staar i rimeligt Forhold til
de Priser, som opnaas i England. Bestyrelsen bemyndiges
endog til at sende en Mand derover i den Anledning.
Endvidere paalægges det Bestyrelsen at søge indført en
anden Afregningsmaade for Smørret, uden at der dog ved
denne Lejlighed paapeges farbare Veje; men Bestyrelsen er
ved senere Møder inde paa Overvejelser og Undersøgelser
om Betingelser for en Smørbørs i Esbjerg og beslutter at
henvende sig til Statskonsulent Faber, London, angaaende
denne Sag, ligesom gennem ham at søge Oplysning om
bedste Priser for fineste dansk Smør.
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SMØRRETS KVALITET

Kvalitetsspørgsmaalet blev imidlertid heller ikke glemt.
Første Punkt paa den Virksomhedsplan, som vedtoges for
Aaret 1895, lød paa: »at fremme ensartet Arbejde i Kred*
sene med Hovedvægt paa Smørrets Kvalitet,« og et senere
Punkt gik ud paa at søge Statens Hjælp, saaledes at de
enkelte Foreninger kunde blive i Stand til at antage Kom
sulent. Denne Plan maatte imidlertid opgives, og i et Be*
styrelsesmøde hen paa Vinteren forelaa der Meddelelse
herom, og man vedtog da at søge Statskonsulenternes
Rejsepenge forøget, saaledes at de kunde deltage i Bedøm*
melserne ved Bøtteudstillingerne omkring i Kredsene uden
Udgift for disse.
Bestyrelsen sendte Opfordring ud til Mejerierne om at
fremskynde Afholdelse af Smørbedømmelser, hvorved man
forstod at deltage i de af »Dansk Mejeristforening« faa Aar
i Forvejen paabegyndte Bøtteudstillinger, hvis Formaal var
at ophjælpe Smørkvaliteten, dels ved at paavise og afhjælpe
tilstedeværende Smørfejl, dels og særligt ved at uddanne og
udvikle Varekendskab hos Mejeribestyrerne, der paa saa*
danne Udstillinger ofte fik Lejlighed til at deltage i Bedøm*
melsen under Vejledning af en Smørhandler eller Statskon*
sulent og efter Bedømmelsen havde rig Lejlighed til at under*
søge og kritisere den afgivne Bedømmelse, samt til at sammen*
ligne Smørret fra deres eget Mejeri med de øvrige Mærker.
Disse Udstillinger kostede i al deres Beskedenhed ikke
saa ganske lidt, saa de fleste Steder blev Mejeriforeninger*
nes Tilbud om helt eller delvis at afholde Udgifterne mod*
taget med Tak. Da baade Mejeri* og Mejeristforening havde
samme Tro til Bøtteudstillingernes Betydning, blev den givne
Haandsrækning de fleste Steder udnyttet paa den Maade, at
Udstillingernes Antal foiøgedes. Det Haab, man satte til
disse Udstillinger, er ikke blevet beskæmmet i de forløbne
25 Aar, og naar dansk Smør har formaaet at hævde sin
Plads paa det engelske Marked som det bedste i Forhold
til sin Mængde, saa maa det vedholdne og trofaste Arbejde,
som er blevet udført gennem de lange Aar, tilskrives sin
store Part af Æren herfor.
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Det var ikke alene Bøtteudstillingerne, der havde For«
eningens Interesse. Paa Delegeretmødet i Randers den 29.
September 1896 vedtoges det saaledes efter en livlig For«
handling, under hvilken der ogsaa hævede sig Røster for
at søge Samarbejde med Landboforeningerne og »Dansk
Mejeristforening«, at afholde Udstillinger omfattende hele
Jylland, og for at disse ikke skulde blive alt for store,
vedtoges det, at Bestyrelsen nærmere skulde udarbejde
Regler for Deltagelse i saadanne Udstillinger, saaledes at
kun en vis bedste Procentdel af de i de enkelte Bøtteud«
stillings«Kredse deltagende Mejerier tillodes at udstille. Paa
et Bestyrelsesmøde 12. December s. A. enedes man om, at
det vilde være passende, at saadanne Udstillinger omfattede
den bedste Halvdel af Kredsenes Mejerier, men at man dog
første Gang skulde medtage 8A af Mejerierne.
Den første Udstilling afholdtes i Aarhus 18.—20. Marts
1897, og der var udstillet:
194 Mærker salt Smør
87
—
fersk og pakket Smør
65
Ost

Resultatet af Bedømmelsen for salt Smør viste følgende
Resultat :
Antal
GennerrsnitsMejerier

Sydjydsk Mejeriforening...........................
Thisted Amts do.....................................
Randers Amts do.......................................
Ribe Amts do.............................
Midtjydsk do..............................................
Viborg Amts do.........................................
Aarhus Amts do.........................................
Aalborg Amts do.......................................
Ringkjøbing Amts do..................
Silkeborg og Omegns do...............................

31
13
15
25
23
20
29
14
18

points

10.n

9.ø;
9.8j
9. t s
9.-*
9.st

6

9.45
9.4*
9 37
9.»«

Den anden og sidste Udstilling afholdtes i Kolding
23.-25. September 1897 sammen med en Udstilling for In«
dustri og Haandværk. Her var udstillet 303 Mærker Smør
og 113 Mærker Ost. Deltagerne i Smørudstillingen fordelte
sig efter Kredsene som følger: Thisted Amt 8 Udstillere,
Ringkjøbing 15, Ribe 28, Sydjydsk 41, Midtjydsk 29, Aar«
hus 43, Viborg 18, Silkeborg 10, Randers 15 og Aalborg 14.
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Da Foreningen af jydske Landboforeninger og Dansk
Mejeristforenings jydske Afdelinger imidlertid fortsatte med
Afholdelsen af Mejeriudstillinger for hele Jylland, fandt
man, at Afholdelsen af endnu en stor aarlig Mejeriudstil*
ling for Jylland var et Spild af baade Penge og Arbejde,
og der skete derfor en Sammenslutning mellem de tre pro*
vincielle Foreninger om Afholdelsen af Mejeriudstillinger i
Jylland.

VOLDGIFT

Den Usikkerhed i Smørhandelen, der — som tidligere
nævnt — var Drivfjederen til Mejeriforeningernes Dannelse,
gav sig ogsaa Udslag i, at Sam virksomheden straks søgte
dannet en Voldgift for Smørhandel, og sidst paa Aaret 1897
udgik der Meddelelse til Mejerierne om, at disse, for saa
vidt de solgte Smørret paa Kontrakt, skulde forlange indført
i saoime : at Køberen kun maatte forlange Afdrag i den fast=
satte Pris ifølge Voldgiftskendelse, og samtidigt meddeltes,
at alle større jydske Smørhandlere havde afgivet Erklæring
om, at de vilde indgaa paa en saadan Ordning.
De af Mejeriforeningerne og Smørhandlerne udarbej*
dede Regler var følgende:
1. Voldgiftsudvalg oprettes for Esbjerg, Aarhus og Randers, even?
tuelt Horsens, Kolding, Aalborg, Holstebro og Vejle, om det maatte
ønskes paa disse Pladser.
2. Udvalget bestaar af tre Medlemmer, valgte for to Aar ad Gangen ;
desuden vælges tre Suppleanter. Et Medlem og en Suppleant vælges
af de lokale Smørhandlere, et Medlem og en Suppleant vælges af den
lokale Mejeriförening, og Statskonsulenten for Distriktet tiltræder som
tredie Medlem; som Suppleant vælger Fællesudvalget en dertil egnet
Mand, ligesom Fællesudvalget om fornødent gøres kan foretage flere
eller alle Valgene. Ethvert Udvalg vælger selv af sin Midte en Formand.
3. Voldgift kan rekvireres af Køber og Sælger. Den Part, der
ønsker Voldgift, tilkalder Udvalget efter nærmere fastsatte Regler for
hver enkelt Plads.
4. Konsulenten og Mejeriforeningens Repræsentant eller disses
Stedfortrædere erholder hver i Diæter 6 Kr. pr. Dag. Smørhandlernes
Repræsentant er ulønnet. Betalingen erlægges af Rekvirenten, saa snart
Voldgiften er mødt, og udredes af begge Parter (Køber og Sælger) med
Halvdelen; dog er Rekvirenten pligtig til at betale hele Beløbet:
a. dersom Kendelsen gaar ham imod;
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b. dersom Udvalgets Medvirkning i Mellemtiden maatte være bleven
overflødig.
5. Bedømmelsen foregaar paa følgende Maade : Hver Dommer giver
en Karakter for hvert Mærke efter Pointssystemet; disse Karakterer sanv
menlægges og divideres med Dommernes Antal. Gennemsnitstallet an?
giver Smørrets Kvalitet.
Ansættelsen af Markedsværdien foretages paa Grundlag af Bedøm?
melsen og Forholdene i Smørmarkedet, som Regel belyst ved Forskellen
mellem Noteringens højeste og laveste Tal.
Dommerne skal indføre Kendelsen i en Protokol, der opbevares
hos Formanden, Og afgive til Rekvirenten en Afskrift af samme.
6. De Smørfustager, der stilles til Bedømmelse, maa være saaledes
dækkede, at Dommerne ikke kan komme til Kundskab om, hvilket
Mærke der bedømmes.

Reglerne var underskrevne af Grossererne Baune, Aar*
hus, Krauensø, Randers, og Hedegaard, Esbjerg, samt
af N. Rasmussen, Kankbølle, Niels Pedersen, Ladelund,
og R. Rasmussen, Højrupgaard.
Ifølge Formandens Beretning ved Repræsentantmødet i
Decbr. 1898 havde der i Aarets Løb fundet 52 Voldgifts*
kendelser Sted, hvoraf 58 i Aarhus og 14 i Esbjerg. Næste
Aar blev der afgivet 27 Kendelser, ligeledes kun i Aarhus
og Esbjerg, hvoraf de 24 faldt i Aarhus og kun 3 i Esbjerg.
Efter den Tid findes der ingen nærmere Omtale af Vold*
giftskendelser.

MEJERI*DRIFTS*STATISTIK
Den unge Forening var klar over, at skulde det for
Alvor lykkes den at gøre sig gældende, saa maatte der
Sammenslutning til, og ved det 2. Delegeretmøde, der af*
holdtes det følgende Efteraar, lød det nærmest som en
Beklagelse, at der endnu ikke havde fundet andet Sam*
arbejde Sted med Øerne end Sammenligninger af Smør*
priser; men Trangen til Samarbejde fandtes ogsaa paa
Øerne. Man finder saaledes ofte Formanden for »Fyens
Mejeriforening«s Navn i Foreningens Forhandlingsproto*
kol, og allerede tre Aar efter etableredes yderligere Sam*
arbejde, idet Danmarks Mejeri*Drifts*Statistik da paabe*
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gyndtes under Ledelse af et Udvalg paa fire Medlemmer,
hvoraf et var valgt af Det kgl. danske Landhusholdnings*
selskab og tre af Mejeriforeningerne. Udarbejdelsen blev
overdraget til Statskonsulent Nissen Dall, Fredericia, og
Staten støttede Foretagendet med en Bevilling paa 4000
Kr., der senere blev forhøjet til 10.000 Kr., imod at Kon*
toret saa ogsaa udførte Arbejdet med Indsamlingen af be*
talte Smørpriser og Udarbejdelsen af Smørprisstatistikken.
Prof. Segelcke havde ved i 1862 at udarbejde en Op*
tegnelsesbog til Brug paa Gehejmeraad Tesdorpf’s Gaarde
og ved i 1866 at udgive Friis og Segelckes Mejeriopteg*
nelsesbog lagt Grunden til Regnskabsføring paa vore Meje*
rier, og efterhaanden som Kendskabet til og Interessen for
Mejeriregnskab bredte sig omkring paa Herregaardene og
de større Gaarde, hvor Mejeridriften jo hørte hjemme paa
den Tid, kom Trangen ogsaa frem til Samarbejde paa dette
Omraade. I Tidsskrift for Landøkonomi 1877 giver In*
spektør Leegaard, Rosvang, der den Gang var Mejeri*
assistent i Thy, en Oversigt over Mejeriregnskaberne fra 4
Gaarde i det nordvestlige Jylland, og disse Oplysninger
omfattede Mejerisystem, Besætnings* og Fodringsforhold
samt Udbytte af Mælk, Smør og Ost. Det følgende Aar
indeholder Tidsskriftet Oplysninger fra 45 Gaarde, fordelt
over hele Landet, og Regnskaberne var behandlet af In*
spektør Leegaard, Forpagter Winkel, Aunsbjerg, Etats*
raad Valentiner og Kaptain Schroll. Derefter indgik
disse Regnskaber som et fast Led i Tidsskrift for Land*
økonomi og bearbejdedes indtil 1882 af Forpagter Winkel,
hvorpaa Forpagter Sonne fortsatte indtil 1886, fra hvilket
Aar Prof. Bøggild overtog Bearbejdelsen af nævnte Regn*
skaber og fortsatte indtil 1902, hvorefter Tidsskriftet inde*
holder Aarsregnskaber fra enkelte veldrevne Andelsmejerier,
baade fra Øerne og fra Jylland, en Regnskabsoffentliggø*
reise, som Professoren allerede havde paabegyndt 1899.
Det første Forsøg paa at indsamle og bearbejde Regn*
skaber fra Andelsmejerier blev 1884 foranlediget af For*
manden for de jydske Landboforeningers Mejeriudvalg,
Hofjægermester Friis, Duelund, og udførtes af afdøde
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Assistent ved Forsøgslaboratoriet M. C. Pedersen. Under*
søgelsen omfattede 7 Mejerier i Vestjylland. 1887 behänd*
lede Prof. Bøggild i sin Bog »Andelsmælkerier« Regn*
skaberne fra 26 Andels* og 7 Fællesmejerier. I 1889 tog
Professoren atter Sagen frem i »Mælkeriregnskaber« og i
1890 og 1892 i forskellige Ugeblade.
I Aarene 1890—1897 fremkom der spredt omkring i
Landet forskellig Sammenligning og Bearbejdelse af Mejeri*
regnskaber, saaledes paa Bornholm, i Sydjydsk Mejerifor*
ening, i Centralforeningen for Andelsmejerier i Fyens Stift,
i Frederiksborg Amt, i Sorø og i Præstø Amter, i Ribe
Amt, i Ringkjøbing Amt, i Aarhus Amt, i Viborg Amt og
i Midtjydsk Mejeriforening.
Driftsstatistikken begyndte med ialt 156 Regnskaber,
hvoraf 134 fra Jylland; den sidst udkomne (22. Aargang)
indeholder 752 Regnskaber, hvoraf 456 fra Jylland. Stats*
konsulent Nissen Dall ledede Driftsstatistikken til sin Død
1907, hvorefter Ledelsen overgik til hans Assistent, Land*
brugscand. Joh. Kyed, der imidlertid var blevet ansat som
Lærer paa Dalum Mejeriskole, hvorfor Kontoret flyttedes
til Odense. Kyed fratraadte Sommeren 1917, og Ledelsen
overdroges da til cand. polit. Axelsen Drejer. 1918 flyt*
tedes Kontoret fra Odense til Aarhus.

DE SAMV. DANSKE MEJERIFORENINGER
Propr. Bang, Kaleur, havde i sin Tid foreslaaet, at
Mejeriforeningerne i de forskellige Provinser skulde danne
et fælles Forretningsudvalg under Navn af: »De samvir*
kende danske Mejeriforeninger«.
Først 1899 førtes denne Tanke ud i Livet, og Udvalget
kom til at bestaa af Formanden for De samvirkende jydske
Mejeriforeninger, Formanden for Fyens Mejeriforening og
midlertidigt Gaardejer H. Jensen, Vemmelev.

MEJERIUDVALG

Paa Foreningens 2. Delegeretmøde forelaa der Tilbud
om Samarbejde fra Foreningen af jydske Landboforeningers
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Mejeriudvalg paa den Maade, at det tilbødes Mejerifor*
eningerne at besætte en Plads i Udvalget.
Mejeribruget, der jo efter Krigen 1864 havde begyndt
at vinde mere Opmærksomhed uden for Herregaardene og
de større Gaarde, fandt forstaaende og energiske Talsmænd
inden for de lokale Landboforeninger. Mænd, der sammen
med Prof. Segelcke gjorde et ihærdigt Arbejde for at ud*
brede Kendskab til Mælkens og Smørrets rette Behandling,
og det var derfor saare naturligt, at, efter at de lokale
Landboforeninger i 1872 var blevet samlet i Fællesforenin*
gen, Mejeriudvalget, der nedsattes 1876, blev et af de første
af de mange forskellige Udvalg, Foreningen af jydske Land*
boforeninger har nedsat gennem Aarenes Løb. Mejeriud*
valget, hvoraf Prof. Segelcke var Medlem i en lang Række
Aar, har udfoldet en rig Virksomhed gennem Udstillinger,
Ansættelser af Mejeriassistenter og senere Uddeling af
Rejseunderstøttelser til Mejersker, Mejerister og Foder*
mestre, hvortil Midlerne hentedes, og hentes fremdeles, fra
et Legat, til Mejeridriftens Fremme her i Jylland, stiftet
1875 af Generalkonsul Pontoppidan i Hamburg.
Forannævnte Tilbud om Samarbejde blev modtaget af
»De samvirkende jydske Mejeriforeninger« med Ønsket om
godt Samarbejde med Landboforeningerne, og siden den
Tid har Foreningens Formand stedse været Medlem af
Landboforeningernes Mejeriudvalg.
SMØRPRIS*STATISTIK OG FORSØGS*
NOTERING

Forhandlingerne paa ovennævnte Delegeretmøde drejede
sig iøvrigt særlig om Prisindberetningerne, hvorom Lærer
Petersen, Føvling, indledede. Man enedes om at opfordre
Bestyrelsen til, ved at udsende Cirkulærer til Mejerierne,
at paalægge disse ugentlige Indberetninger om betalte Pri*
ser og altid udarbejdede paa Grundlag af Mejeriets Vægt.
Prisindberetningerne var opstaaet som en Følge af de
af Noteringsforandringen skabte Forhold, dér, som tidligere
anført, var i høj Grad forvirrede, saa ingen Mejeriformand
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vidste rigtig Besked om den Pris, hans Mejeri opnaaede,
nu ogsaa var det rette Udtryk for Smørrets Kvalitet i For*
hold til Markedsprisen. Derfor opstod rundt omkring en
Trang til Samarbejde, der først toges op inden for de en*
kelte Kredse, og som bestod i en ugentlig Sammenligning
mellem de af de forskellige Mejerier opnaaede Priser og
af de af de forskellige Smørhandlere betalte Priser. Efter
Sammenslutningen af Mejeriforeninger i Jylland samledes
disse Prisindberetninger fra de enkelte Kredse sammen for
hele Provinsens Vedkommende, og efter at Medlemsbladet
var begyndt at udkomme fra Slutningen af Maj 1895, fandt
Offentliggørelsen Sted her for efter 1899 at fortsættes i
Andelsbladet.
Foreningen af jydske Landboforeninger havde ved dets
Sekretær, Overretssagfører Høgh Guldberg, efter Note*
ringsforandringen ogsaa paabegyndt en Indsamling og
Offentliggørelse af Oplysninger om betalte Priser for Smør
fra Mejerier omkring i hele Landet. 1899 kom der et
Samarbejde i Stand med Hensyn til Smørprisstatistikken
mellem Landbo* og Mejeriforeningerne, dette varede til
1903, da Landbrugsministeriet foranledigede, at Smørpris*
statistikken overgik til Kontoret for Mejeri*Drifts*Statistik
i Fredericia. Smørprisstatistikken, som udarbejdedes her,
omfattede hele Landet og kom faa Maaneder efter til at
danne Grundlaget for den af Landboforeningerne, Mejeri*
foreningerne og Dansk Mejeristforening ansatte Forsøgs*
notering, der sattes i Odense af et Udvalg paa 3 Med*
lemmer, som til at begynde med ikke var Købmænd, men
dog efter kort Tids Forløb blev suppleret med 2 Repræ*
sentanter for Provins*Smørhandlerne.
Meningen med denne Forsøgsnotering var, som Navnet
antydede, at gøre Forsøg med Noteringsansættelse paa
Grundlag af Prisindberetningerne fra Mejerierne i For*
bindelse med Indberetninger over Markedets Tilstand fra
enkelte Provins*Smørhandlere og Smøreksportforeninger
for at undersøge, om det paa den Maade var muligt at
fremskaffe en Notering, der var bedre i Overensstemmelse
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med de opnaaede Markedspriser end Københavns Top*
notering, der vedblivende havde Tilbøjelighed til at være
vigende paa Trods af alle Foranstaltninger, som foretoges
herimod.
Forsøget blev ikke af lang Varighed, idet der fra April
1904 skete den Ændring, at Landbrugets Repræsentanter i
Københavns Noteringsudvalg traadte tilbage, og samtidigt
kom der et Samarbejde i Stand mellem dette Udvalg og
Udvalget i Odense, der herefter sendte en Votering om
Markedets Tilstand til Københavns Noteringsudvalg —
ganske vist uden Forbindende for sidstnævnte, men til
Gengæld den eneste Efterretning Noteringsudvalget mod*
tog fra udenforstaaende fra dansk Side. Samtidigt skete
der en Ændring i Offentliggørelsen af Smørprisstatistikken,
idet den ugentlig udsendte Meddelelse indskrænkedes til
kun at omfatte et Tal: Landbrugets Smørpris, der fremkom
som et Gennemsnitstal af Indberetningerne fra hele Landet.
Denne Form bibeholdtes til 1906, da en ny Overenskomst
mellem Grosserersocietetet og Mejeribrugets Repræsentanter
atter optog Repræsentanter for Mejeribruget — dog uden
Stemmeret — i Københavns Noteringsudvalg og bestemte,
at Offentliggørelse af Smørprisstatistikkens Gennemsnitstal
(Landbrugets Smørpris) skulde bortfalde, og at nævnte Tal
sammen med Markedets Svingningstal skulde være et Ud*
tryk for den Notering, der angaves af Noteringsudvalget.
I Slutningen af 1910 ophørte Smørprisstatistikkens Gen*
nemsnitstal at være Grundlag for Noteringen, men vedblev
dog at tjene til Underretning for Mejeribrugets Repræsen*
tanter i Noteringsudvalget, ligesom Tallet nu blev offent*
liggjort gennem Ritzaus Bureau.
Fra Slutningen af Aaret 1912 hørte al Offentliggørelse
af Smørprisstatistikkens Gennemsnitstal op, men de ind*
berettende Mejerier fik dog ugentlig tilstillet en Medde*
leise om samme, ligesom der aarligt blev udarbejdet den
sædvanlige Aarsberetning over de forskellige Forhold ved*
rørende Smørprisstatistikken.
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SMØRRETS TRANSPORT

En anden Sag, som fangede stor Interesse paa Efteraars*
Delegeretmødet 1895, var Forholdene vedrørende Smørrets
Transport fra Mejerierne til Smørhandlernes Kældere og
videre igen til England, idet denne Transport blev anset
for saa uheldig, den kunde være. Det paalagdes Bestyrelsen
at arbejde energisk for denne Sag, og der vedtoges en Ud*
talelse om, at Bestyrelsen skulde arbejde af al Kraft paa at
fremme god og billig Transport for Smør paa Jernbane og
Dampskib — navnlig at der absolut burde indrettes isafkø*
lede Rum saavel i Dampskibe som i Banevogne. Andra*
gende herom skulde indsendes af Mejeriforeningen til
Regering og Rigsdag og skulde søges støttet af Landbofor*
eninger, Svineslagterier og andre Landbrugsinstitutioner.
Der blev af interesserede Foreninger holdt et Par Møder
om Sagen, hvori man enedes om at udtale, at man kunde
ønske Statsdrift for Esbjerg*Rutens Vedkommende, men
at Hovedvægten dog burde lægges paa en Forbedring af
Eksporten under de nuværende Former. Der blev indsendt
en Adresse til Landbrugsministeriet, der henviste Sagen til
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, hvor den blev
indgaaende drøftet mellem Landbrugets Repræsentanter,
Repræsentanter for Handelen, De danske Statsbaner og de
forskellige Dampskibsselskaber. Paa Grundlag at de førte
Forhandlinger lod Præsidiet udarbejde en Betænkning, der
tilstilledes Landbrugsministeriet sammen med et Resumé af
de forskellige Ønsker og Krav.

MEDLEMSBLAD

I Aarhusegnen havde der gennem flere Aar været ar*
bejdet paa at oprette et Andelsblad for Mejeri* og Land*
brug. Paa et afholdt Møde om Sagen var der blevet nedsat
et Udvalg: Rasmussen, Kankbølle, Andersen, Lillering,
Nielsen, Sander ved Odder, og Rasmussen, Lemmer, til at
udarbejde Forslag til Love for en Forening af Mejerier i
Jylland til Udgivelse af et Andelsblad. Der opnaaedes
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imidlertid ikke fornøden Tilslutning fra Mejerierne, hvorfor
det nedsatte Udvalg rettede en indtrængende Opfordring
til den under Dannelse værende Sammenslutning af jydske
Mejeriforeninger om at løse denne Opgave.
Saavel Repræsentanterne paa det første Delegeretmøde
som Bestyrelsen havde en klar Forestilling om, at skulde
det lykkes at skabe en Fællesforening, som kunde være
til Nytte for de enkelte Kredse og de enkelte Mejerier,
saa gjaldt det først og fremmest om at skabe et sikkert
og godt Bindeled i Form af et Medlemsblad til ikke blot
at bringe ugentlige Meddelelser om betalte Priser, opgjort
amtsvis, og Markedsberetninger, men ogsaa til at behandle
de mange forskellige Spørgsmaal, som det var af Betydning
for de enkelte Mejeribestyrelser og da særlig Formændene
at være nogenlunde klar over, og behandle dem paa en saa
udtømmende Maade, som det kun var muligt i et Blad,
man selv havde fuld Raadighed over, idet der samtidigt
maatte tages Hensyn til, at Bladet ikke blev for dyrt.
Den 31. Maj 1895 udsendtes det første Nr. af Bladet,
der kaldtes »Ugeblad for de samvirkende jydske Mejeris’
foreninger« og lededes af Proprietær R. Rasmussen, Høj*
rupgaard, og Forstander Niels Pedersen, Ladelund.
I Bladets første Nr. skrev Rasmussen, Højrupgaard,
under Overskriften: »Hvad vi vil« en Artikel om Bladets
Opgaver, som her skal gengives:
»Foreningens Formaal er at virke hen til, at fælles Interesser, alt
som de fremkommer, kan varetages paa bedste Maade. Bladets Arbejde
bliver i nøje Overensstemmelse dermed; Opgaverne vil veksle, som
Kravene, der stilles, er forskellige; naar saaledes Smørhandelen i den
senere Tid og endnu er den Side af Virksomheden, der stærkest optager
Sindene, bliver Bladet ogsaa Udtryk derfor, idet Smørprisstatistikken
vil optage en forholdsvis stor Plads i Bladet, men Forholdene i Smør*
handelen kan forandres, og det Arbejde, der nu udføres, kan blive
overflødigt eller antage andre Former; men ét vil ikke veksle, det er
Arbejdet for, at Ejerne af vore Andelsmejerier maa vinde fuld Forstaa*
else af deres Ansvar og Pligter, at hver og en maa føle sig som Del*
tager i det fælles Arbejde, med Ansvar for sig selv og for alle de, der
staa i samme Kreds at den Erkendelse maa trænge igennem over alt,
at ærligt og trofast Samarbejde er Grundbetingelse for den Fremgang
i vort Mejeribrug, der er nødvendig, for at vi kan hævde vor Stilling
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i den Konkurrence, der med Aarene bliver stærkere og stærkere. Men
i særlig Grad gælder dette de styrende i vore Andelsmejerier; ogsaa
her måa Kravene skærpes, en heldig Udvikling beror meget paa, om
Bestyrelserne er deres Stilling voksne, og her turde der være et og
andet at rette; der er ikke alle Vegne Spor af, at det er Dygtighed og
Intelligens, der præger Ledelsen. Ofte kan der paapeges Eksempler,
der staar i Misforhold til den Stilling, Andelsmejerierne indtager. Til
en Tid var Herregaardene i Spidsen for vort Mejeribrugs Udvikling;
mange af de ledende Mænd besad stor Dygtighed, og gennemgaaende
var der en Forstaaelse af Arbejdet, der gav sig tilkende i Ledelsen.
Ved en vældig Kraftudfoldelse rejste det mindre Landbrug Andelsmejeri
ved Andelsmejeri; hurtigt formede vort Mejeribrug sig til en Industri,
hvor Andelsmejerierne indtog den ledende Stilling. Det var en Ud?
vikling saa hurtig, at Fremgangen i Dygtighed og Indsigt langt fra stod
Maal dermed. Der var samme Forskel i Dygtighed mellem Herregaar?
denes Mejersker og Andelsmejeriernes Bestyrere som i indsigtsfuld
Ledelse mellem Herregaardsmejeriernes Ledere og Andelsmejeriernes
Bestyrelser; men medens Mejeribestyrerne syntes at erkende deres
Skrøbeligheder, fandtes noget lignende ikke i særlig Grad hos den
anden Part, og vi har da dette ejendommelige Forhold, at medens
Herregaardene, i Erkendelse af at de er distancerede, trækker sig til?
bage, og Andelsmejeriernes Bestyrelser, udvisende en manglende For?
staaelse af deres Stilling, holder sig tildels passive, er det Mejeribesty?
rerne, der tager Affære; gennem deres Organisation og i deres Blad
arbejdes der ihærdigt ikke alene paa Standens Dygtiggørelse, men ogsaa
i det hele paa Mejeribrugets Udvikling; som et talende Eksempel kan
blot anføres, at det er paa Initiativ af Mejeristforeningen, at vore Land?
brugsforeninger nu igen har optaget Smørudstillingerne som regelmæssig
Led i Arbejdet. Dette Mejeribestyrernes Arbejde er saare priseligt,
men »alt paa sin rette Plads«; vort Mejeribrugs heldige Udvikling
kræver, at Andelsmejeriernes Bestyrelser indtager den ledende Stilling.
Til at naa dette skal vore Organisationer hjælpe os, og væsentlig i
samme Retning skal Bladet have sin Betydning. Anerkendende alle
berettigede og sideordnede Medarbejdere skal vi samle os til fælles
Arbejde, lære at kende vor Styrke og vore Skrøbeligheder, kende, at
samlede er vi en Magt, der med Glæde rækker Haand til enhver dygtig
Medarbejder, men ogsaa ved at tage Stilling overfor dem, der vil
hæmme eller modarbejde vor Virksomhed.«

I denne Artikel, hvor Bladets Program fremførtes, om*
taltes, at foruden den faglige Dygtiggørelse, der selvfølge*
lig maatte sættes som det første, der skulde arbejdes efter,
var Hensigten ogsaa at skabe Andelsmejeriernes ledende
Mænd mere Magt og mere Indflydelse udadtil, et Maal,
som maa siges at være naaet i fuld Udstrækning, hvad der
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vil erkendes, naar man betragter Mejeriorganisationernes
Indflydelse paa Mejeribrugets Arbejdsvilkaar og Omsæt*
ningsvilkaar under Verdenskrigen.
Ugebladet begyndte med at udgaa under beskedne For*
hold baade med Hensyn til Bladets Størrelse og Antal
Holdere, men arbejdede sig hurtigt frem; allerede efter to
Maaneders Forløb blev Formatet fordoblet samtidigt med,
at Bladet fik en mere haandterlig Form. Holderantallet for*
øgedes ogsaa hurtigt, og der blev ret snart Tale om Æn*
dringer. Ved et Bestyrelsesmøde 11. Juni 1898 forhandledes
der saaledes om Ønskeligheden af et fælles Organ for
danske Andelsforetagender, og Forhandlingerne førte til,
at man rettede en Henvendelse om Samarbejde paa dette
Omraade til Slagterier, Eksport* og Indkøbsforeninger.
Efter adskillige Forhandlinger blev Resultatet, at de for*
skellige Andelsforeninger paabegyndte Udgivelsen af »An*
delsbladet« fra April 1900 med Konsulent S. P. Petersen
og Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, som Redaktører
og Harald Stenbæk som Redaktionssekretær. Efter to
Aars Forløb udtraadte Konsulent S. P. Petersen af Redak*
tionen, og Anders Nielsen var Eneredåktør indtil 1915,
da Harald Stenbæk antoges som Medredaktør. For at
faa »Andelsbladet« i Gang maatte »De samvirkende jydske
Mejeriforeninger« paatage sig de 4/9 af Udgifterne.
NETTOVÆGT
En stadig Kilde til Uoverensstemmelser mellem Meje*
rierne og Smørhandlerne havde Smørrets Vejning vist sig
at være, idet det var gammel Praksis, at Smørrets Vægt
fremkom ved, at man paa Mejerierne vejede den tomme
Drittel — Thara — inden Smørret blev slaaet i, og her reg*
nedes med en Nøjagtighed af halve Pund og afrundedes
opefter. Naar Smørret var fyldt i Drittel, eller — hvad
ofte fandt Sted — naar Smørret afsendtes fra Mejeriet,
vej edes Dritlen med sit Indhold af Smør i hele Pund af*
rundet nedefter — Brutto —, og Nettovægten —- Smørrets
virkelige Vægt — fremkom da ved at subtrahere Brutto*
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og Tharavægten for hver enkelt Drittels Vedkommende,
en meget besværlig Fremgangsmaade, fordi det krævede
et stort Bogholderiarbejde, idet hver Drittel paa hele sin
Vej fra Producent til Detailhandler skulde være ledsaget
af en Følgeseddel med de forskellige Vægtopgivelser, og
meget unøjagtig Fremgangsmaade, idet den af Mejeriet op*
givne Thara (Drittel i udblødt og saltet Tilstand) og Brutto
saa godt som aldrig var i Overensstemmelse med Smør*
køberens, medens Nettovægten meget godt kunde være det.
Denne Fremgangsmaade aabnede Muligheden for et urime*
ligt stort Svind. Tilmed var Sælgeren næsten helt og hol*
dent prisgivet Køberen.
Da man i Mejeriforeningerne havde begyndt at samle
og sammenligne de forskellige opnaaede Priser for Smør
og de forskellige Smørhandleres Priser, blev man ret hurtigt
opmærksom paa, at Vægten var et saare kildent Punkt, der
kunde misbruges baade af Mejeri og af Køber, og man
indskærpede derfor hyppigt, at Mejeriets Vægt skulde være
det Grundlag, hvorpaa saavel Handel som Indberetning
skulde ske.
Paa Delegeretmødet, der holdtes sammen med Udstil*
lingen i Kolding i September 1897, indledede Formanden
derfor en Forhandling om Betydningen af ensartet Embal*
lage og bestemt Nettovægt samt ensartet Mærkning af
dansk Smør og den praktiske Gennemførelse deraf. For*
manden oplyste, at Spørgsmaalet om ensartet Emballage
og bestemt Nettovægt fra først af var blevet fremdraget
af Statskonsulent Faber, og fremhævede det gamle Systems
uheldige Egenskaber, men mente forøvrigt, at den lange
Tid, Smørret skulde være under Vejs, kunde være en Hin*
dring for Gennemførélsen af bestemt* Nettovægt, og var
derfor tilbøjelig til at mene, at man skulde tage Spørgs*
maalet om Oprettelse af Pakkerier under Overvejelse, idet
man derigennem kunde komme ind paa Smørrets Betaling
efter Kvalitet. Ved samme Lejlighed udtalte Grosserer
Ladefoged, London, at det, vi særligt trængte til, var den
bestemte Nettovægt, thi den Humbug, der blev drevet med
V2 til 1 Pd.s Overvægt, kunde kun skade vor Smørhandel
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i sin Helhed. Kasser med 56 Ibs.1) toges i England som
fuld Vægt, og denne Pakning medførte en meget sikrere
Avance for Smørhandleren. Kunde vi gaa over til Kas*
serne, vilde Mejerierne spare paa Emballagen, og Smør*
handlerne kunde arbejde med mindre Avance, men uden
autoriseret Mærke maatte vi trods Udgiften holde paa
Dritler med bestemt Nettovægt.
Lige ved Aarets Slutning fremkom der i »Mælkeri*
tidende« en Artikel af Statskonsulent Harald Faber om
»Nettovægt ved Smørforsendelse«, hvori han gjorde op*
mærksom paa, at blandt de senere Tiders mange Sammen*
slutninger var der ogsaa opstaaet Foreninger af engelske
Detailhandlere, og gennem disse Foreninger var Standens
Ønsker angaaende forskellige Forhold kommeri til mere
almindelig Kundskab. Den 23. November vedtog en saa*
dan Sammenslutning i Manchester følgende Resolution:
»Bestyrelsen for M. S. & D. G. Ass. anbefaler ind*
trængende continentale Afskibere af Smør at optage det
System med ensartet Vægt, som har vist sig at være
saa hensigtsmæssigt, og tilfredsstillende ved Handelen
med australsk Smør, i Stedet for det nu anvendte Sy*
stem med Brutto* og Tharavægt. Det paalægges Sekre*
tæren at fremsende denne Resolution til den danske
Landbrugsminister.«

Denne Resolution sagde det samme, som Grosserer
Ladefoged havde fremhævet ved Delegeretmødet et Par
Maaneder forud: Det var ikke blot Nettovægt, det drejede
sig om, men det var en bestemt Nettovægt, saa alle Dritler
indeholdt ligemeget — et engelsk Centner eller en Brøkdel
heraf — hvorved man altsaa fik et reellere Grundlag for
Samhandelen, men tillige slap fri for den tidspildende og
unyttige Vægtspecifikation. Sagen maatte imidlertid tages
op til Behandling ved adskillige Møder, inden den blev
til Virkelighed. Først efter at Smørmærkeforeningen var
blevet dannet og traadte ud i Livet 1901, blev Nettovægt
almindelig paa vore Mejerier.
9 Engelske Pund.

26
LURMÆRKET

Paa et Bestyrelsesmøde i Fredericia 18. Marts 1899 ind*
ledede And. Nielsen, Svejstrup Østergaard, en Forhandling
om: »Hvad kan der gøres for at forhindre, at dansk Smør
forveksles med andre Landes Smør.« Efter en lang og livlig
Forhandling enedes man om at arbejde hen til, at alt Smør
skulde mærkes som dansk Produkt og med Datomærke,
og at Smør, der indførtes her til Landet, skulde mærkes
med Hjemstedsmærke. Der nedsattes et Udvalg, bestaaende
af H. Jensen, Vemmelev, Rasmussen, Højrupgaard, og And.
Nielsen, Svejstrup Østergaard, til at arbejde videre for
denne Sag, og man vedtog følgende Resolution:
4

»Paa et Møde i Dag i Fredericia vedtog Mejeriernes
Repræsentanter af al Magt at arbejde hen til at forhin*
dre, at dansk Smør hjemme eller i England kan for*
veksles med andre Landes Smør.«
Tanken om et Nationalmærke til at værne det danske
Smør paa de udenlandske Markeder var ikke ganske ny;
allerede 1888 havde Etatsraad Hofman Bang paa et Dele*
geretmøde i Odense foreslaaet et saadant Mærke, og 1891
blev der endog forelagt et Forslag om et Nationalmærke
i Rigsdagen, men Sagen blev ikke til noget. 1896 nedsatte
Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Bestyrelse et
Udvalg, bestaaende af Kapt. la Cour, Etatsraad Valen*
tiner, Direktør Nielsen, Hjørring, og And. Nielsen, S vej*
strup Østergaard, til at arbejde for Sagen. Et af Udvalget
nedsat Underudvalg fremkom ogsaa med et Forslag, om
hvilket der forøvrigt ikke kunde opnaas Enighed inden for
selve Hovedudvalget. Forslaget gik ud paa, at Staten skulde
overtage Udleveringen og Kontrollen med et Mærke for
dansk Smør.
Landhusholdningsselskabet nedsatte i Oktober 1897 en
Kommission af sagkyndige, der skulde tage under Over*
vej else, hvad der kunde gøres for at støtte danske Produk=
tionsmærker. Kommissionen bestod af Repræsentanter for
Smørhandel og Landbrug, bistaaet af en i Varemærker særlig
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kyndig Mand, og afgav i Oktober 1898 en Betænkning,
der for Landhusholdningsselskabet betød Sagens Henlæg*
gelse. Betænkningen oplyste imidlertid Mejeribruget om,
at Smørret fra vore Nabolande sendtes til England under
saadanne Forhold, at de Handlende derovre maatte anse
det for dansk.
I Ugebladet for 3. Febr. 1899 skrev And. Nielsen, Svej*
strup Ostergaard, en Årtikel om Handelen med »dansk«
Smør, hvori han gjorde Rede for de Bestræbelser, der havde
været fremme for at værne det danske Smør og anførte,
at Konsulent Faber havde faaet et Firma i England dømt
for at have solgt hollandsk og finsk Smør i Stedet for
dansk. Han gjorde imidlertid opmærksom paa, at denne
Dom ikke var nok til at berolige danske Landbrugere, da
en Sammenblanding af dansk og fremmed Smør under
Købmandens Mærke kunde foretages her i Landet, uden
at Loven hindrede dette. Han anførte endvidere, at den
foran omtalte Kommission var kommen til det negative Re*
sultat: »At i det hele taget bliver Kontrollen ikke lettere
eller Straf for Misbrug større ved et saadant Fællesmærke
end ved Nationalitetsbetegnelsen »Danish Produce« og
sluttede med følgende: »Hermed anbefaler jeg disse Op*
lysninger til Overvejelse for Mejeriernes Bestyrelser og
Mejeriforeningerne. Jeg er ikke i Tvivl om, at de straks
har paa Følelsen, at her bør søges en Forandring. — Hvis
en Drøftelse af Sagen i disse Kredse fører til, at man ogsaa
der er tryg for det gode danske Smør og dets Fremtid —
selv naar man hører, at svensk og dansk bliver blandet
sammen under samme Mærke, at det er sket, at svensk
Smør indarbejdes som dansk, indtil det kunde staa paa
egne Ben, at det derfor ogsaa kan ske med det finske, ja
det tyske, og at alt dette kalder man fuldstændig Ærlighed
fra et Købmandsstandpunkt — ja saa er Diskussionen om
denne Sag nu endelig afsluttet.«
Denne kraftige Appel til Mejerierne blev ikke overhørt.
Den 10. Februar holdt Viborg Amts Mejeriforening Møde
for at drøfte: »hvilke Midler, der maatte være til at hindre
den gængse Misbrug ved Handel med fremmed Smør over
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København og hvorledes Sagen bedst skal gribes an for
at hindre denne Misbrug.« Efter en livlig Drøftelse vedtog
man enstemmigt følgende Udtalelse:
»Idet Forsamlingen udtrykker sin Harme over og
Misbilligelse af, at svensk og dansk Smør blandes sam*
men under samme Mærke, og at svensk Smør indar*
bejdes paa Markedet som dansk, hvilket maa volde
danske Smørproducenter ubodelig Skade, dels ved at
Tilbudet af dansk derved forøges i uforholdsmæssig
Grad og dels ved, at det omhandlede Forbud bidrager
til at hæve det svenske Smørs Renomé til samme Højde
som det danske, hvorved Danmarks Førsterangsstilling
paa Englands Marked svækkes, opfordrer man Bestyrel*
sen for Viborg Amts Mejeriforening til i Tilslutning til
Landets øvrige Mejeriforeninger at foranledige en snarlig
Ændring i det omhandlede yderst uheldige Forhold.«

Denne skarpe Protest blev Anledningen til, at det før*
nævnte Udvalg nedsattes i Fredericia en Maaned senere,
og dermed var Sagen angaaende et Smørmærke sat saaledes
igang, at den trods mange Genvordigheder ikke lod sig
standse.
Den 29. December 1899 udsendtes Opfordring til Meje*
rierne om at indmelde sig i en Forening, og den 1. Sep*
tember 1900 havde 400 Mejerier meldt sig. Nævnte Dag
holdtes stiftende Generalforsamling i Odense, og Lovene
vedtoges for »Danske Mejeriers Smør mærkeforening.«
I Juli 1901 begyndte Mejerierne at anvende lurmærkede
Dritler; der var da indmeldt 500 Mejerier, men Tallet steg
nu stærkt, allerede Aaret efter var der over 800, og 1905
var saa godt som alle danske Mejerier Medlemmer af For*
eningen.
Ideen til at anvende den oldnordiske Lur i Mærket blev
givet af Konsulent Faber, der havde taget meget virksom
Del i Arbejdet for at gennemføre Nationalitets*Mærket.
I 1902 paabegyndtes der indenfor Mejeriforeningerne et
Arbejde for at søge Mærkning af Smør paabudt ved Lov,
og paa Delegeretmødet i September 1904 vedtoges følgende
Resolution :
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»Delegeretmødet udtaler Ønsket om, at Fællesfor*
eningen fremdeles støtter Bestræbelserne for, at Lur*
mærkets Anvendelse befæstes ved Lov, og at der ved
Lov gives Regler for Handel med fremmed Smør i
Danmark.«
Forslaget til den ny Smørlov blev fremlagt paa et Re*
præsentantmøde 22. Januar 1905, og Repræsentanterne ud*
talte almindelig Tilfredshed med Forslagets Hovedbestem*
melser.
I Loven af 30. Marts 1906 om Handel med samt Ind*
og Udførsel af Landbrugsprodukter bestemtes ved kongelig
Anordning af 30. August, at alt Smør tilvirket her i Landet
af pasteuriseret Fløde skulde være forsynet med Lurmærket
med Undtagelse af det, som udleveredes til Andelshaverne,
og at der ikke maatte udføres Smør, som ikke var forsynet
med Lurmærke.
1911 vedtoges Loven om Handel med Smør og frem*
mede Landbrugsprodukter, under hvilken Lurmærket ved*
blev at være Fællesmærke, men efter Regler, der i højere
Grad end hidtil gjorde det til et Kvalitetsmærke. Samtidigt
gik Administrationen af Lurmærket fra Danske Mejeriers
Smørmærkeforening over til Landbrugsministeriet.

ULYKKESFORSIKRING
Paa et Bestyrelsesmøde den 15. Januar 1898 vedtog
man at nedsætte et Udvalg, bestaaende af: Folketingsmand
Jensen*Sønderup, Proprietær Bang, Kaleur, og Proprietær
Rasmussen, Højrupgaard, til at gøre Forarbejder til en
Ulykkesforsikring for Mejerierne. Aarsagen hertil var, at
Mejerierne til en vis Grad vilde henhøre under Ulykkes*
forsikringsloven af 7. Januar 1898; ifølge denne Lov blev
der paalagt visse Virksomheder Erstatningsansvar med Hen*
syn til Arbejdere, der kom til Skade i Bedriften. Det
Spørgsmaal, der forelaa for Mejeriforeningerné var, om
Mejerierne skulde slutte sig sammen for at overtage dette
Erstatningsansvar i Forening, eller om Mejerierne burde
tegne Forsikring i et Forsikringsaktieselskab. Resultatet af
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Udvalgets Overvejelser blev, at Landets Mejerier burde
danne en Forsikringsforening, og paa en konstituerende
Generalforsamling i Odense den 24. og 25. November 1898
stiftedes »Mejeriernes Ulykkesforsikring« som en sélvstæn*
dig Forening. — Paa denne Generalforsamling var 712 Meje*
rier repræsenteret og havde paa Forhaand sluttet sig til
Foreningen, og i Løbet af kortere Tid sluttede største Delen
af de resterende Andelsmejerier sig til Foreningen, ligesom
en stor Del af Fællesmejerierne og nogle Gaardmejerier op*
toges som Medlemmer. Den første Bestyrelte bestod af
Folketingsmand Jensen*Sønderup som Formand, Proprietær
Rasmussen, Højrupgaard, som Næstformand, samt Gaard*
ejer J. H. J. Nørrelund af Baaring, Gaardejer H. Jensen,
Vemmelev, og Gaardejer J. Jensen, Brændholdt.
Ifølge Loven havde Mejerierne kun Ansvar for Maskin*
ulykker, men den første Vedtægt bestemte, at Foreningen
paatog sig at erstatte Følgerne af Ulykkestilfælde af væsent*
lig videre Omfang, idet der under Vedtægten blev indbe*
fattet alle Ulykkestilfælde, der skete paa Mejeriets Grund.
Senere Love har taget alt med, hvad der sker i Mejeriets
Arbejde. .
Ved den nye Ulykkesforsikringslov af 27. Maj 1908
paalagdes der den enkelte Landbruger, bortset fra de
mindste Landbrug, en Forsikringspligt, og »Mejeriernes
Ulykkesforsikring« udvidedes derfor i 1908 til at tegne
disse Forsikringer for Landmænd og fik Navnet »Meje*
riernes og Landbrugets Ulykkesforsikring«. Ved den sidste
LHykkesforsikringslov af 6. Juli 1916 blev der ogsaa paa*
lagt de mindste Landbrug Forsikringspligt, som ligeledes
overtoges af Foreningen. Som Medlemmer er ved Udgan*
gen af Aaret 1918 indtegnet ca. 1300 Mejerier, ca. 84.000
tvungne Forsikringer, ca. 33.000 frivillige Forsikringer for
Mand og Hustru i smaa Landbrug, hvorhos der er tegnet
ca. 104.000 private Enkeltforsikringer for Mand og Hustru.
Der er i Aarenes Løb anmeldt ca. 21.000 Ulykkestil*
fælde, og der er til Udgangen af 1918 udbetalt i Erstatning
ca. 5 Millioner Kr.; for Aaret 1918 udgjorde Præmien ca.
l’A Mill. Kr. og Erstatningerne ca. 820.000 Kr.
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Foreningen ledes fremdeles af et Repræsentantskab, be*
staaende af 20 Medlemmer, et for hver af Foreningens 20
Kredse, der saavidt muligt er lagt efter Amtsgrænserne og
i det væsentligste svarer til Mejeriforeningskredse. Repræ*
sentanterne vælges hvert 3. Aar af Tillidsmændene, en for
hver Mejerikreds, der vælges af Medlemmerne i de paa*
gældende Kredse. Repræsentantskabet vælger Bestyrelsen,
der for Tiden bestaar af: Proprietær J. Petersen, Brædstrup,
Formand, Proprietær, Branddirektør Rasmussen, Højrup*
gaard, Næstformand, Gaardejer J. H. J. Nørrelund, Baaring
pr. Asperup, Gaardejer H. Jensen, Vemmelev pr. Forlev,
Sognefoged A. Nielsen, Tune pr. Roskilde.
Foreningen er i de sidste Aar yderligere udvidet til at
overtage Sygeforsikring for Landmændene selv (Mand og
Hustru), ligesom der er oprettet en særlig Afdeling for
Tegning af Ansvarsforsikringer.
FÆLLESINDKØB

Paa Foreningens Delegeretmøde 17. Oktbr. 1898 blev
der af Midtjydsk Mejeriforening stillet Forslag om Fælles*
indkøb af Mejeriartikler, og Spørgsmaalet indlededes af
Lærer Rasmussen, Oldrup, der fandt, at Mellemhandlerne
tog alt for stor Avance paa de almindelige Brugsartikler,
hvorfor han foreslog, at Hovedforeningen skulde organisere
et Fællesindkøb, og at Fordelingen inden for de enkelte
Lokalforeninger skulde ske gennem en af disse antaget
Købmand, der paatog sig dette Arbejde mod en mere
passende Avance. Forhandlingerne resulterede i, at der
blev nedsat et Udvalg paa 5 Medlemmer — Lærerne Klinge
og Rasmussen, Proprietær Hugger og Gaardejerne Lars
Mose og Carl Hansen — til at undersøge Forholdene og
udarbejde Forslag for en Indkøbsforening. Lærer Klinge
valgtes til Formand for Udvalget, og Samvirksomheden
paatog sig at afholde de med Udvalgets Virksomhed for*
bundne Udgifter.
Paa næste Aars Delegeretmøde afgav Udvalget Beret*
ning og tilraadede, at Kredsene hver for sig dannede en
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Indkøbsforening, og at man derefter søgte Samarbejde meb
lem de forskellige Kredse og om muligt oprettede et Fælles««
kontor. Der førtes en livlig Forhandling om Sagen, hvoraf
det fremgik, at der var en Del Stemning for Samarbejde
med Brugsforeningerne. Forretningsfører Eskesen var kom#
men til Stede og lovede Støtte fra Brugsforeningernes Side.
Han gjorde opmærksom paa, at trods Brugsforeningernes
store Omsætning og solide Stilling voldte det til Tider
Vanskeligheder at skaffe Penge. Bankerne stillede sig noget
afvisende overfor Andelsforetagender, hvorfor der maaske
var Grund til at arbejde hen til, at Andelsforeningerne fik
deres eget Pengeinstitut. Forhandlingerne sluttede med, at
der nedsattes et Udvalg, bestaaende at Klinge, Anders
Nielsen, Rasmussen, Oldrup, Skjøde og Carl Hansen,
til at optage Forhandling med Brugsforeningerne. Dette
Udvalg udvidedes med Hempel Syberg, Formand for Fyns
Mejeriforening, Severin Jørgensen, Formand for Fælles#
foreningen, og Torben Jensen og Justesen fra Dansk
Mejeristforening, og omkring Midten af Maj 1900 udsendte
det samlede Udvalg et Udkast til Love for de danske
Mejeriers Fællesindkøb, som gik ud paa, at Foreningen
deltes i Kredse, og saa vidt muligt efter Amtskredsene, paa
mindst 10 Mejerier. Ethvert indmeldt Mejeri skulde hefte
for Fællesindkøbets Forpligtelser med et Beløb af indtil
100 Kr.,, og i de første 4 Aar' skulde der henlægges 33 pCt.
af Overskudet til en Reservefond.
Den 9. Februar 1901 afholdtes konstituerende General#
forsamling i Fredericia, og som Bestyrelse valgtes: Anders
Nielsen (Formand), Torben Jensen (Næstformand), Carl
Hansen, J. P. Justesen og Hempel Syberg. Der var ialt
indmeldt 175 Mejerier.
Den 11. April s. A. afholdtes en ekstraordinær Gene#
ralforsamling i Aarhus, hvor Karl Sørensen valgtes til
Selskabets Direktør, og hvor det besluttedes at lægge Ho#
vedkontoret i København.
Ved Selskabets ordinære Generalforsamling i Odense
den 21. Oktober 1902 besluttedes det at oprette et Maskin#
værksted i København og samtidigt forandre Foreningens
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Navn til: »De danske Mejeriers Fællesindkøb & Maskin*
fabrik«.
Ved en ekstraordinær Generalforsamling i Fredericia den
6. Maj 1905 besluttedes det at overtage Maskinfabriken i
Kolding med Konstantin*Hansen og Schrøder som Di*
rektorer, og samtidig vedtoges det at forhøje Mejeriernes
Garanti til 400 Kr. I 1909 vedtoges det paa en ekstra*
ordinær Generalforsamling at forhøje Garantibeløbet pr.
Mejeri til 1000 Kr.
Saavel Fabriksafdelingen som Handelsafdelingen har
efterhaanden oprettet forskellige Filialer, saaledes at Fa*
briksafdelingen, der jo har Hovedkontor i Kolding, tillige
har Filialer eller mindre Maskinværksteder i Holstebro,
Aalborg, Aarhus, Odense og København, medens Handels*
afdelingen foruden Hovedforretningen i København har
Filialer i Holstebro, Aalborg, Aarhus, Odense og Kolding.
Anders Nielsen, Svejstrup Ostergaard, har været Sei*
skabets Formand indtil 15. Juli 1910, og siden den Tid har
Mejeribestyrer Torben Jensen været Formand.
Ved Udgangen af
1901 var der
1905
(910
1915
1918
-

214 Medlemmer og Garantibeløb
—
Kr.
—
—
678
161 800.00 —
846
337 300.27 —
—
1021
500 584.77 —
—
1222
659 779.45 -

Disse 1222 Medlemmer betod af 749 Andelsmejerier,
13 andre Andels*Selskaber, 80 Mejerier og Mejeriforpag*
tere, 318 Mejeribestyrere samt 62 andre Medlemmer.
Den aarlige Omsætning var: 1901 61 000.00 Kr., 1905
1 166 000.00 Kr., 1910 1 709 000.00 Kr., 1915 2 230 000.00
Kr. og 1918 3 280 200.00 Kr., og der er ialt i Aarenes Løb
udbetalt som Bonus til Medlemmerne 505 512.30 Kr. og
afskrevet og henlagt i Reserve 774 861.41 Kr.

Af andre Sammenslutninger af økonomisk Art skal an*
føres Fællesindkøb af Kul. Efter forskellige Tilløb inden
for de enkelte Kredse omtalte Direktør Karl Sørensen
paa Foreningens Delegeretmøde 1907, at »De danske Meje*
3
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riers Fællesindkøb og Maskinfabrik« havde gjort Forsøg
med Kulforsyning ved at købe af hjemlige Importører; men
skulde det rigtigt blive til noget, skulde man direkte til
Kulminerne, og i saa Fald vilde det være nødvendigt at
oprette et selvstændigt Fællesindkøb for Kul med en sag*
kyndig Direktør. Sagen behandledes yderligere paa et
Repræsentantmøde 17. Januar 1908, hvor det oplystes, at
efter de indhentede Oplysninger viste det sig, at Mejerierne
kun brugte 6—8 pCt. af hele den importerede Kulmængde,
hvorfor Sagen stilledes i Bero i nogle Aar, og først paa
Delegeretmødet 1913 fremkom Formanden for Aarhus og
Omegns Mejeriforening — Forpagter Porse — med Medde*
leise om, at denne Forening i Fællesskab med andre Insti*
tutioner havde oprettet et Fællesindkøb af Kul under Navn
af »Jydsk Andels Kulforretning«, som havde begyndt sin
Virksomhed 1. Oktober med en Medlemskreds af 71 Meje*
rier og 26 Brugsforeninger, samt at det var Meningen til
1. Januar 1914 at begynde en Afdeling i Aalborg, hvor der
allerede var tegnet et betydeligt Forbrug, idet der var sket
en Sammenslutning med »Nordjyllands Andelsforeningers
Indkøb af Kul«, og Bestyrelsen kom til at bestaa af: Gaard*
ejer N. Porse, Formand, Direktør H. K. Nielsen, F. D. B.,
Aarhus, Næstformand, Gaardejer N. Kr. Kristensen, Nr.
Tranders, Gaardejer Jørg. Poulsen, Røgild, og Gaardejer
Back Poulsen, 0. Tørslev. Samtidigt antoges S. U. Skik*
kild til Direktør for Forretningen.
Jydsk Andels Kulforretning havde ved Slutningen af
1. Regnskabsaar (31. Maj 1914)
2.
......................
3.
...............

213 Medl. med 236 917.61 Kr.s Oms.
453
1 111 886.72
653
2 860 347.32

I Sommeren 1916 aabnedes den første sjællandske Af*
deling, og Navnet ændredes til »Dansk Andels Kulforret*
ning«. Der er anlagt Filialer i Horsens og Korsør samt
paatænkes Filialer i Esbjerg og Kallundborg.
Paa Grund af de af Krigsforholdene fremkaldte høje
Kulpriser, er Mejerierne i stor Udstrækning gaaet over til
Brug af hjemligt Brændsel, og dette har selvfølgeligt præget
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Foreningens Virksomhed i højeste Grad, men den staar nu
med sine 745 Medl. og en Garantikapital paa 650 000.00
Kr. paa et solidt Grundlag til at fortsætte, naar Kullene
igen bliver saa billige, at det kan betale sig for Mejerierne
at bruge dem.
ANDELSBOGTRYKKERI
Paa et Repræsentantskabsmøde den 22. Februar 1907
kom Tanken frem om, at Mejerierne skulde oprette et An*
delsbogtrykkeri Jylland i Lighed med Andelsbogtrykkeriet,
der var oprettet paa Fyen, for paa den Maade at blive i
Stand til at fremskaffe de almindelige Tryksager, som Meje*
rierne havde Brug for, til billigst mulig Pris. Sagen for*
handledes ved forskellige Møder, og der nedsattes et Udvalg,
bestaaende af Gaardejer J. P. Møller, Lærer Klinge og Pro*
prietær Petersen, til at arbejde videre for dens Fremme.
Efter adskillige Forhandlinger enedes Udvalget om, at op*
rette en Kontrakt med et bestaaende Trykkeri i Aarhus, og
sidst paa Aaret 1908 blev der udsendt en Meddelelse gennem
»Andelsbladet« herom, med Opfordring til Mejerierne om
at lade, deres Trykkeriarbejde udføre her. Der opnaaedes
imidlertid ikke den fornødne Tilslutning, hvorfor Sagen
blev henlagt.

MALKEKURSUS
Foreningen følte imidlertid ogsaa sit Ansvar strækkende
længere end til at vaage over Smørrets Kvalitet, Opnaa*
elsen af den bedst mulige Pris for Mejeriets Produkter
og Indføring af størst mulig Økonomi i de forskellige
Enkeltheder med Hensyn til Driften. Den var ikke blind
for, at Andelssagens svage Side var Leverandørernes Pligt*
følelse, og følte sig derfor kaldet til at tage et Arbejde op
paa dette Omraade, særlig gaaende ud paa at indføre For*
bedringer ved Staldforholdene, Malkningen og Mælkens
Opbevaring omkring i Hjemmene.
Paa Delegeretmødet i September 1899 var Spørgsmaalet:
»Hvad kan der gøres for at fremme Malkearbejdets bedst
mulige Udførelse«, stillet til Forhandling af Viborg Amts
3*
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Mejeriforening ved Formanden — Carl Hansen, Vinde —
og der var indsendt følgende Motivering: »I et Mejeriland
skulde man anse det for givet, at Malkearbejdets Udførelse
skænkedes ganske særlig Opmærksomhed, og dette Ar*
bejdes Udøvere uddannedes med stor Omhu, og at der
gaves Malkerne let Adgang til at trænge til Bunds i Fa*
gets Hemmligheder. Anderledes i Danmark. Malkearbejdet
skænkes ringere Opmærksomhed end mange andre vigtige
Arbejder indenfor Landbruget. Malkerne uddannes i Reglen
slet ikke, man giver dem en Spand og en Skammel i Haan*
den, Resten maa komme af sig selv. Der gives heller ingen
let tilgængelig Adgang for Malkerne til at lære den Kunst:
at malke godt og korret.
Bør der derfor ikke oprettes kortvarige Malkekursus,
hvor Eleverne kan bibringes saadanne praktiske og teore*
tiske Færdigheder, som maa anses for ønskelige og nød*
vendige for den dygtige Malker?«
Indlederen foreslog, at der skulde oprettes Kursus for
Malkere paa vore Mejeriskoler eller paa et Par større
Gaarde; men da Diskussionen efter Foredraget trak saa
længe ud, og der stadig fremdroges nye Momenter, ved*
toges det at henvise Sagen til et Udvalg, der skulde frem*
komme med Indstilling, om den bedste Maade til at ud*
danne Malkere paa. Der stilledes et Beløb paa 300 Kr. til
Udvalgets Disposition. Udvalget kom til at bestaa af Carl
Hansen, Forstander Pedersen og Rasmussen, Kankbølle.
Paa et Bestyrelsmøde i Kolding 3. Februar 1900 med*
delte Forstander Pedersen, at der vilde blive afholdt
Malkekursus paa Ladelund i April Maaned, og at der til
Dato var indtegnet 8 Deltagere. Kursuset var beregnet
paa at tage 20 Deltagere, og Betalingen var fastsat til
10 Kr. for Kost og Undervisning.
Forstander Pedersen fremkom paa et Bestyrelsesmøde
16. Maj med Tanken om at knytte Dyrlæge Hegelund
til disse Kursus ved at antage ham som Konsulent for
Foreningen. Tanken fandt god Tilslutning, og det beslut*
tedes at indkalde til en Ekstraordinær*Generalforsamling
den 16. Juni for at faa Sagen afgjort. Det overdrages For*
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stander Pedersen, Inspektør Leegaard og Dyrlæge Hege*
lund at udarbejde en Plan for Konsulentens Virksomhed.
Dyrlæge Hegelund blev saa antaget som Konsulent
paa nævnte ekstraordinære Generalforsamling til en Løn
af 4000 Kr., og hans Arbejde skulde bestaa i at lede Meje*
riforeningernes Malkekursus, holde Foredrag ved samme
og holde Foredrag ude i de forskellige Kredse og paa en*
kelte Mejerier.
Endvidere oprettedes der en Overenskomst med For*
stander Pedersen, Ladelund, om Afholdelse af Malkekursus
paa Skolen; denne gik i Korthed ud paa, at Deltagere fra
Mejerikredse, der var Medlemmer, skulde have fortrinsvis
Adgang. Betalingen var 12 Kr. for et 6 Dages Kursus pr.
Deltager, dog betaltes 15 Kr. for Deltagere fra Mejerier,
som ikke var Medlemmer af Samvirksomheden. Der blev
givet 12 Timers teoretisk Undervisning paa hvert Kursus.
1900 afholdtes 10 Kursus med 278 Deltagere
—
25
679
1901
—
420
20
1902
—
14
233
1903
—
41
1904
4
1905
2
26
Ialt... 75 Kursus med 1677 Deltagere

Skolens Protokoller oplyser, at et Hold bestod ude*
lukkende af Deltagere fra Sverige, og et Hold udelukkende
af Deltagere fra Finland, iøvrigt var der Deltagere fra Søn*
derjylland, Island, Norge, Østrig og Galiezien. Her fra
Landet var Deltagerne fordelt over alle Amter, men hørte
dog særligt hjemme i Ringkøbing, Ribe og Vejle Amter.
Foruden paa Ladelund Landbrugsskole blev der af Kon*
sulent Hegelund holdt nogle faa Malkekursus paa enkelte
andre Skoler omkring i Landet.
Den 1. April 1912 tog Konsulent Hegelund sin Afsked
som Konsulent for »De samvirkende jydske Mejeriforenin*
ger«, og nedsatte sig som praktiserende Dyrlæge i Sdr.
Bjert ved Kolding.
Paa et Repræsentantmøde 18. Juli 1919 kom der atter
Forslag frem om at tage Malkesagen op, idet man for*
handlede, hvorledes der skulde komme mere System i og
skabes mere Interesse for Malkearbejdet.
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MÆLKEBEDØMMELSE
Mælkens Behandling var en Sag, hvis Betydning man
var blevet opmærksom paa allerede i Andelsmejeriernes
allerførste Dage, og der var blevet indført et Punkt i de
allerfleste Mejerilove, som gav Bestyreren ikke blot Ret,
men Pligt til at tilbagesende den daarlige Mælk. Efter
som Aarene gik, gjorde man imidlertid den Opdagelse, at
de trufne Foranstaltninger ikke var tilstrækkelige til at op*
arbejde en bedre Mælkeproduktion. Det var ikke blot i
Mejeriforeningerne, at Arbejdet toges op; men baade Meje*
ristforeningen og Landboforeningerne tog livligt Del i Ar*
bejdet ved at lade afholde Foredrag, der belyste Manglerne
paa disse Omraader. Nogle Beskyldninger, som fremsattes
i engelske Blade Sommeren 1897 mod danske Mælkepro*
ducenter, var maaske ogsaa medvirkende til at sætte Fart
i Bevægelsen.
Der blev fra Mejeri*, Mejerist* og Landboforeningerne
rettet en Henvendelse til det kgl. danske Landhusholdnings*
selskab angaaende denne Sag, og dette sammenkaldte et
Møde af Repræsentanter fra alle Foreningerne, hvor man
indgaaende drøftede Midlerne til Forbedring af Mælkens
Kvalitet. Der opnaaedes Enighed om, at Landhushold*
ningsselskabet skulde søge en Bevilling paa indtil 15000
Kr. til Forsøg. Bevillingen udeblev, og dermed var Sagen
afsluttet fra den Side.
Sidst paa Aaret 1897 fremkom daværende Mejeribestyrer
Vestergaard, »Godthaab« ved Skjelskør, med en Rede*
gørelse i »Mælkeritidende« for, hvorledes han paa der*
værende Mejeri havde gennemført en regelmæssig Mælke*
bedømmelse. Sagen vakte berettiget Opmærksomhed om*
kring i Landet, og paa ikke faa Mejerier gik man i Gang
med en lignende regelmæssig Mælkebedømmelse ved Hjælp
af lokale Dommere, valgte af og blandt Andelshaverne.
Men det var dog først, da Ringkjøbing Amts Mælkebe*
dømmelsesforening begyndte sin Virksomhed 1. Maj 1902,
at Sagen blev grebet rationelt an, og at Bedømmelsen kom
ind i et Spor, som i de nærmest følgende Aar fandt mange
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Efterfølgere. Samvirksomheden udsendte i Efteraaret 1905
en Pjece om Mælkebedømmelse, forfattet af Konsulent
Niels Pedersen, Struer, til de enkelte Mejerier, ligesom
den iøvrigt støttede Afholdelsen af Foredrag ved Meje*
riernes Generalforsamling om nævnte Sag. Følgen udeblev
heller ikke, der blev under de aller fleste lokale Mejeri*
foreninger oprettet Mælkebedømmelsesforeninger, og selv
om Interessen ikke var lige stærk allevegne, navnlig efter,
at det havde tabt Nyhedens Interesse, saa opretholdes dog
ialt væsentligt disse Foreninger endnu.
Antal Mejerier i Mælkebedømmelsesforeninger
i Jylland

Navn

1908 1909| 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

Vejle Omegns...................
Sydjydsk...........................
Aarhus Omegns...............
Midtjydsk.........................
Randers Amts............. .
Aalborg Amts...................
Hobro og Omegns..........
Thisted Amts...................
Viborg Amts.....................
Ringkjøbing Amts.......
Ribe Amts.........................
Ialt.. .

7
14
13
18
15
23

12
13
33
34
182

_ _
15 15
14 13
18 17
15 15
14 14
11 11
12 9
16 21
33 34
34 34
182|183

_ _ 11 13 13 13 13 10
15 15 15 15 15 15 15 15
13 13 13 9 10 10 10 10
18 18 18 18 18 18 18 18
15 18 18 18 18 18 18 18
14 20 20 18 18 18 18 18
8 8 8 8. 6 6 6 7
9 9 14 14 16 16 16 16
15 19 19 19 17 15 16 16
34 48 48 48 48 48 48 48
34 34 24 34 34 34 34 29
175 202218,■214213 211 212 205

—
19
10
17
18
7
14
16
48
26
175

Oversigten viser, at trods de ustadige Livsvilkaar, söm
disse Foreninger underkastedes under Krigen paa Grund
af Mælkedommernes Indkaldelse til Sikringstjenesten, og
som uundgaaeligt satte sit Spor paa Bedømmelsen, har de
jydske Mejerier dog holdt forbavsende godt fast ved den
en Gang paabegyndte Bedømmelse af Mælken. — En Ud*
holdenhed, der forekommer mig at varsle godt for Mælke*
bedømmelsesforeningernes Fremtid, som et Hjælpemiddel
til at vække den Ansvarsfølelse og fordele det Ansvar,
som er en uvægerlig Betingelse for at opnaa et godt Re*
sultat af Samarbejdet i vore Andelsmejerier for at skabe
en fin Kvalitet af Smør og Ost.
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ANDELSSANATORIER
Ogsaa rent humane Foranstaltninger blev der Tid til
at beskæftige sig med.
Man var jo tidligt blevet klar over den Smittefare —
navnlig med Hensyn til Tuberkulose — som Tilbagesen*
delsen af den skummede Mælk i ikke tilfredsstillende pa*
steuriseret Tilstand frembød, og Loven af 26. Marts 1898
om Foranstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose hos
Hornkvæg blev, trods dens stærke Indgreb i Mejeriernes
frie Bestemmelsesret, hilst med Tilfredshed af den store
Part af Landets Mælkeproducenter.
Det var imidlertid ikke blot til Kamp mod Tuberku*
losen hos vore Husdyr, at der var Stemning i de Aar,
men ogsaa for Bekæmpelsen af Tuberkulosen hos Men*
nesket. Der blev rejst Sanatorier for baade bemidlede og
ubemidlede, men ingen af disse var med Hensyn til Be*
talingsvilkaar afpasset efter det Behov, som passede den
store Part af vore Mælkeproducenter, og det var derfor
saare naturligt, at Samvirksomhedens daværende Formand
— Carl Hansen, Vinde — fik den Tanke, at de forskel*
lige Andelsforeninger ved fælles Hjælp maatte kunne rejse
et eller flere Sanatorier, til Behandling af Tuberkelpatienter
fra den jævne Landbostand, afpasset efter Levevilkaarene
paa Landet og saaledes, at Betalingen heller ikke blev
uoverkommelig.
Begyndelsen blev gjort med, at Folketingsmand, Læge
Rørdam ved et Repræsentantmøde 12. Juni 1902 holdt et
Foredrag »om Tuberkulose og Mejeriernes Forhold dertil«.
Folketingsmanden udtalte i Slutningen af sit Foredrag, at
det store Spørgsmaal, der skulde løses, var Oprettelsen af
mange Sanatorier, og at Staten sandsynligvis kun vilde op*
rette saadanne for ubemidlede, medens for ikke helt ube*
midiede maatte Sagen løses ved det private Initiativ. Efter
at have takket Foredragsholderen udtalte Formanden: at
Mejerierne og andre lignende økonomiske Foreninger maatte
kunne optage Spørgsmaalet og muligt hidkalde en Løsning.
Efter en livlig Forhandling henvistes Sagen til Behandling
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paa Efteraars*Delegeretmødet med følgende Udtalelse: »Re*
præsentanter for de samvirkende jydske Mejeriforeninger,
samlede til Møde i Kolding den 12. Juli 1902, har enstem*
mig vedtaget at anbefale Andelsmejerierne samt Landbrugets
andre Andelsforetagender ved fælles Midler at søge at be*
kæmpe Tuberkulosen«. Denne Udtalelse blev senere til*
traadt af Formændene for Øernes Mejeriforeninger.
Paa Delegeretmødet. hvor Folketingsmand, Læge Rør*
dam atter holdt Foredrag over Tuberkulosens Bekæmpelse
og oplyste, at et Sanatorium paa 100 Senge antageligt
kunde opføres for 200 000 Kr., og at Driften vilde med*
føre en aarlig Udgift af 1000 Kr. for hver Patient.
Efter en livlig Forhandling sluttede man sig til Udta*
leisen fra Kolding=Mødet, og Bestyrelsen fik Paalæg om
at henvende sig til Andelsudvalget og eventuelt senere til
Nationalforeningen for at finde en Form, hvorunder Sagen
kunde fremmes.
I Andelsudvalget blev Sagen fremmet gennem et Un*
derudvalg, og i Slutningen af Marts 1903 udsendte An*
delsudvalget følgende:
»Plan til Tilvejebringelse af Midler for Oprettelse af Brystsygesana
torier for Andelshavere og deres Husstand, der ikke i Følge de gældende
Regler har Adgang til gratis Behandling paa Nationalforeningens Sanatorier.
1. Midlerne tilvejebringes ved, at enhver deltagende Andelsfor?
ening forpligter sig til aarlig at betale 6 pCt. Rente af den Sum i Kroner,
der er lig med Andelshavernes Antal multipliceret med 3.
2. Paa Grundlag heraf optages et Laan, saaledes at der af de garan#
terede 6 pCt. kan anvendes 4 pCt. til Rente af Laanet og 2 pCt. til
Laanets Amortisation, hvorved Andelsforeningens Forpligtelse vil op
høre efter 28 Aars Forløb, medens de ved Forpligtelsens Indgaaelse
erhvervede Rettigheder ikke fortabes.
3. Andelshaverne i de deltagende Foreninger erholder Adgang til
Optagelse af brystsyge Patienter i den Orden, Begæring om Optagelse
indgaar, efter nærmere fastsatte Regler. Kur og Pleje ydes for ll/a à
2 Kr. pr. Dag.
4. Den nærmere Ordning og Administration overdrages indtil vb
dere Andelsudvalget, der for denne Sags Ordning supplerer sig med
et Medlem, valgt af Nationalforeningen.
5. Andelsudvalget kan indkalde valgte Amtsrepræsentanter for de
deltagende Foreninger og forelægge disse Udkast til Vedtægter som
selvstyrende Institution. Dette skal ske, naar mindst 100 Foreninger
forlanger det.«
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Fristen for Indmeldelse blev sat til Udgangen af Aaret 1903.
1. September 1904 havde Foreningen Tilslutning fra 572
Andelsforeninger, og man var i Gang med Opførelsen af
et Sanatorium, baade for Mænd og Kvinder, i Krabbesholm
Skov ved Skive Fjord, hvor der var erhvervet 42 Tdr.
Land til en Sum af ca. 25 600 Kr., hvoraf Skive Byraad
havde ydet 15 000 Kr. og Skive Landsogn 3000 Kr., og
Efteraaret 1905 aabnedes Sanatoriet, hvor der var Plads til
60 Mænd og 60 Kvinder.
Senere har Andelssanatorieforeningen opført et Sana*
torie ved Faksinge paa Sjælland, men dette blev senere
afstaaet til Nationalforeningen, da Begæringer om Optagelse
ikke indgik i større Antal, end at Krabbesholms Sanatorie
kunde tilfredsstille Kravene.
MEJERIBRUGETS FÆLLESORGANISATION
Den tidligere omtalte Trang til Samarbejde gav sig først
og fremmest Udslag i, at der optoges et Samarbejde med
Mejeriforeningerne paa Øerne, og dette Samarbejde antog
ret hurtigt samme Form som Samarbejdet, der var blevet
optaget af Landboforeningerne, og var vel ogsaa nærmest
dannet efter dette Forbillede, idet der paa Repræsentant*
mødet den 18. Marts 1898 vedtoges at danne et Forretnings*
udvalg under Navn af: »De samvirkende danske Mejerifor*
eninger«, bestaaende af Formanden for »De samv. jydske
Mejeriforeninger«, Formanden for »Fyns Mejeriforening« og
foreløbigt for Sjælland, Lolland, Falster og Bornholms Ved*
kommende, hvor der endnu ikke var dannet nogen Sam=
menslutning, af Mejeriforeninger, Gaardejer Hans Jensen,
Vemmelev. Formandsposten inden for dette Udvalg skulde
saa varetages af de enkelte Provinsforenings*Formænd efter
Tur for et Aar ad Gangen. Denne stadige skiften For*
mand gjorde imidlertid, at Organisationen ikke opnaaede
den tilstrækkelige Fasthed, og Tid efter anden opstod der
Ønsker om en mere ensartet og stadig Repræsentation for
Landets Mejeribrug, og paa Delegeretmødet 1907 talte
Branddirektør Rasmussen og Gaardejer And. Nielsen,
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Svejstrup Østergaard, kraftigt for en saadan Samling af
Foreningslivet inden for Mejeribruget. And. Nielsen sagde
blandt andet: »At de samvirkende danske Mejeriorganisa*
tioner fik et Administrationskontor med Arkiv o. s. v., tror
jeg kunde blive til stor Gavn for Mejeribruget. Men det vil
slet ikke være saa helt let at komme i Gang dermed. Først
og fremmest maa vi være enige om, at saavel de lokale
som de provinsielle Mejeriforeninger skal beholde deres
Selvstændighed, deres eget Initiativ, ubeskaaret«.
Efter en lang Forhandling nedsattes et Udvalg paa 5
Medlemmer, bestaaende af Gaardejer J. P. Møller, Formand
for »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«, Gaardejer
And. Nielsen, Formand for »Smørmærkeforeningen«, Pro*
prietær Petersen, Aastrupgaard, Formand for »Foreningen
af jydske Landboforeningers Mejeriudvalg«, Folketingsmand
Jensen*Sønderup, Formand for »Mejeriernes Ulykkesfor*
sikring«, og Branddirektør R. Rasmussen til at forberede
Spørgsmaalet om et Landsmøde.
Dette Landsmøde blev holdt i Odense 15. Februar 1908,
og paa Mødet forelaa der følgende Forslag fra »Sydjydsk
Mejeriforening« :
»1. Der søges dannet en Fællesorganisation for alle danske Meje?
rier, med Bibeholdelse af de provinsielle Kredse og Fællesforeninger.
2. Denne Organisation overtager alle Fællesanliggender for Meje?
ribruget
3. Smørmærkeforeningen gaar op i denne Fællesorganisation, og
dens Kredse danner Grundlag, hvor Foreninger ikke findes.
4. Smørmærkesagen repræsenteres i Fællesorganisationen under
Hensyn til dens Betydning.
Smørmærkeforeningens Formue overgaar til Fællesorganisationen,
der samtidig overtager Foreningens Rettigheder og Pligter.«

Der førtes en meget lang og indgaaende Forhandling,
men opnaaedes ingen Enighed, og paa Delegeretmødet
samme Efteraar vedtoges at henlægge Sagen indtil videre.
Under Forhandlingerne om Loven af 12. April 1911 »om
Handel med Smør og fremmede Landbrugsprodukter« frem*
sattes der i det første Forslag en Bestemmelse, som bemyndi*
gede Landbrugsministeren til at udstede Sundhedsregulativer
for Mejerierne efter Samraad med Mejeribrugets Organisa*
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tioner, samt Bestemmelser om, at Mejerierne skulde kontrol*
leres ved Hjælp af et Antal Mejerikontrollører. Det lykkedes
Mejeribruget at faa disse Bestemmelser ændrede, saa Loven
kom til at indeholde Bestemmelse om, at Mejeriorganisa*
tionen havde Pligt til at fremkomme med Forslag og Ind*
stilling om, hvad der maatte anses for bedst at kunne
fremme det danske Smørs gode Stilling paa det engelske
Marked. Under den Mængde Forhandlinger, som blev
ført herom, blev man klar over Nødvendigheden af at
have en Fællesenhed med tilstrækkelig Myndighed for
Mejeribrugets Vedkommende, og den 12. Januar 1911 stif*
tedes derfor »Mejeribrugets Fællesorganisation« paa et Møde
i København mellem Repræsentanter fra »De samvirkende
danske Landboforeninger«, »De samvirkende danske Meje*
riforeninger«, »Dansk Mejeristforening« og »Danske Meje*
riers Smørmærkeforening«. Gaardejer J. P. Møller, Løvel,
blev valgt til Formand, og iøvrigt kom Udvalget til at
bestaa af Jægermester Skov, Tybrind, Gaardejer And. Niel*
sen, Svejstrup Ostergaard, og Mejeribestyrer J. P. Justesen,
Brørup. Endvidere sendtes der Meddelelse til Husmandsfor*
eningerne, at, om det ønskedes, kunde de i Fællesorganisa*
tionen faa Ligestilling med de ovennævnte Organisationer.
»Mejeribrugets Fællesorganisation«, der har udført et
stort og fortjenstfuldt Arbejde for dansk Mejeribrug under
Krigen, bestaar i Øjeblikket af: Gaardejer N. Porse, For*
mand, Gaardejer H. Jensen, Vemmelev, Næstformand, Meje*
riforpagter R. Nielsen, Kirkeby, Gaardejer J. P. Møller,
Løvel, Proprietær J. Petersen, Brædstrup, Proprietær N.
Nielsen, Duemosegaard, og Bryggeriejer Rasmussen, Indslev.

KVALITETSBETALING FOR SMØR
Hensigten med Noteringsforandringen 1894 havde i første
Linie været at komme bort fra de meningsløse Overtop*
priser; men Hovedhensigten, det, hvorfor man havde dristet
sig til et saa betydningsfuldt Skridt, der ogsaa havde kostet
Landbruger en Mængde Penge, var sikkert, ved at skabe
en virkelig Top, at aabne Muligheder for at faa indført
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Betaling for Smør efter Kvalitet. Det havde i Virkelig*
heden ogsaa en Tid set ud til, at Haabet herom skulde
gaa i Opfyldelse; men efter som Aarene gik, blev For*
skellen mindre og mindre, og 1906 viste en Opgørelse ved
Forsøgslaboratoriet, at Kvalitetsbetalingen i Virkeligheden
ganske var forsvunden.
1908 blev Spørgsmaalet om Smørrets Kvalitetsbetaling
taget op til Behandling af Statskonsulent Hørlyck paa
Konsulentmødet, og dette gav Stødet til, at »De samvir*
kende danske Mejeriforeninger« indkaldte til et Møde den
21. November s. A. for at drøfte Spørgsmaalet nærmere.
Der blev ved denne Lejlighed nedsat et Udvalg, som kom
til at bestaa af: Statskonsulent Hørlyck, Gaardejer Hans
Jensen og Mejeribestyrer Justesen, samt et Medlem valgt
af Smøreksportørerne. Udvalget udsendte den 22. Marts
følgende Meddelelse gennem »Ritzaus Bureau«;
»Ved et Møde i Dag af Repræsentanter for Mejeribrug, Smøreks*
portører og Konsulenter drøftede man Kvalitetsbetaling for Smør.
Der var fuld Enighed om, at Kvalitetsbetaling bør gennemføres,
da man uden den faar Tilbagegang. Der var ligeledes Enighed om,
at Bedømmelsen bør foregaa ugentlig paa følgende Steder: Aalborg,
Aarhus, Esbjerg, Odense og København.
Selv om der var Enighed om, at Bedømmelsen bedst burde fore*
tages af 14 Dage gammelt Smør i Dritler, enedes man dog af økono*
miske Grunde om følgende: Smørret maa paa de deltagende Mejerier
mærkes med et bestemt Nummer for hver Dag, Mandags*Smørret med
Nr. 1, Tirsdags*Smørret med Nr. 2 o. s. v. De paagældende Forretnings*
udvalg udtager ugentlig Smørret til Bedømmelse fra Smøreksportørernes
Kældere, skiftevis af de forskellige Dages Produktion. Bedømmelsen
foretages paa et neutralt Sted. Bedømmelsen gøres op i Gennemsnit
over og under, og Meddelelse sendes Mejerier og Smøreksportører.
Man enedes tillige om, at Sagen bør videre behandles og fremmes
gennem de i Sagen interesserede Organisationer.«

Derpaa blev Sagen behandlet paa Landsmødet i Aarhus,
og her vedtoges følgende Resolution:
»Forsamlingen udtaler sin store Interesse for Spørgs*
maalet: Kvalitetsbetaling for Smør, og anbefaler alle i
Sagen interesserede at faa begyndt en ugentlig Bedøm*
• melse hos de enkelte Smørhandlere, med eller uden
Kvalitetsbetaling straks.«
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Efter en Del Forhandling paa Efteraars*Delegeretmødet
vedtoges følgende Resolution enstemmigt:

»Delegeretmødet opfordrer Bestyrelsen til gennem
»De samvirkende danske Mejeriforeninger« at tage
Spørgsmaalet om Kvalitetsbetaling op til Gennemdrøft
telse ved at søge Samarbejde optaget med Eksportører
og Eksportforeninger. De nødvendige Midler til Sagens
Forberedelse vil Delegeretmødet efterbevilge.«
Spørgsmaalet kom atter til Behandling paa et Repræ*
sentantmøde 21. Januar 1910, og her vedtoges, at Bestyrelsen
skulde opfordre »De samvirkende danske Mejeriforeninger«
til at foranstalte et Møde i Odense for Repræsentanter for
hele Landet for at fremme Sagens Gennemførelse.
Det nævnte Møde blev afholdt 8. April, og her var
saa godt som alle Landets Mejeriforeninger repræsenterede
ved deres Formænd. Efter en lang Forhandling vedtog
man følgende:

»Forretningsudvalget søger sammen med dansk Meje*
ristforenings Hovedbestyrelse at holde et Møde for at
blive enig om en Fællesoptræden. Der udsendes fra
dette Møde en Henvendelse til Mejeriforeningerne med
Anmodning til de Foreninger, der ikke allerede har
drøftet Sagen, om at gøre dette og sende Beretning til
Formanden for »De samvirkende danske Mejeriforenin*
ger« inden 1. Juli, hvor efter der i Juli Maaned holdes
et nyt Møde for hele Landet.«
Den 27. Juli havde »De samvirkende danske Mejerifor*
eninger« indbudt samtlige Medlemmer af »Smør*Ekspor*
tørforeningen« og »Dansk Mejeristforening«s Forretnings*
udvalg samt Statskonsulent Hørlyck til et Møde i Kø*
benhavn, og af Forhandlingerne fremgik, at Smørhandlerne
havde stor Interesse for at faa Kvalitetsbetaling for Smør
gennemført.
Til nærmere Udformning af Planen nedsattes et Udvalg,
der kom til at bestaa af Grossererne A. Andersen jun./
Odense, Carl Holbæk, København, Hornemann, Køben*
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havn, og H. C. Kongstad, Esbjerg, Mejeribestyrerne J. P.
Justesen og Fr. Poulsen samt Gaardejer J. P. Møller og
Proprietær R. Nielsen, Kirkeby.
Nævnte Udvalg udarbejdede et Udkast til Regler for
Kvalitetsbetaling af dansk Smør; dette kom til nærmere
Forhandling paa et Møde 12. December, hvortil »De sam*
virkende danske Mejeriforeninger« havde indbudt samtlige
Bestyrelsesmedlemmer i Mejeriforeningerne, Hovedbesty*
reisen for »Dansk Mejeristforening«, »Foreningen af Smør*
eksportører« og Statskonsulenterne. Eksportørerne havde
stillet som Betingelse for, at Reglerne skulde være bindende
for saavel Smøreksportører som Mejerier, følgende tre
Punkter :
»1. At Mejerierne, slutter Kontrakt med Køberne for et Aar ad
Gangen.
2. At mindst 75 pCt. af samtlige Mejerier, der sælger Smør til
Eksport, giver Tilsagn om at handle paa Basis af de vedtagne Regler
for Kvalitetsbetring.
3. At alle Smøreksportører forpligter sig til kun at købe deres
danske Smør efter disse Regler.«

Forhandlingerne, der var meget indgaaende, resulterede
i, at man vedtog følgende:

»Mejeriforeningerne og Mejeristforeningerne fra hele
Landet lover ved deres tilstedeværende Repræsentanter
sammen med Eksportørerne at tage et energisk Arbejde
op for, at Mejerierne forlanger Kvalitetsbetaling indført
og underkaster sig de forelagte Regler.«
Paa Delegeretmødet 1911 oplyste Formanden, at paa de
Spørgeskemaer, der var blevet udsendt til 1394 Mejerier
med Spørgsmaal, om Mejeriet vilde binde sig til — fore*
løbigt for et Aar og under Forudsætning af tilstrækkelig
Tilslutning — at sælge Smørret efter Reglerne for Kvali*
tetsbetaling, var der indkommen et bekræftende Svar fra
859 Mejerier og et benægtende fra 208 Mejerier, medens
39 .Mejerier havde undladt at svare. Da de betingede 75
pCt. altsaa ikke var naaet fuldtud, turde Smøreksportørene
ikke gaa med til Kvalitetsbetaling paa dette Tidspunkt;
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men de udtalte i en Skrivelse af 11. Juni, at de fremdeles
nærede den største Sympati for Sagen og vedblivende var
villige til Samarbejde paa dette Omraade.
Det store Arbejde, der var sat ind paa Løsningen af
denne Sag, endte saaledes paa en Maade uden Resultat.
Men »gemt er ikke glemt«, og naar Arbejdet for en for
alle Parter tilfredsstillende Løsning endnu ikke er blevet
taget op igen, skyldes det sikkert, at Spørgsmaalet om
Kvalitet paa dette Omraade, ligesom paa saa mange andre
Omraader, under Krigen er kommet til at staa mere i
Baggrunden.

FORSØGSMEJERI

Paa »Foreningen af jydske Landboforeningens Dele*
geretmøde 1898 udtalte Kammerjunker Neergaard, der
var Formand i Mejeriudvalget, i Anledning af en Forhand*
ling i »Mælkeritidende« om Mejeristernes Uddannelse og
hvori var omtalt, at der burde oprettes en af Staten støttet
Mejeri*Højskole eller Universitet, at han, og Mejeriudvalget
med ham, ikke kunde støtte denne Plan. Kammerjunkeren
mente, at det Led, som Mejeribruget manglede i sin Ud*
vikling, var et ved Statens Hjælp oprettet Forsøgs=Mejeri,
og han gjorde nærmere Rede for, hvorledes et saadant vilde
være Stedet for Prøvning af Maskiner og Forsøg paa Smør*
produktionens Omraade, men først og sidst var det dog
Osteproduktionen han mente, der vilde faa Udbytte af et
saadant Mejeri.
Paa Konsulentmødet 1908 fremdrog Statskonsulent Hør*
lyck atter Spørgsmaalet: »Forsøgs*Mejeri«, og paa et Re*
præsentantmøde i »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«
gav Formanden Meddelelse herom, idet han udtalte, at det
ikke var muligt at tage Stilling til Sagen i Øjeblikket; men
at man burde have Opmærksomheden henvendt herpaa.
Ved Delegeretmødet 1913 holdt Direktør Hofmann*
Bang ifølge Opfordring fra Foreningen et Foredrag om
Forsøgs*Mejeriet, og hævdede heri, at Oprettelsen af et
saadant burde være en Statsopgave. Under Forhandlingen
blev det hævdet fra forskellige Sider, at det burde være
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en Opgave for Mejeri*Organisationerne, eller at Sagen
maaske bedst kunde løses ved et Samarbejde mellem Staten
og Organisationerne. Forhandlingen sluttede med, at det
blev vedtaget:

»At der skal udarbejdes et Forslag af Fællesorgani*
sationerne, der udsendes til de lokale Mejeriforeninger
til Besvarelse, hvorefter Sagen senere behandles i »De
samv. jydske Mejeriforeninger«.«
1909 blev der i »Det kongelige danske Landhusholds*
ningsselskab« afholdt et Møde med Repræsentanter for Seh
skabet, Forsøgslaboratoriet, »Dansk Mejeristforening«, »De
samvirkende danske Mejeriforeninger« og den jydske Fæl*
lesforenings Mejeriudvalg, Professorerne Bøggild og Orla
Jensen samt Konsulenterne i Mejeribrug, hvor der blev ned*
sat et Udvalg, bestaaende af: Direktør Hofmann*Bang,
Mejeribestyrerne Bergstedt og Justesen, Statskonsulent
A. P. Hansen, Gaardejer H. Jensen og Forpagter Porse.
Sagen stilledes i Bero i nogle Aar, fordi man underhaanden
havde faaet oplyst, at der ikke kunde skaffes de nødvendige
Midler, og først 1913 blev Arbejdet taget op igen af Ud*
valget, der udarbejdede Planer for Forsøgsmejeriets Indret*
ning og Ledelse samt de dermed forbundne Udgifter. Efter
at denne Betænkning var drøftet og vedtaget paa et Møde
af de ovennævnte Institutioner, oversendte Landhushold*
ningsselskabet den først paa Aaret 1917 til Ministeriet.
Sidst paa Aaret 1918 nedsattes »Statens Mejeriudvalg«,
under hvilket bl. a. de praktiske Mejeriforsøg henlagdes,
og dette Udvalg arbejder videre med Planerne angaaende
et Forsøgsmejeri, der tænkes opført ved Statens Gaarde i
Nordsjælland.
MEJERIBESTYRERNES LØNNINGSFORHOLD

Der er i Aarenes Løb lagt et stort Arbejde ind paa at
ordne Mejeribestyrernes Lønningsforhold, idet man har haft
en tydelig Forstaaelse af, at ogsaa dette Forhold var af
Betydning for Mejeribrugets gode Trivsel.
4
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Paa et Repræsentantmøde 12. Juli 1907 gjorde Forstand
der Niels Pedersen, Ladelund, opmærksom paa, at der
burde slaas til Lyd for Overvejelse af Spørgsmaalet i Tide,
idet der gjorde sig en stærk Stigning gældende baade paa
Løn til Medhjælp og paa Udgifter til Livsfornødenheder,
og han ønskede derfor Spørgsmaalet optaget til Forhand*
ling paa Delegeretmødet. Her indledede Forstanderen atter
Spørgsmaalet og foreslog, at Mejeriforeningerne skulde ned*
sætte et Udvalg til at arbejde for Sagen sammen med det
af »Dansk Mejeristforening« nedsatte Udvalg. Sagen blev
kraftig anbefalet fra forskellige Sider, og følgende Udta*
leise blev vedtaget:

»Delegeretmødet vedtager at ville arbejde paa, at
Lønvilkaarene for Bestyrere paa vore Andelsmejerier
maa staa i passende Forhold til den dermed forbundne
Stilling.«
Det foreslaaede Udvalg kom til at bestaa af: Forstander
Pedersen, Ladelund, Gaardejer J. P. Møller, Løvel, og
Proprietær Petersen, Aastrupgaard.
Paa et Repræsentantmøde den 17. Januar 1908 oplyste
Formanden, at der havde været ført Forhandlinger med de
fynske og sjællandske Mejeriforeninger, og at disse For*
eninger saa vel som Mejeristforeningen havde valgt Ud*
valgsmedlemmer.
Imidlertid havde »Dansk Mejeristforening« udsendt
Spørgeskema, hvori der søgtes Oplysninger om Lønfor*
holdene, til sine Medlemmer, og da disse var indgaaet,
blev der afholdt et Fællesmøde i Aarhus den 2. Juni mel*
lem de forskellige Udvalg, som var nedsat i Anledning af
Lønspørgsmaalet, og desuden var Formanden for den nystif*
tede Undermejeristforening: »Mejeristforeningen af 1907«,
indbudt. Paa Grundlag af det af »Dansk Mejeristforening«
indsamlede Materiale blev der udarbejdet en Lønskala for
Mejeribestyrere under den Forudsætning, at Mejeribesty*
reren skulde lønne den fornødne Medhjælp. Den udar*
bejdede Lønskala blev underkastet en sidste Behandling af
Udvalgene paa et Møde i Odense den 7. Aug., og det ved*
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Omregnet
Øre pr. 1C00
Pd. Mælk

1 Mill. Pd. Mælk
—
2 —
—
3 —
—
4 —
—
5 —
—
6 —
—
7 —
—
8 —
—
9 —
—
10 —

i

Mejerier med

Mejeribest.
Bruttoløn, hvori
Kost og Løn
til Folkene

toges at anbefale Organisationerne følgende Forslag, idet
Udvalgene gjorde opmærksom paa, at disse ansaa neden*
nævnte Lønskala for en passende Normalløn for et vel*
drevet Mejeri uden Ostelavning og uden større Detailsalg,
under de Forhold, som var raadende paa den Tid. I For*
slaget var indbefattet alle Naturalydelser, kun Boligen var
ikke regnet med:

Medhj.

Kost

Kr.

Øre

Kr.

Kr.

1560
2350
3220
3900
4210
4460
4760
5160
5600
6000

156
117.5
107.3
97.5
84.2
74.3
68 0
64.5
62.2
60

360
600
1000
1200
1360
1460
1560
1760
1900
2000

200
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

1

Deraf antages
at ville
medgaa til

Formanden for »Mejeristforeningen af 1907« udtalte, at
han vel ansaa Forslaget for en Forbedring af de raadende
Forhold, men han ønskede helst Mejeribestyrernes og Med*
hjælpernes Lønninger skilt ud fra hinanden.
Efter en grundig Forhandling paa Delegeretmødet ved*
toges følgende Resolution:

»For at beholde de bedste Kræfter til Ledelsen af
de danske Andelsmejerier er det nødvendigt, at der
ydes et efter Tiden og Forholdene passende Vederlag
herfor, og man tilraader Mejerierne ved Lønningers
Fastsættelse at tage Hensyn til det fremsatte Forslag.«
Paa Delegeretmødet 1912 indledede Formanden for
»Dansk Mejeristforening« en Forhandling om at udnævne
Voldgiftsmænd til Mægling ved eventuelle Stridigheder
4*
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mellem Mejeribestyrere og Mejeribestyrelser, og denne Sag
fik Delegeretmødets enstemmige Tilslutning.
Der blev i de følgende Aar optaget et Arbejde af begge
Foreninger for at faa den vedtagne Lønskala indført om*
kring paa Mejerierne, hvilket ikke i alle Tilfælde gik lige
let, selv om Flertallet af Andelsmejerierne godt indsaa Nød*
vendigheden af de stillede Krav. Sagen var imidlertid nok
blevet bragt i Orden i Løbet af nogle Aar og uden alt for
store Gnidninger, men saa kom Krigen og med den Dyr*
tiden tillige med dalende Mælkemænger, hvilket medførte,
at Mejeribestyrerne slet ikke kunde være tjent med den
fastsatte Lønskala, og paa et Repræsentantmøde 15. Juli
1916 blev det vedtaget at udsende Rundskrivelse til Meje*
rierne, hvori det anbefaledes at yde Mejeribestyrerne et
Dyrtidstillæg paa 15 pCt., beregnet efter Mælkemængden
i 1914. Inden man .imidlertid rigtig var blevet færdig med
Forhandlingerne herom, var Grundlaget atter forrykket, saa
man allerede Aaret efter anbefaler Mejerierne at yde et
Dyrtidstillæg paa 40 pCt. Men heller ikke dette Tillæg
forslog, navnlig da Mælkemængden dalede stærkere paa
dette Tidspunkt end nogensinde tidligere under Krigen,
og allerede samme Efteraar optoges der Forhandlinger med
»Dansk Mejeristforening« om et nyt Lønningsgrundlag, disse
førte til, at man Sommeren 1918 fik Overenskomster mel*
lem »De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation«,
»Dansk Mejeristforening« og »Danske Undermejeristers
Forbund«, dér bestemte Antallet af Medhjælpere paa
Mejerierne efter disses Mælkemængde og Lønningsforhol*
dene for saavel Mejeribestyrere som Medhjælpere. For
sidstnævnte blev følgende Lønninger fastsat:
1. Lønklasse (over 8 Aars Uddannelse
eller 6 Aar -f- Skoleophold)........ 1800 Kr. paa egen Kost
2. Lønklasse (6—8 Aars Uddannelse).
80 Kr. mdl. og Kost og Bolig
3.
(4-6
.
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og for Lærlinge foruden Kost og Bolig i Løn 1. Aar 175 Kr., 2. Aar
250 Kr., 3. Aar 350 Kr. og 4. Aar 450 Kr.

For Mejeribestyrere lød Overenskomsten paa følgende
Brutto*Løn :
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For Mejerier omkring 0.5 Mill, kg Mælk.......... 3370
1.0
4760
1.5
6270
2.0
7660
2.5
8390
3.0
9780
hvoraf en Del var fast Løn og en Del var Værdiløn.

Kr.
-.
-

Men heller ikke disse Løn^Normer viste sig holdbare.
Først paa Sommeren 1919 fik vi Strejke med paafølgende
Lock-out, hvorefter man enedes om følgende Lønninger
for Medhjælperne:
1. Lønklasse (mindst 7 Aars Uddan?
nelse eller Afgangsb. fra Mejerisk.)

220 Kr. mdl. + et Tillæg af 1
Kr. mdl. for hver pCt. af den
indvejede Mælkemængde, der
laves i Ost, dog ikke over 25
Kr. mdl.

( 90 Kr. mdl. 4- Kost og Bolig -f2. Lønklasse (mindst 4 Aars Udd.).. J 50 Øre mdl. indtil 12l/a efter
(
Regler som ovenfor1)

Hen paa Efteraaret vedtoges følgende Lønoverenskomst
for Bestyrere:
Mill, kg Mælk paa. . . 2800 Kr.
2700 1
2600 r/2
2500 2
... 2400 2l/i
... 2300 hvortil kom Smørværdien af 6,To«.o af den indvejede. Mælkemængde,
l1/« Øre pr. kg solgt Ost (mindst 2 Kr. pr. Ostningsdag) og fri Bolig
med Have, Brændsel, Lys, Skummet? og Kærnemælk.
Desuden fastsattes Kostpengene for de Medhjælpere, der skal bo
paa Mejeriet til 70 Kr. pr. Maaned.

En fast Grundløn for

Med Vedtagelsen af dette Forslag haabede Mejerifor*
eningerne og Mejeristforeningen at have afhjulpet de Mang*
1er, som havde skabt de sidste Aars urolige og uholdbare
Tilstande inden for Mejeribrugets Arbejdsforhold.
x) Endvidere blev der truffet Aftale om Kedelrensning, Ferier og Folke?
holdets Størrelse. For 1. Lønklasse skal ydes et Tillæg i Grundløn
paa 50 Kr. aarligt for hvert Aar Tjenesten fortsættes udover et Aar
indtil 250 Kr.
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MEJERIBESTYRERNES PENSIONSFORHOLD

Der blev i adskillige Aar lagt et stort Arbejde ind
baade af Mejeri* og Mejeristforening for at skabe Forhold,
hvorved Mejeribestyrerne kunde blive i Stand til at sikre
deres Alderdom eller eventuelle efterladte.
Det begyndte med, at Statskonsulent Nissen Dall holdt
Foredrag paa Delegeretmødet 1906 over Emnet: »Bør alle
Mejeribestyrere ikke være livsforsikrede, saaledes at deres
efterladte ikke kommer til at lide Nød.« Heri foreslog han,
at Mejerierne skulde kræve, at deres Bestyrere skulde være
livsforsikrede og tillige være Medlem af »Dansk Mejerist*
forening«s Understøttelseskasse.
Dette foranledigede, at der 14. December s. A. blev
holdt et Møde i Odense mellem Mejeriforeningerne og
»Dansk Mejeristforening«, hvor det vedtoges at arbejde
videre for Sagen, og der nedsattes et Udvalg, bestaaende
af J. P. Møller, Hans Jensen, Vemmelev, Torben Jensen
og Justesen.
Efter at Sagen var blevet behandlet ved adskillige Møder,
blev det vedtaget paa et Repræsentantmøde 17. Januar 1908
at stille den i Bero indtil videre.
1916 blev den taget op igen, idet Formanden paa et
Repræsentantmøde i Varde fremsatte Tanken om at søge
gennemført en Foranstaltning, hvorved det blev muligt at
sikre veltjente Mejeribestyreres Alderdom og ligeledes skaffe
Støtte til Mejeribestyreres Enker og Børn. Det drejede sig
her nærmest om Henlæggelse til Indkøb af Livrente.
Sagen kom til Behandling paa Delegeretmødet samme
Aar, hvor Kontorchef Kyed, Odense, fremlagde en Del
statistiske Oplysninger om Udgifterne, der vilde være for*
bundet med at oprette et Pensionsfond for Mejeribestyrere
og disses Enker. Efter disse Oplysninger vilde en saadan
Pensionering beløbe sig til ca. V« Mill. Kr. aarligt, svarende
til ca. 18 Øre pr. 1000 kg Sødmælk. Der førtes en Del
Forhandling om Sagen, hvorefter den henvistes til Mejeri*
brugets Fællesorganisation og »Dansk Mejeristforening«.
Under Forhandlingerne kom det iøvrigt frem, at man burde
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søge at skaffe en Forbedring af Lønforholdene, og det er
da.ogsaa den Vej, Fællesorganisationen og »Dansk Meje*
ristforening« er gaaet.
KRIGSFORSIKRING
Da Verdenskrigen var udbrudt i Begyndelsen af August
1914, raadede der omkring paa Mejerierne en saare for*
staaelig Følelse af Utryghed med Hensyn til vor Smør*
eksport, og Foreningens Formand indkaldte da pr. Tele*
gram til et Repræsentantmøde i Aarhus den 11. August,
hvor han fremsatte Spørgsmaalet om Betimeligheden af at
oprette en Forsikringsforening mod Tab ved Transport af
Eksportsmør, foraarsaget af de indtraadte Krigsforhold i
Europa.
Det vedtoges at udsende nedenstaaende Cirkulære sam*
men med en Følgeskrivelse og et Skema til Underskrift
for Mejeriet:
1. Smørret ansættes til en Pris af 1 Kr. pr. halve kg, og mulige
Tab erstattes efter denne Pris. Sættes en ordinær Notering under 1 Kr.
benyttes denne som Basis for Erstatningen.
2. Tabene paalignes de deltagende Mejerier efter Mælkemængde
i det sidst afsluttede Regnskabsaar.
3. De paalignede Beløb til Dækning af Tab opkræves gennem de
lokale Mejeriforeninger.
4. Der søges Tilslutning fra alle Landets Mejeriforeninger gennem
Fællesorganisationen; lykkes dette ikke, dannes Foreningen1) af »De sam?
virkende jydske Mejeriforeninger«.

Paa Delegeretmødet 1917 gjorde Gaardejer Porse nær*
mere Rede for Krigsforsikringens Forløb. Han oplyste, at
Mejerierne siden dens Oprettelse i August 1914 og indtil 1.
Februar nævnte Aar havde sparet et Forsikringsbeløb paa
omkring 8 Mill. Kr. I dette Tidsrum havde Ledelsen været
varetaget af Kontorchef Kyed, Statistikkontoret i Odense.
Fra 1. Februar havde man af Hensyn til den uindskræn*
kede Undervandskrig været nødt til at ordne sig med Re*
*) Der krævedes dog Tilslutning fra 400 Mejerier, inden Forsikringen
traadte i Kraft.
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assurance, og af den Grund havde det vist sig mest praktisk
at flytte Kontoret til København, hvor Overretssagfører
Fabricius havde overtaget Ledelsen.

KONSULENTER

Som omtalt i det foregaaende har Dyrlæge Hegelund
været knyttet til Foreningen som Konsulent i Malkesagen
i Aarene 1900 til 1912, og hans Arbejde bestod ikke blot
i at lede de afholdte Malkekursus og holde Foredrag om
Malkning, men han har ogsaa holdt Foredrag omkring ved
Mejeriernes Møder og Generalforsamlinger om mange andre
Emner, som havde Betydning for Mælkeproduktions For*
bedring, ligesom han i de Aar, han har virket, har udført
et stort og betydningsfuldt Arbejde for at skabe Interesse
for og Forstaaelse af en bedre Behandling af Mælken lige
fra Malkningsøjeblikket og til den afleveredes paa Mejeriet.
Foreningen har endvidere gennem en Aarrække bidraget
til at skabe forøget Interesse for en bedre Udnyttelse af
Brændselet omkring paa Mejerierne ved i Forening med
»Fyns Mejeriforening« at lønne Kontrolfyringskonsulent
Skov, Vester Skjerninge. Samarbejdet begyndte for Jyl*
lands Vedkommende under meget beskedne Former. Paa
Delegeretmødet 1902 vedtoges det, efter at Statskonsulent
Birk havde holdt Foredrag om Mejeriernes Brændsel, at
opfordre Repræsentantskabet til at antage en Assistent eller
henvende sig til »Fyns Mejeriforening« for om muligt at
erholde Lov til at benytte denne Forenings Assistent. Dette
Samarbejde, der begyndtes den Gang, har været fortsat lige
siden og fortsættes fremdeles. Foreningens Bidrag, der i
de første Aaringer har været ca. 400 Kr. aarlig, gik i 1908
op til 1700 Kr., men blev derefter begrænset til ikke at
maatte overstige 1000 Kr. Efter 1911 har Udgiften været
fordelt paa de Mejerier, som har benyttet Konsulenten.
Nordmanden Ole Wennevold blev i 1905 ansat som
Konsulent i Ostelavning af »Dansk Mejeristforening«. Alle*
rede paa et Repræsentantmøde 22. Januar s. A. kom der
Forslag frem om at yde Støtte til denne Ansættelse under
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»Dansk Mejeristforening« eller gaa i Fællesskab med »Dansk
Mejeristforening« om Ansættelsen. Efter en længere For*
handling vedtoges det enstemmigt at yde et Tilskud til
Ostekonsulentens Virksomhed, svarende til 21/« Kr. for hver
Dag, Konsulenten havde virket i Jylland.
Konsulent Wennevold har gennem Aarene udført et
stort og godt Arbejde for Ostesagen, og der var derfor
almindelig Beklagelse over, at han paa Grund af vaklende
Helbred blev nødsaget til at opsige sin Stilling hen paa
Sommeren 1917. Efter en heldig overstaaet Operation saa
det en Tid ud til, at Wennevold skulde genvinde sin
gamle Arbejdskraft; men Bedringen var kun af kort Varig*
hed, og den 26. November 1918 døde han paa Sygehuset
i Odense.
ANDRE SAGER

Foruden foran omtalte Spørgsmaal har Samvirksomheden
forbigaaende beskæftiget sig med en Mængde andre Sager,
hvoraf her skal nævnes: Andelsudvalget, Brandforsikring
af Mejerier, Forsikring for Tab fremkaldt ved Mund* og
Klovsyge, Stempelpligt for Mejerilove, Farvebestemmelser
for Margarine, Salg af Mælk til Børn og Smaafolk, Forsøg
med Kølemaskiner og Malkemaskiner, Prøvestation for
Mejerimaskiner og Spørgsmaalet om Undervisning paa
vore Mejeriskoler.
Alt i alt er det et for jydsk Mejeribrug rigt og frugtbrin*
gende Arbejde, der gennem 25 Aar er blevet udført af »De
samvirkende jydske Mejeriforeninger«, og der er blevet lagt
stærkt Beslag paa Tid og Arbejdsevne for de Mænd, som
har været i Bestyrelsen og Repræsentantskabet i dette Tids*
rum.
#
*
*

Mejeribruget har i de forløbne 25 Aar været underkastet
en stor og rivende Udvikling, hvilket ikke blot fremgaar
ved at se paa de mange forskellige Opgaver, som er omtalt
i det foregaaende, men som yderligere fremhæves af, at vi
i 1894 havde en Overskudsudførsel af Smør til en Værdi
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af 70.7 Mill. Kr., medens Værdien af samme i 1913 var
195.7 Mill. Kr.
1914—17 rasede Verdenskrigen, og selv om vort Land
havde den Lykke at blive holdt udenfor, føltes dens Virk*
ninger stærkt ogsaa paa vore Forhold. For Mejeribrugets
Vedkommende ytrede Virkningen sig i første Linie ved en
Nedgang i Produktionen, der blev mere følelig for hvert
Aar, der gik, og som det vil tage Aaringer ganske at for*
vinde. Værre er det, at det sikre Plan, hvori vort Mejeri*
brug laa før Krigen, er blevet brudt — og navnligt at vore
gamle Handelsforbindelser, som var blevet til samtidigt med
og saa at sige groet sammen med vore Andelsmejerier, er
blevet lagt øde, saa vi paa en Maade skal til at begynde
forfra igen.
Mejeribrugets Mod er dog ikke brudt. Det tager trø*
stigt fat paa Arbejdet fuldt af Haab om, at det ikke blot
skal lykkes at vinde det tabte tilbage, men at det ogsaa
vil lykkes at bryde nye Baner i Fremtiden.
»De samvirkende jydske Mejeriforeninger« staar nu ved
Afslutningen af 25 Aars Arbejde, og idet den begynder
et nyt Afsnit, sker dette med Tillid til Fremtiden og med
Glæde over, at Samarbejdet nu kan udvides til at omfatte
alle jydske Mejerier.

BESTYRELSESMEDLEMMER FRA HOVED«
BESTYRELSEN OG DE KONSULENTER, SOM HAR
HAFT SÆRLIGT SAMARBEJDE MED FORENINGEN

R. Rasmussen,
Højrupgaard pr. Kolding,
Formand fra 1895—1901.

Carl Hansen,
Vinde Vestergaard, nu Redaktør af Skive
Folkeblad, i Bestyrelsen fra 1900—1906,
Formand fra 1901—1906, Æresmedlem af
Foreningen.

J. P. Møller,
Løvel pr. Viborg,
i Bestyrelsen og Formand siden 1906.

Back Poulsen,
Øster Tørslev, i Bestyrelsen
fra 1911 til sin Død 1919.

Johs. Leegaard,
Rosvang, nu Ladelund,
i Bestyrelsen fra 1895—1901.

J. Jensen^Sønderup,
Folketingsmand, Arbejds
anvisningsdirektør.
i Bestyrelsen fra 1896—1901.

N. C. Møller,
Aadum Mølle, senere
St. Sand,
i Bestyrelsen fra 1895—1901.

Niels Pedersen,
Ladelund Landbrugsskole,
i Bestyrelsen (Næstfmd.)
fra 1895 til sin Død 1911.

J. Petersen,
Aastrupgaard, nu Villa
„Pax“, Brædstrup,
i Bestyrelsen siden 1908.

J. Rasmussen,
Oldrup, i Bestyrelsen fra
1895 til sin Død 1908.

N. Rasmussen,
Kankbølle pr Hjortshøj,
i Bestyrelsen fra 1895—1901.

Niels Villemoes,
Sk j ær um Mølle,
i Bestyrelsen fra 1895—1896.

J. Nissen Dall,
Statskonsulent i Mejeribrug
for Fyn og det sydlige Jylland
fra 1889 til sin Død 1907.

P. B. Segelcke,
Statskonsulent i Mejeribrug
for Østjylland
fra 1889 til sin Død 1897.

Ole Wennevold,
Konsulent i Osteproduktion
fra 1905 til sin Død 1918.

Th. J. Brask,
Statskonsulent i Mejeribrug
for Fyn og det sydlige Jylland
siden 1908.

J. Hegelund,
nu Dy læge i Sdr. Bjert ved
Kolding, Foren. Konsulent i
Malkning fra 1900—1912.

Nie. Hørlyck,
Statskonsulent i Mejeribrug
for Østjylland siden 1897.

Niels Pedersen,
Statskonsulent i Mejeribrug
for Vestjylland siden 1896.

M. Skov,
V. Skjerninge, Konsulent i
Kontrolfyring siden 1902.

ANDELS#
FORENINGERNES SANATORIEFORENING
Redaktør Carl Hansen, Skive.

25. Maj 1904 holdt Andelsforeningernes Sanatorier
forening stiftende Møde i København. 52 Andels*
foreninger var repræsenteret. Tanken om Opførelse af
Andelssanatorier har sit Udspring fra »De samv. jydske
Mejeriforeninger«, hvis daværende Formand den 2. Marts
1902 sendte følgende Forespørgsel til Formændene for
Mejeriforeningerne i Jylland, Fyn og Sjælland:
en

D

P. P.
Er der nogen Grund for »De samv. Mejeriforeninger« til at støtte
Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i dens Bestræbelser
for at faa opført Sanatorier for Brystsyge? ')
Jeg gaar ud fra, at Sanatorier er et virksomt Middel i Kampen mod
Tuberkulosen, og at Sanatorier væsentligst skal rejses ved privat Initiativ.
Sanatorier er kostbare, og Driften er kostbar.
Følgelig bliver Opholdet dyrt, saa at kun de mere velhavende kan
nyde godt deraf.
Men Tuberkulosen kræver væsentligt sine Ofre blandt de i øko?
nomisk Henseende daarligt stillede Familier, hvor Hygiejne er et ukendt
Begreb, og hvor dens mest elementære Krav næppe efterkommes.
Blandt Mejeriernes Andelshavere ude i de mange smaa og fattige
Hjem finder vi saaledes mange Brystsygepatientér, for hvem et Sana?
torieophold af pekuniære Grunde er og bliver en Umulighed.
Og gaar vi opad, da vil vi komme meget højt op i Gaardmæn?
denes Rækker, inden vi finder en Velstand, der ikke meget føleligt
paavirkes nedad, naar der skal udredes ca. 1000 Kr. aarlig til et bryst?
sygt Familiemedlems Sanatorieophold.
Da de danske Mejeriforeninger, opløst i sine Faktorer, dog er en
Række af Andelshavere (Andelshaver A + Andelshaver B + Andels?
haver C) o. s. v.) med Husstande, kan disse Faktorers Ve og Vel ingen?
lunde være Organisationen ligegyldig, for denne Sags Vedkommende

l) Nationalforeningen oprettet 1901.
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saa meget mindre som vi allerede ved Pasteuriseringen og paa anden
Maade har søgt at bekæmpe Tuberkulosen.
Dersom hvert Mejeri nu yder et rentefrit Laan paa £ Eks. 300 —
200 — 150 Kr. efter dets Størrelse, vilde det for 1000 Mejerier udgøre
over 200 000 Kr, og Mejeriforeningerne kunde da lade bygge et Sana*
torium paa ca. 100 Senge eller maaske bedre, 4 Sanatorier à 25 Senge
(2 i Jylland og 2 paa Øerne).
Anslaas dernæst Udgifterne ved Driften til 2 Kr. pr. Seng pr. Dag
bliver det 2 x 100 x 365 = 73 000 Kr. aarligt. Regnes 50 Fripladser
og 50 mod halv Betaling indkommer ca. 17 000 Kr. aarlig. Resten
56 000 Kr. tilskydes, — jeg kunde tænke mig med Halvdelen eller 28
Kr. pr. Mejeri ved aarlige Tilskud og Halvdelen ved Statstilskud.
Spørgsmaalet er da:
Vil Mejerierne yde de saaledes tænkte Laan og de nødvendige aar*
lige Tilskud?
1) Da Regeringen og Venstre overhovedet ønsker Spørgsmaalet
løst ad privat Vej (i Modsætning til Socialdemokraterne) tør det paa*
regnes, at den langt overvejende Del af Pressen vil paavirke Mejerierne
i den ønskede Retning.
2) Da de tilskydende Mejeriers Andelshavere med Familier bør
have fortrinsvis Adgang til at faa deres brystsyge Patienter anbragt paa
deres eget Sanatorium, er der Sandsynlighed for, at enhver General*
forsamling vil bevilge Beløbet, der jo i Virkeligheden er en Bagatel
for et Mejeri. (Mange Mejerier gav en Drittel Smør til de engelske
Soldater uden at spørge Generalforsamlingen).
3) Saafremt der indvendes, at 100 Senge er aldeles utilstrækkelig
for saa stor en Kreds, maa det dog erindres, at Nationalforeningen
ogsaa bygger Sanatorier, og der er jo intet til Hinder for, at man ad
Aare kan gaa videre, saafremt Kravene nødvendiggør det.
— Kunde man paa den Maade som her er antydet i Hovedtræk*
kene yde et lille Bidrag til Tuberkulosens Bekæmpelse, vil det sikkert
ogsaa være i Mejeribrugets Interesse.
Overfor Kunderne har det vel nok sin store Betydning, at Produk*
tionslandet ikke i udpræget Grad er befængt med Smitte.
Saafremt Sagen vinder Tilslutning, skal jeg indhente nærmere Op*
lysninger ved Henvendelse til Nationalforeningen og forelægge Sagen
paa et Møde, hvor Enkelthederne kan drøftes og endelig Beslutning
tages om, hvorvidt Mejeriforeningerne som saadan bør tage Sagen op.
Venlig Hilsen
Carl Hansen.

Formændene svarede tilbage, at det var en Sag, de gerne
vilde støtte, og som de ønskede fremmet.
Der blev straks indledet Forhandlinger med National*
foreningen, og den 12. Juli 1902 holdt sammes Repræsen*
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tant, Skibslæge Holger Rørdam, et Foredrag i »De samv.
danske Mejeriforeninger«.
Skibslægen udtalte bl. a.:

at Tuberkulosen var stærkt udbredt i Landbostanden;
at der var stor Trang til Oprettelse af flere Brystsygesana*
torier, idet Nationalforeningen stadig modtog de mest
indtrængende Anmodninger om at hjælpe de syge til
Helbredelse gennem Sanatoriebehandling uden at være
i Stand til paa langt nær at kunne optage alle;
at et Brystsygesanatorium paa 120 Senge ikke kan bygges
stort billigere end 3000 Kr. pr. Seng, naar det skal op*
føres forsvarligt, og
at de daglige Driftsudgifter paa et saadant Sanatorium vilde
blive 250 à 300 Øre pr. Patient.
Det vedtoges enstemmigt: »at anbefale Andelsmejerierne
samt Landbrugets andre Andelsforetagender ved fælles
Midler at søge at bekæmpe Tuberkulosen«.
Den 9. Oktober 1902 kom Sagen til Behandling paa »De
samv. jydske Mejeriforeninger«s Delegeretmøde i Aarhus.
Her fremsatte Folketingsmand M. P. Blem Tanken om
at tilvejebringe de nødvendige Midler ved ganske smaa
aarlige Bidrag fra Andelsforeningerne og i Forhold til
Medlemsantallet.
Delegeretmødet henviste Sagen til Andelsudvalget, som
kort efter nedsatte et Underudvalg, hvis Betænkning fore*
laa i Marts 1903.
Paa Andelskongressen den 25. September samme Aar
blev Sagen forelagt af Skibslæge. Rørdam og Folketings*
mand Carl Hansen, Vinde.
Hr. Rørdam udtalte bl. a.:
»Andelsbevægelsen har mægtig bidraget til økonomisk
at ophjælpe Landbruget, men hvis Andelsmændene nu og*
saa vilde støtte og hjælpe de svage og i Fællesskab løfte
den Byrde, som vil tynge den enkelte til Jorden, saa tror
jeg, de vil indlægge sig større Fortjeneste, saa vist som
Sundhed er bedre end Alverdens Rigdom.«
Carl Hansen: I Begyndelsen af Marts Maaned 1902
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tog »De samv. danske Mejeriforeninger« det Spørgsmaal
op til Drøftelse, om Organisationerne kunde og burde
tage aktiv Del i Kampen mod Tuberkulosen og paa hvilken
Maade. Saavel Repræsentantskabet som Delegeretmødet
besvarede Spørgsmaalet bekræftende, og Sagen henvistes
til Andelsudvalget.
Fra Udvalget forelaa i April s. A. en Plan til Tilveje=
bringelse af Midler til Oprettelse af Brystsygesanatorier
for Andelshavere og deres Husstand. Planen gik i Korb
hed ud paa, at hver indtrædende Andelsforening i 28 Aar
betaler 18 Øre pr. Andelshaver aarlig. Paa Grundlag heraf
optages et Laan til Opførelse af Sanatorier. Har et Mejeri
150 Andelshavere, kan der saaledes laanes 450 Kr., og de
nævnte 18 Øre pr. Andelshaver vil være tilstrækkelig til
Laanets Forrentning og Amortisation i 28 Aar.
Andelsforeningernes Sanatorier skal være en selvstyrende
Institution, men Andelsudvalget har den rent foreløbige
Ledelse i sin Haand.
Forslag til Vedtægter for Sanatorieforeningen vil Ud*
valget forelægge for valgte Amtsrepræsentanter i Løbet af
Aaret 1904.
Planen blev udsendt i Forsommeren med Anmodning
om Svar inden Nytaar 1904. Den 15. September s. A.
havde 37 Mejerier og 8 Brugsforeninger anmeldt Tilslut*
ning. Herved kunde tilvejebringes 21 324 Kr., men det maa
erindres, at der endnu var 3 Vs Maaned til Fristens Udløb,
og at Mejeriernes store Flertal netop afholdt deres Gene*
ralforsamling i Efteraarstiden.
Planen var overalt bleven mødt med den største Velvilje,
og der næredes derfor det bedste Haab om, at den for*
nødne Tilslutning ikke vilde udeblive.
DEN FØRSTE GENERALFORSAMLING

Den 25. Maj 1904 holdt A. S. konstituerende General*
forsamling i København.
520 Andelsforeninger havde da indmeldt sig. Til Be*
styrelse blev valgt: Folketingsmand Carl Hansen, Vinde,
5
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Fabrikant N. Willemoes, Skjærutn Mølle, Vemb, Proprietær
Chr. Ravn, Sjølundgaard, Kolding, Gaardejer Hans Jen*
sen, Vemmelev, Forlev, og Amtsraadsmedlem Th. Jensen,
Kristrup, Middelfart. Valgt af Andelsudvalget: Svend
Høgsbro. Valgt af Nationalforeningen: 'Holger Rørdam.

KRABBESHOLM SANATORIUM
Bestyrelsen købte Krabbesholm Nordskov ved Skive
Fjord, og i Løbet af Aaret 1905 fremmedes Byggearbejderne
saa godt, at Sanatoriets højtidelige Indvielse kunde foregaa
den 5. November s. A.
Til Indvielsen skrev Fru Redaktør Margrethe Neerup,
Skive, følgende smukke Sang:
Mel.: Der er et yndigt Land.

Der er et Ord, hvis Sandhed ofte prøves,
Og Ordet hedder: Enighed gør stærk,
Og ofte, naar vi saa en Stordaad øvet,
Da var det ikke Enkeltmandens Værk;
Men sjælden saa man større Flok forene
Sig om en Gerning, stor og skøn og stærk,
End her, hvor Tusind danske Mænd bar Stene,
End her ved danske Bønders Andelsværk.

Jer Bygning nu sig hæver stolt mod Himlen
Paa Bakkeskrænten ved den blanke Fjord.
Her under Løvet slumrer Blomstervrimlen,
Naar Vaaren kommer, kvidrer Fugles Kor.
Som Læ mod barske Nordenvind staar Skoven
Den friske Strandluft stryger frit herind,
Og Himlen sender Solskin ned fra oven
til Lægedom for Legem og for Sind.

Om føje Tid en Flok .herhid vil drage
Med Sygdoms Stempel paa den blege Kind
Saa megen Livets Fryd de lod tilbage,
Kun Haabet tager alle med herind.
Gud give, de maa rejse bort som sunde!
Gud gøre mangen syg saa glad, saa stærk,
At Landets Tusind Hjem velsigne kunne,
De Tusind danske Bønders Andelsværk.

Strandvejen ved Sanatoriet.

Indkørselen til Sanatoriet.

Parti foran Hovedbygningen.
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Der er Grund til at mindes den Tale, som Andelsud*
valgets Formand holdt ved Indvielsen. Vi gengiver derfor
et Brudstykke.
Folketingsmand Blem:
»
Her staar vi ved Indvielsen af Landets første Andelssana*
torium — et Resultat, der er enestaaende i sin Slags, ja enestaaende i
Verden.
Det blev som bekendt overdraget Andelsudvalget at planlægge
Pengenes Tilvejebringelse, og jeg tror, at man fandt den rette Vej, naar
vi gik saa langt ned og skrabede Bunden, at selv den fattigste Andels*
haver ikke skulde føle sig genert af Aarskontingentet til Andelssanatoriet.
Af Mejerierne f. Eks., der danner det store Flertal, kræves kun 18 Øre
aarlig pr. Medlem i 28 Aar. Naar alle 150 000 Andelshavere vil gaa
med, saa har vi en Kapital af 450 000 Kroner.
Men 18 Øre gennemsnitlig er det samme som 3 Øre aarlig pr. Ko.
Og det betyder igen Værdien af knap ’/s Pot Mælk aarlig pr. Kö. Vi
har over 900 000 Køers Mælk paa vore Andelsmejerier. Og 3 Øre pr.
Ko giver 27 000 Kr. aarlig, som i 28 Aar er 6 pCt. i Renter og Afdrag
for 450 000 Kr. Ingen vil paastaa, at selv den fattigste Mand i vort
Land, hvis han ejer en Ko, bliver fattigere, fordi han ofrer V2 Pot
Mælk af denne Ko aarlig som Medlemsbidrag til Andelssanatoriet.
Hvor mange Potter Mælk bliver ikke spildt Aar og Dag af hver Ko?
For Andelsslagteriernes Vedkommende bliver 18 Øre pr. Medlem det
samme som godt 1 Øre pr. Gris, nøjagtig l l/o Øre, da vore 70.000 Med*
lemmer sidste Aar lod slagte 1 131 000 Svin paa Andelsslagterierne.
Men naar en Husmand faar 50 Kr. for sin Gris, bliver han ikke
fattigere, fordi der tilbageholdes 1 Øre i Medlemsbidrag til Sanatoriet.
Og Gaardmanden med et halvt Hundrede Svin føler heller intet
Tryk ved, at der tilbageholdes 50 Øre for hans Grise.
Og lignende Opgørelser kan foretages ved alle andre Andelsselskaber.
Jeg har flere Gange haft Lejlighed til at fortælle om det danske
Andelssystem for Udlændinge, navnlig Englændere Og dette nye
Skud paa det danske Andelssystems Stamme synes at interessere dem
mest. Men det er jo ogsaa nyt.
I Sommer holdt jeg Foredrag i Reykavik paa Island om det danske
Andelssystem, som for dem var ukendt. Det var en meget interesseret
Forsamling paa ca. 100 Mennesker Bagefter fortalte flere mig, at det
havde ikke imponeret dem saa meget, at vor Smørproduktion i 22 Aar
— siden det første Andelsmejeri begyndte — var steget fra 18 Mill. Kr.
til 152, eller at vor Flæskeeksport var steget fra 22 Mill. Kr. til 81, eller
Ægeksporten fra I1/« Mill Kr. til 27 Mill. Og heller ikke havde Brugs* eller
Foderstofforeningernes vældige Omsætning imponeret saa meget. Nej,
sagde de, Andelssanatoresagen har imponeret os. At danske Andels*
folk, der, som jeg havde sagt, var for fattige til at kunne betale 6 à
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10 Kr. daglig, og for velhavende til at faa frit Ophold paa et Sanatorie
— byggede deres egne Sanatorier — det kunde de forstaa. Men at en
halv Million kunde indsamles blot ved at kræve en lille halv Pot Mælk
eller 3 Øre aarlig pr. Ko — eller 1 Øre pr. Gris — eller 18 Øre pr. Med=
lem — som man drikker sig \z2 Bajer for — det mente de var impone=
rende. Det var ligefrem genialt. Det var den personificerede Virke?
liggørelse af Ordsproget om de mange Bække smaa, der danner den
store Aa.
Og dette slog mig, saa jeg aldrig har glemt det siden. Og derfor
har jeg ogsaa ønsket at sige det her
Lad os saa alle ønske, at Lykke og Velsignelse maa følge denne
Anstalts fremtidige Beboere, baade de syge, der kommer for at faa
deres Helbred, og de sunde, der skal pleje dem.«

LIDT OM PENGESAGERNE

Krabbesholm Sanatorium, opført 1905, kom alt i alt til
at koste 430 000 Kr.
Derefter skred A. S. til Opførelse af Faksinge Sanato*
rium ved Præstø. Det blev færdigt 1908 og kostede ca.
600 000 Kr. Paa Krabbesholm er der 114 Patientsenge og
paa Faksinge 120. Paa Krabbesholm kostede hver Seng
med alt Tilbehør ca. 3800 Kr., og paa Faksinge 5000 Kr.
Krabbesholm blev bygget i en meget billig Tid. I de
nærmest følgende Aar begynder Prisstigningen at tage Fart.
I 1919 vilde Krabbesholm og Faksinge Sanatorier have
krævet over 3 Millioner Kr.s Anlægskapital.
Driften af Faksinge Sanatorium blev overdraget til Na*
tionalforeningen, som senere erhvervede dette Sanatorium
til Eje. A. S. ejer og driver fremdeles Krabbeshohn Sana=
torium ved Skive.
Den 1. April 1919 havde A. S. følgende Medlemstal:
713
315
17
11
10
1066

Mejerier med........................... 105 744 Andelshavere
Brugsforeninger med............... 46 537
—
Ægsalgskredse med.................
1 273
—
Slagterier med........................... 25 582
—
andre Andelsforeninger med. .
2 053
—
Foreninger med . ..’................. 181 189 Andelshavere

Det svarer til en Andelskapital paa 543 567 Kr.
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STATUS DEN 1. APRIL 1919
Aktiver.
Ikke indbetalt Medlemsbidrag.........................
Beholdninger ifølge Regnskabet D..................
Krabbesholm Sanatorium..................................
Kr....

Kr.

0.

234 203 13
183 638 43
200 000 00
617 841 56

Passiver.
Kr.
0.
Handelsbanken, Prioritetsgæld......................... 126 000 00
Laan i Andelsbanken........................................ 56 000 00
Formue................................................................. 435 841 56
Kr.... 617 841 56

Siden 1914 har Driftsforholdene ikke været normale.
Dyrtiden har fremkaldt et stedse stigende Driftsunderskud,
som dog delvis er refunderet af Statskassen.
Sanatoriets Overlæge, Dr. med. Ivar Petersen, har med
stor Dygtighed ledet Sanatoriet.
Som Regel er alle Senge optaget. Der er behandlet
følgende
Antal Patienter:
°
Mænd
Kvinder
1905-06....................................
58
1906-07.................................... 125
1907-08.................................... 130
1908-09.................................... 120
1909- 10.................................... 100
1910- 11.................................... 114
1911- 12.................................... 105
1912- 13.................................... 101
1913- 14.................................... 119
1914- 15....................................
96
1915- 16.................................... 100
1916- 17.................................... 144
1917- 18...................................: 104
1918- 19.................................... 107
Ialt r/< 1919... 1523

85
172
163
150
129
153
125
120
126
134
152
133
140
134
1916

Af Patienterne fra 1913—14 var 33 helt arbejdsdygtige
efter 5 Aars Forløb. Af Aargang 1914—15 var 37 helt
arbejdsdygtige efter 4 Aars Forløb og af Aargang 1915—16
var der 33 helt arbejdsdygtige ved Udgangen af det 3. Aar.
Dette Resultat kan overfladisk betragtet se smaat nok
ud, men hvad har det ikke betydet, at ca. 3500 Mænd og
Kvinder har faaet en bedre Pleje end Hjemmene var i Stand
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til at yde! Hvad har det ikke vejet som forebyggende For*
anstaltning, at disse Patienter har lært, hvorledes de bedst
forhindrer Smitten i at brede sig til deres Paarørende!
Taget saaledes i Betragtning, maa det vistnok siges, at de
danske Andelsforeningers gode Hensigt ikke er blevet be*
skæmmet. Det lille Offer, hver enkelt Andelshaver har
bragt, har baaret gode Renter. En god og rigtig Tanke
har faaet en smuk Udførelse i A. S.
BESTYRELSEN
A. S. har haft Formandsskifte 2 Gange.
1904 valgtes Folketingsmand Carl Hansen, Vinde.
1910 valgtes Landstingsmand Chr. Ravn, Sjølundgaard.
1914 valgtes Proprietær N. Møller, Tunegaard.
Sekretær for A. S. siden 1904: Laur. Pedersen.
Om Virksomheden findes udførlige trykte Beretninger,
ligesom de aarlige Generalforsamlinger, der i Reglen af*
holdes i Juni, findes refererede i »Andelsbladet«.
A. S. nuværende Bestyrelse og Repræsentantskab har
følgende Sammensætning: N. Møller, Proprietær, Haraids*
borg, Roskilde, Bestyrelsens Formand, Jens Pedersen, Gaard*
ejer, Hagelsegaard, Ølsted, I. I. Lyager, Gaardejer, St. Fug*
lede, Fuglede, Carl Andersen, Gaardejer, Vensløv, Rude,
A. Kristensen, Kredsformand, Skjern, P. Poulsen, Rentier,
Ansgarsvej, Maribo, Medlem af Styrelsen, Næstformand,
H. P. Jørgensen, Villa »Aabakken«, Brænderup, Medlem
af Styrelsen, Lars Jørg. Kristensen, Gaardejer, Vantinge,
Ringe, H. F. Beck, Rentier, Munkensdam, Kolding, J. Kri*
stensen, Lærer, Skovlund, Mølby, Medlem af Styrelsen,
Niels Bendtsen, Husejer, Frøjkvej 10, Holstebro, Revisor,
J. Lundsby, Gaardejer, Lødderup, Nykøbing M., Medlem
af Styrelsen, Jens Jensen, Gaardejer, Skjølstrup, Sæby, Chr.
Ovesen, Amtsraadsmedlem, Brøndum, Løgstør, P. Galm*
strup, Gaardejer, Eliseholt, Aarslev, Randers, N. Jensen,
Landstingsmand, Grimsbjerg, Mørke, P. Grimstrup, Gaard*
ejer, Hornborg, Flemming, S. Sørensen, Gaardejer, Ans, N.
Chr. Johnsen, Bankdirektør, Skive Landsogn, Skive, Revisor.

SMØRMÆRKEFORENINGEN OG
LURMÆRKET
Væsentligst efter Smørmærkeforeningens Beretning
om de første 5 Aars Virksomhed.

Aaret 1901 afgik de første lurmærkede Smørdritler her
fra Danmark. Tanken om et Nationalmærke for dansk
Smør var dog ikke lige fremkommet den Gang; thi alle*
rede i 1888 foreslog Etatsraad N. E. Hofmann*Bang et saa*
dant Mærke paa et Delegeretmøde i Odense. 1891 blev
et Forslag om et Nationalmærke, der kun maatte stemples
paa Fustager med dansk Smør, forelagt i Folketinget af 6
Folketingsmænd, blandt hvilke Alberti, N. J. Larsen og
Tutein var. Da der i Forslagets § 3 stod, at Dritler, der
var forsynede med Nationalmærket, kun maatte sælges eller
paa anden Maade overdrages, naar de indeholdt dansk Smør,
mente man, at man herved kunne komme de brugte Dritler
til Livs. I 1896 blev Forslaget drøftet i Landhusholdnings*
selskabets Bestyrelse, og der blev dannet et Udvalg til at
behandle Sagen. Udvalget bestod af Kaptain J. C. la Cour,
Etatsraad Valentiner, Geddesdal, Direktør Niellen, Hjør*
ring, og And. Nielsen, Svejstrup Ostergaard. 1897 begyndte
Udvalgets Arbejde, hvori Konsulent Bøggild deltog.
Paa et Udvalgsmøde i Foraaret 1897 fremkom Kaptajn
la Cour med nogle Punkter, der skulde danne et Grundlag
for Forhandlingerne om at forhindre, at fremmed Smør
blev solgt i England som dansk Smør, og under dette
Mødes Forhandlinger blev .det, paa Konsulent Bøggilds
Forslag, vedtaget at danne et Underudvalg til at udarbejde
et Forslag til Beskyttelse af dansk Smør. Underudvalgets
Medlemmer var: Direktør M. Nielsen, Gaardejer And.
Nielsen og Konsulent Bøggild.

I
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Ved Landhusningsselskabets Bestyrelsesmøde i Juli Maa*
ned 1897 blev Underudvalgets Forslag fremlagt. Forslaget
havde følgende Ordlyd:
§ 1. Staten overtager Udleveringen af og Kontrollen med et Mærke
for dansk Smør, eventuelt i Lighed med det af Konsulent Faber fore?
slaaede Mærke for dansk Flæsk.
§ 2. Mærket anbringes paa Dritler og Kasser paa 4 Steder, nem?
lig: Bund, Laag og 2 modsatte Staver eller Sider; og kan enventuelt
anvendes paa Papir til Pakning af Pundsstykker.
§ 3. Mærket kan kun udleveres til og bruges af Producenter af
dansk Smør, mod at de underskriver Betingelserne for Brugen af samme.
§ 4. Brugen kontrolleres af en Inspektør med een eller flere Assi?
stenter. (Gager, Kontor? og Rejseudgifter anslaaes til ca. 10.000 Kr. aarlig).
§ 5. Misbrug af Mærket straffes med høje Bøder i Lighed med
Margarinelovens Bestemmelser.
§ 6. Fremmed Smør kan som hidtil baade ind? og udføres.
§ 7. Om disse Forhold søges vedtaget en Lov.
§ 8. Producenter, der bruger Mærket, og alle Smøreksportører
skal i Lighed med Margarinelovens Bestemmelser ophænge en autori?
seret Bekendtgørelse om Loven i deres Lokaler.
Skanderborg, den 2. Maj 1897.

M. Nielsen.

Bernhard Bøggild.

And. Nielsen.

Mod Forslagets § 1 gjorde Kaptajn la Cour den Ind*
vending, at hverken den danske eller engelske Lovgivning
kendte til at kontrollere et Statsmærke, kun et personligt
Mærke, et Firmamærke, men ikke noget Fællesmærke. Ta*
leren mente derfor, at et saadant Fællesmærke ikke kunde
regne med nogen Beskyttelse, hverken i Danmark eller i
England.
I § 2 stod, hvorledes Mærkerne skulde anbringes, men
der stod ikke, om man maatte skrabe Mærkerne ud eller
ej; og det vilde være nødvendigt at faa et Forbud imod
at udskrabe Mærkerne, hvis de skulde have nogen Betyd*
ning. Et saadant Forbud, mente Taleren, var den danske
Regering berettiget til at udstede; men man kunde ikke i
England fremskaffe et Forbud mod dér at udskrabe Mær*
kerne paa de danske Smørdritler.
Mod § 5 indvendte Taleren, at der stod, at Misbrug
straffedes med høje Bøder, men der stod ikke, hvad der
var Misbrug.
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Taleren mente ogsaa, at der var en Fare ved et saadan Fæl*
lesmærke; nemlig den, at Mejeristerne ikke vilde anstrænge
sig med at lave godt Smør, naar de fik et Mærke, der i Eng*
land garanterede for, at det virkelig var godt dansk Smør.
Direktør Nielsen mente derimod ikke, at denne Fare
var til Stede; thi naar ethvert Mejeri beholdt det Mærke,
det hidtil havde benyttet, og saa ved Siden af satte det
Mærke, som Staten vilde benytte, saa vilde Mejeriet, lige*
som tidligere, anstrænge sig for at lave saa godt Smør som
muligt. Angaaende la Cours Udtalelse om, at dette For*
slag ikke var saa omfattende, som det Forslag, der havde
været fremme i Rigsdagen 1891, svarede Direktør Nielsen,
at det ikke var Underudvalgets Mening, at det fremlagte
Forslag skulde indleveres i Rigsdagen, men blot skulde
danne Grundlaget for et saadant Forslag.
Gaardejer And. Nielsen tiltraadte Diskussion og ud*
talte følgende: »Det Underudvalget havde prøvet, var at
finde Midler til at forhindre, at fremmed Smør blev solgt
i England som dansk Smør; og hvis det kunde lykkes,
havde man ikke blot opfyldt et Ønske for den danske
Landbostand, men ogsaa et Ønske, som næredes af de en*
gelse Forbrugere.« la Cour mindede om den Begejstring,
hvormed Tuteins, N. J. Larsens og de andre Herrers For*
slag var bleven modtaget for 6 Aar siden, men hvordan
Begejstringen var svundet, da man under Forhandlingerne
trevlede Forslaget op fra Ende til Ende, og dette viste sig
ganske uholdbart, la Cour vilde gerne have Sagen taget
op, det skulde blot ikke være af Landhusholdningsselskabet,
og han stillede derfor Forlag om: »At det overdrages Præ*
sidiet efter nærmere Overvejelse og eventuelt i Forening
med Mejeriforeningerne, Fællesforeningerne og andre i Sa*
gen interesserede at nedsætte et Udvalg, som skulde tage
under Overvejelse, hvad der kunde gøres for at støtte og
værne om danske Produktionsmærker, hvad enten disse
vare Fællesmærker eller særlige Mærker.« Direktør Niel*
sen mente, at det var en almindelig Begravelse af Sagen,
og foreslog, at der blev foretaget en Afstemning i Besty*
relsesraadet, for at se Stemningen for det Forslag, der var
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kommen fra Udvalgets Flertal, la Cour ønskede ogsaa
Afstemning, saa kunde Bestyrelsesraadet tage Stilling til
begge Forslag. Godsejer Ahlmann foreslog fornyet Drøf*
telse af Sagen af samme Udvalg som før, saa Sagen kunde
fremlægges paa Mødet i Oktober, la Cour mente ikke,
at det kunde nytte at vise Sagen tilbage til Udvalget, da man
her stod saa bestemt imod hinanden, at man ikke kunde finde
hinanden. Grev Reventlow syntes derimod ikke, at det
kunde gøre noget at sende Sagen tilbage til Udvalget, naar
der derved kunde komme til at foreligge en Mindretals*
indstilling, og der allerede skulde afholdes et nyt Møde
i Oktober Maaned. Direktør Nielsen ansaa Sagen for
saa gennemdebatteret, at der ikke behøvedes yderligere
Motivering, og foreslog, at der samme Aften skulde holdes
Bestyrelsesraadsmøde for at foretage Afstemning over For*
slaget. Grev Reventlow og Godsejer Ahlmann ønskede
stadig skriftlig Motivering fra Flertallets og Mindretallets
Side, samt Sagen forelagt paa Oktobermødet. Hermed
sluttede Forhandlingerne. Grev Reventlows Forslag blev
vedtaget med 12 Stemmer mod 7. Kaptajn la Cour fore*
slog at omsende et trykt Referat af Mødets Diskussion til
Bestyrelsesraadets Medlemmer, for ikke paany at optage
Diskussionen paa Oktobermødet.
Paa Oktobermødet blev der nedsat en Kommission af
sagkyndige til at overveje, hvad der kunde gøres for at
støtte danske Produktionsmærker (altsaa ikke et Mærke,
der var fælles for dansk Smør). Kommissionen bestod af
Joh. Baune, Harald Faber, F. Friis (der indtraadte efter
Kaptajn la Cours Død), C. Holbek, N. Larsen, H. Hol*
ten Nielsen, Henry Rahlff og Th. R. Segelcke. I Ok*
tober 1898 afgav Kommissionen den Betænkning, der for
Landhusholdningsselskabet var ensbetydende med Sagens
Henlæggelse, samtidig med at Betænkningen oplyste Meje*
ribruget om, at Smør fra Nabolandene blev sendt til Eng*
land under saadanne Forhold, at de Handlende dér nød*
vendigvis maatte tro, at det var dansk Smør. For Mejeri*
bruget betød Betænkningen derfor, at det selv maatte tage
Sagen op for at faa udrettet noget.

78
Efter at Konsulent Faber havde faaet Firmaet Strang*
og Zoon dømt for at have solgt finsk og hollandsk
Smør for dansk, en Forseelse, som for en Lægmands Be*
tragtninger — efter den sagkyndige Kommissions Beret*
ninger — syntes at foregaa under regelrette Former fra
København, offentliggjorde And. Nielsen, Svejstrup Øster*
gaard, et Uddrag af nævnte Beretning. Med dette Uddrag
blev der paa en Gang udrettet det, som man allerede længe
forgæves havde arbejdet paa, idet Mejerierne fik Beviser
for, at:
»Det er fuldstændig Ærlighed, naar en Importør fjærner
alle Mærker, og efter egen Sortering blander Smør fra alle
Lande: dansk, hollandsk, finsk o. s. v.«
»Det svenske Smør indarbejdes i England som dansk,
sendt af danske Eksportører. Der er ingen Tvivl om, at
engelske Handlende havde al mulig Grund enten direkte
eller indirekte til at tro, at det Smør, de fik, var dansk.«
»Med det [danske Smørs Fremgang, saa at 2. Kvalitet
(allerede i 1898) blev mere og mere sjælden, blev det nød*
vendigt at faa den anden Steds fra, og den fandtes da i
Sverrig, Finland, ja i den senere Tid endog i Tyskland.«
Denne Offentliggørelse fangt Sted i Mejeriforeningernes
»Ugeblad« for den 3. Februar 1899, og allerede den 10.
Februar ved et Møde i »Viborg Amts Mejeriforening«
vedtog man efter en Drøftelse af Sagen, følgende Resolution :
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»Idet Forsamlingen udtrykker sin Harme over og
Misbilligelse af, at svensk og dansk Smør blandes sam=
men under samme Mærke, og at svensk Smør indar
bejdes paa Markedet som dansk, hvilket maa volde
danske Smørproducenter ubodelig Skade, dels ved, at
Tilbudet af dansk Smør derved forøges i uforholds*
mæssig Grad og dels ved, at det omhandlede Forhold
bidrager til at hæve det svenske Smørs Renommé til
$amme Højde som det danske, hvorved Danmarks Første=
rangsstilling paa Englands Marked svækkes, opfordrer
man Bestyrelsen for »Viborg Amts Mejeriforening« til
i Tilslutning til Landets øvrige Mejeriforeninger at for*
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anledige en snarlig Ændring i det omhandlede yderst
uheldige Forhold.«

»Ugeskrift for Landmænd« behandlede Mærkningssagen
i en Hovedartikel og sluttede med at pege paa den skarpe
Resolution fra »Viborg Amts Mejeriforening«.
Paa »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«s Møde
i Fredericia den 18. Marts 1899 blev ligeledes en Resolution
vedtaget. Resolutionens Ordlyd var saaledes:

»Mejeriernes Repræsentanter vil af al Magt arbejde
hen til, at det kan forhindres, at dansk Smør hjemme
og i England forveksles med fremmed Smør.«
Der blev nedsat følgende Udvalg til at arbejde videre
for Sagen: H. Jensen, Vemmelev, And. Nielsen, Svejstrup
Østergaard, og R. Rasmussen, Højrupgaard. Udvalget
traadte i Forbindelse med »Provins#Handelsforeningerne«s
Fællesudvalg og begyndte derved Forberedelsen af Mærk#
ningen. Smørhandlerne i Provinsen var lige saa ivrige som
Mejeribruget for at faa Sagen bragti Orden; og Grosserer
Joh. Baune, Aarhus, Konsul A. Kraunsøe, Randers, og
Grosserer Schmidt#Madsen, Horsens, begyndte paa Smør#
handlernes Vegne det forberedende Arbejde sammen med
Mejeriforeningernes Udvalg. Købmændenes Mening var,
at saa snart Sagen var bragt i Orden, skulde alle Smør#
handlerne forlange, at deres Mejerier brugte Fællesmærket,
og Eksportørerne skulde saa forpligte sig til, at de kun
maatte afskibe dansk Smør, naar det var stemplet med Fæl#
lesmærket. For at forhindre, at Mærket blev skrabet ud,
foreslog Konsul Kraunsøe, at Mærkerne skulde stemples
paa langs ad een eller to Staver i hver Drittel, før Dritlen
samledes. Derved vilde Udskrabningen være saa vanskelig
i den korte Tid Dritlerne stod hos Eksportørerne, at den
praktisk vilde være umulig. Man behøvede saa heller ikke
at frygte, at Mærkningen ikke skulde faa en smuk Ud#
førelse, naar den kun foregik paa faa Steder, hvor man
raadede over gode Maskiner dertil. Blandt Mejeriforenin#
gernes Medlemmer var der stærk Stemning for, at hvert
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Mejeri desuden skulde have sit eget Mærke nred Produk*
tionsdatoen foruden Fællesmærket; men herimod fremførte
Smørhandlerne saa vægtige Grunde, at man lod Tanken
derom falde igen. Det vanskeligste var Registreringen.
Alene at finde et Mærke, der kunde registreres, var meget
vanskeligt; men det værste var dog at finde en Form, hvor*
under Foreningen kunde faa Mærket indregistreret. Ved
Statskunsulent F abers og Smørhandlernes Hjælp lykkedes
det dog at faa Lurmærket registreret i England i Forening
gens eget Navn. Herhjemme maatte Foreningen imidlertid
gaa en Omvej ved at lade Ladelundgaards Mejeri= og
Landbrugsskole registrere Mærket og dernæst faa det over*
draget til Foreningen.
Den 29. December 1899 blev Mejerierne opfordrede til
at indmelde sig. Fristen for Indmeldelse var angivet til
den 1. April 1900, og Lørdagen den 1. September 1900
holdtes den stiftende Generalforsamling i Odense. Der
var mødt 20 Repræsentanter, og 400 Mejerier var indmeldte.
Ved denne Generalforsamling blev Lovene for »Danske
Mejeriers Smørmærkeforening« vedtaget.
§ 1. Foreningens Formaal er ved Sammenslutning af danske Meje?
rier at tilvejebringe et fælles registreret Varemærke for Smør.
§ 2. Bestyrelsen besørger et Varemærke indregistreret i Danmark
og England.
Mærket anbringes en eller to Gange paa langs ad en Stav eller paa
Siderne af anden Emballage, eventuelt paa Indpakningsmaterialet, og
skal benyttes til alt det Smør, Medlemmerne producerer til Forhandling.
Med Hensyn til Forfærdigelse, Indretning og Anbringelse af Vare?
mærket bliver det iøvrigt at forholde i Overensstemmelse med de An?
ordninger, som Foreningens Bestyrelse til enhver Tid maatte træffe,
hvilke Anordninger Foreningens Medlemmer skal være underkastede
og pligtige at respektere i alle Maader.
§ 3. Medlem af Foreningen kan ethvert Mejeri blive, hvad enten
det drives som Andels? eller Fællesmejeri eller som særskilt (enkelt)
Bedrift, hvad enten det drives af Ejeren eller i Forpagtning, og uanset
om det arbejder med egen eller med fremmed Mælk.
Sammenslutninger af Mejerier eller Mejerier, der foruden selv at
producere Smør tillige forhandler Smør, indkøbt hos andre, kan ikke
være Medlemmer af Foreningen, med mindre de har afgivet en af Be?
styrelsen godkendt skriftlig Deklaration, hvorefter de under det Ansvar,
som deri bestemmes, forpligter sig til ingensinde at modtage, forhandle
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eller eksportere Smør, om hvis danske Oprindelse der kan være nogen
som helst Tvivl, og Bestyrelsen kan til enhver Tid med passende Varsel
opsige Deklarationen.
§ 4. Ethvert Medlem betaler ved Indtrædelsen et Indskud af 5 Kr.
Samtlige Udgifter og Forpligtelser for Foreningen bliver at dække
ved Ligning paa Medlemmerne i Forhold til det Antal Pund Smør
(afrundet opad i hele Tusinder), som er produceret i, henholdsvis for?
handlet af vedkommende Medlem (Mejeri eller Sammenslutning af Meje?
rier) i det sidst afvigte Regnskabsaar.
Medlemsbidraget inddrages ved Postopkrævning.
§ 5. Foreningen omfatter hele Landet; de indmeldte Medlemmer
inddeles i tyve Kredse, saa vidt muligt efter Amtsgrænsen, eller Mejeri?
foreninger og saaledes, at der bliver elleve Kredse i Jylland, to paa Fyn,
fem paa Sjælland, en paa Lolland?Falster og en paa Bornholm.
For saa vidt Medlemstallet i en Kreds bliver mindre end ti, op?
hører disse Medlemmer at danne en Kreds, og Bestyrelsen bestemmer
da, til hvilken af de tilstødende Kredse disse Medlemmer i saa Fald skal
henregnes. For Bornholm kan dog gøres Undtagelse i saa Henseende.
§ 6. Samtlige i en Kreds indmeldte Medlemmer vælger en Repræ?
sentant og en Suppleant. Hvert Medlem har en Stemme. Valget gælder
for tre Aar. De valgte skal være Medlem af et Mejeri, som er Medlem
af Foreningen.
Medlemmerne inden for hver Kreds afgør, ved simpel Stemmefler?
hed, om Repræsentantvalget skal foretages paa en i den Anledning
indenfor Kredsen sammenkaldt Generalforsamling, eller om Valget skal
foregaa ved Indsendelsen af Stemmesedler for hvert enkelt Medlem.
Valget ledes af den fungerende Repræsentant og skal være foretaget
inden den 15. Marts i det Aar, Valget skal foregaa.
Valg af Repræsentant og Suppleant foretages saa vidt muligt paa
Mejeriforeningens aarlige Generalforsamling.
Repræsentanten tilstilles fra Bestyrelsen en Liste over Medlemmerne
i hans Kreds med Oplysning om hvert enkelt Medlems Smørproduktion,
rundet af opad til hele Tusinder; denne Liste skal føres à jour hvert Aar,
og Bestyrelsen sender derefter en Genpart til hver af Repræsentanterne.
Repræsentanterne skal saa vidt muligt føre Kontrol med Benyttelsen
af Foreningens Varemærke indenfor Kredsen, samt foreløbig undersøge
og til Bestyrelsen indberette om mulige Misbrug af Varemærket.
§ 7. Generalforsamlingen, der har den højeste Myndighed i alle
Foreningens Anliggender, dannes af Repræsentanterne og af Bestyrel?
sens Medlemmer. Enhver af de mødende Deltagere i Forsamlingen har
én Stemme. Afgørelsen sker ved Stemmeflerhed, saaledes at i Tilfælde
af Stemmelighed er Forslaget forkastet.
§ 8. Foreningens Anliggender varetages af en Bestyrelse paa 5
Medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen med en Funktionstid
af 2 Aar, saaledes at den større og mindre Halvdel afgaar skiftevis.
Formanden vælges af Generalforsamlingen.
6
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Generalforsamlingen vælger 2 Revisorer for 2 Aar, der afgaar skiftevis.
§ 9. Bestyrelsens Medlemmer og Repræsentanterne er ulønnede,
men faar deres Udgifter i Foreningsanliggender dækkede af Foreningen ;
for Rejser beregnes 1 Kr. pr. Mil for Kørsel, anden Klasse Jernbane og
6 Kr. i Dagpenge. Kontorholdsgodtgørelse bestemmes efter Bestyrelsens
Indstilling af Generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan slutte Kontrakter, anvise Udbetalinger, tage Beslut*,
ning om retslig Forfølgelse af Overtrædelser af Eneretten til Foreningens
Varemærke og skal i det hele og i alle Retninger repræsentere Forenin*
gen og varetage dens Tarv paa bedste Maade, specielt paase, at Misbrug
af Mærket ikke finder Sted.
§ 10. Foreningens Regnskabsaar er Kalenderaaret. En Gang aarlig
skal Bestyrelsen sende hver af Repræsentanterne en Beretning om, hvad
der af Betydning er passeret i Aarets Løb, saasom Antal af ind* og
udmeldte Medlemmer, Forandringer i Rækken af Repræsentanter, Rede*
gørelse for udleverede Stempelplader, Meddelelser om mulige Misbrug
af Varemærket og om Skridt foretagne i den Anledning, Regnskab over
Udgifter og Indtægter og Forslag til Paaligning til Dækning af Udgifter
og Tilvejebringelse af nogen Kassebeholdning.
Denne Beretning skal tilstilles Repræsentanterne senest 2 Uger før
Tiden for Generalforsamlingens Afholdelse, og derefter offentliggøres den.
§ 11. Den ordinære Generalforsamling afholdes i hvert Aars Juni
Maaned.
Den sammenkaldes ved skriftlig Meddelelse til hver enkelt Repræ*
sentant med Angivelse af Dagsorden mindst 14 Dage forud.
§ 12. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar noget Medlem
af Bestyrelsen eller mindst en Fjerdedel af Repræsentanterne forlanger det.
§ 13. Til Forandring i Lovene udkræves 2/> (to Trediedele) af de
afgivne Stemmer. Hvis ikke mindst Halvdelen af Repræsentantskabets
Medlemmer er mødte, er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig;
i saa Fald sammenkaldes en ny Generalforsamling, paa hvilken Afgø*
reisen da sker uden Hensyn til de mødtes Antal.
§ 14. Foreningens Medlemmer er ansvarlige for, at de Genstande
(Stempler med Varemærke, Aftryk af saadanne Stempler m. m.), som ved
Bestyrelsens Foranstaltning overlades dem, ikke misbruges, og er under*
kastede de Bestemmelser, som af Bestyrelsen træffes og meddeles Med*
lemmerne, sigtende til at sikre den behørige Anvendelse af og Beskyt*
telse for Varemærket.
Foruden den Straf, som Misbrug af Foreningens registrerede Vare*
mærke eller Delagtighed i saadant Misbrug iøvrigt maatte medføre, skal
ethvert Medlem af Foreningen, som overbevises om at have gjort sig
skyldig eller medvidende i saadant Misbrug eller iøvrigt i noget mod
Foreningens Love i anførte Øjemed stridende Forhold, ifalde en Bøde
til Foreningens Kasse af 500 Kr. samt eventuelt fratages Ret til at
bruge Mærket.
§ 15. Medlemmer af Foreningen skal ved deres Aars* eller Halv*
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aars?Regnskabsopgørelse indsende til Bestyrelsen en attesteret Opgivelse
af, hvor mange Pund Smør der er produceret i Mejeriet, og hvor mange
Pund indkøbt Smør der er forhandlet.
Afgørelsen af, om der fra noget Medlems Side foreligger Misbrug
eller andet mod Foreningens Love eller Øjemed stridende Forhold, af*
gøres af Bestyrelsen, hvis Dom af det paagældende Medlem kan ind*
ankes for en Voldgift, hvortil Bestyrelsen og Medlemmet hver vælger
en Mand, hvilke atter vælger en Opmand. Voldgiftens Kendelse, som
er bindende for begge Parter, skal meddeles ved førstkommende Gene?
ralforsamling.
§ 17. Udmeldelser kan ske med et halvt Aars Varsel forud til
Bestyrelsen og træder i Kraft ved Regnskabsaarets Udløb. Det udmeldte
Medlem skal dog deltage i Afholdelsen af Udgifter i det forløbne Aar.
Andel i Foreningens Formue, hvorunder det indbetalte Indskud, for?
tabes ved Udmeldelsen.
Saaledes vedtaget i Odense den 1. September 1900.

Bestyrelsesmedlemmer blev følgende: And. Nielsen,
Svejstrup Østergaard, Formand, Forpagter Hempel Syberg,
Odense, Gaardejer Hans Jensen, Vemmelev, Branddirektør
R. Rasmussen, Kolding, og Gaardejer R. Lassen, Gloes*
lunde. Allerede i Oktober Maaned indhentedes Tilbud
paa Mærkestavene, og det var Meningen at faa Mærkningen
gennemført fra 1. Januar 1901; men saa fremstod der nye
Vanskeligheder med Indregistreringen i England. Disse
Vanskeligheder blev dog klarede ved, at man gik over til
4 sammenslyngede Lurer, i Stedet for de 2, som Meningen
først havde været. Den 22. Marts 1901 fik man Meddelelse
om, at Ansøgningen om Registrering af F oreningens Vare*
mærke og Ordene »Lur Brand« var bevilget, og den 23.
Maj kom Efterretningen om, at Mærket var registreret i
England, hvorefter man skyndte sig med at faa Mærket
indregistreret herhjemme.
I Forvejen var Leverancen af Mærkestaverne ordnet
saaledes, at L. Jacobsen, Wildersplads, blev Eneleverandør.
Der kom selvfølgelig ogsaa Tilbud fra andre Steder; men
da L. Jacobsen var den billigste, og det ogsaa kunde
have sine Fordele kun at have en Leverandør, modtog man
kun hans Tilbud. Til Gengæld skulde han saa have Oplag
af Staver flere Steder, for at ikke Ildebrand, Strejke eller
lignende skulde være i Stand til at standse Leverancen.
6*
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Man anskaffede tillige for en Sikkerheds Skyld et Reserve*
stempel, der kunde bruges til en anden Maskine, og senere
blev der anskaffet en Reservestempelmaskine.
Naar der saa hurtigt opnaaedes en saa overvældende
Tilslutning, maa Grunden søges i, at Mejerierne har været
klar over, at de ved at benytte Lurmærket vilde opnaa en
Fordel. At dette har været Tilfældet ses yderligere af, at
enkelte Mejerier havde anmodet om at faa tilsendt de første
Mærkestaver hurtigst muligt, fordi de først kunde opnaa
den fulde Pris, naar Smørret var blevet mærket.
I Juli Maaned 1901 begyndte Mejerierne endelig at
anvende lurmærkede Dritler.

Ved
var der
Ved
Ved
Ved
Ved
Ved
Ved

den stiftende Generalforsamling i September 1900
indmeldt 400 Mejerier.
Mærkningens Begyndelse, Juli 1901, 500 Mejerier.
Generalforsamlingen Juli 1902: 822 Mejerier.
Generalforsamlingen 1903: 1155 Mejerier.
Generalforsamlingen 1904: 1256 Mejerier.
Generalforsamlingen 1905: 1303 Mejerier.
Generalforsamlingen 1906: 1315 Mejerier.

Det samlede Antal af Mejerier her i Landet var i Be*
gyndelsen af 1906 1328, saa det ses, at næsten alle danske
Mejerier var med i Mærkningen, og særlig maa det frem*
hæves, at alle Andelsmejerierne var med.
Fra først af var det Meningen, at alt Smør, som de ind*
meldte Mejerier producerede, skulde være mærket; men
snart indsaa man, at man stod ganske magtesløs overfor
Detailsalget i Byerne. At Smørmærkeforeningen skulde
kunne udrette noget særligt, med Hensyn til Kontrol i De*
tailhandelen, var ret utænkelig, og i Særdeleshed da den
danske Lovgivning tillod enhver at anskaffe Clichéer af et
registreret Varemærke og frembyde hermed mærket Em*
ballage til Salg. Derfor blev der til Foreningens Love til*
føjet en Bestemmelse om, at ethvert Medlem, der forsynede
sig med lurmærket Emballage paa anden Maade, end den
af Foreningen foreskrevne, kunde idømmes en Bøde paa
500 Kroner.
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Paa flere Generalforsamlinger var der blevet forhandlet
om Forholdene paa Hjemmemarkedet, og man havde hen*
stillet til Bestyrelsen at finde en Forholdsregel, mod at
danske Købere fik fremmed Smør solgt som dansk Smør.
Paa Generalforsamlingen 1901 blev følgende Resolution
vedtaget:

»Danske Mejeriers Smørmærkeforening«s General*
forsamling opfordrer Bestyrelsen til at undersøge, paa
hvilken Maade Handelen med fremmed Smør her i
Landet kan foregaa, naar Muligheden af, at Køberne
kan antage det for at være dansk Smør, skal være
udelukket.«
I den Anledning forhandlede Bestyrelsen med Land*
brugsministeren; men ifølge disse Forhandlinger indsaa Be*
styrelsen, at man intet kunde udrette i omtalte Henseende,
og i 1904 blev Lovens § 2 derfor ændret til at lyde? »Alt
Eksportsmør skal bære Lurmærket«, — i Stedet for som
tidligere: »Mærket skal anvendes til alt det Smør, Mejeriet
producerer til Salg«. Omtrent samtidig hermed traadte
Foreningen i Forhandling med »Smør* og Margarinehand*
lerforeningen« i København, dels om at reklamere med
dansk Smør, dels om at bistaa nævnte Forening.
Ved Juletid 1904 oplyste »Smørmærkeforeningen« gen*
nem Annoncer de københavnske Husmødre om, at kun
lurmærket Smør var garanteret ægte, rent, dansk Smør.
Dette førte til, at der hos mange københavnske Detail*
handlere, der var Medlemmer af »Smør* og Margarine*
handlerforeningen«, blev ophængt Skilte om, at kun Lur*
mærkesmør var garanteret dansk Smør, og at man kun i
de Butikker, hvor Skiltene var ophængte, havde Garanti
for, at der kun førtes dansk Smør. Kontrollen hermed
paahvilede »Smør* og Margarinehandlerforeningen«, medens
det dog var »Smørmærkeforeningen«, der greb ind, naar
der opdagedes Misbrug.
Det første Resultat var, at Jens Holger Kieme, der
havde registreret et Lurmærke (der bestod af en Lur paa
et Dannebrogsflag) og reklamerede stærkt med sit »Lur*
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mærkesmør«, blev standset i sin Virksomhed. Indregistrer
ringskontoret mente nok, at man kunde forbyde ham at
kalde sit Smør »Lurmærkesmør«, men det mente derimod
ikke, at man kunde paabyde, at Kiemes Mærke skulde
slettes. »Smørmærkeforeningen« tog imidlertid fat paa
begge Opgaver, og fik dem ogsaa gennemført. Den 15.
August 1905 indgik Kieme Forlig med »Smørmærkefor*
eningen«, idet han slettede sit Mærke af Registret og lo*
vede, at han aldrig mere vilde indregistrere noget Mærke,
der lignede »Lurmærket«.
Imidlertid havde flere københavnske Detailhandlere la*
det trykke Plakater, der reklamerede med »Lurmærkesmør«,
og underskrevet Plakaterne med »Smørmærkeforeningen«s
Navn. Ved Sagfører Mimer lod »Smørmærkeforeningen«
disse Plakater tage ned. Senere fandt en Smørhandler
Udesen paa at lade lave nogle Krukker med »Lurmærket«
indebrændt i Emaljen og at pakke Smørret til sine Kunder
i disse Krukker. »Smørmærkeforeningen« lod derfor ved
Kongens Foged nedlægge Forbud mod denne Fremgangs*
maade.
Samtidig med, at Lovene blev forandret, idet Paabudet
om Anvendelsen af »Lurmærket« blev indskrænket til kun
at gælde Eksportsmørret, arbejdede Foreningens Bestyrelse
paa at faa de samvirkende Landbrugs* og Mejeriorganisa*
tioner til at opfordre Landbrugsministeren til at udarbejde
et Lovforslag, der skulde sikre et Fællesmærke for alt dansk
Eksportsmør, og som skulde forhindre, at dansk Smør,
baade i Detailhandelen og som Eksportvare, blev forvekslet
med fremmed Smør. I December 1903 fik Landbrugs*
ministeren overrakt Henvendelsen, der havde følgende
Ordlyd :
Til Landbrugsministeriet!
Vi undertegnede, som Repræsentanter for »De samvirkende danske
Landboforeninger«, »Dansk Mejeristforening«, »De samvirkende danske
Mejeriforeninger« og »Danske Mejeriers Smørmærkeforening«, tillader
os for Deres Ekscellence at fremsætte underdanig Anmodning om, at
der maa blive udarbejdet et Lovforslag og vedtaget en Lov om Handel
med Smør, indeholdende Bestemmelser, der sikrer dansk Smør mod i
Ind* og Udland at forveksles med Smør fra andre Lande.

87
Idet vi tillader os at henvise til omstaaende Forslag til Hoved*
punkter i en saadan Lov og de ledsagende korte Motiver, tillader vi
os at udtale Ønsket om, at saadanne Bestemmelser snart maatte faa
Lovs Kraft.
København, i December 1903.
Underdanigst
For Forretningsudvalget for »De samvirkende danske Landbofor*
eninger« H. Valentiner, for Bestyrelsen for »Dansk Mejeristforening«
Torben Jensen, for Bestyrelsen for »De samvirkende danske Mejeri*
foreninger« Hans Jensen, for Bestyrelsen for »Danske Mejeriers Smør*
mærkeforening« And. Nielsen.

Ovenstaaende Henvendelse til Landbrugsministeriet var
ledsaget med Forslag til Lov om Handel med Smør.
Skønt Forslaget blev velvilligt modtaget af Landbrugs*
ministeren, blev Lovforslaget først i Samlingen 1904—05
udarbejdet til Forelæggelse paa Rigsdagen. »Smørmærke*
foreningen« havde al mulig Grund til at være tilfreds med
Lovforslagets Form, men fandt dog, at man om muligt i
dette burde bøde paa en Mangel i vor Varemærkelov,
nemlig den Mangel, at enhver uhindret kunde fremstille
en anden Mands registrerede Varemærke. Det var nemlig
kun Misbrug af en anden Mands Varemærke, der kunde
straffes, og paa Grund af ovenfor omtalte Mangel, blev
Misbrug saa meget vanskeligere at opdage. For at bidrage
til at lette Kontrollen, indsendte »Smørmærkeforeningen«
i Oktober 1905 følgende Skrivelse:
Til Landbrugsministeren!
I Anledning af det i sidste Rigsdagssamling af Landbrugsministeren
forelagte Lovforslag om Handel med samt Ind* og Udførsel af Land*
brugsprodukter tillader undertegnede Foreninger sig at henlede Op*
mærksomheden paa, at det vilde i høj Grad lette Kontrollen med Fæl*
lesmærket — som vi forudsætter bliver Lurmærket — om der kunde
træffes en Bestemmelse, enten i selve Loven eller i den kongelige An*
ordning om Fællesmærket, om at kun de, til hvem Landbrugsministeriet
overdrager Leverancen af Stempler, Clichéer, Tryksager, Emballage eller
Emballagedele, maa raade over eller være i Besiddelse af Stempler, Cli*
chéer, Maskiner eller andre Redskaber til at eftergøre Fællesmærket med.
En saadan Bestemmelse skal findes i den engelske Lov af 1887 om
Sammendragning og Ændring af Lov om urigtige Varemærker. »Smør*
mærkeforeningen« har følt Besværligheden ved Kontrollen, fordi alle
og enhver har Lov til at fremstille og sælge Emballage eller Emballage*
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dele med Lurmærket. Der kan kun gøres Ansvar gældende overfor den,
der uden at være Medlem af Foreningen pakker dansk Smør i saadan
Emballage. Vi føler os overbeviste om, at det vil i høj Grad lette Kon?
trollen, om Retten til at fremstille mærket Emballage eller Emballage?
dele kunde begrænses som foreslaaet, og tillader os derfor allerærbødigst
at henstille til Deres Ekscellence paa passende Sted at indføre en saadan
Bestemmelse.
I Oktober 1905.
Carl Bech, Formand for »De samv. danske Landboforeninger«,
Carl Hansen, Formand for »De samv. danske Mejeriforeninger«, Torben
Jensen, Formand for »Dansk Mejeristforening«, C. H. Schakenburg,
Formand for »Provins?Handelsforeningernes« Fællesudvalg, And. Niel?
sen, Formand for »Danske Mejeriers Smørmærkeforening«.

Paa Grund af den engelske Anordning, der traadte i
Kraft den 15. Maj 1902, om at Smør med over 16 pCt.
Vand vilde blive anset og behandlet som forfalsket, med
mindre det modsatte kunde bevises, krævede Smørhandlerne,
at Mejerierne skulde sikre dem mod de Tab, der maatte
opstaa ved ovennævnte Anordning.
For at hvert Mejeri kunde kende sit eget Smør fik Med*
lemmerne den 12. August s. A. Meddelelse om, at for Frem*
tiden forsynedes Mærkestaverne med fortløbende Numre,
og det anbefaledes Mejerierne at føre Bog over, hvilke
Numre *der fandtes paa Mærkestaverne i de Dritler, der
hver Uge afsendtes til Eksportørerne.
I samme Skrivelse gjordes Mejerierne opmærksomme
paa, at de for at paatage sig Risikoen, der maatte flyde
af den engelske Anordning, maatte forlange, at der skulde
præsteres gyldig Bévis for, at det konfiskerede Smørs Fu*
stager havde været forsynet med Mærkestaver, paastemplede
med de af Mejeriet bogførte Numre.
Paa Generalforsamlingen 1902 havde man været enige
om, at »Smørmærkeforeningen« skulde værne det Smør,
dei var forsynet med »Lurmærket«, mod Beskyldning for
Forfalskning; og uden at danne nogen Forsikringsforening
vedtog man: at Foreningen, hvor et af dens Medlemmer
var blevet paaført Tab ved, at Smørret havde indeholdt
over 16 pCt. Vand, paa næste Generalforsamling kunde
efterbevilge et saadant Medlem en Del af eller hele Tabet.
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Fra April 1903 gik »Smørmærkeforeningen« over til at
tildele hver enkelt Mejeri sit særskilte Nummer, hvilket
var foranlediget ved, at man fra flere Sider havde besværet
sig over den Ulejlighed, der var forbundet med at bog*
føre Mærkestavernes Løbenumre for hver enkelt Drittels
Vedkommende.
Straks efter, at Foreningen var traadt i Virksomhed, kom
der Forespørgsel om Oplysninger fra forskellige smørpro*
ducerende Lande, og af disse er Sverrig naaet længst frem,
idet man der indførte »Runemærket«, der ikke blot kom
til at gælde som Nationalitetsmærke, men ogsaa som Kvali*
tetsmærke, saaledes, at Mejerierne skal opfylde visse Be*
tingelser for at faa Lov til at bruge Mærket.
Den i 1904 vedtagne Lovændring om, at alt Eksport*
smør skulde bære »Lurmærket«, som yderligere var blevet
skærpet ved, at Loven af 30. Marts 1906 om Handel med
samt Ind* og Udførsel af danske Landbrugsprodukter havde
optaget den samme Bestemmelse, viste sig imidlertid at
være uheldig.
Allerede Aaret efter henledede Statskonsulent Faber i
et Foredrag ved Foreningens Delegeretmøde Opmærksom*
heden paa den nye engelske Smør* og Margarinelov, der
blev vedtaget 21. August 1907 og traadte i Kraft fra 1.
Januar 1908. I denne Lov blev det forbudt at indføre
Smør med over 16 pCt. Vand, og da Loven tillige inde*
holdt den Bestemmelse: »at Bøden kan fastsættes til Vær*
dien af hele det Vareparti, som bære samme Mærke og
Beskrivelse«, gjorde Faber med Rette opmærksom paa det
store Tab, som en enkelt Drittel Smør med en Vandpro*
cent over 16 kunde forvolde danske Eksportører og dermed
dansk Mejeribrug, og opfordrede derfor alle, hvem det an*
gik, til at vise den største Paapassenhed, saa at der ikke
skulde komme dansk Smør med mere end 16 pCt. Vand
til England.
Først i det nye Aar samledes Repræsentanter for Meje*
riforeningerne, Mejeristforeningen og Smørhandlere til et
Møde i Odense, hvor man enedes om at udtale, at Meje*
rierne burde bære Ansvaret for en for høj Vandprocent i
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Smørret, men dog kun for deres egen Produktion, og vedtog
at rette en Henvendelse til Ministeriet om at foranledige
betryggende Foranstaltninger ved Prøvetagningen i engelske
Importhavne, sigtende til Konstatering af Smørrets Iden*
titet, at opfordre Eksportørerne til at gøre Forskel i For*
sendelsesmærkningen for hvert Mejeri og at opfordre Meje*
rierne til at drage Omsorg for, at der blev givet Køberne
Meddelelse om saadanne afvigende Forhold, der formentes
at kunne paavirke Vandprocenten.
I Tilslutning hertil blev der ved Gaardejer Hans Jensen,
Vemmelev, og Grosserer J. Stilling Andersen overrakt
Landbrugsministeren følgende Henvendelse:
»Undertegnede Repræsentanter for dansk Mejeribrug
og Eksportører af dansk Smør tillader, sig herved at
anmode den høje Minister om at foranledige, at det
engelske Toldvæsen ved Prøveudtagning i Importhavnene
for at lette Konstateringen af Smørrets Identitet, for*
uden Smørrets Forsendelsesmærke tillige notere Num*
rene paa Lurstaverne og Numrene paa Kontrolsedlerne
oven i Dritlerne.«

Ret beset kunde de her skildrede Bestemmelser i den
engelske Lov ikke betragtes som nogen Ulempe for dansk
Smør som Helhed, thi naar »Lurmærket« blev benyttet
paa rette Maade, medførte det den store Fordel, at even*
tuelle Tab kunde føres tilbage til den skyldige.
Langt farligere for dansk Smør var det, at den tvungne
Brug af »Lurmærket«, saa snart der var Tale om Smør
til Eksport, uden Hensyn til om Kvaliteten var fin eller
mindre fin, kunde være og i adskillige Tilfælde blev en
Sovepude, idet ikke alle Mejerier var i Besiddelse af den
tilstrækkelige Ansvarsfølelse, som egentlig var den Forud*
sætning, hvorpaa Loven var bygget. Det blev derfor ogsaa
i Tidens Løb mere og mere klart for Mejeribrugets Or*
ganisationer, at det var nødvendigt at foretage en Æn*
dring paa dette Omraade, og efter adskillige Forhandlinger
blev der i Loven af 12. April 1911 om Handel med Smør
og fremmede Landbrugsprodukter fastsat betryggende Be*
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tingelser for Benyttelsen af »Lurmærket«, saaledes at dette
over for vore Kunder i Ind* og Udland yder Garanti for,
at Smør, som er forsynet hermed, ikke blot er en god Kva*
litet, men ogsaa er fremstillet af pasteuriseret — smittefri —
Fløde og ikke indeholder over 16 pCt. Vand.
Ved denne Lovs Vedtagelse gik »Lurmærket« over til
at at være Statens Ejendom, og »Smørmærkeforeningen«
ophævedes 1915.

MEJERIFORENINGERNE
OG SMØRUDSTILLINGERNE
A£ Statskonsulent Brask.

29. Januar 1868 holdtes første Udstilling af Vinter*
smør fra Jylland, og siden fortsattes der dels med
mindre lokale Udstillinger indenfor enkelte Landboforenin*
gers Omraader, dels med større Udstillinger i de forskellige
Provinser, Jylland, Sjælland o. s. v., og endelig med Ud*
stillinger omfattende hele Landet ved de store Landmands*
møder. (B. Bøggild.)
Efterhaanden som Mælkeribruget udviklede sig, fandt
man det ikke tilstrækkeligt en Gang om Aaret at faa kon*
stateret Smørrets Kvalitet paa en bredere Basis end Smør*
handlerens Bedømmelse. Desuden følte man, at alle Midler
maatte tages i Brug for at bringe Fremgang i Kvaliteten
og derigennem Støtte for Smørrets Afsætning paa det uden*
landske Marked.
Navnlig blandt Mejeribestyrerne havde man en stærk
Følelse af at mangle Varekundskab, hvilket var særlig ge*
nerende, naar der fra Smørhandleren kom Klager over
Smørret. Det kunde være rart, om man saa var i Stand
til selv at kunne skønne med Sikkerhed om Klagens Be*
rettigelse, ligesom dette, at kunne bedømme de opnaaede
Resultater rigtigt, kunde være en mægtig Støtte i Bestræ*
belserne for at lave Smørret bedst muligt.
Vinteren 1893 fremkom Mejerist Kohlmejer med et
Forslag, der gik ud paa, at Mejerierne kredsvis skulde ar*
rangere sig f. Eks. med et kemisk Laboratorium for at faa
Smørret bedømt der. Mejeriet skulde f. Eks. tage et Pd.
Smør af hver Dags Produktion, og efter Ugens Forløb
sende den saaledes fremkomne Smørprøve til Laboratoriet,
en
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hvorfra der saa ugentlig skulde modtages Meddelelse om
Smørrets Kvalitet.
En saadan Form for Smørbedømmelse vilde dog ikke
i væsentlig Grad tjene til at fremme Mejeribestyrernes
Varekundskab, og Forslaget førte heller ikke til noget.
Imidlertid var man ude i Ribe Amt gaaet over til Hand*
ling. Noget officielt om, hvad man der foretog sig, har
jeg ikke truffet paa; men jeg har ladet mig fortælle, at
Bøtteudstillingernes Vugge har staaet derude. Hvem der
oprindelig har givet Stødet til disse Udstillinger, ved jeg
ikke bestemt. Nogle siger, at Mejeribestyrer Justesen,
Brørup, tog Initiativet. En anden Forklaring gaar ud paa,
at daværende Mejeribestyrer Kruse i Holsted fandt, at det
kunde være lærerigt at sammenligne Produkterne fra Mejeri
til Mejeri, og Bestyrerne begyndte at tage en Krukke eller
Bøtte Smør med til deres Sammenkomster og Møder, hvor
de saa i Fællesskab undersøgte og bedømte Smørret, for
derigennem at tilegne sig Varekundskab og drage Nytte
af hinandens Erfaringer.
Her var en Opgave for »Dansk Mejeristforening« at
tage fat paa, og det varede da heller ikke længe før Meje*
ristforeningen har arrangeret Bøtteudstillinger i de fleste
af sine Kredse. I Efteraaret 1893 fandtes i »Mælkeritidende«
offentliggjort: »Regler for Udstillere af Smør i Bøtter i
Aarhus*Skanderborg Amtskreds«.
Allerede 1894 optog »Sydjydsk Mejeriforening« Arbej*
det med Mejeriudstillinger, og der var fra Begyndelsen af
Samarbejde med »Vejle Amts Mejeristforening«. De to For*
eninger afholdt den 9. og 10. Februar en Mejeriudstilling
i Kolding, hvortil var anmeldt 137 Mærker Smør og 54
Mærker Ost. Initiativet til Udstillingen toges af Mejeri*
foreningen, der om Samarbejde henvendte sig til Mejerist*
foreningerne i Vejle og Ribe Amter. Sidstnævnte afslog
at være med. Det nedsatte Udvalg søgte nu Samarbejde
med »Foreningen af jydske Landboforeninger« og de sted*
lige Landboforeninger; men der blev ikke andet ud deraf
end et Tilskud paa 75 Kr. fra en stedlig Landboforening.
De mindre Smørudstillinger interesserede Mejerifor*
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eningen sig ogsaa for, og den 16. November 1894 vedtog
Foreningens Repræsentantskab at arrangere maanedlige Be*
dømmelser af Smørret fra de Mejerier, som deltog i Pris*
indberetningen.
Reglerne for disse Bedømmelser lød saaledes:
1. Bedømmelsen afholdes mindst en Gang maanedlig.
2. Der benyttes ensartede Bøtter som de, der hidtil er anvendt
ved Mejeristforeningens Smørudstillinger. Bøtterne forsynes med et
tydeligt Mærke.
3. Under Bedømmelsen dækkes de af ensartede Hylstre. Prøverne
udtages paa Mejeriet under Bestyrelsens Kontrol efter Indkaldelse fra
Forretningsudvalget
4. Prøverne indleveres Ugedagen forinden Bedømmelsen. Meje*
rierne betaler Udgiften ved Transporten til og fra Bedømmelsen.
5. Bedømmelsen udføres af fire Dommere med Konsulent Dall
som Leder (een valgt af Mejeristforeningen, een valgt af Mejeriförening
gen og een Smørhandler).
6. Umiddelbart efter Bedømmelsen giver Konsulent Dall Vejled*
ning for Mejeristerne, hvorefter der er fri Adgang for alle Interessenter
i Foreningens Mejerier.
7. De deltagende Mejerier tilstilles en Oversigt over Bedømmelsen.
8. Bedømmelsen omfatter kun Mejerierne i Sydjydsk Mejeriforening.

Den første Bedømmelse afholdtes den 28. December
1894, og der var udstillet 17 Mærker Smør.
Denne Form for Smørbedømmelse har et noget andet
Formaal end de af Mejeristforeningen arrangerede, idet de
ikke saa meget er anlagt paa gennem direkte Deltagelse i
Bedømmelse at bibringe Mejeribestyrerne Varekundskab
som paa at faa Kvaliteten bestemt. De er i nogen Maade
knyttet sammen med Prisspørgsmaalet, og man ventede,
saa vidt jeg kan skønne, at faa Prisen og Kvaliteten givet
et fælles Udtryk gennem Bedømmelsen. Med andre Ord:
Prisindberetningen og Bedømmelsen skulde være et Led i
Arbejdet for Kvalitetsbetaling af Smørret.
Det var jo særlig Noteringsforandringen den 8. Novem*
ber 1894, der gav Stødet til Oprettelse af Mejeriforeninger
Landet over. De nyoprettede Foreninger optog bl. a. Ar*
bejde som Regel ogsaa Arbejdet med Afholdelse af Bøtte*
udstillinger.
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Det Forhold, at Mejeristforeningerne i Forvejen havde
taget dette Arbejde op, førte paa sine Steder til en vis
Gnidningsmodstand Foreningerne imellem vedrørende Ud*
stillingerne. Man faar Indtryk af, at Mejeriforeningerne i
nogen Maade er fortrydelig over, at Mejerierne er kommen
bag efter med visse Bestræbelser for Højnelsen af Mælkeri*
produkternes Kvalitet.
Ved »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«s Dele*
geretmøde i Aarhus den 3. Oktober 1895 udtalte Samvirk*
somhedens Formand bl. a.: »-------- man blev da Vidne til
det ejendommelige Forhold, at Mejeribestyrerne optog det
Arbejde for Udvikling i Mejeribrug, Mejerierne forsømte.
Det er et Forhold, vi nøje maa mærke os, naar Mejerierne
nu noget sent begynder at indhente det forsømte, og vi
bør derfor arbejde sammen med Mejeribestyrerne paa de
Punkter, hvor vi har fælles Interesser, og Forholdene til
Eksempel i det sydlige Jylland viser da ogsaa, at Sam*
arbejdet med Held kan gennemføres«.
Om det var det nævnte Eksempel, der smittede, skal
lades usagt; men i hvert Fald har der senere udviklet sig
et Samarbejde i alle Kredse vedrørende Bøtteudstillingerne,
som har været til Gavn for alle Parter, og som sikkert har
haft uvurderlig Betydning for Højnelsen af det danske
Smørs Kvalitet.
Ved ovennævnte Delegeretmøde udtalte Formanden i
sin Oversigt over Foreningens Virksomhed siden det stif*
tende Delegeretmøde, hvor Punkt 1 paa den vedtagne Ar*
bejdsplan gik ud paa at fremme et ensartet Arbejde paa
Forbedring af Smørrets Kvalitet: »De maanedlige Bøtteud*
stillinger har været Midler, man har anvendt, og de Kredse,
der har gennemført disse planmæssig, har haft et tilfreds*
stillende Resultat deraf!« Han opfordrede de lokale For*
eninger til at fortsætte med de regelmæssige, maanedlige
Udstillinger; men Bestyrelsen havde tænkt, at det vilde
være heldigt at udvide Bøtteudstillingerne til at omfatte
flere Foreninger for at sammenligne de forskellige Egnes
Smørproduktioner og derigennem bedømme Forholdet mel*
lem Priserne paa forskellige Egne.
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I Overensstemmelse med dette Forslag skete der i Be*
gyndelsen af 1896 en Sammenslutning om Fællesudstillinger
for Midtjydsk og Aarhus Omegns Mejeriforeninger samt
Aarhus*Skanderborg Amters Mejeristforening.
Man har indenfor Mejeriforeningerne næret saa store
Forventninger til Bøtteudstillingerne, at disse ikke paa langt
nær er gaaet i Opfyldelse endnu, saa for den Sags Skyld
er der stadig et Maal at stræbe hen til ved Pleje og Ud*
vikling af Udstillingerne. I en Redaktionsartikkel i Sam*
virksomhedens Medlemsblad skrives 1895 saaledes:
»Smørbedømmelserne eller Bøtteudstillingerne er fra først af op?
tagne som et Middel til at udvikle Mejeribestyrernes Varekundskab.
Efter Noteringsforandringen blev Bedømmelserne ved Mejeriforenin?
gernes Medvirkning udvidet fra fjerdingaarlige til maanedlige, og der
blev hovedsagentlig ved disse Udstillinger lagt an paa Forbedring af
Smørkvalitet, ved at retlede Mejeristerne til at kende Fejlene, ved at
disse paapeges for hvert enkelt Mærke, og ved at Konsulenterne fik
Lejlighed til hyppigt at samles med Mejeristerne og yde fornøden Vej?
ledning til at Qerne Smørfejl. Det er utvivlsomt, at der ved disse Ud?
stillinger er ydet et værdifuldt Bidrag til Forbedring af vort Smørs
Kvalitet. Kvalitetsbetajing er ideelt rigtig og fuldt ud retfærdig; den
er et Maal, der bør stræbes efter, men den er og kan ikke være Midlet.
Smørudstillingerne systematisk gennemførte, de er Midlet, der skal løfte
vor Smørproduktion frem mod større og større Fuldkommenhed, og
de er Overgangsleddet til ugentlige Udstillinger, d. v. s. ugentlige Bedøm*
melser, hvor Produktionen fremstilles, bedømmes og sælges. Det er Maalet,
der skal stræbes imod. Men om det naas, da er det kun een Side at
Sagen. De maanedlige Bedømmelser er ligefuldt nødvendige for, som
tidligere anført, at udvikle Mejeristernes Varekundskab, øve deres Evner
til at kende Smørfejl og yde dem Vejledning til at fjerne disse.«

Den 11. April 1896 afholdtes i Skanderborg et Møde
af Bestyrelsen for »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«
samt Formændene for »De danske Mejeriforeninger«, hvor
der bl. a. vedtoges, at Smørudstillingerne herefter bør gen*
nemføres saaledes, at Mejeriforeningerne afholder Udstil*
lingerne og de dermed forbundne Udgifter, medens Valg
af Dommere foretoges af Mejeri* og Mejeristforeningerne
i Forening. Man har her de Grundlinjer, hvorefter Bøtte*
udstillingerne blev isenesat, og Samarbejdet mellem de to
Slags Foreninger, om dette betydningsfulde Arbejde, kan
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vel her siges at blive ledet ind paa et sundt og naturligt
Spor, der gennem Aarene har givet udmærkede Resultater
for det ønskede Formaal. Ganske vist er det vel ikke
Reglen, at Skridtet er taget fuldt ud, idet Mejeristforeningen
oftest afholder en mindre Del af Udgifterne; men Sam*
arbejdet gaar som Regel godt
Meddelelser fra de forskellige Mejeriforeninger tyder
paa, at Arbejdet fremmes med Kraft. Saaledes meldes fra
»Aalborg Amts Mejeriforening«s stiftende Generalforsam*
ling, at det fremgaar af de vedtagne Love, at der foreløbig
vil blive arbejdet hen til gennem Smørudstillinger at op*
hjælpe Kvaliteten.
Fra »Ribe Amts Mejeriforening«s Repræsentantmøde
meddeles, at der i det afsluttede Aar har været afholdt 7
Udstillinger med gennemsnitlig 36 Udstillere. Bedømmelsen
for de to første viste et Gennemsnitspoints af 9.ie, for de
to sidste af lO.io Points — altsaa en Stigning af næsten
et Points.
Ringkøbing Amts Mejeri* og Mejeristforening har fra
November 1896 til November 1897 afholdt 8 Udstillinger,
skiftevis i Ringkøbing, Holstebro og Skjern. Smørret er
bedømt af et Dommerudvalg paa 5 Medlemmer, hvoraf
Statskonsulent Pedersen har været stadigt Medlem, 3 Meje*
ribestyrere og 1 Smørhandler har skiftevis fungeret. 33
Mejerier har deltaget, og Navnene paa den bedste Tredie*
del offentliggøres ved Aarets Slutning. I Beretningen frem*
hæves Udstillingernes Betydning, ligesom det nævnes, at
Mejeribestyrerne sikker har Forstaaelsen af, at for at faa det
fulde Udbytte af Udstillingerne, er det lige saa nødvendigt
at møde som at afsende Smør. Naar Besøget er mindre
godt, tror man, at Aarsagen er den, at Bestyrerne er daarlig
lønnet, saa de ikke godt har Raad til at afholde Udgif*
terne til Rejsen og til eventuel fornøden Hjælp hjemme,
og man henstiller til Mejerierne, »om de ikke tror at staa
sig ved ved at støtte deres Bestyrere ved at afholde en
Del af Udgifterne, saa at de baade her og i det hele kan
være i Stand til at følge Udviklingen.«
Den 24. April 1897 afholdt de samvirkende Mejerist*
7
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og Mejeriforeninger i Aarhus?Skanderborg Amter Smørud?
stilling i Aarhus. Ved den Lejlighed uddeltes Præmier
(30 Prøvesølvs?Spiseskeer) og Diplom til de Mejerier, der
»i Fjor« havde naaet de bedste Aarsresultater.
Maaske var dette første Gang, at der uddeltes Præmier
ved Bøtteudstillingerne. »Sydjydsk Mejeriforening« med*
deler i sin Oversigt over Bøtteudstillingerne i 1897, at
»Foreningen havde ønsket, at kunne uddele Præmier til
de Bestyrerne paa de Mejerier, der er i bedste Trediedel
og Diplomer til et større Antal; men da Foreningens Midler
er optagne til andet Brug, og da det ikke lykkedes at er?
holde Statstilskud til disse Udstillinger, maatte det opgives
denne Gang, forhaabentlig naas det ad Aare«.
Som et nyt Moment i Bøtteudstillingernes Udvikling,
skal her nævnes, at det i samme Oversigt hedder: »Det
bør noteres, at enkelte Mejerier gør en mindre Del af Be?
styrerens Løn afhængig af Resultatet ved Bøtteudstillingerne«.
I 1898 uddeltes Diplom og Præmier til Udstillingernes
bedste Trediedel.
For at vise et Eksempel paa det Grundlag Udstillin?
gerne nu hviler paa, skal her anføres Reglerne for Bøtte?
udstillingerne i Aarhus 1898; Ordningsudvalget, bestaaende
af 3 Medlemmer for Mejeristforeningen og 3 Medlemmer
for Mejeriforeningen, vedtog den 14. Februar følgende:
1. Der afholdes i Aarets Løb 8 Udstillinger i Aarhus og mulig
en Fællesudstilling med Horsens?Kredsen i Skanderborg.
2. Indkaldelsen sker som hidtil enten ved Brevkort eller Brev,
indeholdende Spørgetavler.
3. Bedømmelse og Udstilling finder saa vidt gørligt Sted samme Dag.
4. Bedømmelsen foretages som i Fjor af to Hold Dommere; i det
ene Hold Statskonsulenten, i det andet en Smørgrosserer, samt 4 Be?
styrere i hvert Hold. 2 Mejeriformænd bliver indkaldt til at føre
Dommerbøgerne.
5. Hver Gang offentliggøres Navnene paa de Mejerier, der har
faaet mindst 10 Points. Aarsresultat af Gennemsnitskarakter 10 Points
giver Diplom. Saa vidt muligt uddeles Aarspræmier til 25 pCt. af
Mejerierne, 10 pCt. I. og 15 pCt. II. Præmie.
6. Mejeristforeningen yder ikke Bidrag til Udstillingsudgifterne,
men mulig frivilligt Bidrag til Diplomer og Præmier. Udgiften af?
holdes af de deltagende Mejerier, Mejeriforeningen af Aarsbidraget, de
andre Mejerier betaler 2 Kr. hver til hver Udstilling.
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7. Mejerier udenfor Mejerist? eller Mejeriforeningen betaler lige?
ledes 2 Kr. hver til hver Udstilling, om de ønsker at deltage, men de
erholder hverken Diplom eller Præmie, uden de stadig deltager og
çiver indtil det dobbelte Bidrag til hver enkelt Udstilling.
8. Hver af de samvirkende Foreninger betaler sit Udvalgs.Rejse?
udgifter, og skal enten Mejeriforeningens Formand, der blev valgt som
det samlede Udvalgs Formand og Sekretær, eller Mejeristforeningens
Formand eller hans Stedfortræder møde ved Udstillingerne og bære
Ansvaret for Ledelsen i Henhold til vedtagne Bestemmelser.

Til Belysning af Bøtteudstillingernes Betydning for det
praktiske Arbejde kan anføres følgende: Den 28. Juli af*
holdtes en Bøtteudstilling i Kolding, hvor Smørret viste
sig at være ualmindelig daarlig,. navnlig da det ferske Smør.
Man var enig om, at Aarsagen maatte søges i den nye
Pasteuriseringslovs Bestemmelser om, at Fløden skulde pa*
steuriseres til mindst 85° C.
I Beretningen om en den 24. Oktober afholdt Udstik
ling skrives, at Kvaliteten nu var forbedret langt over For*
ventning, saa man kunde sige nogenlunde fuldstændig at
have faaet raadet Bod paa de Ulemper Tuberkuloseloven
havde ført med sig.
Gennem Bøtteudstillingerne blev man her straks klar
over, at der var usædvanlige Fejl ved Smørret. Gennem
den til Udstillingen knyttede faglige Tankeudveksling fik
man Lejlighed til at drøfte hvilke Forholdsregler man skulde
tage, og i Løbet af kort Tid var de værste Fejl afhjulpne.
Havde Udstillingerne ikke været, var Fejlene maaske ikke
kommen til Mejeriernes Kundskab, før der var indløbet
Klager fra England, og meget kunde været gaaet i Stykker,
før man blev opmærksom paa Fejlene og kunde tage fat
paa Arbejdet for at undgaa dem.
Arbejdet med Bøtteudstillingerne gik nu ret godt Lan*
det over; men man savnede dog i nogen Maade en fast
Plan at gaa frem efter, idet de samarbejdende Foreninger
kredsvis lavede sig Regler, der kunde være meget forskellige.
I 1901 blev der imidlertid efter Indbydelse af »De sam*
virkende danske Mejeriforeninger« afholdt et Møde mellem
Mejeri* og Mejeristforeningerne, hvor man lavede et Ud*
kast til Fællesregler for Bøtteudstillingerne. Saadanne Regler
7*
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blev senere vedtaget af Organisationerne, og da disse Regler
med mindre Ændringer nu i snart 20 Aar har dannet Grund*
laget for Udstillingerne Landet over, skal de meddeles her:
§ 1. Hver Kreds afholder mindst 6 Udstillinger om Aaret (Kålen*
deraaret).
§ 2. Smørret skal ved Bedømmelsen være mindst 10 Dage gammelt.
§ 3. Smørret skal afsendes fra Mejeriet senest Dagen efter, at Ind*
kaldelsen sker paa Brevkort, og dette (Brevkortet) skal følge med den
indsendte Bøtte, indsvøbt i Pergament og lagt under Laaget ovenpaa
Smørret i Bøtten.
Ved Indkaldelsen vil være at tage Hensyn til Postforbindelsen,
saaledes at alle Mejerier faar Indkaldelsen i Hænde samme Dag
For sent indsendt Smør vil blive bedømt, men dets Points fradrages
1 Point for hver Dag, Indsendelsesfristen overskrides.
Udstillingsudvalget kontrollerer ved Hjælp af Modtagelsesstedets
Poststempel paa Brevkortet, om Bestemmelsen i § 3 overholdes.
§ 4. Ingen Udstiller maa forud være vidende om, hvilken Dag
Indkaldelserne udsendes.
§ 5. Udstillerne afholder alle Udgifterne ved Smørrets Forsendelse
til og fra Udstillingerne.
§ 6. Det Mejeri, der ikke er Medlem af den stedlige Mejeriforening
eller »Dansk Mejeristforening«, eller hvis Bestyrer eller Bestyrerinde
ikke er Medlem af den stedlige Kreds af »Dansk Mejeristforening«, be*
taler 3 Kr. for hver Udstilling.
§ 7. Bedømmelsen foretages af mindst to, højst tre Dommerudvalg,
der gennemgaar Smørret uafhængig af hinanden. I det ene Dommer*
udvalg skal der saa vidt muligt være en Smøreksportør og i det andet
saa vidt muligt en Mejerikonsulent.
Smørrets Kvalitet udtrykkes ved Points efter Skalaen 0 til 15.
Forefundne Smørfejl skal anføres.
Smørret skal inden og under Bedømmelsen være dækket saaledes,
at Dommerne ikke kan vide, hvorfra Smørret stammer.
. § 8. Efter hver Bedømmelse skal alle de deltagende Mejerier til*
stilles en Meddelelse om Resultatet. Nogen almindelig Offentliggørelse
maa derimod ikke finde Sted før ved Aarets Slutning.
§ 9. Intet Mejeri maa deltage i Bøtteudstillingerne i mere end en
Kreds.
§ 10. Ved Aarets Slutning udarbejder hver Kreds en samlet Over*
sigt over de i Aarets Løb afholdte Bøtteudstillinger. En Afskrift af
denne Oversigt tilstilles Formanden for »De samvirkende danske Mejeri*
foreninger« og Formanden for »Dansk Mejeristforening«.
Som Tillægsparagraf:
For Bornholms Vedkommende kan mindre Afvigelser fra disse
Regler, der nødvendiggøres af lokale Forhold, tilstedes imod forud
indhentet Tilladelse fra Hovedbestyrelsen.
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Det viste sig, at der af og til var Uoverensstemmelse
mellem den Bedømmelse Smørret havde faaet ved Bøtte*
udstillingen og de Bemærkninger man fik fra England an*
gaaende Kvaliteten af det samme Smør. For at søge dette
Forhold belyst, kom man en Overgang ind paa at foretage
Holdbarhedsbedømmelser paa den Maade, at Smørret efter
den almindelige Bedømmelse blev hensat nogle Dage og
saa igen bedømt. Herved udfandt man, at en Alder af
10—12 Dage tit var kritisk for visse Smørprøver, idet det
da ret hurtig kunde gaa over fra godt til endog meget
daarligt Smør. Dette Forhold foranledigede den Ændring
i Fællesreglerne, at Smørret ved Bedømmelsen nu skal være
mindst 14 Dage gammelt. Der er ogsaa lavet en ny Para*
graf, der gaar ud paa, at Smørret indtil Bedømmelsen ikke
maatte opbevares ved en Varmegrad under 10° C. Denne
Bestemmelse, der er udmærket for saa vidt, at den bevirker
— naar den overholdes — at Smørret i nogen Maade un*
derkastes en virkelig Holdbarhedsprøve; men det er tidt
og ofte vanskeligt eller umuligt at overholde den, hvorfor
da ogsaa »Dansk Mejeristforening« for sin Part har ved*
taget, at den skulde falde ud.
Der afholdes nu i de forskellige Kredse et forskelligt
Antal Udstillinger aarlig, 6, 8, 9 eller 10. Reglen er, at
der fungerer 9 Dommere, fordelt i 3 Hold. Enkelte Steder
giver hver Dommer sin selvstændige Karakter, og andre
Steder enes hver Hold om en Karakter. I de fleste Kredse
uddeles Præmier og Diplomer til Aarets bedste Trediedel;
men enkelte Kredse uddeler ikke Præmier.
Til Slut skal jeg nævne, at der af og til afholdes mindre
Osteudstillinger sammen med Bøtteudstillingerne. Dette
finder dog ikke Sted i nær saa stor Udstrækning som øn*
skeligt kunde være, da der sikkert kunde læres meget der*
ved. Enkelte Kredse, f. Eks. Aarhus, udstiller dog regel*
mæssig Ost.

Som tidligere berørt ved Omtalen af Mejeriudstillingen
i Kolding i Februar 1894 har Mejeriforeningerne ogsaa
interesseret sig for de saakaldte »Store Mejeriudstillinger«,
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selv om man maa sige, at deres væsentligste Arbejde Ud*
stillingen vedrørende er kommet Bøtteudstillingerne tilgode.
Den første store Udstilling som Samvirksomheden lod af*
holde, var imidlertid den, der afholdtes i Aarhus den 19.
og 20. Marts 1897.
I Juli 1896 udsendtes et Cirkulære, der indeholdt et
Forslag til /Mejeri* og Mejeristforeninger i Jylland om Af*
holdelse af en aarlig Konkurrenceudstilling for Jyllands
bedste Mejerier. Forslaget blev ogsaa tilstillet Foreningen
af jydske Landboforeninger.
Man ønskede, at disse Udstillinger skulde være af hvad
man kalder passende Størrelse — 200, 250 Mejerier — hvorfor
man kun vilde have Deltagelse fra de Mejerier, der havde
klaret sig bedst ved Bøtteudstillingerne. Cirkulæret var
underskrevet af R. Rasmussen, Højrupgaard, paa Bestv*
reisens Vegne.
Noget Samarbejde med Mejeristforeningen og Landbo*
foreningerne kom ikke denne Gang i Stand; men paa Sam*
virksomhedens Delegeretmøde sidst i September blev det
vedtaget, at der skulde afholdes en Udstilling sidst paa
Vinteren 1897.
Det vedtoges efter en hæftig Kamp mellem Aarhus og
Kolding, at Udstillingen skulde holdes i Aarhus, og der
vedtoges » Regler for de samvirkende jydske Mejerifor=
eningers Udstillinger«.
Disse Regler kom til at se saaledes ud:
1. Der afholdes fælles Udstillinger for Jylland; Stedet vælges
mellem de Byer, der betragtes som Hjemsteder for Mejeriforeningerne,
og fastsættes paa Delegeretmøderne.
2. Udstillingerne skal have til Hovedformaal at være Konkurrence?
udstillinger mellem Kredsene og den bedste Del af disses Mejerier, der
har været stadige Deltagere i Bøtteudstillingerne, i et Antal af ca. 50
pCt. af Foreningernes Medlemstal. Dog optages ved Siden deraf i Ud?
stillingernes Plan saadanne Afdelinger, der kan tjene til at gøre Udstil?
lingerne lærerige og give dem Tilslutning.
3. Fællesforeningens Bestyrelse er permanent Udstillingsudvalg.
Desuden tiltræder for hver Udstilling Formanden for den lokale Mejeri?
forening samt en af Bestyrelsen valgt Smørhandler i den By, hvor Ud?
stillingen holdes. — De to sidstnævnte samt det nærmest boende Be?
styrelsesmedlem overtager Ledelsen for Arbejdet ved Udstillingens
Ordning. Fællesforeningens Kasserer er Udstillingens Kasserer.
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4. Omkostningerne til Udstillingens Afholdelse tilvejebringes paa
sædvanlig Maade ved Indtegnings? og Stadepenge samt Adgangspenge
af de besøgende ; hvad der maatte medgaa derudover dækkes af Fælles?
foreningen og de i Konkurrencen deltagende Mejerier med lige Dele hver.
5. I Afdelingen for Konkurrencen uddeles Medailler og Diplomer
til Halvdelen af Udstillerne. — I de øvrige Afdelinger uddeles lignende
Anerkendelser til indtil en Trediedel af Udstillerne.

Udstillingen holdtes i »Den folkelige Forsamlingsbyg*
ning«, og af selve Planen for samme antager jeg at følgende
vil være af Interesse:
§ 1.

Udstillingen ledes af Fællesforeningens Bestyrelse samt Hr. Gaard?
ejer J. Chr. Rasmussen, Lemmer, og Grosserer Baune, Aarhus, med
de to sidstnævnte samt Gaardejer N. Rasmussen, Kankbølle, som
Ordningsudvalg.
§ 2. Udstillingen omfatter:
AFDELING I
Smør, fremstillet i Dritler.
Hold 1 : Salt Smør for den til Konkurrencen anmeldte Del af
Foreningens Mejerier, der for denne Udstilling sættes til 70 pCt.
af Foreningens Mejerier, dog fastholder Udvalget sig Ret til om
fornødent at begrænse dette Tal.
Hold 2 : Vasket og usaltet Smør.
AFDELING II
Smør, afvejet og pakket til Eksport.
Hold 3 : Fersk Smør, pakket i 2 Punds Ruller for Londons
Marked.
Hold 4 : Fersk Smør, pakket i 1 Punds Stykker.
Hold 5 : Alm. salt Smør, pakket i 1 Punds Stykker.

§ 3.

AFDELING III
Ost.
Hold 6 : Ost af aim. centrifugeret Mælk.
Hold 7 : Sødmælks?Ost.
Hold 8 : Ost med Tilsætning af 50 pCt. sød Mælk.
Hold 9 : Ost med Tilsætning af 25 pCt. sød Mælk.
Hold 10: Ost med indtil 25 pCt. sød Mælk eller af haand?
skummet Mælk.
Hold 11 : Andre Ostesorter.
I Hold 2—11 kan deltage alle i jydske Mejeriforeninger værende
Mejerier.
I Afdeling I—III maa en Udstiller kun fremstille 1 Mærke i
samme Hold. 1 Mærke omfatter:
Afdeling I: 1 Drittel, Afdeling II: 2 Kasser og Afdeling III:
2 Oste.
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§ 8.

Bedømmelsen udføres af tre Hold Dommere for salt Smør, eet
Hold for fersk Smør og to Hold for Ost
Som Dommere fungerer:
Hold I: Konsulent J. Nissen Dall, Grosserer A. Kraunsøe,
Randers, Mejeribestyrer Knudsen, Tvingstrup, Konsulent Segelcke,
Konsul Madsen, Aarhus, Mejeribestyrer Esbensen, Juhlsminde.
Konsulent Pedersen, Grosserer Fr. Jensen, Kolding, Mejeribesty*
rer Justesen, Brørup.
Hold II— V: Direktør Rahlff, Esbjerg, Grosserer Hedegaard,
Esbjerg, Gaardejer R. Hansen, Stavnsbjerg.
Hold VI—X: Overassistent Lunde, Ostehandler Jessen, Hor*
sens, Købmand Jens Petersen, Aarhus, Mejeribestyrer Skouenborg,
Hjarup, Ostehandler R. Møller, Aarhus, Mejeribestyrer Mosbjerg,
Støvring.

Udstillingen omfattede 186 Mærker salt Smør, 84 Mær*
ker fersk og pakket Smør og ialt 56 Mærker Ost. Kon*
kurrencen mellem Foreningerne faldt saaledes ud:
Antal Mejerier

Sydjydsk Mejeriforening ...
Thisted Amts do...................
Randers Amts do.................
Ribe Amts do.......................
Midtjydsk do.........................
Viborg Amts do...................
Aarhus Amts do...................
Aalborg Amts do.................
Ringkøbing Amts do...........
Silkeborg og Omegns.........

31
13
15
25
23
20
29
14
18
6

Gennemsnit
10.27

9.97
9.80
9.75
9.74

9.57
9.45
9.45

9.87
9.88

Fra forskellig Side ankedes over, at Udstillingen var
anlagt saaledes, at et enkelt Mejeri kunde udstille Smør i
indtil 5 Hold. Udstillingsudvalget havde ikke tænkt sig,
at nogen vilde benytte sig af dette Forhold; men der var
dog Mejerier, som udstillede Smør i alle 5 Hold. Dette
Forhold gav imidlertid Lejlighed til at konstatere Dom*
mernes Dygtighed, idet man nok maa nævne som et Bevis
paa Bedømmelsens Rigtighed, at et enkelt Mejeri opnaaede
3 Sølvmedailler og 2 Broncemedailler for Smør, og et andet
Hædrende Omtale i 3 forskellige Hold.
Med Hensyn til Kvaliteten af det udstillede Smør, da
var denne en Skuffelse. Gennemsnitskarakteren var lav,
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navnlig under Hensyn til, at man paa Forhaand havde
skaaret den daarligste Fjerdedel fra.
Statskonsulent Dall, der holdt Foredrag om Smørud*
stillingen, benyttede Lejligheden til at lægge Mejerifor*
eningerne paa Sinde, at de kunde gøre et stort Arbejde
for Smørkvalitetens Forbedring ved at tage sig ganske særlig
af den Mælk, som gives Mejerierne at arbejde med.
Angaaende Osteudstillingen udtalte Overassistent Lunde,
at der var en glædelig Fremgang i Produktionen, selv om
det dog ikke kunde nægtes, at der paa flere Omraader
endnu var saare meget at ændre. Det var navnlig de ud*
stillede 25 pCt.s Oste, der tiltrak sig Opmærksomheden,
idet de gennemgaaende var fortrinlige.
I Samvirksomhedens Medlemsblad for 3. September 1897
læses følgende: »Mejeriudstillingen i Kolding, I sidste
Halvdel af September afholdes en Industri* og Landbrugs*
udstilling i Kolding.
Udstillingens Forretningsudvalg,
Borgmester Schiørring og Fabrikanterne A. L. Johansen
og J. A. Hansen, rettede en Henvendelse til Mejeri* og
Mejeristforeningerne i Jylland om at afholde en Mejeri*
udstilling i Forbindelse med Industri* og Landbrugsudstil*
lingen. Mejeristforeningerne afslog Indbydelsen, hvorimod
Mejeriforeningerne ikke mente, at det var forsvarligt at af*
slaa det modtagne Tilbud. Ganske vist havde man ønsket,
at det ikke havde været i det Aar, Foreningen af jydske
Landboforeninger holdt Jubilæumsskue, men det er jo men*
neskeligt ikke at vrage et godt Tilbud, der tilmed giver
en god fremtidig Rettesnor for andre Byer. Der ydes
nemlig Mejeriforeningerne et Tilskud af mindst 350 Kr.,
fri Lokaler, fri Kølerum, Transport til og fra Banegaarden,
Middag til Dommerne og fornøden Assistance under Ud*
stillingen. — Udstillingen holdes i Teatersalen og Slots*
møllen afgiver Kølerum til Opbevaring af Smørret.
Man har valgt til Fremstilling af salt og fersk Smør at
benytte Kasser paa 51 Pd. Netto i Stedet for Dritler, fordi
det giver Mejerierne færre Udgifter, letter Transport og
Opstilling, og endelig fordi det for Publikum præsenterer
en Emballage, der maa antages at have en Fremtid for sig,
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fordi den er billigere, mere bekvem, og frem for alt fordi
den gør det muligt at gennemføre Smørhandel efter be*
stemt Nettovægt.«
Udstillingen blev afholdt efter en lignende Plan som
den forudgaaende Aarhusudstilling, dog udstilledes Smørret
som ovenfor berørt i Kasser, og af økonomiske Hensyn
uddeltes der ikke Medailler. Anerkendelserne bestod af
Diplomer af første, anden eller tredie Klasse. Udstillingen
karakteriseres som vellykket i enhver Henseende. Bedøm*
melsen af Smør viste ganske vist ikke nogen høj Gennem*
snitskarakter ; men det mentes, at Bedømmelsen havde været
særlig stræng. Angaaende Osten udtalte Overassistent
Lunde, at Afdelingen for Ost med Tilsætning af sød Mælk
var den smukkeste han havde set paa en dansk Udstilling.
Besøget var vel nok paa Grund af Tilknytningen mellem
Industri og Landbrug meget stort. Det anslaas første Dag
til ca. 3000 Mennesker.
Dette var den anden og sidste store Udstilling Mejeri*
foreningen afholdt alene. Der havde flere Gange været
Planer oppe om Samarbejde med Landbo* og Mejeristfor*
eningerne, men noget Resultat havde de plejede Forhand*
linger ikke ført til udover det Samarbejde med Mejerist*
foreningerne, der foran er omtalt. Endelig ved den 4. jydske
Mejeriudstilling havde man fundet hinanden, saa denne,
der under Navn af Jubilæumsudstilling afholdtes i Hor*
sens den 29. og 30. Januar 1898, kunde prange med de 3
Organisationers Navne.
Det da indledede Samarbejde er fortsat gennem Aarene,
selv om der til Tider indenfor Mejeriforeningerne har hævet
sig Røster for, at Landboforeningerne nu passende kunde
trække sig tilbage og lade de mere direkte mejeriinteres*
serede — Mejeriforeningerne og Mejeristforeningen — alene
ordne den Sag.
I 1901 vedtog de 3 Organisationer for hele Landet gæl*
dende Fællesregler for Mejeriudstillingerne. Af disse Regler
skal her anføres de almindelige Bestemmelser i den Form,
som er gældende nu:
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a. Ved Anmeldelse af Smør betales mindst 5 Kr. pr. Mærke.
b. Ved Anvendelse af Ost betales mindst 2 Kr. pr. Mærke.
c. Ved Anmeldelse af Redskaber, Maskiner og Præparater betales pr.
Kvadratfod Gulv? og Vægflade 1 Kr.
d. Udstillingerne afholdes provinsvis. Kun Producenter fra vedkom?
mende Provins kan udstille Smør og Ost, hvorimod Redskaber,
Maskiner og Præparater m. m. kan udstilles fra hele Landet.
e. Smør og Ost forlanges indsendt til en bestemt Dag. For sent ind?
komne Mærker bedømmes ikke. Smørret skal ved Bedømmelsen
være mindst 12 Dage gammelt.
f. Ingen Udstiller maa være Dommer.
g. Som Anerkendelser for Smør og Ost uddeles Sølv? og Bronce?
medailler og »Hædrende Omtale«, saaledes at 6 pCt. af de udstil?
lede Mærker i hvert Hold faar Sølvmedaille, 12 pCt. faar Bronce?
médaillé og 32 pCt. faar »Hædrende Omtale«.
Endvidere nævnes Navnene paa de Mejerier, som har modtaget
Talværdien 10 og derover.
h. Udvalgsmedlemmers, og Dommeres Udlæg til Rejsebilletter i Anled?
ning af Udstillinger godtgøres.
i.Det Mejeri, der ved fire paa hinanden følgende Udstillinger tredie
Gang tilkendes Sølvmedaille for Smør, kendes »Værdig til Guld?
médaillé«, og xMejeristen eller Mejersken tildeles en ekstra Æres?
præmie.
k. De Mejerister eller Mejersker, der ved to paa hinanden følgende Ud?
stillinger opnaar Sølvmedaille i samme Hold, tildeles Ærespræmie.
1.Ærespræmier fra private modtages ikke, med mindre Givernes Navne
bliver ubekendt, og Uddelingen sker efter Udvalgets Skøn.
m. Kun de Mejerier, som har deltaget i samtlige Bøtteudstillinger i deres
Kreds i hele det foregaaende Aar, har Ret til at udstille Smør ved de
store Udstillinger.
n. Ostene deles i 6 Hold: a) Sødmælk, b) Halvdelen Sødmælk, c) 25
pCt. Sødmælk, d) 15 pCt. Sødmælk, e) Centrifugeskummet Mælk
og f) Andre Ostesorter.
Kataloger og Bedømmelser trykkes i ensartet Kvartformat og hæftes
for hver Provins i særlige Farver.
Jylland gult, Fyn rødt, Sjælland blaat.

De store Udstillingers Nytte har selvfølgelig mangen
Gang været drøftet; men til Trods for, at man tit har
haft Indtryk af, at deres Modstandere, selv om de maaske
ikke havde de bedste Argumenter, saa dog saa sig i Stand
til at raabe højest, er Udstillingerne gaaet deres støtte Gang
og har været en åarlig tilbagevendende Begivenhed, og i
mange Tilfælde har Udstillingsdagen været en Festdag til
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Opmuntring for de dygtige og til »Optrækning« for de
mindre dygtige eller maaske uheldige. Kun i 1918 afhold*
tes paa Grund af Krigssituationens Vanskeligheder ingen
Udstilling.
Sidstnævnte Forhold betinger imidlertid, at »Den 25.
jydske Mejeriudstilling« falder sammen med »De samvir*
kende jydske Mejeriforeninger«s Jubilæumsaar, hvorfor
Mejeriudstillingen anlægges som en Jubilæums* og Lands*
udstilling, der skal afholdes i Fredericia, og forhaabentlig
kan samle ikke alene det hidtidige Danmark, men ogsaa
de, der mens dette skrives, bor syd for den Streg, som maa
flyttes, før vi har et Danmarkskort, hvor alt Dansk igen
er vort.
Den tredie Form for Smørudstillinger, som vi har her
i Landet, nemlig Forsøgslaboratoriets sammenhængende
Rækker af Smørudstillinger, eller som de nu hedder »lov*
befalede Smørbedømmelser«, har Mejeriforeningerne ikke
beskæftiget sig særlig meget med. At disse Udstillinger
dog har haft nogen Interesse for Foreningerne ses deraf,
at man ved Samvirksomhedens Delegeretmøde 1899 drøf*
tede Spørgsmaalet om, hvorvidt Foreningen skulde kræve
at faa en Repræsentant i Bedømmelsesudvalget. Forhand*
lingerne resulterede i, at man paa Foranledning af For*
manden udtalte Ønsket om, at Spørgsmaalet henstilledes
til Laboratorieudvalgets velvillige Overvejelse.
Selv om Mejeriforeningerne ikke har faaet en Repræ*
sentant i Bedømmelsesudvalget, kan man dog sige, at de
nu har Part i Ledelsen. De for den lovbefalede Smørbe*
dømmelse gældende Regler er nemlig en af Landbrugs*
ministeriet autoriseret Indstilling fra Mejeribrugets Fælles*
organisation.

VOR OSTEPRODUKTION
Af Statskonsulent Hørlyck.

1882 træffer vi det vigtigste Vendepunkt i Mejerihistorie,
idet Centrifugen giver Betingelser for Oprettelsen af
vore mange Andelsmejerier. At de dermed skabte Udvikl
lingsmuligheder for vore Mejeriprodukter i Aarenes Løb
ikke blev udnyttet lige godt, skyldes, at man ved Mejerier*
nes Oprettelse nærmest kun havde Smørrets Forbedring for
Øje, og man undlod derfor enten helt at indrette Mejeriet
til Osteproduktion, eller man affandt sig med denne Side
af Sagen ved at indrette mangelfulde Lokaler til Ostens
Produktion og Lagring.
Ser vi nu tilbage paa den rivende Udvikling i 80erne,
falder det let i Øjnene, at det for Ostens Vedkommende
maatte gaa galt. I Løbet af faa Aar rejstes flere Hundrede
store Mejerier, og med samme Hurtighed maatte der skaffes
Folk til at bestyre Mejerierne, ofte Folk med saa kort Ud*
dannelse, at den egentlige Læretid først kunde siges at
begynde samtidig med Ansættelsen. For disse Folk gjaldt
det først og fremmest om at lave godt Smør, det var her
det første og største Krav blev stillet, og med Osten fik
det saa gaa bedst muligt indtil videre. Hermed skal ikke
rejses nogen Bebrejdelse mod daværende Bestyrere af vore
Mejerier; thi de var i Virkeligheden de første og ivrigste
til at beklage, at Osten ikke var, som den burde, men Van*
skelighederne var nu en Gang saa store, at der maatte gaa
lang Tid hen, før Osten kunde forvinde det Knæk, den
havde faaet. Og Knækket havde den faaet af to Grunde:

1

1. Mangelfuld Kendskab til saavel Produktion som Lagring.
2. Mangelfuld Indretning af Mejerierne.

Hvorledes Osteproduktionens Standpunkt var før 1882,
vil det her føre for vidt at komme nærmere ind paa, kun
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saa meget skal siges, at mange og gode Kræfter havde været
i Bevægelse for at fremhjælpe den, og man kan regne med,
at der var en aarlig Produktion paa ca. 10—15 Mill. kg.
Hovedparten var Ost af haandskummet Mælk, men der
lavedes ogsaa federe Kvaliteter. Der blev hist og her lavet
Ost af fremragende Finhed, uden at man dog kan sige, at
Osteproduktionen i sin Helhed var god. Men den var
betydelig bedre end den blev, da Fællesdriften gennem*
førtes.
Man »vil derfor ogsaa i Faglitteraturen« fra den Tid —
altsaa i 80erne — stadig støde paa Klager over, at Centri*
fugen ødelægger Osten. Prisen gaar stadig nedad, og den
eneste Trøst er, at flere af de Mejerier, som ellers var be*
gyndt at lave Ost, nu sender Mælken hjem til Foder for
derved at forøge Flæskeproduktionen, hvilket man med de
dalende Ostepriser ser sin Fordel ved. 1886 advaredes lige*
frem mod at lave Ost, og det hedder bl. a.: »Brug Mæl*
ken til Kalve, Faar og Svin. Paa et af Landets mest inten*
sive Landbrug forsøges Skummetmælken opfodret paa Ud*
sætterkøer. Vil Mejerierne endelig lave Ost, saa skal de
lave en Ost med megen Kærnemælk og Kommen og sælge
den frisk, det betaler sig bedre at sælge den for 12—15
Øre pr. Pund end en 8—12 Maaneder gammel til 18 Øre,
navnlig naar den gamle Ost er fyldt med Midder.« Tid
efter anden bliver der Overproduktion og heraf følger, at
de daarlige Kvaliteter bliver usælgelige, saa man endog
forsøger at fodre den færdiglavede Ost op paa Svin. Nu
og da hørtes det, at man havde set sig nødsaget til at
nedgrave større eller mindre Partier af en mislykket Vare
i Stedet for at have den liggende med ringe eller ingen
Udsigt til Afsætning og til daglig Ærgrelse. Vallen, som
den Dag i Dag ikke værdsættes til sin Værdi, kunde
man til Tider slet ikke komme af med, og i »Tidsskrift
for Landmænd« omtales det, at mange Mejerier i den vand*
knappe Sommer ønsker at ombytte den med Vand for at
faa noget til at skylle Gulvene med. Altsaa, paa Mejerierne
stod Osteteknikken lavt, Lokalerne var mangelfulde, Centri*
fugen berøvede Skummetmælken mere og mere af Fedt*
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stoffet, Vallen kunde ofte ikke afsættes, maaske mest fordi
man paa Mejerierne ikke var indrettet paa at behandle den
saaledes, at den kunde bevare sin Friskhed, idet den ofte
opbevaredes i underjordiske Beholdere. Og Resultatet bliver
da, at Osteproduktionen næppe nogensinde har haft saa
daarlige Kaar som i 80erne og i første Halvdel af 90erne,
og det bliver de kommende Aar, som maa raade Bod
herpaa.
Man var en Overgang fristet til at tro, at god Oste=
produktion og Fællesdrift ikke lod sig forene, og alt, hvad
der var bleven virket af forskellige — Professor Segelcke,
Fru Hanne Nielsen, Grosserer Busch o. s. v. — paa at
indføre udenlandske Ostemetoder paa hjemlig Grund syn*
tes frugtløst, Præmieopgavers Besvarelse, Forsøg og hvad
andet, der blev gjort, syntes til ingen Nytte, vor Ostepro*
duktion gled saa langt ned og samlede saa ringe Interesse
om sig, som ingen paa Forhaand havde kunnet tænke sig.
Det er derfor ogsaa forstaaeligt, at Vendepunktet maatte
blive vanskeligt, og flere Aars Arbejde paa Forbedring
nærmest syntes resultatløs. Men resultatløs var Arbejdet
ingenlunde. Saa vel det Arbejde, der blev gjort før An*
delsmejeriernes Tid, som det, der blev gjort umiddelbart
efter, har været frugtbringende og støttende for de senere
Aars Arbejde, som ikke mindst at den Grund nu krones
med Held.
Naar vi i Dag staar med en Osteproduktion, som Lan*
det saa nogenlunde kan være bekendt, idet »Vragost« ikke
mere er kendt, i hvert Fald ikke som hele Produktioner,
da Mejerierne gennemgaaende ligger med ret ensartede og
for en Del Mejeriers Vedkommende endog særdeles gode
Produktioner, saa skal det i det efterfølgende være Opgaven
at pege paa, hvad der særligt har været taget i Brug, for
at komme ud af Uføret.
Den store Fejl, vi gjorde ved Opførelsen af vore Meje*
ner, var den, at der paa Grund af manglende Forstaaelse
ikke blev taget Hensyn til Osten. Den skulde som Regel
laves i Skummelokalet og lagres i Rum, hvor man ikke
var Herre over Varme og Kulde, ja ofte var man henvist
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til et Vognskur, et Loft e. 1. Det vil altsaa sige, at Lagringen,
som øver den største Indflydelse paa Ostens Kvalitet, og
som skal være ensartet Aaret igennem og afpasset efter
Ostningens Teknik, her var udenfor al Kontrol og afhæn*
gig af den ydre Lufts Temperatur og Fugtighed med Sving*
ninger fra Sommerens Varme til Vinterens Kulde. Det blev
gennem Aarene for Mejerierne en utaknemmelig Opgave
at udføre det Kunststykke at lave en Ost, som blot nogen*
lunde kunde taale en saadan Kur. En ensartet Produktion
var der næppe nogen, der turde tænke paa. Men i denne
Forbindelse maa det dog ikke glemmes, at man den Gang
ikke saa fuldt som nu forstod, hvilken Forbindelse der er
mellem Teknik og Lagring. Efterhaanden som dette blev
kendt, vaagnede paa Mejerierne Interessen for at adskille
Smør og Ost, saa Osten fik sit eget Produktionslokale,
og der byggedes særligt Lager, hvor man var fuldt Herre
over Temperatur og Fugtighed, og hermed er saa det første
Skridt gjort. Uden at gaa i Enkeltheder med Hensyn til,
hvilke Krav der er bleven stillet navnlig i de senere Aar
til de velindrettede Lagerlokaler skal kun anføres, at Yder*
murene forlanges 80 cm tykke og opført af hel og halv
Stens Mur med en indbyrdes Afstand af 45 cm til Isola*
tion, og forsynet med Ventiler til Luftens Fornyelse. Paa
et saadant Lager vil den ydre Lufts Indflydelse være ringe,
og det bliver let ved Hjælp af kunstig Afkøling og Varme
at holde Temperatur og Fugtighed i Lageret paa rette
Maade, og nu først kan en forstaaende Teknik opnaa Sik*
kerhed i Arbejdet. Det har navnlig i de senere Aar været
kendeligt, hvilken Indflydelse de gode Lagerlokaler har øvet
paa Produktionen. Og der maa siges at være gode Udsig*
ter til, at Mejerierne indenfor en rimelig Tidsfrist vil være
paa Højde med Tidens Krav ogsaa paa det Omraade. Men
ogsaa først til den Tid kan man sige, at vi har rettet den
Fejl, vi begik, da vi byggede vore Mejerier.
Hvad Teknikken angaar, er Sagen ikke saa lige til.
Megen Tid er spildt, og mange Penge er tabt, fordi den
mangelfulde Lagring har gjort Arbejdet usikkert. Men Ar*
bejdet har forøvrigt aldrig hvilet, idet der blandt Mejeri-
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folk al Tid har været Lyst og Trang tilstede til at tage
ethvert Middel i Tjeneste, der kunde tænkes at fremme
Ostningens Teknik. Og det var ikke uden Grund. Man
ser da, at Trangen til Udstillinger begynder at vaagne, idet
et Medlem ønsker, at »Dansk Mejeristforening« skal sætte
sig i Bevægelse for en Udstilling, Han foreslaar, at Osten
skal mærkes med Produktionsdato og indsendes til Udstil*
ling en bestemt Dag. Et Produktionsskema kan da give
vigtige Oplysninger. Vi ser saaledes nu allerede Grundlaget
for de senere Forsøgsostninger. En Udstilling afholdes i
December Maaned i Ringe, hvor der udstilles Skummet*
mælksost over og under 3 Maaneder samt Ost med Til*
sætning af Fedtstof. Der fandtes gode Oste iblandt; men
en Udstiller fik ikke sit Navn offentliggjort, fordi hans
Ost fik Betegnelsen: »Ingen Værdi som Handelsvare«. Saa
vel ved denne Udstilling som ved senere Udstillinger i
1891 i Svendborg og Horsens holdtes Foredrag, og af disse
Foredrag fremgaar, at der nok kan laves god Ost af Skum*
metmælk, men de fleste er dog af daarlig Kvalitet, og i
flere Artikler siges slemme Ting om dem. Udtryk som:
»sortegraa eller graagule, ildelugtende Centrifugemælksoste
med tyk, hullet og skiden Skorpe« bruges, eller »man ser
ofte Ost af halvfed Mælk, der er bleven noget saa mod*
bydeligt og væmmeligt, at der hører stor Overvindelse til
at røre derved end sige nyde deraf med Velbehag«.
Disse Udstillinger er Forløbere for vore velkendte Ud*
stillinger, som gennem mange Aar er holdt i Forbindelse
med vore Bøtteudstillinger og de store provinsielle Udstil*
linger. Ved Bøtteudstillingerne holdes ofte Foredrag tillige
om Ost, men iøvrigt er disse Udstillinger ikke undergaaet
væsentlig Forandringer i Aarenes Løb. Ved de provinsielle
Udstillinger udfyldes en Spørgetavle, som giver Oplysning
af forskellig Art om Produktionen, og mulig har disse
Spørgetavler navnlig tidligere gjort ikke ringe Nytte, da
derved ret værdifulde Oplysninger er spredt mellem samt*
lige Udstillere. Dog har man aldrig helt følt sig tilfreds*
stillet ved denne Form, og en bedre fandt man da ogsaa
i 1896 i de saakaldte »Forsøgsostninger«, hvor det forlan*
8
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ges, at de Oste, som Deltagerne senere ønsker at udstille,
laves paa en bestemt Dag og forsynes med et Garanti*
mærke. Herved opnaas, at alle Deltagere kommer under
mere ens Forhold, og de paa Spørgetavlerne givne Oplys*
ninger er muligt mere vejledende.
I 1901 begyndte man i Randers Amt noget nyt, som
ivrigt flere Gange var foreslaaet som den eneste rette Form
for Bedømmelsen af Ost, uden at man dog havde dristet
sig til at gennemføre den: Lagerbedømmelse af Ost.
Der er jo nemlig altid bleven fremført den i høj
Grad berettigede Anke mod de almindelige Udstillinger
af Ost, at man meget godt selv paa Steder, hvor Hoved*
parten af Ostene er daarlige, kan finde en enkelt god Ost,
som sendes til Udstilling. Den Dom, der gives paa Ud*
stillingen, gælder naturligvis kun den enkelte Ost og siger
ikke noget om, hvorledes Lageret derhjemme paa Mejeriet
er. Og kender man tilstrækkeligt til Forholdene omkring
paa Mejerierne, kan man jo ogsaa nok se, at lige saa rigtig
og vejledende den faldne Dom er for den udstillede Ost,
lige saa vrang og vildledende kan Dommen blive, hvis
man tillige lader den gælde for hele Produktionen, som
ligger hjemme paa Mejeriet. Man kan hertil sige, at saa*
ledes maa man ikke lade Dommen gaa videre, og det er
kun ukyndige, som gør det — men det gøres af mange,
og det er derfor alene af den Grund ønskeligt helt at for*
lade en saadan Bedømmelse. Men der er endnu tillige en
væsentlig Grund: En Dom over den enkelte Ost vil ofte
virke søvndyssende i Stedet for æggende, og med disse
to vægtige Grunde mod sig skulde man synes, at Bedøm*
melsen af den enkelte Ost skulde forlades. Aaret efter, at
Randers Amt var begyndt, gik man da ogsaa i Gang i
Aarhus og Hjørring Amter, og med ca. 70 Mejerier ialt
gennemførtes den aarlige Bedømmelse i 10 Aar.
Bedømmelsen foregik i Juli—August og udførtes af 4
Dommere, der pr. Vogn kørte fra Mejeri til Mejeri og
og efter en grundig Undersøgelse af Lageret gav Karakter
for følgende:
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1. Ensartethed, Pleje, Orden og Renlighed. Der blev givet Karakter
for alle 4, som sammenlagdes og divideredes med 4.
2. Kvalitet Denne Karakter talte dobbelt.
5. Lokalernes Beskaffenhed. Denne Karakter talte ikke.

Disse Karakterer dannede altsaa Grundlaget for Bedøm*
melsen, men for at Dommen kunde virke saa oplysende
som muligt, var det tillige paalagt Dommerne nærmere at
motivere de enkelte Karakterer, og dette blev gjort paa
den Maade, at der gaves en kort og meget sammentrængt
Beskrivelse af Ostelageret i sin Helhed, og heri blev da
baade de gode og daarlige Egenskaber draget frem.
Karakteren for »Lokalernes Beskaffenhed« kan siges at
være betydningsløs for Formaalet. Man tog den alligevel
med, og man haabede herved at kunne paavirke de Meje*
rier, hvor Lokalerne var mangelfulde. Og yderligere maatte
det være oplysende at have den med, naar man betænker,
at der mellem de 70 Deltagere var Mejerier med fuldt
moderne Lagerlokaler, medens andre — især i Begyndelsen
— maatte hjælpe sig med et almindeligt Loft.
Naar Bedømmelsen var endt, blev den trykt og sendt
alle Deltagere samt offentliggjort i »Mælkeritidende«, og
det var paalagt de to bedste Mejerier paa Foden af Bedøm*
melsen at meddele, hvorledes Mejeriets Arbejdsmaade var.
Det siger sig selv, at en saadan Bedømmelse maatte
virke i høj Grad ansporende, thi nu var der ikke Tale om
den enkelte Ost, nu gjaldt det alle. Førhen kunde opnaas
Anerkendelse for en enkelt god Ost, nu maatte alle være
gode, og dette havde da ogsaa tilfølge, at det blev lettere
for Mejeribestyrerne at samle de unges Interesse om Oste*
lageret. Man gik til Arbejdet med større Lyst, og de unge
interesserede sig ikke alene for eget men ogsaa for Naboens
Lager.
Ikke mindre Betydning havde det, at Mejeribestyrerne
fik Lejlighed til at komme ud. Man kan gaa hjemme saa
længe og se paa sit eget, at man ganske uden Grund tror,
det er bedre end alle andres. Da trænger man til at komme
ud og se sig om, og ingen Lejlighed er bedre end den at
være med som Dommer ved en Lagerbedømmelse. Og da
8*
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Dommerhvervet gik paa Omgang, opnaaede alle efterhaan*
den at komme med. Det gav for det første Øvelse i Oste*
bedømmelse, men især gav det rig Lejlighed til Udveks*
ling af Erfaringer, som kunde virke i høj Grad befrugtende.
Enhver tog derfor ogsaa ud med Glæde og kom beriget
hjem.
I de Aar, Lagerbedømmelsen gennemførtes, rettede Ostene
i Jylland sig meget paa de deltagende Mejerier, men der
er en Hage ved alt og saaledes ogsaa her. Det blev efter*
haanden næsten ikke muligt at skaffe Heste og Vogn til
de lange Ture. Man drøftede Spørgsmaalet om at tage Bil,
men man var noget bange for Udgiften, og man enedes
da om, at lade Sagen hvile nogle Aar og saa tage fat igen
senere.
Naar man nu i 1919 gennem Mejerifondets Osteudvalg
søger at gennemføre en Lagerbedømmelse for hele Landet,
saa haaber man ad den Vej at naa langt frem, og det er
heller næppe Tvivl om, at det vil lykkes ogsaa denne Gang
at samle Mejerierne derom; thi den Lyst og Trang, der
altid indenfor Mejeriver denen har været til at naa fremad,
er der i fuldt Maal endnu.
Ogsaa »Forsøgsostningerne« har gennemført en Lager*
bedømmelse efter omtrent samme Regler som her.
Omkring Aarhundredskiftet var man stærkt optaget af
at faa Vallen pasteuriseret, og med Erfaringer fra Smørret
for Øje vilde det være rimeligt at antage, at man ved at
pasteurisere Ostemælken kunde forbedre Osten, ligesom
man havde forbedret Smørret. Men saa meldte det Spørgs*
maal sig: Hvad skal man sætte til den pasteuriserede Oste*
mælk som »Vækker«. Man tænkte nærmest, det skulde
være en paa et Laboratorium lavet Gær. For at faa denne
Sag undersøgt kaldte Etatsraad Chr. Hansen paa eget Ini*
tiativ afdøde Konsulent Wennevold til Danmark, og der
blev af ham udført en lang Række Forsøg paa Wedelis*
borg, Brørup og Gislev Mejerier for at komme til Klarhed
over Spørgsmaalet. Da det imidlertid viste sig, at Kærne*
mælk eller Syre gjorde lige saa god Virkning som Gær,
ønskede Etatsraad Hansen ikke at fortsætte Forsøgene,
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og Spørgsmaalet om Wennevolds Hjemrejse kom til at
ligge for.
Under »Dansk Mejeristforening«s Møde paa Ladelund
i September 1904 udtalte Formanden Ønskeligheden af at
knytte Wennevold til Foreningen som Konsulent i Oste*
lavning, og saaledes blev det. Hans Gerning blev nu ud*
videt, saa han foruden at fortsætte Forsøgene skulde yde
Mejerierne konsulatorisk Hjælp. »Dansk Mejeristforening«
fik hertil en Bevilling af Staten og kom senere i Samar*
bejdç med Mejeriforeningerne herom.
Det varede ikke mange Aar, før man saa vel paa Meje*
rierne som paa Udstillingerne kunde spore Wennevolds
dygtige Arbejde.
Endelig skal nævnes den Oste*Prisstatistik, som »Det
kgl. danske Landhusholdningsselskab« begyndte i 1906, og
som nu bearbejdes af Osteeksport*Udvalgets Kontor. Ikke
fordi en Prisstatistik direkte formaar at forbedre Ostepro*
duktionen, men fordi den indirekte kan faa stor Betydning
for en sund Udvikling.
Vi stod nemlig uden at vide blot tilnærmelsesvis Besked
om de Priser, der betaltes for forskellige Slags Ost. At
spørge sig frem er besværligt, og for den, som sjældent
spørger, er Vanskeligheden med at følge med stor. Man
kan sige, at den, som har Interesse i Salg af Ost, nok
skal sørge for at skaffe sig fornøden Oplysning om Pris.
Men let er det ingenlunde, og selv om der kunde være
Betænkeligheder ved at gennemføre en Statistik for Oste*
priser, som samles fra vidt forskellige Kvaliteter, saa syntes
Trangen dog at være tilstede her som i sin Tid over for
Smør, og Sagen førtes igennem.
Havde man ikke vidst det før, maatte man forbavses
over, hvor mange Slags Ost vi i Aarenes Løb er kommen
til at lave i Danmark. Det vilde være naturligt at samle
sig om enkelte bestemte Typer, men Lysten til at sprede
sig er stor, hvilket med stor Tydelighed fremgaar af de
første Indberetninger fra 1907—08.
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1907.
Salg af Ost af forskellig Slags.
Skummetmælk............. 528 830 Pd.
10
12
14
15
16

pCt.......
- ....
- ....
- ....
- ....

55 501
16 188
18 865
92 053
2 430

17
18
20
25
28
30

pCt.......
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

56142
64 520
83 581
93 562
2 724
848

185 037 -

301 377 -

40
50
60
80

-

.... 15 054
.... 135 340
....
129
....
550

151 073 637 487 Pd. af SødmÆland.
528 830 — af Skummetmælk.

Af de anførte Tal fremgaar med fornøden Tydelighed,
hvor planløst det er, og det bliver derfor af Vigtighed i
de kommende Aar at søge at raade Bod herpaa. Fristelsen
til at lave alle mulige Blandinger ligger nemlig lige for.
Laver et Mejeri en bestemt Slags Ost, som gaar godt, er
det naturligt, at Mejeriet søger at hæve Prisen. Lader dette
sig ikke gøre, ligger Fristelsen nær at opnaa Fordelen ved
at sætte mindre Sødmælk til. Men herved opstaar natur*
ligvis en Fare for al sund Handel, som ingen er tjent med
— mindst Mejerierne, og fra den Side er da ogsaa i Tidens
Løb vist god Forstaaelse, saa vi allerede er kommen et
godt Stykke frem mod bestemte Typer.
Den ret store Fremgang, der i Tidens Løb har været
i Ostens Kvalitet, har naturligvis ikke givet sig Udslag i
Prisen paa den Maade, at denne har været stadig stigende,
idet Tilbud og Efterspørgsel øver langt større Indflydelse.
Vi har nu og da lidt under det, man let vil komme til at
lide under, naar Markedet er lille: Overproduktion med
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stnaa Priser. Vil man undersøge Priserne i Aarene forud
for Krigen, da viser det sig, at Ost af Skummetmælk i
Januar 1910—11 kostede ca. 12 Øre Pundet med Sving*
ninger mellem 10 og 14 Øre i Aarets Løb. 1912 ligger
Prisen helt oppe ved 18, men i Løbet af 1913 falder den,
og Faldet fortsættes gennem 1914 og naar endog helt ned
til 10 Øre. 25 pCt. Osten kostede 1910—11 ca. 25 Øre,
men ogsaa den steg i 1912 til over 30, hvorpaa den gen*
nem 1913—14 faldt omtrent til den gamle Pris. Disse Sving*
ninger er kendt gennem mange Aar, og kun en Eksport
kan fri os for dem.
Under Krigen har Prisen for al Slags Ost været stadig
stigende, indtil Maksimalpriserne blev fastsat.
I 1914 produceredes ialt 31 Mill. Pund til en Værdi af
7,6 Mill. Kr., og heraf var kun 8 Mill. Pund af Skummet*
mælk, til Resten var der sat mer eller mindre Sødmælk.
Der var 602 osteproducerende Mejerier.
Som nævnt har Prisen paa Ost altid været stærk svin*
gende, og Hovedgrunden hertil er naturligvis den, at vi
fortrinsvis er henvist til vort eget lille Marked. Men en
anden og ikke uvæsentlig Grund er den, at Mejerierne
ikke er følsomme nok over for Markedets Svingninger,
idet Prisen paa Skummetmælken staar fast, hvilket er meget
uheldigt for den bedste Udnyttelse af den. Ved den vold*
somme Efterspørgsel under Krigen har Mejerierne dog lært
saa meget, at man ikke kan tænke sig, at Skummetmælken
nogensinde mere kommer til at staa med en fast Pris, men
at Markedets Svingninger vil blive fulgt og Skummetmæl*
kens Pris fastsat f. Eks. maanedsvis herefter. Det vil da til
enhver Tid være muligt for Landmanden at skønne over,
om Hovedparten af den skal fodres op, eller det maaske
er mere fordelagtigt at lave den i Ost. Og tillige faar man
en Regulator, idet Mejerierne paa den Maade bliver føl*
somme, og kunde vi yderligere faa en Eksport, vilde vor
Osteproduktion komme ind i et fast Leje.
Eksport er flere Gange forsøgt og ikke altid uden Held.
°g en ringe Eksport har vi forøvrigt altid haft, navnlig
af Skummetmælksost til Skibsproviantering, men ved Siden
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heraf har man nu og da forsøgt at eksportere, og i 1906—
07 var man optaget af at sende en 20 pCt. Ost til England
navnlig som en Konkurrence til de billigere hollandske Oste.
Dette Forsøg faldt for saa vidt heldigt ud, og en ret regel*
mæssig Eksport fandt i længere Tid Sted, navnlig fra jyd*
ske Mejerier; men herved aflastedes Markedet herhjemme
saa meget, at Prisen steg samtidig med, at Prisen i England
af ukendte Grunde dalede noget, og Følgen heraf blev, at
det betalte sig bedre at sælge Osten herhjemme, og Eks*
porten hørte op efterhaanden. At begynde igen er natur*
ligvis meget vanskeligt og bekosteligt, og uklogt vilde det
være at begynde igen, om man ikke sikrede sig, at et en
Gang erobret Marked kunde holdes.
I 1909 nedsatte »Dansk Mejeristforening« og »De sam*
virkende Forsøgsostninger« et Udvalg, der bl. a. skulde
have den Opgave at søge belyst ved Forsøg, om en Oste*
eksport i det lange Løb kunde være lønnende. Man sam*
lede ca. 150 Mejerier, som vilde staa sammen, og umuligt
er det ikke, at Forsøg paa det Omraade vilde kunne give
værdifulde Oplysninger, men Krigen forstyrrede Arbejdet,
som rimeligvis senere vil blive taget op. Thi en Osteeks*
port i Forbindelse med en vekslende Pris paa Skummet*
mælken er de to Faktorer, der er bestemmende for en
sund Udvikling indenfor vor Osteproduktion.
I Sammenligning med Smørproduktionen er Ostepro*
duktionen kun af ringe Betydning. Den er forøget under
Krigen, men har ellers i mange Aar svinget omkring 30
Mill. Pund aarlig. En ganske ringe Part er udført af Lan*
det; men Hovedparten er spist herhjemme. Da Fællesdriften
gjorde Kvaliteten ringere, end den var forinden, var det
navnlig Ost af Skummetmælk, vi producerede. Ved Siden
deraf har vi aarligt indført nogle faa Mill. Pund federe
Ost fra Udlandet. Men Billedet har i Aarenes Løb for*
andret sig noget, idet Skummetmælksosten stadig har maattet
vige for Ost med en Tilsætning af Sødmælk. I 1905 var
Produktionen 31 Mill. Pund, og heraf var V» Blandingsost.
I 1914 var Produktionen atter 31 Mill. Pund, men nu var
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“ 3 Blandingsost. Den er altsaa bleven mere værdifuld, og
den skal passes bedre og omhyggeligere.
I Fællesdriftens første Dage var Vragost ikke ualmin*
deligt, hele Produktioner maatte undtagelsesvis tilintetgøres,
og en god Vare var sjælden. Da Arbejdet paa Forbedringer
begyndte, og Udstillinger blev afholdt, var det over for
enkelte Oste nødvendigt at bruge Sav, om man vilde se
dem indvendig.
Ser man en fynsk Udstilling i vore Dage, er det ken*
deligt, at der er Præg over den, og Kvaliteten er gennem*
gaaende fin. Paa Sjælland og i Jylland bærer Udstillingerne
vel ikke det samme ensartede Præg, men Kvaliteten er dog
gennemgaaende ret god. I sin Helhed tør man vel nok
sige, at vor Osteproduktion er hævet op af det Uføre,
hvori den var sunken ned, og at de Midler, der har været
brugt hertil, har været de rette. Det er vel nok alles Me*
ning, at et af de bedste Midler har været Ostelagerbedøm*
melser, og bliver denne nu, som det ser ud til, gennemført
for hele Landet, er der gode Udsigter for Fremtiden.

MEJERbDRIFTSSTATISTIK
Af Kontorchef Johs. Kyed.

Mejeri*Driftsstatistik kendtes næppe for 25 Aar
tilbage, hvorfor det maa synes let at udfinde, hvem
der fik Ideen til Paabegyndelsen af dette Arbejde som
Ordet dækker og som nu kendes af enhver Mejerimand.
Det gaar dog her som saa ofte, ingen har særlig Krav paa
at være Grundlægger; Tiden har krævet det, og de mange
— mer eller mindre navnløse — har givet sit Bidrag dertil.
Som Følge heraf bliver Historien om Mejeri*Driftssta*
tistiken mere interessant, særlig for dem, der har haft Lej*
lighed til at følge Andelsmejerierne fra deres Barndom. —
Man husker 80’ernes Mejeribestyrere med Uddannelse fra
1—6 Uger, som Forstander Niels Pedersen, Ladelund, ud*
trykte sig. Hvem vilde forlange, at de skulde have For*
staaelse af Mejeri*Driftsstatistik, d. v. s. Mejeriøkonomi i
Ordets fulde Betydning. Nej, deres Opgave var først og
fremmest at faa Maskinerne til at gaa rundt og saa lave
en Smørkvalitet, der kunde skaffe Landet Ry. Beviset herfor
var Datidens Samtaler Mejerimænd indbyrdes, og Datidens
Maal paa en befaren Mejeribestyrer. Var det ikke hen*
holdsvis: Syren, Smørret og Medaljerne? Økonomien fandt
man Udtryk for een eller to Gange aarlig i det »saakaldte
Overskud«. Var man nu saa heldig at være Andelshaver
i et Mejeri med mange Medaljer og stort Overskud — ja
saa var det højeste naaet — syntes mange — ja de fleste.
Mejeribestyrerne var de første, der blev utilfredse med
nævnte Maalestok, dels fordi Medaljen — sagde man —
ikke altid traf den rette værdige, og dels fordi Overskud
var noget man lavede — næsten efter Behag.
Fra enkelte Mejerier begyndte man derfor i Slutningen
af 80’erne at offentliggøre Regnskaber i Dagblade eller
rdet
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Fagblade (ligesaa finder man en Del Mejeriregnskaber i da*
værende Konsulent B. Bøggilds Bog om Andelsmælkerier).
Udbyttet af saadanne offentliggjorte Regnskaber har
næppe været stort for Læserne, idet Regnskaberne ofte blev
fremsatte i en Form som nedenfor angivet. Man var her
ude af Stand til at udregne Nettoudbyttet pr. Kande Mælk,
idet Regnskabet ikke giver Oplysninger om Beholdningernes
Størrelse ved Halvaarets Begyndelse og Slutning, ej heller
Kassebeholdning ved Halvaarets Begyndelse; endvidere kan
Udregning af Svind, Forbrug, Gennemsnitssmørpris, Ren*
tabilitet af Osteproduktion ikke lade sig udføre.
Andre Mejerier kom med fyldigere Oplysninger, men
det var de færreste.
REGNSKAB FOR N. N. ANDELSMEJERI
fra l.Septbr. 1891 til 3. April 1892.
Indtægt:
Solgt Smør til Grossereren 37 196 Pd.....................................
i mindre Vægt 253 Pd.........................................
Mælk, Smør, Ost og Valle til Interessenterne........... ........
Mælk og Ost til Ikke?Interessenter........................................
Skyllevand...............................................................
Forskelligt....................................................................................
Ialt...
Udgift:
985 275 Pd. nymalket Mælk......................................................
Mælke?, Smør? og Kulkørsel.............
Kul..............................
Mejeristens Løn...........................................................................
Smørtræer....................................................................................
Mejeripræparater m. m................................................................
Udbetalt for skummet Mælk....................................................
Afdrag paa Gæld .....................................................................
Renter af Gæld.........................................................
Udbetalt Overskud til Interessenterne..................................
Kassebeholdning ved Regnskabsaarets Slutning...................
Ialt ..

Kr.

ø.

40 650
265
7 984
2 735
174
40
51851

48
55
25
88
80
06
02

Kr.

0.

36 515
1 783
943
1 333
616
310
350
2 463
260
5 786
1 487
51851

30
98
30
28
00
25
60
90
00
90
51
02

Til ovenstaaende Regnskab bemærkes, at Interessenterne har faaet
Mælken betalt efter Flødeprocent med Topnotering for 28 Pd. Mælk
af Middelgodhed samt faaet 80 pCt. af den leverede Sødmælk tilbage
i Form af skummet Mælk og Kærnemælk til 8/4 Øre pr. Pd. Overskudet
er fordelt mellem Interessenterne med 60 Øre pr. 100 Pd. Mælk.
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Offentliggørelsen af Regnskaber affødte Diskussion og
Kritik, og saglig som denne var, gav den gode Resultater,
hvilket blandt andet ses af Forhandlinger paa Mejeristfor*
eningens Delegeretmøder; man havde her det rette Blik
med Hensyn til Grundlaget for Regnskabssammenligning,
nemlig ensartet Regnskabsføring, hvilket resulterede i, at
»Dansk Mejeristforening« udskrev en Konkurrence om Ud*
kast til Mejeriregnskaber. Prisen tilfaldt (1891) Gaardfæster
H. Blom, Sallinge.
Dette Regnskab søgte man nu at faa Mejerierne til at
benytte.
Ved Mejeristforeningens Delegeretmøde 1892 drøftes
Forslag, fremsat fra Ribe Amtskreds (ligesaa Vejle), om
Forandring i Offentliggørelsen af Mejeriernes Aarsregn*
skaber i »Mælkeritidende«.
Forslaget fra Ribe Amt var i Korthed følgende:
I. Alle Mejeriregnskaber, der offentliggøres i »Mælkeritidende«, skal
affattes ens.
2. Alle Regnskaber offentliggøres med Nr. i Stedet for Navn.
3. Det enkelte Mejeri skal have samme Nr. fra det ene Aar til det andet.
4. Et Udvalg udarbejder et saakaldt Normalskema, som sendes Meje?
rierne til Udfyldning ved Offentliggørelsen af Aarsregnskaber.
5. »Mælkeritidende«s Redaktion modtager Mejeribestyrerens og Revi?
sorernes Attest for Regnskabets Rigtighed.
6. Ingen Aarsregnskaber optages i »Mælkeritidende« uden at være af?
fattet i den ved Normalskemaet fastsatte Form.

Fordelene ved den foreslaaede Ordning angiver For*
slagsstillerne at være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regnskaberne bliver lettere at sammenligne.
Regnskaberne bliver ens affattet fra Aar til andet.
Der vil blive indsendt mange flere Regnskaber.
Regnskaberne bliver mere uskadelige.
Regnskaberne bliver mere oplysende.
Der føres særskilt Regnskab over Osteproduktionen.
Regnskaberne bliver mere paalidelige.
Regnskaberne vil danne et godt statistisk Materiale.
Regnskaberne vil fordre mindre Plads i »Mælkeritidende«.

Ved samme Aars Delegeretmøde oplyses fra Hoved*
bestyrelsen, at man i det forløbne Aar havde beskæftiget
sig meget med Spørgsmaalet om Indsamling af Materiale
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til Mejeristatistik. Resultatet heraf var, at der til Kreds*
formændene var udsendt Skemaer. Disse træffer man senere
i »Mælkeritidende« under Betegnelsen »Dansk Mejerist*
forenings Spørgetavle 1892«.
Af Beretningen, der blev udarbejdet af daværende Meje*
ribestyrer Chr. Korgaard, Hatting, fremgaar, at 141 Meje*
rier havde besvaret de stillede Spørgsmaal, hvilke vare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mejeriets Beliggenhed i Landet.
Alder.
—
Byggesum.
Antal Køer pr. Leverandør.
Leveret Pd. Mælk pr. Leverandør.
Den leverede Mælkemængde pr. Ko.
Mejeriets Størrelse.
Mælkens Fedme.
Betalingsmaaden.
Prisen paa Skummet?, Kærnemælk og Valle.
Syrning.
Ostelavning.
Ventilation og Vandafledning.
Vandforsyning.
Is.
Driftsomkostninger:
a) Kulforbruget.
b) Forbrug af Olje.
c) Lønninger.
d) Smørtræer.
e) Mælkekørsel.
f) Renter og Afdrag.
g) Vedligeholdelse.
h) De samlede indre Driftsudgifter.
Afsluttende Bemærkninger om Driften.
Kontrakten med Mejeribestyreren.
Hvorledes er Lønnen lagt.
Medhjælpere.
Beboelseslejlighed.
Have.
Regnskabets Førelse.

Spørgsmaalene giver et udmærket Billede af »Datidens
Rørelse«, en Blanding af Mejeriteknik og Mejeri*Økonomi,
°g for sidstnævnte er det særlig »Udgiften«, der spiller
Hovedrollen — uden Tvivl af to Grunde — dels fordi
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denne maales i direkte Pengeomsætning, og dels fordi An*
delshavernes Kritik er særlig rettet herpaa; den »ikke*iøjne*
faldende« Økonomi, der gør sig gældende gennem Forbrug
af Pd. Mælk til Pd. Smør eller Ost, Svind, Priser o. s. v.,
er ikke stærkt fremme. Forbrug af Pd. Mælk til Pd. Smør
dækkes under »Mælkens Fedme«, denne er af Forfatteren
paa en slaaende Maade omsat i følgende Udtalelse:
»Interessant er det at lægge Mærke til Forskellen paa Mælkens
Fedme i de forskellige Landsdele. Jylland, som allerede blev bagerst
i Rækken, da Mælkemængden pr. Ko lagdes til Grund, bliver endnu
mere tilbage, naar man tager Smørudbyttet pr. Ko. — Resultatet bliver:

Paa Sjælland.............................
— Fyn....................................
— Lolland.............................
I Østjylland.............................
I Vestjylland.............................
I hele Landet...........................

Pd. Mælk pr. Ko
1892

Pd. Smør pr. Ko
1892

4290
4460
4130
3720
2780
3850

164
165
154
137
100
142

Man har altsaa lige saa meget Smør paa et Mejeri paa Øerne med
500 Køer som paa et vestjydsk med 800 og et østjydsk med 600 Køer.«

Fra anden Side blev der i Slutningen af 80’erne og Be*
gyndelsen af 90’erne gjort et stort Arbejde for at indføre
ensartede Regnskaber paa Mejerierne samt faa disse sam*
menlignede under ens Forhold. Daværende Konsulent B.
Bøggild affattede Regnskabsskemaer til Mejerierne, hvilke
bl. a. blev indført paa de saakaldte Læresteder.
Med Hensyn til Indsamling og Bearbejdning af Mejeri*
regnskaber finder man herom Drøftelse med paafølgende
Vedtagelse heraf den 16. Februar 1892 indenfor Central*
foreningen for Andelsmejerier i Fyns Stift. Regnskaberne
indsamledes af Foreningens Formand, Forpagter Hempel
Syberg, og blev bearbejdede af Konsulent B. Bøggild.
Ialt indkom 9 Regnskaber, hvilke blev sammenstillede
i 6 Tabeller.
Almindelige Oplysninger og Forbrug af
Pd. Mælk til henholdsvis Smør og Ost.
Tabel II: Ind* og Udvejning samt Svind.
Tabel III: Samtlige Indtægter.
Tabel

I:
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Tabel IV: Samtlige Udgifter.
Tabel V: Udgiften pr. Pd. Smør.
Tabel VI: Sammenligning mellem Mælkerierne.

TabebOpstillingen viser, at man er inde paa den rigtige
Vej til en Mejeri*Driftsstatistik, ligesaa vidner de Tabel*
lerne ledsagende Bemærkninger om, at man paa et tidlig
Tidspunkt havde Øje for Aarsagerne til daarlig Økonomi,
men til Trods herfor viser det sig den Dag i Dag at være
»Forsyndelser« i samme Retning som den Gang.
Opmuntrede ved Resultaterne paa Fyn paabegyndtes en
lignende Indsamling af Regnskaber paa Lolland, hvilke
blev bearbejdede af Mejeribestyrer J. Madsen, Midtlollands
Andelsmejeri. Regnskaberne blev sammenstillede paa samme
Maade som omtalt for de fynske.
I Jylland optoges Indsamling og Bearbejdning af Regn*
skaberne i »Sydjydsk Mejeriforening« af Proprietær R.
Rasmussen, Højrupgaard; i »Ribe Amts Mejeriforening«
af Landbrugslærer Jens Johansen, Ladelund, hvis Opstil*
linger giver et mægtigt Bidrag til den senere Mejeri*Drifts*
statistik; derefter følger »Aarhus og Omegns Mejerifor*
ening, hvor Arbejdet udførtes af Gaardejer J. Chr. Rås*
mussen, Lemmer; seneré Midtjydsk, Viborg og Ringkøbing
Mejeriforeninger.
En ivrig Forkæmper for Mejeri*Driftsstatistikens Ud*
videlse er Landbrugslærer Jens Johansen, Ladelund, der
som omtalt bearbejdede Regnskaberne i »Ribe Amts Meje=
riforening«, ligesom han i 1897 overtager Bearbejdelsen af
de fynske Mejeri*Regnskaber (21 ialt), for derigennem at
faa et Sammenlignings*Grundlag mellem de to Kredses
Mejerier.
Samme Aar udtalte Jens Johansen i en Artikel om
»Statistikens Betydning for Landbruget« følgende vedrø*
rende Statistik over Mejerierne:
»Ad privat Vej søger man at danne Statistik over Mejeriernes Drift.
Vi er ikke kommen ret vidt, men det er aabenbart, at der ligger en
opgave af stor Betydning. Da Mejeridriften nu er samlet paa faa Steder,
er det forholdsvis let at faa Statistiken udarbejdet. Men Penge skal der
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dog til. Jeg tænker paa Staten, der tager sig af Regnskaber fra enhver
Sparekasse, om den er nok saa lille. Mon Staten ikke ogsaa kunde
tage sig lidt af Mejeriernes Regnskaber.«

Mejeriforeningerne erholdt paa Finansloven 1897—98
en Bevilling af 4000 Kr. til Mejeri*Driftsstatistik, hvilket
foranledigede et Samarbejde de lokale Mejeriforeninger
imellem, og der dannedes til at administrere nævnte Beløb
et Udvalg, bestaaende af Repræsentanter for »De danske
Mejeriforeninger« og »Det kgl. danske Landhusholdnings*
selskab«.
For »De samvirkende jydske Mejeriforeninger« valgtes
Proprietær Rasmussen, Højrupgaard, og Folketingsmand
Jens Jensen*Sønderup, for »Fyns Mejeriforening« Prop*
rietær Bang, Kalør, og for »Landhusholdningsselskabet«
Konsulent B. Bøggild.
Udvalget konstituerede sig med Proprietær Rasmussen
som Formand, og hvem det overdroges at udarbejde den
første Driftsstatistik*Beretning, hvortil der var indkommen
Regnskaber fra ialt 156 Mejerier i Jylland og paa Fyn.
Arbejdet ved Udarbejdelsen af Mejeri*Driftsstatistiken
blev derefter overdraget Statskonsulent J. Nissen Dall,
Fredericia.
Foruden Hovedberetningen blev der udarbejdet en Spe*
cialberetning for Mejerierne i hver deltagende Mejerifor*
enings*Kreds.
Alle Oplysninger blev samlede og bearbejdede i 7 Ta*
beller i hver Specialberetning:
Tabel I: Aim. statistiske Oplysninger.
Tabel II: Oversigt over Ind*, Udvejning og Svind.
Tabel III: Oversigt over Driftsudgifterne pr. 1000 Pd.
Sødmælk.
Tabel IV: Oversigt over Nettoudbyttet pr. 1000 Pd.
Sødmælk samt Driftsudgifter paa Pd. Smør.
Tabel V: Oversigt over Mælkemængdens Fordeling.
Tabel VI: Oversigt over Renskumning og Renkærning
TabelVII: Oversigt over Ostelavning.

Da Statistiken nærmest opfattedes som havende til Hen*
sigt at belyse det enkelte Mejeris Arbejde ved at sammen*
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stille det med andre — dels Nabomejerier og dels Mejerier
fra andre Egne af Landet — blev de uensartede lokale For*
hold saa vidt muligt holdt ude. Af den Grund blev der ikke
beregnet Mejerierne nogen Indtægt ved Salg af Skummet*
mælk, Kærnemælk og Affald, idet Priserne for disse Varer
ansattes forskelligt for de forskellige Mejerier. Som Følge
af disse og enkelte andre Forhold, er det indlysende, at
Udbyttetallene ikke fremkom som Udtryk for Mælkens
virkelige Handelsværdi, men som nævnt kun angav For*
holdstal Mejerierne indbyrdes.
Foruden at røgte den dirkete Opgave: »Statistik«, gik
Udvalgets Bestræbelser ud paa at lære Mejerierne at af*
fatte Regnskaberne i en saa fyldestgørende Form, at det
enkelte Mejeri herigennem kunne faa mere Økonomi i
Driften, thi det maa erindres, at Aarsagen til at saa faa
Mejerier deltog i Mejeri*Driftsstatistiken, ikke var Mangel
paa god Vilje, men at Regnskaberne blev saa mangelfuld
førte, at de ikke egnede sig til Bearbejdelse. For at bøde
herpaa, vedtog Udvalget i 1899 at give Tilskud til de en*
kelte Kredse til Brug for Lønning af en til Mejerierne ud*
sendt regnskabskyndig Mand, endvidere opmuntrede man
Mejerierne til at indsende fyldige Regnskaber derved, at
der for hvert brugeligt Regnskab betaltes en Præmie af
5 Kroner, ialt blev der af det aarlige Budget 4000 Kr. an*
vendt i forannævnte Øjemed henholdsvis 1200 og 950 Kr.
Arbejdet med Driftsstatistiken vakte Opmærksomhed
indenfor Mejerierne, saaledes at man i 1901 er naaet til et
et betydeligt Antal Regnskaber i Sammenligning med det
første Aar; Udvidelsen var følgende:
1897 blev i »Statistiken« medtaget 156 Regnskaber
1898 195
1899 235
1900 291
1901
355

I Betragtning af, at det udvidede Arbejde kostede Penge,
ansøgte Udvalget om forøget Bevilling paa Finansloven
1901—02, hvilket resulterede i en Forøgelse af Bevillingen
til 6000 Kr. ; imidlertid var dette Beløb dog for lavt, hvorfor
9
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man maatte gaa til Indskrænkninger, og som Følge heraf
blev »Præmien« — 5 Kr. pr. brugeligt Regnskab — strøget,
ligesom Tilskudet til Udsendelse af regnskabskyndige Mænd
blev nedsat til et ringe Beløb.
Med Udgangen af Aaret 1902 sluttes et Afsnit i Mejeri*
Driftsstatistikens Historie, idet dette Arbejde ophørte som
»selvstændig Virksomhed«. Forinden det nye Afsnit paa*
begyndes, vil det være rigtigst kort at opholde sig ved
det første Afsnits Personalhistorie.
Som anført bestod det første Udvalg af d’Herr Kon*
sulent Bøggild, Folketingsmand Jensen*Sønderup, Pro*
prietær Bang, Kalør, og Proprietær Rasmussen, Højrup*
gaard; sidstnævnte som Formand.
I Efteraaret 1898 er, i Stedet for afdøde Proprietær Bang,
Kalør, Forpagter Hempel Syberg indtraadt i Udvalget, hvis
Formand han blev i 1899.
1901 forøgedes Udvalgsmedlemmernes Antal fra 4 til
5, idet de sjællandske Mejeriforeninger anmodede om at
blive repræsenterede i Udvalget ved et Medlem, hvortil
valgtes Hans Jensen, Vemmelev. Samme Aar afløstes
Proprietær Rasmussen, Højrupgaard, af Husejer Carl Han*
sen, Vinde, idet man vedtog, at Udvalget, efter at Sjæl*
land var blevet repræsenteret, skulde bestaa af Formændene
for de tre provinsielle Mejeriforeninger samt en Repræsen*
tant for Landhusholdningsselskabet. Som Følge heraf maatte
Proprietær Rasmussen og Folketingsmand J. Jensen*Søn*
derup udtræde; men Udvalget anmodede imidlertid Jen*
sen*Sønderup om at deltage i fremtidige Møder som sær*
lig indbudt.
Som foran berørt begynder der med Aaret 1903 et nyt
Afsnit i Mejeri*Driftsstatistikens Historie — foranlediget
ved, at Bevillingen paa Finansloven fra Ministeriets Side
forsøgtes nedsat. I denne Forbindelse maa nævnes, at der
foruden nævnte Bevilling tillige var en betydelig Bevilling
paa Finansloven til Udarbejdelse af Smørprisstatistik. Disse
to Bevillinger blev slaaet sammen og samtidig formindskede
til ialt 9000 Kr., hvilket foranledigede, at saavel Mejeri*
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Driftsstatistik som Smørprisstatistik maatte underlægges
et Kontor.
Dette blev oprettet i Fredericia fra 1. August 1903 um
der Statskonsulent Nissen Dalls Ledelse og fik Navnet:
»Kontoret for Mejeristatistik«. Udvalget fastsatte følgende
Arbejdsplan for Kontoret:
a. Vedrørende Smørprisstatistiken var følgende Bestemmelser gældende :
»Kontoret udsender til Mejerierne Smørpris?Spørgekort, hvilke hver
Uge i udfyldt Stand vil være at tilbagesende, hvorefter Kontoret
udarbejder en Smørprisstatistik for hele Landet, hvorefter Kortene
bliver at tilsende de lokale Mejeriforeninger til Brug for Udarbejd
delse af en »lokal« Prisstatistik.
b. For Driftsstatistiken er at iagttage, at der udsendtes Skemaer til alle
Mejerier, og de indkomne Regnskaber samarbejdes i en aarlig Be?
retning.
c. Kontoret skal udføre andre statistiske Arbejder i det Omfang, som
Udvalget bestemte.
d. Kontorets Leder er pligtig til at afholde Foredrag om Statistik samt
vejlede regnskabskyndige Mænd ved Driftsregnskabernes Udarbej?
delse.«

Nævnte Forandring i det Udvalget underlagte Arbejde
medførte Ændring i dets Sammensætning, idet »De sam*
virkende danske Landboforeninger«, der hidtil hayde ud*
ført det største Arbejde med Smørprisstatistik, nødvendigvis
maatte repræsenteres, og samtidig optages i Udvalget en
Repræsentant for »Dansk Mejeristforening«, hvorefter Ud*
valget kom til at bestaa af:
For »Det kgl. danske Landhusholdningsselskab«: En
Repræsentantl).
For »De samvirkende jydske Mejeriforeninger«: Hus*
ejer Carl Hansen, Vinde.
For »Fyns Mejeriforening«: Forpagter Hempel Syberg.
For »De sjællandske Mejeriforeninger«: Gaardejer Hans
Jensen.
For »De samvirkende danske Landboforeninger«: Over*
retssagfører Høgh Guldberg og Gaardejer J. Jensen,
Nordskov.
) Grundet paa Konsulent B. Bøggilds Udnævnelse til Professor ved
Landbohøjskolen havde Landhusholdningsselskabet ønsket at afvente
Udnævnelsen af en ny Konsulent, før Valg fandt Sted.
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For »Dansk Mejeristforening«: Mejeribestyrer Torben
Jensen.
Uden særligt Mandat deltog Folketingsmand Jensen*
Sønderup efter Anmodning stadig i Udvalgets Arbejde.
Udvalgets Formand blev Forpagter Hempel Syberg.
I denne Sammensætning bestod Udvalget indtil April
1908, da det til Ordning af Smørnoteringssagen i 1906
nedsatte og i 1907 fordoblede Fællesudvalg blev ophævet,
og denne Sags Ordning blev underlagt »Statistikudvalget«.
Paa Foranledning heraf blev Udvalgsmedlemmernes
Antal udvidet fra 7 til 9, idet »Dansk Mejeristforening«
fik 2 Repræsentanter imod tidligere 1, og »Danske Meje*
riers Smørmærkeforening« fik 1 Repræsentant. — Udvalget
kom herefter til at bestaa af:

For »Det kgl. danske Landhusholdningsselskab«: Kon*
sulent G. Ellbrecht.
For »De samvirkende danske Mejeriforeninger«: Prop*
rietær J. Petersen x), Aastrupgaard, Gaardejer Jens Jensen,
Nordskov.
For »De samvirkende danske Mejeriforeninger«, For*
pagter Hempel Syberg2), Gaardejer J. P. Møller, Løvel,
Gaardejer H. Jensen, Vemmelev.
For »De danske Mejeriers Smørmærkeforening«: Prop*
rietær A. Nielsen, Svejstrup Ostergaard.
For »Dansk Mejeristforening«: Mejeribestyrer Torben
Jensen, Gislev, Mejeribestyrer J. P. Justesen, Brørup.

Nævnte Sammensætning af Udvalget bestod indtil April
1913, fra hvilket Tidspunkt — efter Forslag fra Udvalget
— paa Foranledning af Dannelsen af »De samvirkende
danske Mejeriforeningers Fællesorganisation«, det blev æn*
dret til at bestaa af 5 Medlemmer, nemlig 3 for Fælles*
organisationen og 2 for »Dansk Mejeristforening«.
Valgte blev for Fællesorganisationen:
’) Valgt i Stedet for Overretssagfører Høgh Guldberg, der afgik som
Medlem i 1907.
2) Blev Udvalgets Formand.
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Forpagter Hempel Syberg (Formand), Proprietær An*
Nielsen, Svejstrup Østergaard, Gaardejer J. P. Møl*
ler, Løvel.
For »Dansk Mejeristforening«:
Mejeribestyrerne J. P. Justesen, Brørup, og Chr. Peter*
sen, Ørbæk.
I Sommeren 1914 afløste Gaardejer N. Porse, Galten,
Proprietær Anders Nielsen, ligesom Bryggeri ej er Ras*
mussen, Indslev, i 191S afløste Forpagter Hempel Syberg x),
sidstnævnte afløstes af Gaardejer J. P. Møller som Formand.
Med Hensyn til Kontorets Ledelse skete der som Følge
af Statskonsulent Nissen Dalls Død, August 1907, den
Forandring, at Landbrugslærer Johs. Kyed (der tidligere
havde været Medhjælper paa Kontoret) overtog dettes
Ledelse, og afgav denne i August 1917 til Kontorchef
Axelsen Dreyer.
Med Hensyn til Statistikarbejdet, da var dette som tid*
ligere anført i de første Aar vanskeligt som Følge af de
mangelfulde Regnskaber, men Nissen Dalls praktiske For*
staaelse af Mejeribruget i Forbindelse med hans personlige
Kendskab med de mange Mejeribestyrelser og særlig Meje*
ribestyrere overvandt mange Vanskeligheder, og fra alle
Sider erkendte man den store Betydning, som hans grund*
læggende Arbejde i de første 10 Aar af Mejeri*Driftssta*
tistikens »Liv« havde, og Beviset herfor er givet derigennem,
at 556 Mejerier deltog i Arbejdet efter nævnte 10 Aars
Forløb.
Foruden »Driftsstatistiken« blev der hvert Aar efter
1903 udarbejdet saavel den ugentlige Smørprisstatistik som
en aarlig Smør*Pris*Beretning.
Smørprisstatistiken saavel som Smørnoteringssagen lagde
stor Beslag paa saavel Udvalget som Kontorets Leder i
Aarene indtil August 1912, hvor Mej eristatistikudvalget
nedsatte et selvstændigt Noteringsudvalg.
Dette i Forbindelse med det intensive Arbejde, der i
de første Aaringer maatte gøres for selve Driftsstatistiken,
ders

) Forpagter Hempel Syberg havde saaledes uafbrudt været Udvalgets
Formand i Tidsrummet 1899—1918.

134

medførte, at Kontoret først senere kunne optage — i Hem
hold til den givne Arbejdsplan — »Andre statistiske Ar*
bejder«. Forinden saadanne paabegyndtes skete der med
selve Driftsstatistiken (1908) en gennemgribende Foran*
dring, idet Materialets Bearbejdelse ændredes til at tage
Sigte paa at resultere i Angivelse af Mælkens virkelige
»Produkt*Værdi«, samtidig med, at der søgtes fremskaffet
en Rentabilitetsberegning for saavel Smør* som Ostepro=
duktion.
Ved denne Forandring tilsigtede man ligeledes at bringe
et større Antal Mejerier ind paa en mere detailleret Regn*
skabsføring for de enkelte Produktionsgrene med Renta*
bilitetsberegninger for Øje.
Af »andre statistiske Arbejder« er bl. a. af Kontoret
udført: »Store og smaa Mejeriers Rentabilitet«, »Mejeri*
ernes Afregningsforhold«, »Mejeriernes Osteproduktion«,
»Mejeriernes Afkølingsforhold«, »Statistik over Bøtteudstil*
linger i 5 Aar«, »Renkærning og Renskumning«, »Forbrug
af Pd. Mælk til Pd. Smør«.
1908 paabegyndtes Udgivelsen af en »Mejerifortegnelse«.
De økonomiske Vilkaar satte ofte en Grænse for Ar*
bejdets Omfang; man var inde paa, at Staten skulde betale,
men dette lod sig kun gøre til en vis Grænse, og denne
blev afstukken med en Bevilling af 10 000 Kr. aarlig. Den
sidst omtalte Ændring af Driftsstatistiken krævede imidlertid
en efter Forholdene betydelig Forøgelse af Udgifterne,
hvorfor man med Betænkeligheder brød den hidtidige
Praksis »Staten betaler« og henvendte sig direkte til Meje*
rierne; 998 af disse gav straks Tilsagn om »direkte Tilskud«,
og derved var to vigtige Formaal naaet: det ene, at Meje*
rierne delvis overtog Bevillingsmyndigheden til »egne
Goder«, og det andet, at man derigennem havde »Fingren
paa Pulsen« med Hensyn til, om Mejerierne værdsatte
Arbejdet, hvilket havde sin store Betydning for Udvalget
og Kontoret; i 1913 var Forholdet dette, at Mejeriernes
Tilskud udgjorde 2A af den samlede Udgift (ca. 30 000
Kr.) til Smørnotering og »Statistik«.
Endnu er der langt frem, før »Statistiken«s Nytte til*
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fulde förstaas af de mange, men Tiderne, der kommer,
vil hurtig bringe Arbejdslysten frem — ogsaa paa dette
Omraade — thi den fulde Nytte af »Statistiken« opnaas
kun gennem et personligt Arbejde med Materialet, og et
saadant bliver først intensivt i en Nedgangsperiode. Man
vil da med Taknemlighed mindes de mange, der hver paa sin
Vis gav Stødet til, at Driftsstatistik*Arbejdet kom i Gang.

DE ENKELTE MEJERIFORENINGER
SYDJYDSK MEJERIFORENING
er den ældste Mejerisammenslutning her i Landet under
den Form, som almindeligt kaldes »lokal Mejeriforening«
og har saaledes ganske naturligt været Forbillede for de
senere Sammenslutninger af samme Art, ikke blot her i
Jylland, men ogsaa i det øvrige Land.
Det første Tilløb til en Mejeriforening fandt Sted alle*
rede 1888, idet der paa Foranledning af daværende Mejeri*
bestyrer i Tavlov H. P. Philipsen, Chr. Christensen, Dons,
R. Rasmussen, Højrupgaard, blev afholdt et Møde den
26. Juni paa Kolding Højskolehjem af Repræsentanter for
20 Andelsmejerier i Kolding* og Fredericia*Egnen. Paa
Mødet vedtoges at oprette en Forening af Andelsmejerier
paa nævnte Egn, og der nedsattes et Udvalg til at udar*
bejde Program for Foreningens Arbejde. I Juli Maaned
samme Aar udsendte dette Udvalg en Rundskrivelse til
samtlige Andelsmejerier i Egnen, hvori nævntes de For*
maal, som tænktes gjort til Genstand for Samarbejde, og
hvoraf her særlig skal nævnes.- Fællesindkøb af Mejeri*
artikler ög Kul, Forsendelse af Smør i Fællesskab, even*
tuelt Indkøb af Foderstoffer, Fællesmærke for Smør og
Antagelse af en Mejerikonsulent.
Tilslutningen fra Mejeriernes Side blev imidlertid for
ringe, saa Sammenslutningen maatte opgives foreløbig. 1891
blev Tanken taget frem igen, idet N. J. Bundsgaard, Kjær*
holm, og R. Rasmussen, Højrupgaard, indbød Repræsen*
tanter fra Koldingegnens Mejerier til Møde i Kolding den
31. Oktober. Efter endnu et forberedende Møde blev For*
eningen stiftet ved et Repræsentantmøde paa Kolding Høj*
skolehjem den 11. December 1891, hvor Lovene vedtoges;
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men den egentlige Stiftelse regnes dog først fra et Repræ*
sentantmøde den 15. Januar 1892. Foreningen begyndte
med 19 Mejerier, alle beliggende i Koldings nærmeste
Opland. Foruden de fleste af de Opgaver, som var taget
op paa den først paatænkte Forenings Program, havde For*
eningen tilføjet fælles og ensartet Regnskabsskema og Bog*
føring for dens Mejerier, Indsamling og Bearbejdelse af
Driftsregnskaber — en Opgave, som i de første Aaringer
lagde en Del Beslag paa Foreningens Interesse, ligesom
man straks tog fat paa Fællesindkøb af Kul og Mejeri*
artikler. Der klagedes over, at Tilslutningen her var tem*
melig ringe, og dette begrundedes med, hvad sikkert ogsaa
er rigtigt, at Fællesindkøbets Bestaaen virkede regulerende
paa Priserne, saa udenforstaaende til Tider kunde have lige
saa stor Fordel som Deltagerne. 1899 paatog 22 af For*
eningens Mejerier sig imidlertid Købepligt for Mejeriartikler
for et Aar ad Gangen, og dette Fællesindkøb fortsattes,
indtil Mejerierne overtog Konstantin*Hansen og Schrø*
ders Maskinfabrik i Kolding.
Der har gennem Foreningen været udført et energisk
Arbejde for Indsamling af opnaaede Smørpriser — et Ar*
bejde, som er fortsat gennem Aarene, indtil Statistikkon*
toret overtog Indsamling af betalte Smørpriser for hele
Landets Vedkommende, og et Arbejde som ikke havde
mindst Betydning de første Aar efter Noteringsforandringen.
Mejeriforeningen paabegyndte 1894 Udstillingen af Smør
i Bøtter i Lighed med de Udstillinger, Mejeristforeningen
allerede tidligere havde paabegyndt.
Foreningen har foranlediget, at der blandt dens Med*
lemmer i 1906 blev oprettet en Mælkebedømmelsesforening,
hvortil straks meldte sig 14 Mejerier som Deltagere.
Ialt har der i Aarenes Løb været indmeldt 68 Mejerier
i Mejeriforeningen; men deraf er Tid efter anden udmeldt
28 Mejerier, som enten er nedlagt eller gaaet over i Nabo*
mejeriforeninger, saa det egentlige Medlemstal er 40.
Bestyrelsen har gennem Aarene bestaaet af følgende
Medlemmer:
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N. J. Bundsgaard, Kjærholm........... fra 1892—1896
Bille, Nedergaard............................... » 1892—1895
R. Rasmussen, Højrupgaard............... siden
1892
Hansen, Pedersborggaard................. fra 1892—1905
J. P. Nielsen, Alminde....................... » 1892—1896
M. Hugger, Ingersholm..................... siden
1895
H. Skjøde, Veerst................................ fra 1896-1902
Munch, Tavlov.................................... » 1896—1902
L. P. Laursen, Brande........................... » 1901—1905
S. Hansen, Balle.................................. » 1901-1916
N. Steffen Sørensen, Bredsten........ » 1902—1905
N. Mosegaard, Gjesten....................... » 1902—1916
Th. Hansen, Tvedsgaard..................... » 1905—1916
Chr. Christensen, Kirkebygaard.... siden
1905
Jørgensen, Rugstedlund..................... fra 1905—1916
P. Esbensen, Vrannerup...................... siden
1916
Chr. Moos, Bastrup..............................
»
1916
K. M. Henriksen, Haastrup................
»
1916
N. Jørgensen, Kjølholdt..
» 1916

Med Undtagelse af de første Par Aar, hvor Proprietær
Bundsgaard var Formand, har Rasmussen, Højrupgaard,
været Foreningens Formand hele Tiden.

VEJLE OMEGNS MEJERIFORENING

Foreningen blev stiftet 8. Juni 1904 og begyndte sin
Virksomhed fra Nytaar 1905. Indtil den Tid var dens
Mejerier for største Parten Medlemmer af sydjydsk Mejeri*
forening.
Foreningen begyndte med et Medlemsantal af 14 og
har i Øjeblikket 37 Mejerier.
Blandt de Opgaver, som Foreningen særlig har arbejdet
paa, skal nævnes: Afholdelse af Bøtteudstillinger, Opret
telse af en Mælkebedømmelsesforening og Indsamling af
Regnskabsmateriale til Driftsstatistiken, ligesom den i nogle
Aar har indsamlet og udarbejdet en lokal Smørprisstatistik
samt udført Forarbejderne til Oprettelsen af »Vejle Omegns
Smøreksportforening«, der begyndte sin Virksomhed i De*
cember 1914. Endvidere har Foreningen efter Statskonsulent
Hørlycks Anvisning medvirket til, at der blev indrettet
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et Anlæg for Syrning af Skummetmælk paa Bredsten An*
delsmejeri.
Følgende har været Medlemmer af Bestyrelsen:
Gaardejer N. Christensen, Holtum........... fra 1904—1905
—
Kr. Jacobsen, Ulkjær.................... » 1905—1907
—
L. P. Laursen, Brande.................... » 1904—1912
—
Johs. Søndergaard, Driken........ » 1912—1917
Proprietær A. Knudsen, Sølundgaard........ siden
1904
Gaardejer P. Mortensen, Højen....................
»
1907
Proprietær P. Pedersen, Christiansdal........ »
1917
Gaardejer J. Chr. Sørensen, Elkjær...........
»
1904
—
N. St. Sørensen, Kjærbølling... »
1904

Sidstnævnte har været Formand hele Tiden med Und*
tagelse af de første to Aar, i hvilket Tidsrum Proprietær A.
Knudsen, Sølundgaard, var Formand.

MIDTJYDSK MEJERIFORENING

Foreningen blev stiftet 11. December 1894 og begyndte
med et Medlemsantal paa 28 Mejerier, men har siden haft
en betydelig Fremgang, saa den nu omfatter 52 Mejerier.
Noteringsforandringen først i November 1894 var jo
den særlige Grund til Oprettelsen af adskillige lokale Meje*
riforeninger, men naar »Midtjydsk Mejeriforening« var
blandt de allerførste, maa Grunden hertil navnlig søges i,
at daværende Førstelærer J. Petersen, Føvling — Formand
for Aastruplund Andelsmejeri — havde lagt sig kraftigt i
Selen for en Sammenslutning af Andelsmejerier, for at disse
derigennem bedre kunde blive i Stand til at varetage Meje*
ribrugets Interesser.
Den 17. August 1894 skrev Petersen den Artikel i
»Mælkeritidende«, som findes gengivet i Skriftets Indled*
og selv om den ikke førte til det ønskede Resultat,
er det dog meget sandsynligt, at den har givet Stødet til,
at 28 af Horsensegnens Mejerier fandt hinanden og dan*
nede »Midtjydsk Mejeriforening«.
Det var navnligt Indsamlingen og Sammenligningen af
opnaaede Smørpriser, der til at begynde med lagde
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Beslag paa Foreningens Interesse, men ret hurtigt toges
ogsaa andre Arbejder op: Bøtteudstillinger, Indsamling og
Bearbejdelse af Mejeriregnskaber, Fællesindkøb af Mejeri*
artikler, Mejeribestyrernes Lønningsforhold og Mælkebe*
dømmelse, ligesom Foreningen ogsaa var stærkt medvir*
kende til Oprettelsen af »Midtjydsk Smøreksportforening«
og en Mælkebehandlingsanstalt i Horsens.
Desværre har Forholdene under Krigen medført, at
Mælkebedømmelsesforeningen har maattet indstille sin Virk*
somhed fra 1. Maj 1918; men der næres godt Haab om
at faa den kaldt til Live igen.
Foreningens Bestyrelse har bestaaet af følgende:
Proprietær J. Petersen, Brædstrup............. siden
1894
Mejeriejer Seligmann, Horsens.................... fra 1894—1897
Lærer J. Rasmussen, Oldrup........................... » 1894—1902
Gaardejer S. Jensen, Egebjerg....................... » 1894—1911
Proprietær Ulriksen, Overby Nedergaard. » 1894—1896
—
Beck, Sønderskovgaard............... » 1896—1898
Gaardejer J. Enemærke, Barrit....................... » 1897—1904
—
Westergaard, Klakring................. » 1898—1908
—
Jørg. Jensen, Klejs......................... » 1902—1904
Møller Bertelsen, Ørnstrup Mølle............... » 1904—1908
Gaardejer Kr. Rasmussen, Skævlunde........ » 1904—1908
—
P. Grimstrup, Hornborg............... » 1906—1908
—
E. Hansen, Hornum..................... » 1906—1908
—
K. Petersen, Hornum................... » 1908—1912
Møller Korgaard, Neder Mølle................... » 1911—1915
Gaardejer A. Christensen, Egebjerg............ siden
1911
—
S. Søndergaard, Tandrup............
»
1912
—
Kr. Rasmussen, Skovlund............
»
1912
—
N. J. Hansen, Fruenshave..........
»
1915

Proprietær J. Petersen, Brædstrup, har været Formand
under hele Perioden.
AARHUS OMEGNS MEJERIFORENING

er stiftet i Begyndelsen af Aaret 1895, og Sammenslutningen
startedes med et Medlemsantal af 20 Mejerier. I Øjeblikket
omfatter Medlemsantallet 86 Mejerier.
Foreningen har gennem Aarene beskæftiget sig med
følgende Opgaver:
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I Januar 1901 rejstes paa Mejeriforeningens Initiativ en
Indkøbsforening omfattende Indkøb af Mejeriartikler. Ind*
købsforeningen bestod af 30 Mejerier, og dens Omsætning
var allerede i det første Aar meget betydelig. Da senere
»De danske Mejeriers Fællesindkøb« var bleven startet, op*
løstes Indkøbsforeningen, idet Mejerierne sluttede sig til
det nye, hele Landet omfattende, Fællesindkøb. I Aaret
1901 blev der indenfor Mejeriforeningen udført et betydeligt
Arbejde for at faa Afregning for Smør efter Nettovægt
anerkendt fra Smørhandlernes Side.
En af de betydeligste Opgaver har været Oprettelse
af et Fællesindkøb af Kul. Allerede i September 1901
behandledes dette Spørgsmaal ved et Repræsentantskabs*
møde, og Sagen er senere stadig bleven forfulgt fra Aar
til Aar. I 1903 var Interessen for Spørgsmaalets Løsning
bleven saa stor, at Mejeriforeningen, i Samarbejde med
Randers og Viborg Amts Mejeriforeninger, samt tillige i
Samarbejde med Slagterierne indenfor Mejeriforeningens
Omraade og i Forstaaelse med »Fællesforeningen af Dan*
marks Brugsforeninger«, startede »Jydsk Andels Kulfor*
retning«, der nogen Tid efter, da Tilslutning til Fore*
tagendet var opnaaet ogsaa fra andre Mejeriforenings
Kredse Landet over, overgik til Selskabet »Dansk Andels
Kulforretning«.
Af andre Opgaver, som Mejeriforeningen har ført frem,
skal endvidere nævnes Oprettelsen af en Mælkebedømmel*
sesforening i Juni 1906, hvilken Forening fremdeles er i
Virksomhed. Ligeledes kan nævnes Oprettelsen af Forsik*
ringsforeningen til Erstatning af Driftstab ved Mund* og
Klovsyge. Denne Forening oprettedes i Oktober 1911, og
omfatter nu enhver Andelshaver indenfor Mejeriforeningens
Kreds. — Et af de Spørgsmaal, der i Foreningens Arbejde
er traadt stærkt i Forgrunden, har været Oprettelsen af en
»Andels Smøreksportforening«. Allerede saa tidligt som
i September 1904 drøftedes Sagen ret indgaaende, uden at
det dog paa dette Tidspunkt lykkedes at realisere Tanken.
I de følgende Aar, op til 1918, har Interessen for en »An*
dels Smøreksportforening«, skønt noget hvilende, dog været

142
til Stede i en udstrakt Grad, og i Sommeren 1918 tog
Mejeriforeningens Bestyrelse paany Sagen op til Behandling
med det Resultat, at der den 28. August 1918 stiftedes et
Selskab, under Navnet »Østjydsk Smøreksportforening«,
der straks begyndte med 24 af Oplandets største og bedste
Mejerier. Sluttelig skal det blot nævnes, at Mejerifor*
eningen i 1903 har udført et betydeligt agiterende Arbejde
for at faa Mejerierne til at gaa ind under Kontrolfyring,
ligesom Foreningen i 1907 har drøftet Muligheden af Op*
rettelse af et Andels*Trykkeri i Aarhus.
Den egentlige Aarsag til Mejeriforeningens Oprettelse
var Smørkracket i 1894, idet Mejerierne da meget rigtigt
skønnede, at det var ønskeligt, ja nødvendigt at slutte sig
sammen, for derigennem med større Styrke at kunne møde
de store Opgaver, der meldte sig, og bringe disse til en
heldig Løsning.
I Bestyrelsen for Mejeriforeningen har til Dato været
indvalgt følgende Mænd:
Vurderingsformand I. C. A. Rasmussen, Lemmer.
Gaardejer Niels Rasmussen, Kankbølle.
Lærer E. Klinge, Aabo.
Gaardejer Rs. Jensen, Gjesing.
Direktør Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard.
Gaardejer J. Th. Petersen.
Proprietær Holst, Helgenæs.
Gaardejer Thøger Rasmussen, Randlev.
—
Mikkel Poulsen, Testrup.
Laust Jacobsen, Nygaarde.
Forstander H. P. Larsen, Malling.
Gaardejer Søren Bruus, Egaa.
—
Hans Hansen, Aalestrup.
—
N. Porse, Galten.
—
Anders Vorgaard, Fillerup.
—
H. Jørgensen, Frøkærgaard.
Proprietær E. Bojsen, Lethenborg.
Gaardejer J. Rasmussen, Gosmer.
—
S. Sørensen, Skibby.
—
Axel Jacobsen, Lystrup.
—
J. Troelsen, Løjenkjær.
—
Holm Gylling, Samsø.
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Foreningen har haft 4 Formænd siden dens Start, nemlig:
Vurderingsformand I. C. A. Rasmussen.
Lærer E. Klinge.
Gaardejer Søren Bruus.
—
N. Porse.

SILKEBORG OG OMEGNS MEJERIFORENING

blev oprettet den 16. Februar 1895 paa et Møde i Silke*
borg, hvor Vedtægter og Virksomhedsplan blev vedtaget.
Der indmeldte sig straks 12 Mejerier som Medlemmer,
dette Tal er stadig steget, og i Øjeblikket har Foreningen
25 Medlemmer.
Formaalet med Foreningens Oprettelse var i første Linie
at tilvejebringe en lokal Smørprisstatistik for derigennem
at bringe Foreningens Medlemmer Kundskab om betalte
Priser, og dette Arbejde blev fortsat, indtil den af Samvirk*
somheden oprettede Smørprisstatistik gjorde det overflødigt.
I Forening med »Midtjydsk Mejeristforening« har For*
eningen afholdt Bøtteudstillinger i Silkeborg. Af andre
Opgaver, som den gennem Aarene har syslet med, kan
nævnes, at den har rejst Bevægelsen for Oprettelsen af
Andelsslagteriet i Silkeborg, ligesom den har medvirket ved
Oprettelsen af Handels* og Landbrugsbanken i Silkeborg.
Følgende har været Bestyrelsesmedlemmer:
Gaardejer Rasmus Laursen, Rustrup, fra 1895—1897 og siden
—
Jens Th. Petersen, Vattrup.................. fra U
— S. Sørensen, Ans........... fra 1895—1896 og siden
—
Anton Rasmussen Høgh, Linaa...........
»
— P. Nørskov Jensen, Mausing........................ fra U
—
Kkistjan Elling, Funder..................... siden
— L. P. Sørensen, Them.. ................................
»
—
Mads Andersen, Sinding............................. fra lé
—
Anton Nielsen, Lemming............................ » IS
—
Niels Munch, Mollerup................................ » IS
—
Jens Jensen, VoeLØstergaard............... siden

Gaardejer R. Laursen var Formand fra 1895 til 1898,
Gaardejer Mads Andersen fra 1898 til 1901, Gaardejer
P. NørskovJensen fra 1901 til 1904, fra hvilket Tidspunkt
Gaardejer S. Sørensen, Ans, har været Foreningens Formand.
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RANDERS AMTS MEJERIFORENING
Aar 1899 den 21. Januar var efter forudgaaet Indbydelse
mødte 40 Repræsentanter for Mejerier i Randers*Egnen.
Mødet aabnedes af Lærer Waaben, Faarup, der oplyste,
at Hensigten var enten at genoplive den gamle hensygnede
Mejeriforening eller faa oprettet en ny. Statskonsulent
Nissen Dall var ved »De samvirkende Mejeriforeninger«s
Foranstaltning til Stede og holdt Foredrag. Han pegede
paa Nytten af Sammenslutning. Smørprisstatistik og Drifts*
statistik var de nærmeste Opgaver.
Efter en ret livlig Forhandling vedtoges det at genop*
rette den gamle Mejeriforening, men Lovene blev først
endelig vedtaget paa et Repræsentantmøde den 15. April
s. A., hvor 23 Mejerier sluttede sig til Foreningen.
I Øjeblikket omfatter den 75 Mejerier, hvoraf 6 er Fæl*
lesmejerier.
Foreningen har altid arbejdet for at højne Interessen
for Mejeribruget omkring i Mejerikredsene, dels ved at
opfordre til at lade afholde Foredrag om aktuelle Emner
og dels ved at være behjælpelig med at skaffe Foredrags*
holdere.
Der er udført et stort Arbejde for at fremme Leveringen
af ren og velafkølet Mælk. I 1907 oprettedes en Mælke*
bedømmelsesforening, som nu har Tilslutning fra 18 Mejerier.
Der har i de første Aaringer indenfor Foreningen været
udført et Arbejde med Indsamling af betalte Smørpriser
og ugentlige Udsendelser af det bearbejdede Materiale til
Foreningens Mejerier.
Mejeriforeningen har hele Tiden samarbejdet med den
lokale Mejeristforening paa adskillige Omraader, men sær*
ligt ved Afholdelsen af Bøtteudstillinger.
. Følgende har været i Bestyrelsen:
Gaardejer N. Boldsen, Floes........................ fra 1899—1903
—
P. Hamborg, S. Vinge.................... » 1899—1900
—
Petersen, Charlottendål................ » 1899—1900
—
A. C. Poulsen, Pindstrup............ » 1899—1903
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Lærer J. Waaben, Faarup............................... » 1899—1900
Gaardejer N. Back Poulsen, 0. Tørslev... siden
1900
—
Kr. Hougaard, Sønderbæk......... fra 1900—1902
—
Thorkildsen, Nimtofte................... » 1900—1903
—
Knud Back, Rønge......................... » 1902—1904
—
A. Glavind, Fousing...................... » 1903—1907
—
J. Grand, Fousing.......................... » 1903—1905
R. Hald, Værum............................. » 1903-1907
—
N. Kr. Jensen, Terp......................... » 1904—1908
—
S. Sørensen........................................... » 1905—1908
—
J. M. Jensen, Nielstrup................... » 1907—1913
Proprietær Scheel, Ny Romgaard............. » 1907—1913
Gaardejer C. J. Bendsen, Ørsted................. siden
1908
—
P. Golmstrup...............................
»
1913
—
Petersen, Auning..................
»
1913
P. Bager, Voldby......................... fra 1915-1917
—
Carl Nielsen, 0. Velling.......... siden
1917

Lærer Waaben var Formand fra 1899—1900, V. Botd*
fra 1900—1903, Knud Bock fra 1903—1904 og siden
1904 Back*Poulsen, 0. Tørring.

sen

HOBRO OG OMEGNS MEJERIFORENING
blev oprettet paa en stiftende Generalforsamling i Hobro
den 15. Marts 1907, væsentligt paa Foranledning af, at der
allerede den Gang var dannet en Afdeling for Hobro og
Omegn af »Dansk Mejeristforening«, der holdt sine Bøtte*
udstillinger i Hobro.
Man mente, ved at oprette en selvstændig Mejerifor*
ening for Egnen, bedre at kunne fremme Samarbejdet mel*
lem Egnens Mejeribestyrere og Mejerierne, saa vel som
mellem Mejerierne indbyrdes i Egnen omkring Hobro.
Foreningen blev oprettet med 12 Andelsmejerier som
Medlemmer, og har nu TI Medlemmer, der ligeledes alle
er Andelsmejerier.
Mejeriforeningen har, foruden at beskæftige sig med
mere almindelige Spørgsmaal Mejeribruget vedrørende, til*
lige afholdt Mælkebedømmelse ved en dertil antaget Mælke*
dommer. Denne Sag har dog ikke fundet saa stor Tilslut*
ning> som man kunde ønske.
10
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Ligeledes har Mejeriforeningen fra dens Oprettelse og
til 1911 foretaget en Præmiering af de Mejerier, der i Aarets
Løb regelmæssigt havde indsendt de ugentlige Indberet*
ninger til Smørprisstatistiken. Naar man i 1911 forlod
denne Præmiering, var det ikke fordi man underkendte
disse Indberetningers Betydning, tværtimod; men Mejeri*
erne havde tilegnet sig den Opfattelse, at det maatte være
en Pligt at foretage disse Indberetninger, og at det vilde
være mere rigtigt at gaa den Vej at paalægge de Mejerier,
der vilde unddrage sig den Pligt, en Bøde.
Endvidere har der været ført en lokal Prisstatistik, der
dog i de senere Aar foreløbig er inddraget.
Der har i Mejeriforeningen været gjort et Arbejde for
at fremme god Malkning og for at højne og vække In*
teresse for dette særdeles vigtige Arbejde, idet der hvert
Aar har været afholdt Præmiemalkning for unge Mennesker
i Alderen fra 9 til 16 Aar, hvor der har været uddelt ca.
400 Kr. aarlig i Præmie. Pengene er tilvejebragt væsentligt
ved frivillige Bidrag fra Egnens Landboforeninger og de
enkelte Mejerier.
Ved disse Præmiemalkninger er der blevet afholdt op*
lysende og belærende Foredrag. Tilslutningen har været
meget stor, ligesom der har kunnet spores god Lyst og
Interesse for Arbejdet. For at gøre Sagen lidt festligt for
de unge, har Præmieuddelingen været foretaget paa Land*
boforeningernes Dyrskue.
Siden 1912 har der indenfor Mejeriforeningen været
oprettet en Forsikringsforening for Driftstab ved Mund*
og Klovsyge med ca. 40000 indtegnede Forsikringsportioner.
Der har dog kun i den forløbne Tid været et Tilfælde af
Mund* og Klovsyge inden for Foreningen, hvor Erstat*
ningen androg ca. 1200 Kr.
Foreningens første Formand var Gaardejer Niels Kr.
Nielsen, Kirketerp pr. Hobro, der trak sig tilbage 1910,
fra hvilket Tidspunkt Gaardejer Henrik Jensen, Grynde*
rupgaard har været Foreningens Formand.
Foruden ovennævnte har følgende været Medlemmer
af Bestyrelsen:
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Gaardejer Kr. Kristiansen, Thorup, Nørager................. fra 1907—1909
Proprietær J. Nielsen, Hannerupgaard, Hobro............... » 1907—1909
Gaardejer Ingvard Poulsen, Ulstrup, Hornum............. » 1907—1910
—
Chr. Ladefoged, Kongshøjgaard, Arden......... siden
1907
—
Mads Jensen, Mejlby, Nørager........................ fra 1909—1913
—
Kr. Bertelsen, Haubrogaard, Haubro........... » 1909—1911
Proprietær A. Wetche, Hvanstrup, Hornum................... siden
1910
Gaardejer P. Andersen, Ulstrup, Hobro......................... »
1911
—
J. Eriksen, Ranum, Ranum.............................. fra 1913—1917
—
Chr. Bystrup, Jelstrup, Haubro....................... » 1917—1919
—
Kr. Vestergaard, Gjøttrup, Farsø................... siden
1919

AALBORG AMTS MEJERIFORENING

Foreningen stiftedes 1. Februar 1902 med 11 Mejerier
som Medlemmer og har nu 82 Mejerier.
Som første Punkt paa sit Program satte Foreningen Ar*
bejdet for at forbedre Mælkens Behandling omkring i
Hjemmene for derigennem at skabe Betingelse for en bedre
Smørkvalitet. Med dette Formaal for Øje blev der af For*
eningen oprettet en Forevisningstald hos Højskoleforstander
S. Frederiksen, Støvring, ligesom det var Hensigten at
denne Stald i nogen Maade skulde tjene som Mønster for
Omlavningen og Indretningen af gamle Stalde.
1915 lykkedes det at faa oprettet en Mælkebedømmel*
sesforening, der omfatter 18 Mejerier.
Endvidere optog Foreningen Arbejdet med Indsamling
og Bearbejdelse af betalte Smørpriser, ligesom den var
meget virksom for Oprettelsen af en Smøreksportforretning
i Aalborg.
Af andre Opgaver, som Foreningen har syslet med, skal
nævnes Fællesindkøb af Kul, og dette har ført til, at »Dansk
Andels Kulforretning« har oprettet en Filial, i Aalborg.
Følgende har i Aarenes Løb været Medlemmer af Be*
styrelsen :
Proprietær C. F. Nielsen, Ny Overvad, Arden............... fra 1902—1904
Gaardejer Kr. Asp, Sønderup, Hjørring............................. » 1902-1907
Proprietær E. Reimuth, Farslevgaard, Svendstrup............ » 1902-1908
Gaardejer Jørgen Poulsen, Røgild, Arentsminde......... » 1902-1916
Lars Skaarup, Haals pr. Vaarst........................... » 1904—1906
10*
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Gaardejer Jens Krogh, Staar, Vester Hassing................... » 1908—1910
—
Chr. Bertelsen, Styrelgaard, Vindblæs.......... » 1908—1912
Proprietær Splid, Poulholm, Blære.................................... » 1906—1910
—
Simon Petersen, Severholm, Sulsted............... » 1910—1916
Gaardejer, Amtsraadsmedlem Kr. Ovesen, Brøndum. ... siden
1912
—
Lars Bøgh, Giver, Aars................................
»
1910
Proprietær Rosdahl, Østre Aslund, Vester Hassing .... »
1916
Gaardejer Severinsen, Bækken, Brovst......................... »
1919
Proprietær Hasselbalk, Vilbaksminde, Brovst.............
»
1916
Jens Lyngberg, Støvring.................................................
»
1909

Foreningen har haft 5 Formænd:
Proprietær C. F. Nielsen fra 1902—1904, Gaardejer Lars
Skaarup fra 1904—1908, Proprietær Splid fra 1908—1910,
Gaardejer Jørgen Poulsen fra 1910—1916 og Gaardejer
Jens Lyngberg siden 1916.
MEJERIFORENINGEN »VENDSYSSEL«
Det første Mejeri i Hjørring Amt, hvor der behandledes
sammenbragt Mælk, blev bygget i Povistrup i Aaret 1886,
og begyndte sin Virksomhed den 15. September under
Navnet Andelsmejeriet »Alfaholm«.
Ideen dertil var vist gennem Familiebekendtskab hentet
fra Aarhusegnen ; men som enhver ny Sag fik Mejeriet dér
ogsaa sine Børnesygdomme, og maatte bortforpagtes, for
først igen mange Aar efter at blive drevet som Andelsmejeri.
1887 byggedes Sindal Andelsmejeri, som vel nok gen*
nem sin første Formand, Forpagter Jungersen paa Sindal
Præstegaard, blev det mest banebrydende her i Amtet.
Sagen blev rejst nærmest for de smaa Gaarde og Hus*
mændene. De store Gaarde holdt sig fornemt tilbage, og
Landboforeningerne stillede sig meget betænkelig over for
hele denne Såg, som pupulært kaldtes »Mælkefeberen«.
Pengeinstituterne stillede sig fuldstændigt afvisende med
Hensyn til Laan. »Alfaholm« fik endelig hos en privat
Mand Laan til høje Renter og privat Kaution.
Sindal Andelsmejeri fik sit Laan i Hjørring Diskonto*
bank, men foruden den solidariske Sikkerhed, maatte to
af Mejeriets mest velhavende Interessenter tillige lade ting*
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læse Hæftelse paa deres Gaarde som yderligere Sikkerhed.
Af det i Bankerne indestaaende Overskud, kunde der i
mange Aar kun faas 1 à IV2 pCt.; men alligevel gav Meje*
rierne hidindtil uanede Indtægter, og en Begejstring som
den, der kom til Orde paa Mejeriernes Generalforsamlinger,
har vist ingen oplevet Mage til før eller senere.
Her oppe paa Egnen var det de unge Mænd, som
bar Sagen frem, og det var ikke noget Særsyn, at det store
Flertal af Bestyrelsesmedlemmerne var Mænd i en Alder
mellem 20 og 30 Aar, saa det er forstaaeligt, naar en Del
af de gamle den Gang rystede lidt paa Hovedet.
Imidlertid skød Andelsmejerierne op som Paddehatte,
og da de større Bøndergaarde og Herregaardene havde
holdt sig tilbage i nogle Aar, dels af Forsigtighed og dels
af politiske Grunde, begyndte der at opstaa Fællesmejerier,
der hurtigt vandt en Del Udbredelse.
Det meste Smør solgtes til at begynde med til Konsul
Clooes, Frederikshavn, og straks blev det Skik, at Meje*
risterne hver Torsdag mødte der for at bedømme Smørret
og høre Konsulens Kritik og Vejledning. Dette var Spiren
til Bøtteudstillingerne her i det nordligste Vendsyssel.
1891 oprettede 14 Mejerier den første Mejeriforening.
Gaardejer Ole Olesen, Teglgaarden, Sindal, blev dens
første Formand, og Mejeribestyrer Pedersen, den Gang
Vangsholm, blev Foreningens Konsulent. Blandt Ting,
som Foreningen tumlede med og satte i Gang, var Fælles*
indkøb af Foderstoffer, Mælkens Afregning, Bogføring paa
Mejerierne; ja det ses endogsaa, at et Fællesmærke for alle
Foreningens Mejerier var stærkt paa Tale. Interessen for
denne Forening tabte sig imidlertid noget i Aarenes Løb,
og der kom først rigtig Plan i Arbejdet i Aaret 1900, da
Mejeriforeningen »Vendsyssel« blev dannet.
Vinteren 1895 oprettedes der en Smøreksportforening
med Hjørring som Midtpunkt og daværende Direktør
Mads Nielsen, Hjørring Amts Andelsssvineslagteri, som
Leder, og Proprietær Jakobsen, Lerbæk, Frederikshavn,
som Formand.
Den 12. Marts 1910 vedtoges det paa Mejeriforeningen
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»Vendsyssel«s Generalforsamling at oprette et Fællesindkøb
af Kul, til Dels med direkte Import for Øje. Jørgensen,
Galtrup, og Jens Pedersen, Glimsholt, valgtes til at fremme
Sagen. Fællesindkøbet vandt stor Tilslutning fra Andels*
mejeriernes Side, samt fra næsten alle Amtets Teglværker,
Andelsslagterierne, de Industridrivende i Hjørring By og
Privatmejerierne. Dens tørste Bestyrelse bestod af: Direktør
Østergaard, Hjørring Amts Andelsslagteri, Gaardejer Jens
Peter Møller, Vraa, Direktør Mulbjerg, Hjørring, Jens
Pedersen, Glimsholt, og Fabrikant Sophus Thomsen,
Hjørring. Fabrikant Thomsen, Hjørring, valgtes til For*
mand, og Jens Petersen, Glimsholt, til Næstformand.
1890 oprettedes, saavidt vides, det første Fællesindkøb
af Foderstoffer her i Landet paa Foranledning af Sindal
Andelsmejeri. Fælksindkøbet havde en efter Tiden meget
stor Omsætning, og gav Stødet til Efterligning i mange
andre Egne af Amtet. Jens Pedersen, Glimsholt, var dets
første Formand.
Disse Foreninger gjorde et stort Arbejde og megen
Nytte indtil »Jydsk Andelsfoderstofforretning« kom, i hvil*
ken saa alle disse lokale Foreninger indmeldte sig.
Følgende har i Aarenes Løb været Medlemmer af Be*
styrelsen :
Proprietær Jørgensen, Galtrup............................ fra 1900—1912
Gaardejer Chr. Ledet, Skotrup............................. » 1900—1911
—
Niels Pedersen, Løgten....................... » 1900—1910
—
Anton Larsen, Kjædegaard................. » 1900—1906
Proprietær G. P. Nielsen, Godthaab................... » 1900—1903
Gaardejer Chr. Huust, Bindslev......................... siden
1903
—
Chr Dam, Vester Hjermitslev............. fra 1906—1910
—
Jens Pedersen, Glimsholdt................. siden
1910
—
Mads Fr. Madsen, Lindum................. fra 1910—1914
—
John. Sørensen, Sønder Harritslev.. siden
1911
Husejer K. Raffn, Hørby.................................... siden
1912
Gaardejer P. Haugaard, Ingstrup.......................
»
1914

Proprietær Jørgensen, Galtrup, var Formand fra Op*
rettelsen indtil 1912, og derefter har Gaardejer Jens Pe*
dersen, Glimsholt, været Formand.
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VIBORG AMTS MEJERIFORENING

Vel nærmest paa Foranledning af Proprietær Hansen,
Marsvinslund, blev Spørgsmaalet om en Sammenslutning
af Mejerierne i Viborg Omegn til Varetagelse af fælles In*
teresser drøftet af nogle Mejeriformænd ved et Møde i
Viborg i Forsommeren 1889. Den 10. August mødtes man
igen for at vedtage Udkast til Vedtægter, og derefter blev
der indvarslet til et nyt Møde, som afholdtes den 24. Au*
gust paa Landmandshotellet i Viborg. Følgende Repræsen*
tanter fra 9 Mejerier var mødt:
Proprietær H. J. Hansen........... Formand for Grundvad Andelsmejeri
—
Rødding
Gaardejer. I. P. Møller...........
—
Mollerup
Lærer Mogensen........................
—
Engvejle
—
— Hestbeeck........................
—
Gj edsted
Boelsmand N. Mortensen ...
—
Thisted
Gaardejer J. M. Sørensen. ...
—
Skals
—
Anders Jensen. ...
—
J. Jensen................. ... Bestyrelsesm. Stoholm
—
Niels Jacobsen ... ... Formand for Levring
-

Udkastet til Vedtægter blev godkendt og vedtaget og
Foreningan blev stiftet under Navn af »Viborg Omegns
Mejeriforening« med H. J. Hansen, Marsvinslund, som
Formand.
Foreningens Formaal var:
a. Ved Fællesindkøb i større Partier af de Varer og Foderstoffer, Meje?
rierne forbruger, at fremskaffe disse i god, sund og uforfalsket Til?
stand og til saa billige Priser som muligt.
b. At støtte de enkelte Mejerier og Mejerisagen paa alle Omraader.
Hvor disses Formaal kan fremmes ved Samarbejde med lignende
Foreninger, skal Samarbejde med disse søges.

Foreningens Arbejde kom nærmest til at bestaa i Fæl*
lesindkøb af Foderstoffer, Mejeripræparater samt nogle Tilløb
i forskellige andre Retninger, som Smørdritler og Kul.
Hansen, Marsvinslund, fratraadte som Formand 1890,
hvorefter Hans Jensen, Sjørslev, var Formand 1892, og
derefter J. P. Møller, Løvel, til Foreningen ophørte at virke
i Begyndelsen af 1894.
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Efter Krisen i Smørhandelen 1894, blev der den 28.
December 1894 paa et Møde i Skive vedtaget at oprette
en Mejeriforening for Viborg Amt. Mødet havde privat
Karakter; men der førtes en interessant Forhandling, i hvil*
ken Mortensen, Stoholm, Carl Hansen, Vinde, Mehlsen
Pedersen, Jebjerg, og J. P. Møller, Løvel deltog, og den
sluttede med, at man nedsatte et Udvalg paa 3 Medlem*
mer til at udarbejde Love, ligesom det vedtoges, at Sagen
skulde søges fremmet hurtigst muligt. Udvalget kom til at
bestaa af Carl Hansen, Vinde, Erik Nielsen, Roslev, og
Mehlsen Pedersen, Jebjerg.
Den 7. Januar stiftedes »Viborg Amts Mejeriforening«
ved et nyt Møde i Skive, hvor Lovene vedtoges. Der ind*
meldte sig straks 17 Mejerier, og Carl Hansen valgtes til
Foreningens Formand og J. P. Møller til Sekretær, medens
den øvrige Bestyrelse kom til at bestaa af Lærer Henne*
berg, Skals, Erik Nielsen, Roslev, og Mehlsen Pedersen,
Jebjerg. Til Revisorer valgtes N. Præst, Hem, og P. Mou*
ritsen, Tapdrup.
Af de Opgaver, der straks laa for, skal nævnes:
1. Bøtteudstillinger, hvorved der straks blev etableret Sam*
arbejde med Mejeriforeningen.
2. Afholdelse af Foredrag i Kredsene.
3. Meddelelse til Mejerierne om de opnaaede Smørpriser.
4. At arbejde hen til at faa samlet og indsendt en trykt
Oversigt over de enkelte Mejeriers Aarsregnskab.
5. At søge at faa Andelsmejeriernes Gæld konverteret, da
denne væsentligst skriver sig fra en Del Aar tilbage,
da man havde højere Rentefod.
Den 22. Januar 1895 indsendte Foreningen sin første Med*
delelse om de opnaaede Smørpriser. I Ugen fra 7.—14.
Januar, da Børsudvalgets Notering var 104, opnaaede:
2 Mejerier......................................
2
......................................
1
—
......................................
4
......................................
1
1
......................................

104
98
97 -r- 1 Pd. Svind
96
93-94
92
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Fra 7 Mejerier indkom ikke Meddelelse om Salget.
Den 27. December 1895 behandledes Spørgsmaalet om
Betimeligheden af at foreslaa en jydsk Smørnotering. Det
vedtoges at henvise Spørgsmaalet til »De samvirkende jyd*
ske Mejeriforeninger«.
1897 var Foreningen særlig optaget af at støtte Arbejdet for
Oprettelse af Kontrolforeninger i Kredsen, og 1898 var det
Oprettelsen af en Smørsalgsforening, der fangede Interessen.
I 1890 blev det vedtaget at uddele en Driftsregnskabs*
bog til alle Medlemmer i Foreninger, mod at de lovede
at indsende Mejeriets Driftsregnskab.
1901 var man stærkt optaget af at vække Opmærksom*
heden for Mælkens Forbedring. I den Anledning opfor*
dredes Mejerierne til at vælge nogle Mænd i Kredsen til
skiftevis at møde paa Mejeriet for at bedømme Mælken.
Denne Fremgangsmaade vandt en Del Tilslutning, men
afløstes af den i 1906 oprettede Mælkebedømmelsesforening
for »Viborg Amts Mejeriforening«.
Afregningsmaaden paa Mejerierne blev i 1898 taget frem
til Overvejelse, og Statskonsulent Niels Pedersen foreholdt
det urigtige i fremdeles at benytte Konstant 2, nu da de
gamle B. & W. Centrifuger saa at sige ikke mere benyttedes.
Flere Gange er der gjort Tilløb til at faa et Fællesind*
køb af Kul sat i Gang. I 1910 tog man Sagen frem paany
og den 16. Avgust vedtog Bestyrelsen at indbyde Bestyrel*
serne for »Randers Amts Mejeriforening«, »Aarhus Amts
Mejeriforening« samt »Silkeborg Omegns Mejeriforening«
til sammen med Bestyrelsen for »Viborg Amts Mejerifor*
ening« at afholde et Møde i Silkeborg den 30. August.
Paa dette Møde blev det vedtaget, at Bestyrelserne, hver
i sin Kreds, skulde arbejde for en Sammenslutning om
Fællesindkøb af Kul samt søge Oplysning om forskellige
Forhold vedrørende Kulhandelen. Hermed var det første
Pioner*Arbejde lagt til den endelige Start af Fællesindkøb
af Kul, der begyndte i 1913.
I 1912 oprettede Foreningen en Forsikringsforening til
Erstatning mod Driftstab ved Mund* og Klovsyge.
Følgende har i Aarenes Løb været Medlemmer af Be*
styrelsen :
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Gaardejer Carl Hansen, Vinde (senere Redaktør af Skive Folke?
blad), var Foreningens Formand fra dens Stiftelse til 1903.
Gaardejer J. P. Møller, Løvel, var Sekretær og Kasserer fra For?
eningens Stiftelse til 1903, hvorefter han valgtes til Formand.
Gaardejer Erik Nielsen, Roslev......................... fra 1894—1899
—
Mehlsen Pedersen, Jebjerg............... » 1894—1899
Lærer U. Henneberg, Skals................................. » 1894—1896
Sognefoged P. Mouritsen, Tapdrup................... » 1896—1898
Gaardejer N. Moutsten Sørensen, Knudby ... » 1898—1908
—
N. Chr. Præst, Hem.............................. » 1899—1903
—
P. Nielsen, Vejby.................................. » 1899—1903
—
N. Sørensen, Nørre Tulstrup............. » 1903—1904
—
Niels Petersen, Roslev........................ » 1903—1911
—
Søren Larsen, Vejby.............................. » 1903—1913
—
L. Broberg, Sjørslev................................ » 1904—1909
—
Anders Hansen, Tapdrup..................... » 1900—1913
—
Fr. Nielsen, Fly..................................... siden
1910
—
Jens Mortensen, Tøndering................ fra 1911—1919
—
Jens Jensen, Lihmegaard...................... siden
1913
—
Jens Chr. Jensen, Sjørup.....................
»
1913
—
M. Sund, Lund, Skive.............................
»
1919

THISTED AMTS MEJERIFORENING

blev stiftet paa et Møde i Thisted den 3. Januar 1895 og
har nu Tilslutning fra 34 Mejerier, hvoraf et Fællesmejeri.
Ligesom i andre Foreninger var det særligt de opnaaede
Priser for Smør, der optog Hovedparten af Interessen i For*
eningens første Tid, og derfor udførtes der fra Foreningens
Side et ret betydeligt Arbejde med ugentlig at indsamle,
bearbejde og igen udsende Oplysninger om opnaaede Pri*
ser. Sammen med Prisspørgsmaalet optoges Interessen tillige
af Kvalitetsspørgsmaalet, og Foreningen kom straks i Sam*
arbejde med den lokale Forening af »Dansk Mejeristfor*
ening« om Bøtteudstillingerne; et Samarbejde, der stedse
har været fortsat i bedste Forstaaelse.
Foreningen har oprettet en Mælkebedømmelsesforening,
der nu tæller 14 Mejerier som Medlemmer. Endvidere har
den oprettet en Forening til Forsikring for Tab fremkom*
men ved Mund* og Klovsyge blandt Besætningerne; denne
Forening omfatter ca. 7000 Medlemmer.
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Følgende har været i Bestyrelsen:
Inspektør Joh. Leegaard, Rosvang................. . fra 1895—1909
Lærer Hansen, Kaastrup........................................ » 1895—1896
Gaardejer J. Overgaard, Faartofte....................... » 1895—1896
Mejeriejer Nielsen, Barslev.................................. » 1595—1897
—
Jensen, Hørdum.................................. » 1895—1897
Gaardejer Kr. Knop, Mors.................................... » 1896—1900
Proprietær Jacobsen, Rolighed ............................. » 1896—1902
...’................... » 1903-1916
Gaardejer, Folketingsm., Frøkjær, Gaardhusmølle » 1897—1903
—
P. Støvlbæk, Hvidbjerg....................... » 1900—1902
Proprietær Pedersen, Bodumbisgaard .............. » 1900—1902
—
Faddersbøl, Broager......................... » 1902—1903
Gaardejer J. Dam, Elsøe......... ................................ » 1902—1916
Proprietær Overgaard, Hvidbjerg....................... » 1902—1910
Gaardejer C. Dalgaard, Galtrup ......................... » 1903—1917
J. Kirk, Hundborg............................... » 1909-1916
—
Jens Vuust, Kjettrup............................. » 1910—1912
—
Lauritz Larsen, Hvidbjerg.................. siden
1912
—
H. Futtrup, Kørby................................... »
1916
—
B. Nielsen, Hønbjerg........................... fra 1916—1917
—
Hvelplund, Aldershvile........................ » 1916—1917
—
Poul Kragsgaard, Frøstrup................ siden
1917
—
Jens Lundsby, Lødderup.....................
»
1917
—
J. P. Nørgaard, Landbolyst...................
»
1917

Foreningen har ialt haft fire Formænd:
Inspektør Leegaard, Rosvang............................. fra 1895—1909
Proprietær Jacobsen, Rolighed........................... » 1909—1916
Gaardejer C. Dalgaard, Galtrup......................... » 1916—1917
—
J. P. Nørgaard, Landbolyst............... siden
1917

RINGKØBING AMTS MEJERIFORENING

Ifølge Indbydelse fra N. C. Møller, Aadum Mølle, der
var bleven valgt som Repræsent for Ringkøbing Amt paa
Mejerimødet i Aarhus den 8. December 1894, blev der den
27. December s. A. afholdt et Møde i Ringkøbing af 47
Mejeriformænd.
Indbyderen omtalte den Forvirring, der var kommen i
Smørhandelen ved, at Smørhandlerne havde opsagt Kom
trakterne med Mejerierne, og at der derfor var al Grund
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til for disse at slutte sig sammen i en Forening for der*
igennem at varetage Mejeriernes Tarv paa bedste Maade.
Der blev fremlagt Udkast til Love, der blev vedtaget, og
37 Mejerier indmeldte sig straks i Foreningen, der nu staar
med et Medlemsantal af 105 Mejerier.
Ogsaa her var det Indsamling og Sammenligning af de
opnaaede Priser, som i Begyndelsen lagde stærkt Beslag
paa Foreningens Opmærksomhed, men ret snart kom ogsaa
Indsamling og Bearbejdning af Mejeriregnskaber og Del*
tagelse i Bøtteudstillinger med i Arbejdet. Foruden de her
nævnte Arbejder, har Foreningen i Aarenes Løb beskæf*
tiget sig med en Mængde Sager, saasom: Fællesindkøb af
Mejeriartikler og af Kul, Ulykkesforsikring, Forsikring for
Tab ved Mund* og Klovsyge, Oksebremsens Udryddelse,
Krigsforsikring, Lønningsforhold paa Mejerierne baade for
Bestyrere og Medhjælpere og Oprettelse af Mælkebehand*
lingsforeninger.
Der er dog næppe nogen Sag, som har optaget For*
eningen mere gennem Aarene end Arbejdet for bedre Mælk.
Paa et Repræsentantmøde i Ringkøbing den 3. Juli 1897
anbefalede Mejerikonsulent Pedersen, Struer, at Bestyr el*
sesmedlemmerne skulde møde skiftevis paa Mejerierne en
Gang om Ugen for at bistaa Mejeribestyrerne ved Hjem*
sendeisen af den daarlige Mælk, og da »Det kgl. danske
Landhusholdningsselskab« Aaret efter rettede en Opfordring
til Mejeriforeningen om Tilsyn med Mælkens Produktion
og Behandling indenfor Mejerikredsene, gav denne Hen*
vendelse Anledning til en Forhandling om bedre Mælk til
Mejerierne paa Repræsentantmødet i Ringkøbing den 11.
Februar 1898. Forhandlingen resulterede i, at der blev
nedsat et Udvalg, der sammen med Bestyrelsen skulde gøre
Mejerierne Forslag om Forbedring af Mælkens Kvalitet.
Udvalget udsendte en Rundskrivelse, omhandlende Be*
handling af Mælken i Hjemmet, og i denne blev der end*
videre spurgt: »om Mejerierne ønsker at antage en kvali*
ficeret Mand til at rejse rundt for at efterse Mælken og i
det hele hjælpe til, at denne kommer i bedre Stand til
Mejerierne«. Dette gav Stødet til, at mange Mejerier
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indenfor Amtet fik indført Mælkebedømmelse, udført ved
lokale Dommere; og da der derigennem sporedes Fremgang
i Mælkens Kvalitet, blev Mejeriforeningens Bestyrelse ved
et Repræsentantmøde i Ringkøbing den 5. Februar 1902
af P. Kr. Jakobsen, Formand for Skern Andelsmejeri, op*
fordret til et antage en kvalificeret Mand til 1 a 2 Gange
om Maaneden at rejse rundt til Mejerierne for at foretage
Bedømmelse af Mælken. Inden Udgangen af Marts s. A.
var der indmeldt 19 Mejerier i denne Landets første Mælke*
bedømmelsesforening, og Vedtægterne for samme blev ved*
taget den 3. April 1902. Endnu inden Foreningen fik be*
gyndt sin Virksomhed den 1. Maj, var der indmeldt ialt
22 Mejerier, og det følgende Aar blev der en yderligere
Tilgang paa 8 Mejerier.
Foreningen har siden været jævnt voksende, saaledes at
den nu omfatter 50 Mejerier indenfor Amtet; og ikke faa
af disse Mejerier har lagt Bedømmelsen til Grund for en
mindre Kvalitetsbetaling af Mælken.
Der er ved Foreningens aarlige Møder blevet afholdt
44 Foredrag om forskellige Emner.
Bestyrelsen har bestaaet af nedennævnte:
Fabrikant N. Willemoes, SkjærumMølle, Vemb............... fra 1894—1897
Gaardejer P. Chr. Pedersen,Ryesminde, Videbæk............ » 1894—1896
»1903—1907
—
N. Ebbesen, Lem................................................. » 1894—1897
Lærer L. Mikkelsen/Tønning, Hammerum....................... siden
1894
Møller N. Bendtsen, Naur, nu Holstebro.......................
»
1896
Lærer Smedegaard, Busk, Hammerum.............................. fra 1897—1899
Gaardejer Eskild Toft, Hee................................................ » 1897—1913
—
Søren Lambæk, Lem............................................ » 1899—1911
—
Jens Bildbjerg, Sædding,Skjern......................... » 1907—1909
—
N. Chr. Mortensen, Skjern............................... siden
1909
—
A. Andersen, Ulfsund..........................................
»
1911
—
N. Chr. Hedegaard, Vinding, Holstebro ....
»
1913

Fabrikant Villemoes var Formand fra 1894 til 1897,
hvorefter N. C. Møller blev Formand til 1903, hvilket
Aar Formandsposten overtoges af Niels Bendtsen.

158
RIBE AMTS MEJERIFORENING
I 1894 var der megen Røre i mejeriinteresserede Kredse
her i Landet. Smørproduktionen var vel i stadig og stærk
Stigen, men Smørprisen var i Modsætning hertil bestandig
dalende. I Sommeren 1894 var Smørprisen lavere end no*
gensinde tidligere, saa lav, at Aaret fra November 1893
til November 1894 udviste en Gennemsnitspris af 85 Øre
pr. Pd. Man mistænkte Grossererne, der var i Flertal i
Smørnoteringsudvalget, for at den ugentlige Topnotering
for Smør ansattes vigende i Forhold til den Pris, der be*
taltes for Smørret i England, hvad der atter medførte, at
en uforholdsmæssig stor Del af de indkomne Penge, som
Fortjeneste ved Smørhandelen, gik i Grosserernes Lommer.
At komme dette for Landbrugets Økonomi uheldige
Forhold til Livs, var ikke let for den enkelte Landmand
eller den enkelte Mejeribestyrelse. Der kom derfor i 1894
en stærk Bevægelse op for, at Andelsmejerierne skulde
slutte sig sammen, og »Ribe Amts Mejeriforening« blev
da dannet noget tidligere end en hel Del Mejeriforeninger
Landet over, der ligeledes oprettedes i 1894.
Paa Initiativ af Forstander Niels Pedersrn, Ladelund,
blev Mejeribestyrelserne for Mejerierne i Ribe Amt ind*
varslet til Møde i Esbjerg den 7. Juni, hvor man vedtog
Love og valgte Bestyrelse.
Foreningen begyndte med 48 og har nu 63 Mejerier
som Medlemmer.
Dens Arbejdsplan tog særlig Sigte paa en Højnelse af
Mejeribrugets Rentabilitet. Smørret maa være af bedste
Kvalitet og betales med den højst mulige Pris, og Meje*
riernes Driftsudgifter maa være saa lave som muligt, na*
turligvis uden at Mejeriets forsvarlige Drift lider derunder.
Der kom straks et Samårbejde i Gang med den lokale
Afdeling af »Dansk Mejeristforening« om Bøtteudstillin*
gerne, og dette Samarbejde har været fortsat stadig siden.
Endvidere tog den nyoprettede Forening straks fat paa at
indsamle og bearbejde de opnaaede Smørpriser, ligesom
den tog fat paa Indsamling og Bearbejdelse af Mejeriernes
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Driftsregnskab, endog med en saadan Energi, at den i 1898
udsendte en regnskabskyndig Mand til Mejerierne for at
indsamle Regnskaberne.
1897 blev Spørgsmaalet om Mælkens rette Behandling
i Hjemmet aktuelt, paa Grund af engelske Ekskursions*
deltageres Angreb paa Forholdene vedrørende Mælkens
Produktion i Danmark; en enkelt af dem havde taget Fejl,
oplystes det senere, og antaget Ajlepumpen for Vandpum*
pen. Bestræbelserne resulterede i, at der i 1905 blev oprettet
en Mælkebedømmelsesforening for Ribe Amt, og at en Del
af de i denne deltagende Mejerier indførte Kvalitetsbetaling
for Mælken.
Af andre Opgaver, som Foreningen har beskæftiget sig
med i Aarenes Løb skal nævnes: Malkesagen, Kvalitets*
betaling for Smør, Fællesindkøb af Mejeriartikler og af Kul,
Mej eribestyrernes Lønningsforhold, Afregningsforholdene
paa Mejerierne, Forsikring for Driftstab ved Mund* og
Klovsyge og Fremskaffelse af den nødvendige Supplerings*
mælk til Amtets Byer under Krigsperioden.
Bestyrelsen har bestaaet af:
Forstander Niels Pedersen, Ladelund................. fra 1894—1910
Fabrikant Joh. Lauridsen, Vejen........................... » 1894—1905
Møller Thue Hansen, Lydum Mølle................... » 1894—1900
Lærer Kristensen, Skovlund................................. » 1894—1915
Gaardejer Jørgen Jørgensen, Mosevraa........... » 1894—1897
—
Lars Mose, Aarre.................................. » 1897—1914
Lærer Hansen Pedersen, Lunde........................... » 1900—1914
Gaardejer S. J. Sørensen, Hulvad......................... » 1905—1915
—
N. A. Nielsen, Billumtorp................... » 1910—1918
—K. M. Kristensen, Tistrup................... siden
1914
—
Ludvig Elbæk Jessen, Sønderager...
»
1914
Forstander Overgaard, Ladelund.......................
»
1915
Gaardejer R. Rasmussen, Skovlund.........................
»
1915
—
Jens S. Jensen, Sædding.......................
»
1918

Forstander Niels Pedersen var Formand hele det Tids«
rum, han var Medlem af Bestyrelsen, herefter var Gaard«
ejer S. J. Sørensen Formand fra 1910—1915 og Forstander
Overgaard siden 1915.

MEJERIFORENINGEN FOR NORDSLESVIG
Ved Foreningens Mejerikonsulent, Joh. Jensen, Rødekro.

den danske Del af Slesvig i 1864 med Vold blev
skilt fra Moderlandet, havde den nationale Væk*
kelse, som begyndte i Trediverne og rigtig kom til Udfol*
delse efter Skamlingsbankemødet og Rødding Højskoles
Oprettelse i 1844, allerede gjort, at der i folkelig Henseende
var knyttet stærke, ja ubrydelige, Baand mellem det gamle
Kronland og Moderlandet.
Anderledes paa det økonomiske Omraade! Alle de
Baand, der de sidste 30—40 Aar har knyttet de danske
Landbrugere sammen i deres Organisationer og Andels*
foretagender, kendtes den Gang lige saa lidt i Kongeriget
som i Slesvig, saa i den Henseende var der intet Bindeled
mellem de adskilte udover de Forbindelser, de til Dels
lige Produktions* og Handelforhold havde udvirkede.
Naar de nordslesvigske Landmænds økonomiske Sam*
menslutninger alligevel i saa høj Grad er kommen til at
ligne de kongerigske, skyldes det uden Tvivl det Samhørig*
hedsforhold, der knyttede dem sammem med de danske
som Folk, i Forbindelse med den uomstødelige Kendsger*
gerning, at det danske Landbrug efter 1864 og efter Dal*
gas Motto: »Hvad udad tabtes, skal indad vindes«, ar*
bejdede sig op til en førende Stilling i Verden, saa det
ikke blot blev en folkelig Hengivelse for de nordslesvigske
Landmænd at staa i Lære hos de kongerigske, men det
blev samtidig til økonomisk Fordel for dem; noget, som i
det lange Løb har haft afgørende Betydning, og derfor
heller ikke maa undervurderes.
Det nordslesvigske Land* og Mejeribrug var i 1864 ikke
nævneværdig forskelligt fra det danske. Paa Østkysten og
a

D
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Als havde man ved Siden af en udstrakt Korndyrkning
det mest fremskredne« Mejeribrug, medens man paa Vest*
kysten og Højderyggen lagde Hovedvægten paa Opdrættet
og Studesalget, ganske som i det øvrige Jylland.
Mælkeribruget stod, takket være vort nære Nabofor*
hold til Holsten, hvorfra Datidens Fremskridt paa Mejeri*
brugets Omraade kom, paa et ret højt Stade. Det var jo
Bøttesystemet, eller som det ogsaa kaldtes, det holstenske
Mejerisystem, der var mest udbredt i Tredserne, og paa
mange nordslesvigske Bøndergaarde blev der lavet et efter
Datiden meget godt Produkt, som endog konkurrerede med
Herregaardssmørret. Herregaardene var ellers Bærerne af
Fremskridtene indenfor Mejeribruget, og om endskønt der
i Nordslesvig kun findes forholdsvis faa Herregaarde eller
store Gaarde, saa er der dog Beviser for, at det nordsles*
vigske Bøndersmør nød en vis Anseelse og betaltes med
ret tilfredsstillende Priser.
Efterhaanden som Vand= og Ismejerierne blev kendte i
Danmark, bredte de sig ogsaa ned til Nordslesvig, men
de fleste Bønder kom dog ikke ud over Bøttesystemet.
Først da Centrifugen i 1878 kom paa Markedet i en for
Praksis brugelig Form, sker der en stor Forandring, og vi
faar en Tidsperiode, hvor Fællesmejerierne florerer. Disse
vandt dog, paa enkelte Undtagelser nær, ikke Landmæn*
denes Tilfredshed; og da Bønderne ude i Hjedding i
1882 opretter Danmarks første Andelsmejeri, bliver dette
snart kendt ned over Nordslesvigs Enemærker, og i 1884
oprettes efter Samraad med Niels Pedersen, Ladelund, og
med Danmarks første Mejeribestyrer, Stilling Andersen,
som Bestyrer, det første nordslesvigske Andelsmejeri i
Mejlby et Par Mil nordvest for Rødding.
Dette viser jo tydeligt, at den Grænse, der i 1864 var
sat mellem Danske, nord og syd for Kongeaaen, ikke af*
brød de mange Forbindelser, og at man havde Føling med
hinanden baade i national og folkelig, men ogsaa i øko*
nomisk Henseende.
Fra Mejlby breder Andelsmejerierne sig ud over Lan*
det, saa der ved Aarhundredeskiftet næppe var mange
h
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Landbrugere, som ikke var Medlem af et Andelsmejeri,
eller i det mindste Leverandør til et Fællesmejeri, og der
er i 1919 i Nordslesvig, d. v. s. mellem Kongeaaen og Skel*
bæk, 130 Andelsmejerier og 15 Fællesmejerier1).
Den overvejende Part af disse Andelsmejerier blev op*
rettet i Firserne og Begyndelsen af Halvfemserne, og Land*
mændene mærkede snart, at de her havde faaet faf i den
rigtige Ende, og at Mejerierne, drevne som Andelsmejerier,
var til stor økonomisk Fordel for dem. Man stod imid*
lertid ret famlende over for Mejeriernes Drift og Salget af
de fremstillede Produkter, og der taltes Mand og Mand
imellem, naar mejeriinteresserede Landmænd mødtes, om
det gavnlige det vilde være i, naar Mejeriformændene og
Bestyrerne, og hvem der ellers havde Interesse derfor, en
Gang imellem kunde samles til en Drøftelse af de fælles
Anliggender. Man havde inden for Andelsmejerierne lært,
at naar man stod samlet om en Opgave, som var for van*
skelig at løse for den enkelte, saa kunde man tage den op,
naar man løftede i Flok. Noget lignende mente man ogsaa
kunde blive Tilfældet, naar de enkelte Andelsmejerier slut*
tede sig sammen i en større Forening.
Der var i Begyndelsen af Halvfemserne dannet en Meje*
ristforening, hvis første Formand var Mejeribestyrer Schmidt,
der senere kom til Kronborg Mejeri; men flere af de be*
tydeligste Mejeriformænd i Haderslev Amt, blandt hvilke
særlig bør nævnes Mænd som Gaardejerne P. M. Schmidt,
Københoved, Jørg. Schmidt, Glasergaard, og Nissen, Dy*
ringskær, mente dog det vilde være bedre, naar Mejerierne
og Bestyrerne stod fælles i en Forening, og de havde ved
forskellige Lejligheder drøftet Spørgsmaalet om Oprettelsen
af en saadan Forening. Resultatet af disse Drøftelser blev,
at der efter Indbydelse af ovennævnte og flere andre af*
holdtes et Møde i Vojens den 12. Juni 1893, hvor Mejeriforeningen for Nordslesvig blev oprettet. Om dette første
Møde skrives i Forhandlingsprotokollen:
’) Tre af disse var indtil 1919 Andelsmejerier, men i afvigte Aar købt
af et kongerigsk Firma.
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Efter at Planen om Oprettelsen af en Mejeriforening for Nord?
slesvig er bleven fremsat fra forskellig Side og i den sidste Tid drøftet
paa forskellige Møder, blev Foreningen dannet paa et Møde i Vojens
den 12. Juni 1893, og tiltraadte der samme Dag 15 Mejerier. Endvidere
blev i Henhold til de den samme Dag vedtagne Love Bestyrelsen valgt,
som kom til at bestaa af følgende Mænd: Chr. Michaelsen, Kastvraa,
Sommersted, Formand, P. M. Schmidt, Københoved, Rødding, Næst?
formand, C. Finnemann, Taarning, Christiansfeldt, Regnskabsfører og
Kasserer, J. Gundersen, Hjerting Mejeri, Rødding, C. Deickmann, Aa?
strup Mejeri, Haderslev.

De første Love, som blev vedtagne paa den stiftende
Generalforsamling, er ret ejendommelige paa flere Punkter,
og afviger vistnok ikke saa lidt fra de øvrige danske Meje*
riforeningers Vedtægter, hvorfor de her gengives i deres
fulde Omfang efter Forhandlingsprotokollen:
STATUTTER FOR MEJERIFORENINGEN FOR NORDSLESVIG

§ 1. Det enkelte Mejeri repræsenteres i Foreningen i Forhold til
dets aarlige Omsætning, saaledes at en Bruttoindtægt paa 25 000 Mark
berettiger det til at sende en Repræsentant, og denne har én Stemme.
For hver Gang dette Tal (25 000 Mark) lader sig dividere ind i den
aarlige Omsætningskapital gives atter en Stemme; den tilbageblevne
Rest beregnes for en hel, naar den er over en halv, i modsat Tilfælde
falder den bort.
Det enkelte Mejeri bestemmer, om det vil lade sig repræsentere
kun ved en enkelt Delegeret, der i saa Tilfælde disponerer over alle
de Mejeriet tillagde Stemmer, eller ved en Delegeret for hver Stemme.
Samtlige Mejeribestyrere paa de Mejerier, der indtræder i Forenin?
gen, kan optages som Medlemmer af denne, og hver har en Stemme,
der dog kan disponeres over ved personlig Afgivelse, og Mejeribesty?
rerne kan ikke som Delegerede eller Befuldmægtigede for Mejeriet af?
give Stemme for dette. Kontingentet for Bestyrerne er indtil videre
3 Mark aarlig.
§ 2. Den efter § 1 dannede Repræsentation er Foreningens højeste
Myndighed og vælger ved skriftlig Afstemning af de mødte Repræsen?
tanter og efter Majoritet: a) en Formand, b) en istedtrædende Formand,
c) en Sekretær, der tillige er Kasserer og som altid bliver at vælge
blandt Mejeriernes Repræsentanter, d) to Mejeribestyrere, den ene fra
Vesteramtet, den anden fra Østeramtet.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved skriftlig Valg og én ad Gangen
i den Rækkefølge som anført. Deres Funktionstid er 2 Aar, saaledes
at det ene Aar afgaar 2 og det andet 3. Dog bliver der ved Lodtræk?
ning det første Aar en Andelshaver og en Bestyrer. Genvalg er tilladt,
11

164
men de har fuld Frihed til at nægté at modtage Genvalg. Den paa
Generalforsamlingen valgte Bestyrelse er pligtig til at modtage dette
Hverv paa den i Loven fastsatte Funktionstid.
§ 3. Som Mejeriforeningens udførende Organ har Bestyrelsen aarlig
i Februar Maaned ved Bekendtgørelse i Bladene 14 Dage forud at ind?
kalde til Foreningens ordinære Generalforsamling, som afholdes i Vojens.
Hertil har foruden Mejeriernes Delegerede alle Andelshaverne i de
indtraadte Mejerier og disses Mejeribestyrere Adgang. De kan indbringe
Forslag, deltage i Diskussionen o. s. v., men kun de Delegerede og de
stemmeberettigede Mejeribestyrere har Stemmeret. Paa den aarlige Gene?
ralforsamling har Bestyrelsen at afgive Referat over Foreningens Virk?
somhed, ligesom Kassereren foredrager og fremlægger det reviderede
Regnskab til Godkendelse. Derefter stilles Foreningens Virksomhed for
det kommende Aar til Diskussion og Drøftelse. Efter at Anskuelserne
er udvekslede, stilles det forestaaende Program Punkt for Punkt under
Afstemning. Kun de Forslag, der samler Majoritet for sig af de mødte
Stemmer, betragtes som vedtagne, og det er Bestyrelsens Pligt efter
Evne at udføre den vedtagne Virksomhedsplan, hvorfor den ogsaa op?
tages i Bestyrelsens Protokol. Under Henvisning til den vedtagne Plan
opstiller Bestyrelsen Aarsbudgettet. Det er dog Bestyrelsen tilladt i
uforudsete Tilfælde, og navnlig med mindre Beløb, at overskride dette.
Foreningens aarlige Udgifter dækkes ved at opkræve det tilsvarende
Beløb af de stemmeberettigede i Henhold til § 1.
§ 4. Naar Vs af samtlige Delegerede ved skriftlig Henvendelse til
Bestyrelsen andrager om Afholdelse af en overordentlig Generalfor?
samling for at forhandle om et nærmere begrundet Anliggende, har
Bestyrelsen ved Publikation som i § 3 og med kort Angivelse af Emnet
at indkalde, efter Sagens Indhold og Betydning, enten som anført i § 3
eller ogsaa kun iMejeridelegerede. Dog kan den ved den ordentlige
Generalforsamling vedtagne Virksomhedsplan og det kalkulerede Aars?
budget ikke forandres.
§ 5. Bestyrelsesposterne er Hædersposter og som saadanne uløn?
nede, dog bliver Rejseudgifter og andre Udlæg at godtgøre af For?
eningens Kasse. Desuden er Bestyrelsen berettiget til, naar den finder
det fornødent, at antage en lønnet Forretningsfører.
§ 6. Udtrædelse af Foreningen kan ske til hvert Aars 1. Januar,
dog maa det udtrædende Mejeri betale det løbende Aars Bidrag, men
har intet Krav paa Foreningen i nogen som helst Retning, og skal
Udtrædelsen meldes til Bestyrelsen 3 Maaneder forud.
§ 7. Paa den aarlige Generalforsamling vælges to Revisorer, hvis
Funktionstid er to Aar, og afgaa de skiftevis. De skal revidere Aars?
regnskabet før den aarlige Generalforsamling.

I umiddelbar Tilslutning til disse første Vedtægter fin*
des Navnene paa de første 15 Medlemmer (Mejerier), der
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med én eller to Repræsentanters Underskrift stiftede For*
eningen.
Det er værd at lægge Mærke til, at man i Mejerifor*
eningen ogsaa optog Mejeribestyrere som Medlemmer, ja,
at den et Par Aar i Forvejen stiftede Mejeristforening gik
op i Mejeriforeningen. Det har ogsaa sikkert været til
Fremme for.et godt Samarbejde mellem Mejerierne og deres
Bestyrere, at de stod samlede i en og samme Forening.
Man har derigennem lært fuldtud at respektere hinanden,
og Referaterne i Forhandlingsprotokollen viser tilfulde, at
dette har været Tilfældet.
Hvad nu Arbejdet indenfor den nyoprettede Forening
angaar, da maatte man jo prøve sig frem. Der var ikke
mange andre Foreninger at se hen til, men de der var, f.
Eks. »Sydjydsk Mejeriforening«, har sikkert haft en ikke
ringe Indflydelse paa Arbejdsplanens Tilrettelæggelse, lige*
som man stod agtpaagivende over for de Fremskridt, der
kom fra Nord. Det er derfor ikke saa mærkeligt, at Be*
styrelsen paa den første Generalforsamling fremkommer
med Forslag til Ansættelse af en Mejerikonsulent. Man
havde set den store Betydning Professor Segelckes Ar*
bejde havde, da han som Landhusholdningsselskabets Kon*
sulent rejste rundt til Herregaardene i Halvfjerdserne, og
hvad de siden den Tid virkende Mejerikonsulenter havde
været for det danske Mejeribrug. Man følte Savnet af en
saadan, idet man var afskaaren fra at udnytte de danske
Konsulenter i den Udstrækning, man ønskede det. Derfor
satte Bestyrelsen straks Konsulentspørgsmaalet som første
Punkt paa den første Generalforsamlings Dagsorden, og
selv Jom denne — tvungen af Forholdene — vedtog fore
løbig at udsætte Spørgsmaalet, indtil man fik at se, hvor
stor Tilslutning Foreningen vandt, saa havde Foreningen
dog stedse Ansættelsen af en Mejerikonsulent for Øje; og
ved en senere Lovændring indføjedes i »Formaalsparagrafen«,
at Foreningens Formaal er at fremme en god økonomisk
Udvikling af vort hjemlige Mejeribrug ved alle til Raadig*
hed staaende Midler, først og fremmest ved Ansættelsen
af en vel uddannet Mejerikonsulent.
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Et andet Spørgsmaal, som hele Tiden, men da særlig
de første Aar, var meget fremme i Foreningsarbejdet, var
♦Ordningen af Mejeriernes Regnskabsvæsen. Man var med
Mejeriernes Oprettelse saa at sige kommet hovedkuls ind
i Regnskabsvæsenet, og der fandtes næsten lige saa mange
forskellige Maader at føre et Mejeriregnskab paa, som der
var Andelsmejerier.
Dette var uheldigt af flere Grunde. For det første var
det vanskeligt at faa de egnede Regnskabsbøger til rime*
lige Priser, for det andet voldte det Vanskeligheder ved
Bestyrerskiftet, naar Regnskabet ikke var ens, og for det
tredie umuliggjorde den meget Uensartethed en tilforladelig
Sammenligning.
Og det sidste Punkt var netop noget, i Andelsmejeri*
ernes første Tid, som havde Andelshavernes Interesse, —
en Interesse, som vi desværre i de senere Aar har sporet
for lidt af — nemlig at faa at vide, hvordan det ene Mejeri
arbejdede i Forhold til det andet. Den første Generalfor*
samling vedtager da ogsaa, at der skal udsendes Skemaer,
som skal udfyldes, med Tallene fra Aarsregnskaberne, fra
de enkelte Mejerier, for at disse kan blive sammenstillede
med hverandre. Ligeledes opfordres Mejerierne til at af*
slutte Regnskabsaaret til én og samme Tid, og det bestem*
mes at skulde være 31. December.
Som et yderligere Bevis paa den nære Tilknytning For*
eningen har til dansk Mejeribrug kan nævnes, at man for
Foreningens Midler holder »Dansk Mælkeritidende« til
Medlemmerne, og det første Foredrag, som bliver afholdt
inden for Foreningen, holdtes af Forstander J. Petersen,
Dalum, den 18. December 1893.
Det bliver da ogsaa fremdeles Mælkeribrugsforholdene
i Danmark, som, afpasset efter de lokale Forhold, i de
første Aar, saa vel som senere, præger Foreningsarbejdet.
Paa Generalforsamlingen i Marts 1894 drøftes igen Kon*
sulentspørgsmaalet, som man imidlertid maatte lade ligge
af økonomiske Grunde (Medlemsantallet var kun steget til
19 Mejerier). Derimod dukker Tanken om et regelmæs*
sigt teknisk Tilsyn af Mejerierne op, og drøftes, men op*
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gives dog, antagelig af samme Grund som Konsulentvirk*
somheden. Derimod bliver man enig om at forsøge med
et Fællesindkøb af Kul til Mejerierne, dog uden Købe*
pligt for Medlemmerne.
Dette Fællesindkøb fik dog ikke nogen nævneværdig
Betydning, idet Foreningen var for lille til selv at impor*
tere Kul — havde maaske heller ikke den egnede Mand
til Ledelsen af et saadant Foretagende — saa man var hen*
vist til de lokale Importører. Til Gengæld kunde man jo
her optræde som Storforbruger, og det er tænkeligt, at
man derved opnaaede visse Fordele, der meddeles ikke
senere noget derom, og Fællesindkøbet af Kul gled efter
faa Aars Forløb stille ud af Foreningens Virksomhed.
I Lighed med Kulindkøbet, arbejdedes der ogsaa for
et Fællesindkøb af andre Forbrugsartikler. Der udsendes
et Spørgeskema til Mejerierne for at belyse, hvor hvert
enkelt Medlem hidtil har købt de forskellige Artikler (Olie,
Salt, Smørfarve o. s. v.), til hvilke Priser Varene er ind*
købt, og hvordan Kvaliteten har været; men udover dette
fører Tanken om Fællesindkøbet ikke til noget praktisk
Resultat.
Det er først, da man det paafølgende Aar kommer ind
paa Bøtteudstillingerne, at Foreningen finder et Virkefeldt,
den kan magte, og et Arbejde, som fik stor økonomisk
Betydning for vort Mejeribrug; og man kan uden Over*
drivelse sige, at Bøtteudstillingerne gennem Foreningens
første 20 Aar uden Sammenligning har været det Arbejde,
der har optaget den meste af Ledelsens Tid og stillet de
største Fordringer til Foreningens Midler; og der er heller
ingen Tvivl om, at Tiden og Pengene har været vel an*
vendt, idet Smørudstillingerne gennem Aarene har været
med til at hæve Smørrets Kvalitet og særlig bidrage til
dets Ensartethed.
Den første Smørudstilling afholdtes paa Teatret i Ha*
derslev den 29. April 1895. Som Dommere fungerede to
Smørgrosserere, to Mejeribestyrere og en Landmand. Det
er ganske naturligt mest de hjemlige Smørgrosserere, der
har været medvirkende, men man indbød ogsaa jævnlig
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kongerigske saa vel som hamborgske Grosserere til at med*
virke ved Bedømmelserne. Endvidere tilkaldte man ikke
sjældent en af de danske Statskonsulenter i Mejeribrug,
og denne holdt da som Regel Foredrag efter Bedømmelsen.
Ogsaa Landbrugskamrets dansktalende Konsulenter har
været indbudt til Foreningens Udstillinger, lige som de
senere i Foreningen ansatte Konsulenter har været selv*
skrevne Dommere.
I Begyndelsen af Halvfemserne er Pasteuriseringsspørgs*
maalet aktuelt hernede, og Foreningen tager da ogsaa dette
Spørgsmaal op; d. v. s. det er Fælleslandboforeningen, der
som den ældre og større Forening bevilliger Midler til
Afholdelse af et Pasteuriseringskursus, men overlader det
til Mejeriforeningen at gennemføre Planen. Dette har dog
sine Vanskeligheder, idet man ingen egnet Mand har til
at lede Kursuset, og man maa i dette som i mange senere
Tilfælde, ty til Danmarks mere fremskredne Mejeribrug,
og uddeler de bevilgede Midler til en Rejse til Danmark
for Mejeribestyrerne Christensen, Bevtoft, og Petersen,
Kastvraa, hvor de kunde sætte sig ind i Pasteurisering og
paa den førstkommende Bøtteudstilling i Haderslev frem*
komme med en Redegørelse om Rejsens Udbytte.
En Del Aar senere optog Foreningen Rejseunderstøttel*
ser til Mejeribestyrerne som et fast Punkt i den aarlige
Arbejdsplan; og der er sikkert mange Bestyrere, der med
Glæde og Taknemlighed tænker tilbage paa de Rejser, de
foretog med Stipendium fra Mejeriforeningen. Portionerne
var som Regel 50 Mark og den eneste Forpligtelse Stipen*
dienyderne havde over for Foreningen var, at de efter endt
Rejse mundtlig eller skriftlig skulde afgive en Beretning
om Rejsen.
Ialt er der i Aarene indtil Krigens Begyndelse uddelt
82 Rejsestipendier til et samlet Beløb af 3775 Mark.
Et Arbejde, som i Slutningen af Halvfemserne optog
Foreningen en Del, var Undersøgelserne af Skummetmæl*
kens Fedtindhold. Der blev købt et Gerbereringsapparat,
og man gjorde Akkord med cand, pharm. Fabricius, Ha*
derslev, om at overtage Undersøgelserne for 30 Pg. pr.
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Prøve fra Medlemmerne og 1 Mark hos Ikke*Medlemmer.
Disse Undersøgelser foretoges en Aarrække indtil Centré
fugernes Renskumning forbedredes saa meget, at en vægt*
analytisk Undersøgelse blev nødvendig for at faa tilstræk*
kelig betryggende Oplysninger om Renskumning.
Som nævnt havde Konsulentspørgsmaalet været bræn*
dende lige fra Foreningens Oprettelse, og i Efteraaret 1899
drøftedes det igen paa en ekstraordinær Generalforsamling,
hvor man med 36 mod 14 Stemmer vedtog fra 1. Maj 1900
at antage Landbrugskandidat M. Refslund Poulsen fra
Bovlund som Foreningens Konsulent. Planen for Konsu*
lentens Virksomhed var den, at han skulde besøge Meje*
rierne 1 til 2 Gange aarlig eller saa ofte et Mejeri ønskede
hans Nærværelse og være behjælpelig ved Ordningen af
Smørudstillingerne, holde Foredrag o. s. v. Man mærker
her Paavirkningen af Landbrugskamrets bureaukratisk Kon*
sulentinstruktioner, idet man der holder paa det tvungne
Eftersyn af Mejerierne, men det viser sig da ogsaa mindre
heldig, idet Foreningen to Aar senere lader de regelmæs*
sige aarlige Besøg falde bort. Til Oktober 1902 opgiver
Refslund*Poulsen sin Konsulentvirksomhed for at gaa
over i det praktiske Landbrug, og i de paafølgende 10 Aar
er Konsulentvirksomheden skrinlagt.
Foreningen arbejder ellers videre med de sædvanlige
Smørbedømmelser, som stedse finder god Tilslutning, ikke
mindst naar man ved disse benytter sig af kongerigske
Talere, blandt hvilke Statskonsulenterne Nissen*Dall og
Hørlyck var dem, der oftest blev sendt Bud efter.
De aarlige Generalforsamlinger vinder ogsaa god Til*
slutning, og man drøfter og vedtager forskellige Arbejds*
grene. Saaledes antager Foreningen i 1902 en Vikar for,
særlig naar Bestyreren paa et Mejeri blev syg, at sikre sig
en forsvarlig Ledelse af Mejeriet. I 1907 arbejdede man fra
Bestyrelsens Side, efter at have informeret sig hos Konsu*
lent Hørlyck, Aarhus, for at faa Mælkebedømmelse i Gang,
men kun 9 af Foreningens Medlemmer vil være med. Disse
9 Mejerier paatager sig at bære Udgifterne, og Foreningen
antager saa en Mælkedommer og leder Arbejdet.
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Et Spørgsmaal, som Foreningen ofte har arbejdet med
og som Gang paa Gang drøftedes paa Aarsmøderne, var
Smørsalget og Smørpriserne.
Hamborg Smørnotering, som det meste nordslesvigske
Smør solgtes efter, blev udelukkende fastsat af Smørgros*
serere; og at disse saa mere paa egen end paa Mejeriernes
Fordel, viste sig desværre alt for ofte at være Tilfældet,
saa Noteringen stedse var vigende fra Aar til Aar, og ingen
inden for Mejerierne kunde med blot tilnærmelsesvis Sik*
kerhed vide noget om, hvordan Noteringen i et kommende
Aar vilde staa til de faktiske Prisforhold.
Foreningen har da ogsaa søgt forskellige Foranstaltnin*
ger mod dette Uvæsen, og kom den maaske direkte til at
gribe for lidt ind i de praktiske merkantile Forhold, saa
har den indirekte været banebrydende for de Smørsalgs*
foreninger, som i 1905 og 1908 oprettedes indenfor For*
eningens Virkefelt.
I 1897 begyndes der saa smaat med maanedlig at ind*
berette de Smørpriser, de enkelte Mejerier har opnaaet, til
Foreningen. Det følgende Aar, da Noteringsforholdene er
særlig komprimenterende, afholdes en ekstra Generalfor*
samling angaaende Smørsalget; et Forslag om at forsøge
med en ugentlig Smørauktion, blev enstemmigt afslaaet,
hvorimod der nedsattes en Kommission bestaaende af tre
Producenter og to Smørgrosserere til i Forening med andre
nordslesvigske i Sagen interesserede at søge en bedre Ord*
ning af Smørsalget.
Ved Generalforsamlingerne i 1899, 1900 og 1903 ind*
leder Gaardejer J. Schmidt, Glasergaard, Forhandling om
Oprettelse af et Smørpakkeri for nordslesvigsk Smør, idet
han henviser til Pakkeriet i Esbjerg. Nogle Forsøg, som
indlededes af Mejerierne i Hjerting, Bramdrup og Aastrup
i Forbindelse med Grosserer Julius Nielsbn, Vojens, giver
intet gunstigt Resultat, idet de forøgede Udgifter og Ind*
tægter ikke stod i det rette Forhold til hinanden. Derimod
vinder Tanken om et indregistreret, beskyttet Varemærke
for Foreningens Mejerier god Tilslutning, og ved et Møde
i 1903 vedtoges det at benytte det Varemærke, som Step*
ping Mejeri paa Foreningens Foranledning havde erhvervet,
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paa alle Foreningens Mejerier som Varemærke, idet det
sættes paa Siden af Tredingen, og samtidig lade Smør*
aftagerne forpligte sig til at lade det staa ved Salget. End*
videre vedtoges det samme Aar at sælge Smørret uden
God vægt, og det anbefales Mejerierne at forbeholde sig
Ret til 14 Dages Opsigelse.
Ved Aarsmødet i 1904 indleder Gaardejer Jørg. Schmidt
igen en Forhandling om Smørsalget og anbefaler denne
Gang Oprettelsen af en Fælles*Smørsalgsforening, hvilket
dog ingen rigtig Tilslutning vinder. Men Tanken er vakt,
og Aaret efter begynder Smørsalgsforeningen i Vojens sin
Virksomhed; senere oprettes en lignende i Haderslev, og
dermed ledes Smørsalget indenfor Foreningens daværende
Omraade ind i et sundere Spor.
Aaret 1910 bliver et Mærkeaar i Mejeriforeningens
Historie.
Ved Siden af Mejeriforeningen for Nordslesvig, hvis
Medlemstal laa omkring 40 Mejerier, alle indenfor Haders*
lev Amtsgrænse, var der i Slutningen af Halvfemserne under
Landbrugskamret i Kiel oprettet 4 saakaldte Mejeriforbund,
hvoraf det ene omfattede Kredsene Haderslev, Aabenraa,
Sønderborg og Tønder.
I hvert Mejeriforbund var ansat en saakaldt Instruktør
(Konsulent), der foruden den sædvanlige Konsulentvirk*
somhed ogsaa udførte en regnskabsmæssig Revision af Med*
lemmernes Regnskabsbøger, noget, som efter den borgerlige
Lovbogs Indførelse i 1900 var paakrævet for de saakaldte
»Fri*Andelsmejerier«, hvorimod de »indførte Interessent*
skaber« stod under »Revisionsforbundet« i Kiel.
De fleste nordslesvigske Andelsmejerier udenfor Ha*
derslev Amt, men ogsaa en Del af Mejeriforeningens Med*
lemmer, havde af praktiske Hensyn til Revisionspligten
indmeldt sig i Mejeriforbundet og deltog ogsaa i de Bøtte*
udstillinger og andre Foranstaltninger, Mejeriforbundet
arbejdede med. Forretningssproget indenfor Forbundet var
tysk, men i Nordslesvig havde man af praktiske sproglige
Grunde ligestillet Dansk og Tysk, og de dansksindede
Medlemmer benyttede sig naturligvis deraf.
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I Efteraaret 1909 forsøger en Lærer fra Humptrup syd for
Tønder ved en Rundskrivelse direkte til Mejerierne at lave
Propaganda imod det dansksindede Bestyrelsesmedlem fra
Tønder Amt Gaardejer Th. Thomsen, Toghale, samtidig
med at der til Forbundet stilles et Ændringsforslag, der gaar
ud paa, at hvert Amt selv vælger sine Bestyrelsesmedlem*
mer. Paa denne Maade vilde det overvejende tysksindede
Tønder Amt kunde stemme Th. Thomsen ud af Bestyrelsen.
Ledelsen af Forbundet finder det dog ikke tilraadeligt
at foretage denne Ændring, idet det let kunde fremkalde
Sprængning af Foreningen, og der maatte vaages nøje over,
at der ikke blev bragt Politik ind i Forbundet. Sagen var
saaledes bilagt for denne Gang, men der var fra tysk Side
bleven bragt Fængstof ind i Sammenslutningen, hvad Le*
delsen og Danskerne beklagede; og fra dansk Side blev
der skarpt udtalt, at der ikke taaltes Politik i en økono*
misk Sammenslutning. Der hengaar dog kun tre Maaneder
indtil den paagyndte Strid bryder ud i lys Lue; men denne
Gang er det selveste Formanden for Landbrugskamret Grev
Rantzau*Rastorf, der paa den groveste Maade udfordrede
de danske Medlemmer. Ved en Bøtteudstilling indenfor
Forbundet, som afholdtes den 11. Marts 1910, havde Be*
styrelsen indbudt Professor Weigmann fra Kiel og Kon*
sulent Hegelund, Ladelund, som Talere. Weigmann skulde
tale om Pasteuriseringsloven, medens Hegelund vilde tale
om Mælkens Behandling.
Dette syntes altsammen saare vel, men det mente Grev
Rantzau ikke, idet han kort og godt forbød Landbrugs*
kamrets Funktionærer — altsaa ogsaa Professor Weigmann —
at tale sammen med Dyrlæge Hegelund. Denne Handling
vakte berettiget Harme overalt i Nordslesvig, særlig i Mejeri*
kredsene, og Greven fandt ingen Foranledning til at gøre
sin Sag god igen, men fremkom tværtimod faa Dage efter
i Provinslanddagen med en Udtalelse om, at man nu fra
dansk Side i Nordslesvig begyndte at blande Politik i de
økonomiske Sammenslutninger og at der arbejdedes for at
at oprette en politisk Mejeriforening.
Jævnsides med dette politiske Røre i Mejeriforbundet,
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men tildels uafhængigt deraf, arbejdedes der fra Mejerierne
i Sønderborg Amt paa en Tilslutning til Mejeriforeningen
for Nordslesvig, hovedsageligt for i Fællesskab med denne
at faa en Konsulent antaget. Der var ikke den bedste Til*
fredshed med Landbrugskamrets daværende Instruktør, lige
som man i det hele taget var utilfreds med Mejeriforbun*
dets alt andet end initiativrige og banebrydende Arbejde.
Paa Foranledning af Bestyrelsen for Smøreksportforenin*
gen i Sønderborg afholdes et Møde den 8. Marts paa Ko*
loseum i Sønderborg, hvorfra Repræsentanter for 29 Meje*
rier rettede følgende Resolution til Mejeriforeningen for
Nordslesvig:
»Vi undertegnede Repræsentanter for Mejerier paa Als og Sunde?
ved tilkendegiver herved ved vor Underskrift, at vi efter nærmere fast?
satte Bestemmelser ønsker at tiltræde Mejeriforeningen for Nordslesvig.«

Paa Mejeriforeningens to Dage senere afholdte Gene*
ralforsamling modtog de tilstedeværende med Tilfredshed
ovennævnte Henvendelse, og flere af Repræsentanterne
anbefalede paa det varmeste den paatænkte Udvidelse. Der
vedtoges at holde et Møde i Tinglev den 17. Marts, hvortil
der skulde indbydes Repræsentanter for alle nordslesvigske
Mejerier.
Dette Møde fik det aller bedste Forløb. Under Gaard*
ejer P. A. Andersens sikre Ledelse faldt Udtalelserne klart
og bestemt om, hvad man vilde. Der var ikke, saadan som
Grev Rantzau havde udtalt, nogen politisk Forening, der
skulde dannes i Dag, men derimod en Sammenslutning,
som uden Vaklen fulgte de Veje, der tjente vort Mejeri*
brugs økonomiske Udvikling bedst. Man vilde fortsætte i
den gamle Mejeriforenings Spor, men samtidig udvide dens
Virkefeldt. Øjeblikkets Hovedopgave maatte være at finde
en Mand, der som Foreningens Konsulent kunde staa til
Raadighed for Medlemmerne med Raad og Daad. Alt i
alt vidnede Mødet om god ForStaaelse for den økonomiske
Betydning, Mejeribruget har for Nordslesvig, og om Vilje
og Evne til at fremme en sund Udvikling deraf ved alle
til Raadighed staaende Midler. Der nedsattes et Udvalg
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til at omredigerp Vedtægterne, som senere sendtes til alle
nordslesvigske Mejerier med Indbydelse til Generalforsam*
ling i Tinglev den 7. April.
Paa dette Møde, som havde fundet god Tilslutning fra
hele Nordslesvig, vedtoges med saa godt som alle Stem*
mer en af Gaardejer P. Grau, Pøl, foreslaaet Udtalelse
med følgende Ordlyd:
»Deltagerne i Mødet den 7. April i Tinglev erkender, at den for?
skellige Maade, paa hvilken Landbrugskamrets Formand, Grev Rantzau
af Rastorf, i den senere Tid har haandhævet § 4 i Landbrugskamrets
Forretningsorden, ikke byder Garanti for de nordslesvigske Mejerier til
et fremtidigt uhindret og nyttebringende Samarbejde under Landbrugs?
kamret og Mejeriforbundet. De foretrækker derfor selv at oprette en
Centralorganisation, uafhængig af Landbrugskamret.«

Efter de forelagde Loves Godkendelse, drøftedes For*
eningens fremtidige Virke. Under stor Tilslutning fra For*
samlingens Side valgtes en af den gamle Forenings mest
prøvede Mænd, Gaardejer P. N. Schmidt, Københoved,
enstemmigt til den udvidede Forenings første Formand.
Foreningens Medlemsantal blev nu godt og vel fordob*
let, og man kunde gaa i Gang med Løsningen af Kon*
lentspørgsmaalet. Da man afgjort ønskede, at Konsulenten
foruden en god praktisk Uddannelse var i Besiddelse af
tilstrækkelig teoretisk Viden, var det ikke muligt paa staa*
ende Fod at faa en Konsulent. Først henvender Bestyrelsen
sig til en for sin Dygtighed anerkendt Mejeribestyrer Th.
Frosch, Skrave Mejeri, og opfordrede ham til gennem en
kortere Uddannelse at forberede sig til Overtagelse af Kon*
sulentposten, hvilket Frosch dog mente ikke at kunne gaa
ind paa.
Pladsen bliver derefter udbudt, og Mejerist Johannes
Jensen, Branderup, udvælges til at lade sig uddanne paa
Landbohøjskolen i København, for efter et Par Aars Forløb
at overtage Pladsen. Efter at Joh. Jensen havde taget Land*
brugskandidateksamen og gennemgaaet et kortere Kursus
i Bakteriologi hos Professor Orla*Jensen overtog han den
1. November 1912 Pladsen som Foreningens Konsulent.
Fra i Efteraaret 1914 maatte Konsulentvirksomheden,
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paa Grund af Konsulentens Indkaldelse til Militærtjene*
sten og senere Overtagelsen af en Mejeribestyrerplads, til*
dels hvile, og først den 1. Maj 1919 kunde Joh. Jensen
igen i fuld Omfang begynde sin Virksomhed som For*
eningens Konsulent.
Den udvidede Forening, som snart kom til at omfatte
omtrent 90 Mejerier som Medlemmer, hvoraf de 45 laa i
Haderslev Amt, 27 i Sønderborg, 12 i Tønder, 5 i Aaben*
raa og 1 i Flensborg Amt, fortsatte Arbejdet i den gamle
Forening Spor med Bøtteudstillingerne, Rejsestipendier til
Mejeribestyrerne, Vikarvirksomheden, Sammenstilling af
Regnskaberne fra Medlemmerne o. s. v.
I Aaret 1912 afholdtes der en Række Bestyrelses* og
Udvalgsmøder angaaende Indførelse af Smørrets Nettovej*
ning. Sagen forelagdes af Mejeribestyrer Th. Frosch paa
Foreningens Generalforsamling; og paa et Møde den 30.
September forpligtede 53 Mejerier ved Navns Underskrift
sig fra 1. Januar 1913:
»1) at udlevere vore Mejeriers Eksportsmør vejet Netto med 100 (Eb
hundrede) Pund plus 4/io Pund Godvægt i hver Drittel,
2) at sælge Smørret til vore Aftagere paa den Betingelse, at Mejeriet
er Leveringssted (Erfüllungsort),
3) at øve Kontrol med Vejningen af Smørret.«

Nettovej ningen fandt iøvrigt stadig større og større Til*
slutning til stor Gavn for Mejerierne, men til Kvide for
visse hamborgske Smørgrosserere, der paa det kraftigste
modarbejdede denne Vejningsmetode.
I 1910 førtes der en Række Forhandlinger angaaende
Indførelsen af en Lønskala for Mejeribestyrere i Lighed
med den i 1908 fremkomne Lønskala i Danmark; og paa
Generalforsamlingen to Aar senere, hvor Spørgsmaalet igen
drøftedes, vedtog man »at henstille til Mejeriernes Besty*
reiser ved Besættelsen af Mejeribestyrerpladserne at tage
Hensyn til Lønskalaen«.
I Efteraaret 1912 førtes der i det nordslesvigske Land*
og Mejeribrugsorgan »Nordslesvigs Landbrugs* og Mejeri*
tidende« en vidtgaaende Diskussion angaaende Søndags*
hvilen paa Mejerierne. Mange Indlæg baade for og imod
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skab røgtede indtil sin Død den 17. Februar 1919. Paa
Generalforsamlingen samme Aar valgtes Gaardejer Kr.
Iversen, Avnbøl, til Formand.
Næstformandsposten er gaaet noget paa Omgang. P.
M. Schmidt beklædte denne Stilling de første Aar, og af*
løstes af Gaardejer Jørg. Schmidt, Glasergaard, der sad
inde med Hvervet i 8 Aar. Siden Foreningens Udvidelse
i 1910 har Gaardejer P. A. Andersen, Lysabild, været
Næstformand, og det faldt i hans Lod efter P. M. Schmidts
Død paa en lykkelig Maade at lede Foreningens begyn*
dende Samarbejde med de danske Organisationer.
Kasserer* og Regnskabsførergerningen overtages ved For*
eningens Startning af Gaardejer C. Finnemann, Taarning,
der sad inde med denne i 4 Aar; i et lignende Tidsrum
virkede senere Gdr. Th. Sørensen, Bramdrup. Iøvrigt
gælder det, at Bestyrelsens Sammensætning har været me*
get skiftende. Indtil Foreningens Udvidelse har der som
Regel været to Mejeribestyrere i Bestyrelsen. De to første
var J. Gundesen, Hjerting, og C. Deigmann, Aastrup.
Førstnævnte afløstes i 1905 af Th. Frosch, Skravle, der
siden den Tid har haft Sæde i Bestyrelsen; og Deigmann
afløstes i 1904 af Eriksen, Anslet, der sad inde med Hver*
vet til efter Foreningens Udvidelse.
Den nuværende Bestyrelse har følgende Sammensæt*
ning: Gaardejer Kr. Iversen, Avnbøl (Formand). Valgte
for Haderslev Amt: Gaardejer N. R. Thielsen, Bevtoft,
Gaardejer H. P. Lauritsen, Søndergaard ved Hammelev,
Mejeribestyrerne A. Gadeberg, Tyrstrup, og Th. Frosch,
Skrave.
Valgte for Aabenraa Amt: Gaardejer Chr. Petersen,
Felsted, og Mejeribestyrer P. Petersen, Bovrup.
Valgte for Sønderborg Amt: Gaardejer P. A. Andersen,
Lysabild, (Næstformand), Rentier Chr. Thomsen, Toghale,
Møgeltønder, og Mejeribestyrer H. Bønning, Møgeltønder.
Revisorer: Gaardejer C. Finnemann, Hundebøl, og
Møller J. Sørup, Gram.
Sekretær og Kasserer: Konsulent Joh. Jensen, Rødekro.
Foreningens øjeblikkelige Medlemsantal er 108 Mejerier,
hvis samlede Mælkemængde i 1913 var ca. 350 Mill. Pd.
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Mejeriforeningens Virketid falder ganske naturligt i tre
Tidsperioder. Den første er Tiden fra Foreningens Op*
rettelse i 1893 til 1910, hvor dens Arbejdsomraade ind*
skrænker sig til Haderslev Amt alene. Medlemsantallet var
omkring 40 Mejerier, og dens Hovedarbejde er, ved Siden
af en hel Række andre Opgaver, som den tager op og
løser, Bøtteudstillingerne. Tiden efter Foreningens Ud*
videlse i 1910, da den kommer til at omfatte hele Nord*
slesvig, og indtil Krigens Udbrud, er en Opgangsperiode
for Foreningen. Medlemsantallet stiger til 90, Foreningen
faar sin egen Konsulent og udvider sit Arbejdsfelt paa
forskellig Maade.
Som sidste Tidsafsnit er hele Krigsperioden at regne,
der for Foreningen blev en Dvaletid. Uinteresserede som
Nordslesvigerne var i at højne den tyske Produktion, fandt
man ingen Anledning til at staa Myndighederne til Hjælp
i deres økonomiske Politik; og vilde Foreningen søge at
bøde paa de mange Paabud og Anordninger, Regeringen
bandt Landbrugerne og Mejerierne med, var man sikker
paa at faa Stemplet »Landsforræder« paa Foreningen. Først
efter Krigens Ophør faldt Spændetrøjen af Foreningen, og
det sidste Aar har staaet i Genforeningens Tegn. Mange
Opgaver er det falden i Foreningens Lod at løse, men den
Udsættelse af Fredens Ikrafttræden, har paa en Maade
gjort visse Arbejder paa de givne Tidspunkter overflødigt.
Dette gælder saaledes det forberedende Arbejde for den
danske Smørordnings Overførelse til Nordslesvig, saa vel
som Arbejdet sidste Sommer for en Højnelse af Smørkva*
liteten og Forberedelsen af Lurmærkets Overdragelse til de
sønderjydske Mejerier.
Men først naar Genforeningen er en Kendsgerning vil
Tiden være til en Omtale af dette.
Mejeriforeningen for Nordslesvig vil i den kommende
Tid staa med den bedste Vilje til en inderlig og god Sam=
mensmeltning af det kongerigske og sønderjydske Mejeri*
brug. — Maatte dette lykkes ved et godt gensidigt Sam*
arbejde med de danske Mejeriforeninger.
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