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Landbruget og
byerhvervene

Peter Jørgensen:

Land og by

Når man skal forsøge at vurdere ud
viklingen i en tidsperiode på 50 år, er
det en fordel selv at have oplevet og
medlevet i denne, fremfor at skulle
tage indtrykkene fra anden hånd.
Det kendetegner de to trediedele af
perioden fra første verdenskrig og så
langt frem som til midten af halv
tredserne, at fremgangen for både by
erhverv og landbrug forløb med en
stigningstakt både indtægtsmæssigt og
socialt, som når man tager krigs- og
besættelsesårene i betragtning, må
føles tilfredsstillende.
Vel var fremgangen størst i by
erhvervene både socialt og beskæfti
gelsesmæssigt og med større indtæg
ter, og vel var landbrugets afsætnings
vanskeligheder begyndt, men ingen
kunne forudse de store forandringer,
der forestod.
Som udviklingen forløb fra århund
redeskiftet, var det en ganske selv
følgelig sag, at Folketinget efter første
verdenskrigs ophør bedømte Dan

marks fremtid med landbrug som
grundpille for befolkningens levefod.
Danmark havde kun et grundstof,
og det var landbrugsjorden.
Med den forlængst startede animal
ske produktion, i mejerier og slagte
rier m. m., og med de gode afsæt
ningsmuligheder til verdens store in
dustrisamfund vej redes en fremtid, en
indtægtskilde for hele folket - ikke
alene gennem at omsætte det korn, der
kunne dyrkes på egen jord, men også
ved at omsætte importeret korn, altså
en industrialisering - som kunne skabe
beskæftigelse ud over landbrugets egne
rækker. Mottoet »Størst mulig produk
tion pr. arealenhed« var gældende.
Alle var med, alle følte det samme.
Opmærksomheden blev hurtig hen
ledt på, at de få mennesker, der havde
store jordsamlinger, ikke formåede at
få så stor produktion pr. arealenhed,
som de, der havde mindre ejendomme.
Den selvejede bedriftsform viste lang
større aktivitet og ekspansion med
5
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hensyn til investering i bygninger og
produktionsmidler end på fæste- og
lejeejendommene.
Derfor vedtog Folketinget i denne
periode enstemmigt landbrugslove,
der gav mulighed for oprettelse af nye
landbrugsejendomme, og de sidste
fæstere og lejere fik mulighed for fri
køb og mulighed for tilkøb af mere
jord.
Denne medvirken fra alle sider
skabte en aktivitet og et lyssyn på til
værelsen, som ikke begrænsedes til
landbruget alene. Nej, aktiviteten
smittede i høj grad af på hele den
øvrige befolkning både beskæftigelsesog indtægtsmæssigt, ja, den startede
vel egentlig industri på mange om
råder. »Når bonden har penge, har vi
alle penge«, blev et kendt udtryk i
denne periode.
I forholdet mellem land- og by
befolkning virkede denne periodes
ekspansion meget berigende. Der var
stor forståelse for, hvad det drejede
sig om. Bybefolkningen var indstillet
på, at det var landbruget der »sad på
flæsket« og »landbruget der skummede
fløden«, men det var nu også land
bruget, der havde taget teten og viste,
at det kunne erobre markeder for dan
ske landbrugsvarer i fri konkurrence
og dermed skaffe beskæftigelse både
direkte og indirekte.
For landsbyen og landsognet blev
første halvdel af dette århundrede be
rigende og en lykkelig tid. Højskole
bevægelsen og andelsbevægelsen satte
sine spor. Den sociale side - den kul
turelle side, alt blev tilgodeset. - Af
tægtsstuerne forsvandt - alderdoms
hjemmene skød op - forsamlings
husene fyldtes gang på gang - skolerne
udbyggedes - foreningslivet blom
6

strede - sportspladser anlagdes landsbyfællesskabet slettede så godt
som alle skel.
DEN POLITISKE INTERESSE

Sammenlignet med byerhvervene
bragte tingenes tilstand vel nok land
befolkningen en større trang til selv
hævdelse end tilfældet var bare for år
tilbage. Den enkeltes dygtiggørelse og
den erhvervede viden ved almindelig
skole eller efterskole - høj- og land
brugsskole gav selvtillid og frimodig
stillingtagen til alle spørgsmål, enten
disse var kommunale eller mere sam
fundsbetonede.
Den almindelige valgret og ikke
mindst grundlovsændringen, der gav
kvinden ligestilling med hensyn til
stemmeret og valgbarhed, virkede op
muntrende og gav politisk interesse
ikke mindst ved, at de politiske partier
nu bejlede til vælgernes gunst inden
for dette store erhverv.
Denne store erhvervspolitiske inter
esse hos landbefolkningen og de jord
besiddendes interesser blev dog pas
sende afbalanceret af byarbejdernes
voksende politiske parti og den sam
tidig stærkt voksende fagbevægelse,
så egentlig konfrontation af land con
tra bybefolknings mestbegunstigelse i
politisk indflydelse blev heldigt und
gået. Både by- og landborepræsentan
ter på tinge har lige stor part af æren
derfor.
AFHÆNGIGHEDEN AF LANDBRUGET

Bybefolkningen indså, at det havde
overordentlig gavn af de reformer, der
skabtes for landbruget. De gav be
skæftigelse og indtjening. Betalingen

Land og by

Kontakten mellem land- og bybefolkningen er
blandt andet blevet skabt gennem dyrskuerne,
som hvert år samler et stort antal mennesker.

for arbejdskraften blev fastholdt på et
niveau, som konkurrenceevnen kunne
bære.
Og landbruget skabte ved sin stadig
større og bedre produktion af føde
varer, som befolkningen købte til
samme pris, som eksportmarkedet be
talte, baggrunden for byerhvervenes
velstandsstigning. Samtidig blev land
bruget på mange betydende områder
en virkelig stor kunde for den nye
industri især maskinindustri, mejeri
maskiner, slagteri- og mange andre
typer landbrugsmaskiner. Her blev
der mulighed for en afprøvning og
forbedring, som gjorde netop denne
industrigren særdeles konkurrence
dygtig på eksportmarkeder.

Tilliden til fremtiden ved land
brugserhvervet var udpræget. De unge
ved landbruget uddannede sig til at
blive værdige afløsere enten til slægts
ejendomme eller til nyoprettede stats
ejendomme. De besiddende nærede
ingen tvivl om, at børnene gerne
meldte sig som arvtagere, når den
ældre ønskede at spænde fra, men for
inden så man ofte den ældre foretage
investeringer, som han ingen mulighed
havde for at udnytte, men som ude
lukkende var foretaget for at gavne den
ny generation.
Byernes tiltrækning af unge var ikke
overvældende. Der var for megen
usikkerhed og arbejdsløshed ved til
værelsen i byerne. Vel var arbejds
lønnen i byerhvervene højere end på
landet, men trygheden ved et fast
arbejde selv til en mindre løn var at
7
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foretrække. Derfor var der ingen pro
blemer med arbejdskraften - den var
der - indtil nogle år efter anden ver
denskrigs ophør - det vil sige indtil
den sidste trediedel af den periode,
der omtales her. Da påbegyndte en
udvikling, som ikke er kulmineret
endnu, men har vendt op og ned på
alle forestillinger om fremtidens sam
fundsstruktur og dermed også land
brugets muligheder. Årsagen er sådan
set let at få øje på og har været nævnt
så tit.
LANDBRUGETS STILLING I
SAMFUNDET ÆNDRES

Verdensmarkedspriserne på landbrugs
varer er bortelimineret, og den frie
konkurrence om markedet er gået
samme vej. Jeg skal ikke her fordybe
mig i markedsdannelserne - af Fælles
markedet og EFTA - men mere se på
virkningerne deraf og konstatere, at
landbrugserhvervet er helt uden skyld
i denne katastrofale udvikling, der
truer med at ødelægge alt det, der er
opbygget af den forrige og nuværende
generation.
Den konkurrence, den danske land
mand har dygtiggjort sig til og glædet
sig til at gå med i, både kvalitets- og
prismæssigt, føres ikke som forudset
med kolleger i andre lande, men mod
andre landes statskasser - en så ulige
kamp, at det for den enkelte landmand
ser håbløst ud at fortsætte.
Landmanden har intet at bebrejde
sig selv - konkurrenceevnen er der produktiviteten er høj - kvaliteten er
høj - men afregningspriserne er på
grund af aftagerlandenes beskyttelse,
subsidier, statstilskud o.s.v., så lave,
at den indtægtslighed, der var tilstede
8

i føromtalte periode, forringes i sti
gende takt. Når forringelsen føles for
stærket, er det en logisk følge af ikke
alene indtægtsnedgangen, men vel lige
så meget omkostningsstigningen, som
det øvrige samfund påfører landbru
get.
Når byerhvervene - industri- og
servicefagene - har kunnet presse sine
indtægter op, ligger forklaringen deri,
at både Fællesmarkedet og EFTAområdet gav industrien den frie kon
kurrence, som den så dygtigt har ud
nyttet, og som har givet den mulighed
for at trække arbejdskraften til sig til
lønninger, som landbruget ikke kunne
præstere på grund af det handicap, at
handelen med landbrugsvarer ikke som
industrivarerne er liberaliseret hverken
over for Fællesmarkedet eller i EFTA.
I kampen om arbejdskraften, var vil
kårene for ulige. Landbruget måtte
give op og gå over til at investere i
mekanisering. Det vil sige, at mottoet,
der før lød »Størst mulig produktion
pr. arealenhed«, blev ændret til »Størst
mulig produktion pr. mand«.
Det viste sig langt lettere at erstatte
den menneskelige arbejdskraft i mar
ken i planteproduktionen med maski
ner end i stalden.
Dermed var bolden givet op for den
ekstensive brugsform, kvægløst land
brug, forceret korndyrkning o.s.v.
Landbrugsorganisationerne så sig
nødsaget til at henvende sig til rege
ringen og anmode om opmærksomhed
overfor erhvervets vanskeligheder.
STIGENDE VANSKELIGHEDER
- STATEN MÅ GRIBE IND

De forhandlinger, der blev optaget og
igennem de sidste halve snes år fortsat

Land og by

Medens mørke skyer i de senere år er
trukket ind over landbruget, har
byerhvervene oplevet en ekspansiv udvikling
af betydeligt omfang.

gang på gang, har resulteret i direkte
støtte fra statens side, et pengebeløb,
der gentagne gange er forhøjet og som
går direkte til produktionen af animal
ske varer - altså en støtte til indtægten.
Hjemmemarkedsordningen har samme
sigte, men betales af forbrugerne.
Hjælpen er i høj grad påskønnet fra
landbrugets side, men når det ikke
synes at forslå eller værende nok, er
årsagen blandt andet, at omkostnings
stigninger har for frit løb. Man har i
landbruget den følelse, at hvad man
fra staten - eller om man vil fra sam
fundets side - giver med den ene
hånd, tager man igen med den anden.

NUTIDENS VILKÅR

For landsbyen som arbejdsplads har
60’erne været en ond tid. Meget af det
værdifulde, som fandtes og trivedes i
forrige generation, opløses og forsvin
der. Ungdommen der før mødtes »ved
gadekæret« er trukket bort til andre
erhverv. De få, der er tilbage, føler sig
ene og tæller på knapperne - skal skal ikke - er der nogen fremtid og er
den fremtid tillokkende ? Ser vi på de
bosiddende, da arbejder mange af dem
udenfor bedriften - ét sted er det
manden, på en anden gård er det
konen, på den tredie ejendom arbejder
de begge, hvor de har fået et job. Det
retter indtægten op, men lysten til
efter fyraften at udføre en landmands
dagværk fortager sig nok ad åre. I
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hvert fald er det let at få øje på, at
den hygge, der kendetegnede lands
byens velholdte huse, gårde og haver
lider under de nuværende forhold. De
ældre landmænd bliver også trætte,
når de ingen hjælp kan få. Det er
nærliggende at forstå, at den mest
arbejdskrævende produktion, mælke
produktionen, er den, de ældre først
ophører med. De yngre, der ved hjælp
af mekanikken udfører fantastiske præ
stationer i hver dags-arbejde, forsøger
ofte »at gabe over mere end munden
kan lukkes om«. De sammenlægger
ejendomme - de forpagter ejendomme
- mere jord - bedre udnyttelse af
endnu større maskiner - indtil de op
dager, at som de gør, er der tusinde
andre, der også gør, og resultatet
bliver, at når man forrykker harmo
nien imellem jord, bygninger, kapital
og den tilstedeværende arbejdskraft,
render det hele let ud i en overproduk
tion, som for eksempel i den nuvæ
rende kornsituation. Nej, den unges
tillid til landbrugets fremtid lider
skår, og ser han så på mulighederne
for virkelig at få realiseret sin uddan
nelses målsætning - at blive selvstæn
dig landmand - da toner disse store
kapitalkrævende enheder frem, stør
relser, som mange kloge mennesket
ved skriveborde og fra talerstole har
aftegnet som noget attråværdigt uden
at pege på, hvem der skulle udføre
arbejdet ved den store produktion der
skal til for at opretholde bare den
animalske produktion som høsten af
Danmarks kornarealer giver basis for.
Nej, risikoen er stor, for også mange
af de få unge lader sig friste af den
tilsyneladende tryghed for fremtiden
uden frygt for arbejdsløshed, som by
samfundet byder på - ved ansættelse
10

i industrien med 40 timers arbejdsuge,
lønsikring, dyrtidsportioner o.s.v.
Hvor meget sikkert, der så er i dette
perspektiv, er der vel ingen, der kan
afgøre på nuværende tidspunkt. For
20-25 år siden tegnede landbruget sig
stadig for en fremtid af afgørende be
tydning for samfundshusholdningen.
Industrien har de senere år vist sig i
stand til at overtage hele fremgangen.
Kan den foruden fremgangen også
opveje den tilbagegang, som landbru
get må forudse skal komme i land
brugsproduktionen ?
Det er det spørgsmål, man må søge
at få svar på, men som ingen kan
besvare med sikkerhed.
TILLIDEN OG FREMTIDEN

Erhvervet har ført alle forhandlinger
med regeringen ud fra den synsvinkel,
at landbrugserhvervets vanskeligheder
var af forbigående karakter, at det var
en overgangstid, indtil verdensmarke
det igen blev frit, indtil den frie kon
kurrence igen var i højsædet. Vel
vidende at når der går år efter år uden
tegn på ændringer, da skal der megen
overbevisende tale til for at få det
øvrige samfund til at investere større
og større beløb i en produktion i et
erhverv, man ikke kan se mulighed
for fremover. Man frygter simpelthen
for, at det er fejlinvestering.
Landbruget kan vel ikke engang
bebrejde, at denne meningsdannelse
opstår. Den enkelte landmand, der før
turde investere for næste generation,
er heller ikke mere så sikker eller fri
modig, så han tør fortsætte dermed.
Landbrugets vanskeligheder er i høj
grad en tillidskrise, en tvivl om frem
tidens muligheder for at få lige så høj

Land og by

Også i fremtiden vil der vcere plads til de
mindre brug.

en levefod ved at arbejde med at om
sætte, hvad der gror på de danske
marker til forædlede varer eller satse
på industriel produktion. Nogen mel
lemløsning er der ikke. At konkurrere
med dyrkning og salg af korn turde
på forhånd betragtes som håbløst.
Derfor må opgaven bestå i at gen
oprette tilliden, gøre landbruget mere
kreditværdigt, sikre finansiering og
opmuntre til investering, hindre ned
lægning af produktionssteder, mod
virke den ekstensive brugsform og
søge at skabe fornyet interesse for til
gang af arbejdskraft. Som arbejds
plads skulle landbruget nok kunne

friste. Mekanikken har i den grad
fjernet det tunge slæb, der før kende
tegnede arbejdet. Selv om traktorer
og andre maskiner nok kan slide sin
mand, er der nok alligevel ved arbejdet
med disse en rytme, der kan være
mere tillokkende og føles friere end
fabriksarbejde. Derfor kan spørgs
målet om tilgang som forsøg på at
bremse op for afgang kun være et
spørgsmål om indtægtsstørrelse, om
lighed i levefodshøjde.
Jeg er end ikke sikker på, at der
behøver at være fuldstændig ens ind
tægtshøjde i land- og byerhvervene
for at få nødvendig interesse og til
gang til landbruget. Bysamfundet har
stadig minusser, og landet har stadig
plusser.
ii
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Men den nødvendige indtægtsstig
ning, der skal til for at bremse afgan
gen, for at fastholde produktionen og
dermed beskæftigelsen i alle de virk
somheder, der er afhængig af land
brugsproduktionen, kan landbruget på
grund af førnævnte hindringer for
eksporten ikke selv skaffe. Den må
samfundet være med til at udrede
indtil den dag, afsætningsmulighe
derne er sådan, at eksportpriserne
skaffer indtægten.

Også på denne måde mødes land og by.

Landbruget føler sig trykket, ja yd
myget, ved den situation, det uden
egen skyld befinder sig i, men arbejdet
bliver gjort. Produktionen er opret
holdt trods den store afgang af ar
bejdskraft og nedlægning af produk
tionssteder. Kvalitet og renommé er
fastholdt. Fællesvirksomhederne er ra
tionaliseret og moderniseret, produk
tiviteten forøget, imens der ventes på
et friere afsætningsmarked og en mere
lige konkurrence.

Hans Rasmussen:

Landbruget
og byerhvervene

Målt med historiens lange alen er det
vel ikke særlig besynderligt, at der - i
lyset af den voldsomme udvikling, som
vor verden på næsten alle områder har
gennemløbet - også vendes op og ned
på nære forhold, som vi har vænnet os
til at opfatte som faste bestanddele af
vor tilværelse.
Under det danske landbrugs op
vækst og senere stabiliseringsperiode,
som var båret frem på et grundlag af
frihed og liberalisering, fremførte man
ofte betragtninger om, at det i sam
fundet, der ikke kunne holde, simpelt
hen burde falde. Det var måske ikke
så besynderligt, at landbrugets ud
øvere fra de mindre husmænd op til
ejerne af de meget store arealer, som
havde haft en heldig hånd til at pro
ducere kvalitetsvarer, der uden større
besvær kunne afsættes ud over græn
serne og dermed skabte den valuta
indtjening, som det danske samfund
simpelthen økonomisk hvilede på, også
fandt, at der heller ikke på andre er
hvervsområder skulle bygges kunstige
og beskyttede virksomheder op, som
i udviklingens storme måske ville falde
for det mindste sus.

LANDBRUGETS BETYDNING FOR
BYERHVERVENES UDVIKLING

Når vi ser hen til det høje stade, som
den danske befolkning samlet - det
gælder både i landbruget og i by
erhvervene - efterhånden har nået i
social og kulturel henseende, så har
landbrugets udøvere en stor andel
heri. Det var faktisk dette erhverv,
som gjorde det muligt at påbegynde
den rige sociale udvikling i dette land.
Selvom håndværket i by og på land
mere eller mindre var konsolideret og
kunne følge med i varefremstillingen,
var vor industri dog kun i sin vorden,
og den var ikke uden stærk beskyttelse
i stand til at klare hjemmemarkedet.
Dens muligheder for den gang at
afsætte varerne uden for landets græn
ser og dermed deltage væsentligt i
den nødvendige valutaindtjening var
endnu mere begrænsede.
Landbruget bør også medgives så
meget, at den danske befolkning for
syningsmæssigt gennem en lang række
af år i begyndelsen af dette århundrede
kunne købe billige fødevarer. Derved
fik indirekte industrien og byerhver15
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vene et bidrag til deres konkurrence
mæssige stilling, og i disse erhvervs
opvækst var dette stærkt medvirkende
til at sikre dem en fastere placering.
Landbrugets folk var trods deres
politisk frie og liberale indstilling
alligevel så store realister, at da Dan
mark i begyndelsen af 30-erne blev
stillet over for økonomiske prøvelser,
som kunne bringe hele befolkningen
overordentlige økonomiske og sociale
vanskeligheder, var det herfra, man
faktisk opfandt institutionen »Valuta
centralen« .
Valutacentralen, de senere stærke
importreguleringer og andre restrik
tive foranstaltninger har vel nok givet
grobund for den danske industri, så
den i ly heraf langsomt kunne vokse
sig stærk med det resultat, som vi i
dag ser i form af industriens store
afsætning på verdensmarkedet, hvor
med den har ydet sit bidrag til den
økonomiske vækst, der har fundet sted
i vort samfund.
Importreguleringspolitikken blev jo
faktisk først forladt, da drøftelserne
om markedsdannelser i Europa tog
fart. De medførte bl. a. en total revi
sion af den danske toldlov i i960.
Gennem denne toldlov efter Brysselnomenklaturen forsøgte de af folke
tingets repræsentanter, der havde sær
lig nær tilknytning til byerhvervene,
at få indbygget toldsatser, som stadig
havde beskyttende karakter for dansk
industri, og som så senere skulle afdæmpes bl. a. i henhold til EFTAaftalen, hvor toldsatserne på industri
varer nu er helt afviklet.
Beskyttelsen afindustrivarerne gjaldt
særlig de varesorter, som vi selv forBybefolkningen nyder godt af danske
landbrugsprodukter til en rimelig pris.

arbejdede herhjemme og på hvilke
der blev anvendt en væsentlig manuel
arbejdskraft i produktionsprocessen.
Derimod var toldloven lempeligere
over for varesorter, som ikke havde
nogen rod i dansk industriliv, og så
ledes forsøgte man i de år at skabe en
rimelig balance mellem arbejdskraf
tens anvendelse og forbrugernes pris
hensyn som to væsentlige faktorer i
erhvervsomløbet.
Sandheden om industriens vækst
må således for en betragtelig periode
af dette århundrede dels søges i land
brugets stærke produktions- og afsæt
ningsmæssige stilling, dels gennem de
senere besluttede beskyttelsesforan
staltninger, der gjorde det muligt for
industrien at finde solidere fodfæste.
Uden disse forudgående udviklings
faser kunne man sikkert ikke have
regnet med, at industrien ville være
modnet til at tage kampen op med
virksomheder uden for landets græn
ser og ofte med giganter, der på en
helt anden måde, end vi oprindelig
magtede, havde anlagt en hensigts
mæssig og rationel produktion til
billiggørelse af varerne, så også mindrebemidlede kunne købe dem.
Landbruget har således sin store
andel i hele den samfundsøkonomiske
udvikling, som vi har passeret op til
vor tid, for hvis landbrugets indtje
ningsmuligheder af fremmed valuta,
som kom byens folk tilgode, ikke
havde været af en størrelse, der lå
ud over eget forbrug og investeringer,
så er det langt fra sikkert, at den
danske befolkning i dag havde befun
det sig på det sociale og kulturelle
niveau, den er nået op på.
Vel er det rigtigt, at det nu er
industrien, som må betragtes som
U

Hans Rasmussen

hovederhvervet, men den er en for
ædlingsindustri uden direkte råstoffer
i den danske natur, og den har derved
en del tilfælles med landbruget. Også
landbruget er jo i vid udstrækning
baseret på en forædlingsproduktion,
hvor man f. eks. ved køb af foder
stoffer i udlandet opdrætter dyrehold
med salg for øje på næsten alle om
råder.
Denne udvikling har gjort det let
tere for det danske samfund at fort
sætte sin sociale og kulturelle udvik
ling. Hvor denne før i valuta-økono
misk henseende byggede på landbrugs
erhvervet, kunne den nu fortsættes og
forstærkes gennem den voldsomme er
hvervsudvikling, der fandt sted på det
industrielle område. Det kan være
svært at skelne skarpt mellem, hvad
vi opfatter som industri og landbrug,
for mange stærkt forarbejdede land
brugsprodukter er jo i vid udstræk
ning industrielt tilvirkede, og man kan
således fastslå, at også landbruget er
slået ind på industrielle produktions
former.
LIBERAL ØKONOMI CONTRA
PLANØKONOMI

Landbruget har, så vidt man forstår,
ikke principielt ændret synspunkter
om erhvervets frihed og dets økonomisk-liberale grundlag, men ironisk
nok støder det panden på den mur,
som både enkelte lande og store mar
kedsdannelser har bygget op som et
almindeligt værn for deres egne sepa
rate landbrugsinteresser. Man ser en
liberal økonomi tørne sammen med
planøkonomi.
Besynderligt forekommer det, at
man i handelssamkvemmet ikke som
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inden for industrien udnytter den
almindelige arbejdsdeling, der tilsiger
at lade produkterne fremstille på de
steder, hvor det gøres billigst, men
tværtimod for landbrugets vedkom
mende i forskellige lande opsætter
spærregrænser med det sikre resultat,
at befolkningernes forsyning af lev
nedsmidler fordyres og dermed frem
kalder bevislige afsavn.
En sådan landbrugspolitik har sik
kert en sammenhæng med fortiden
ved, at de forskellige staters regeringer
over for eventuelle samfundsforstyr
relser nærer ængstelse for befolknin
gernes almindelige forsyning med det
daglige brød. Man finder det ikke
alene ønskeligt, men bydende nød
vendigt, at hvis f. eks. krigeriske for
viklinger lukkede grænserne, måtte
man kunne forsyne sine egne befolk
ninger med de mest elementære føde
varer, da ellers sulten kunne blive
afgørende for landenes hele storpoliti
ske stilling.
Sådanne synspunkter må vi finde
det rimeligt snarest at forlade, for de
store markedsdannelser, der er ved at
tage form i Europa, vil ikke i deres
økonomiske opbygning i det lange løb
kunne hindre en fælles politiks førelse.
Grundlaget for økonomisk udvikling
er jo nøje forbundet med magtens
udøvelse i området.
Når vi ser hen til landbrugserhver
vets førhen så stærke samfundsøkono
miske stilling, så bør vi inden for
byerhvervene, selvom vi ikke altid
sympatiserer hermed, dog kunne for
stå, at landbrugets førende folk higer
imod Fællesmarkedet, der skulle give
dem mulighed for en konkurrence
mæssig afsætning af deres varer i dette
store område og dermed - håber de -
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Kun 47 øre af hver forbrugerkrone
(excl. moms') til landbrugsfødevarer,
tilfalder landmanden.

igen sikre en stabil økonomi i er
hvervet.
Det er vel under skygge af Fælles
markedet, at hele landbrugspolitikken
i øjeblikket drøftes og søges ændret,
så den stadig kan tilpasses de nye
tider. Forståeligt er det, at landbruget
ikke fra den ene dag til den anden
lader sig omstille til kun at forsyne
hjemmemarkedet, hvilket vel i en
uafklaret situation heller ikke vil være
fornuftigt. For hvis forholdene totalt
ændres i Europa gennem frihandel
med landbrugsvarer, og landbruget da
var nedskåret i omfang og ydedygtig
hed, ville det jo ingen muligheder have
for at udnytte de åbne markeder og
en sådan arbejdsdeling, som indu
strien har den lykke i dag at befinde
sig i. Trods alt må vi håbe, at både
folk og politikere, når det drejer sig
om landbrugets forhold, må søge dem
fastlagt efter samme normer som i
industrien.
Tilpasningsprocessen for det dan

ske landbrug er dog igang, og jeg tror
også, at det er rigtigt, at produktions
former og hvad dertil hører hele tiden
underkastes udviklingens forandrin
ger. Det skal heller ikke overses, at
denne »tilpasning« for landet som hel
hed har været et gode i den forstand,
at industriens ekspansion blev mulig
ved hjælp af den stærke vandring af
arbejdskraft fra land til by. Industrien
har haft gavn heraf, men det er ligeså
klart, at det for landbruget og dets
udøvere har været en lykke, at indu
strien, takket være en industrivenlig
politik, kunne opsuge den overflødige
arbejdskraft fra landbruget.
Havde det ikke været muligt at opnå
tilgang af arbejdskraft fra landbruget,
så kunne det godt have påvirket vor
sociale udvikling, for i så fald ville der
være krævet investeringer i et meget
stort omfang, bl. a. til køb af ofte
dyre produktionsmaskiner, erhvervet
i udlandet, til erstatning for manglende
arbejdskraft. Derved kunne kapital,
som vi nu har kunnet anvende til ud
bygning af samfundet, være opslugt
til andre formål.
LANDBRUGSSTØTTEN OG ANDEN
ERHVERVSSTØTTE

Jeg står usikker overfor, hvorledes
landbruget mest hensigtsmæssigt kan
indpasses som en indtjeningsmæssigt
væsentlig faktor i det danske samfund,
men som forholdene i øjeblikket teg
ner sig, og selv med den stigende
afsætning og valutaindtjening fra indu
striens side, har vi dog stadig anven
delse for de mange kroner, som land
brugseksporten hjembringer. De kan
ikke undværes til at sikre en fortsat
udvikling af danske samfundsforhold.
19

Hans Rasmussen

I øvrigt er det værd at bemærke,
at vore største indtjeningskilder - hen
holdsvis industrien og landbruget - på
forskellig måde har en del tilfælles.
De støtteforanstaltninger, som lovgiv
ningsmagten har vedtaget til fordel for
landbruget, kan - selvom der kan ret
tes adskillige indvendinger imod de
taljer deri - ikke i deres egentlige
grundlag kritiseres. Et moderne sam
fund bør, selvom det er privatkapita
listisk og liberalistisk opbygget, efter
det syn, som vi anlægger i arbejderbe
vægelsen, kunne yde et vigtigt erhverv
nødvendig støtte, når dette erhverv,
trods aktiv vilje til udfoldelse, er i
store vanskeligheder. Som landbruget
i begyndelsen af dette århundrede
ydede sin tribut til den samfundsmæs
sige udvikling i Danmark, således bør
nu det øvrige samfund, når landbruget
skal igennem en vanskelig passage,
også kunne betale »gammel gæld« til
bage uden urimelig smålighed.
Hvis man foretog en nøje analyse
ring af landbrugets varepriser fra den
første spire og indtil afsætningen i den
moderne butik, ville man nok få et
billede af, at det ikke så stærkt er
landbruget, men derimod mere led
dene mellem landbruget og forbru
gerne, der giver de relativt høje priser,
utvivlsomt ofte præget af for store
avancer.
Inden for ledende industrikredse
har man efterhånden for vane at
fremstille industrien som det økono
misk selvhjulpne erhverv, der nu sim
pelthen har afløst landbruget som den
væsentlige indtjeningskilde. Sådanne
betragtninger er dog ikke hele sand
heden, for industrien er jo ingenlunde
uden hjælp og tilskud fra det øvrige
samfund. De store eksportkreditter,
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som stilles til industriens rådighed,
og adskillige låneforanstaltninger herunder ikke mindst med henblik på
produktionen af både store og små
skibe - kan man ikke sådan bare se
bort fra. Erhvervsfondens midler står
lige så vel til rådighed for industrien,
som de gør for landbruget i form af
oplysnings- og konsulenthjælp, og det
må erkendes, at det er nødvendige og
virksomme midler i et samfund, der
er i stærk vækst; nødvendige for både
industri og landbrug.
Især én industrigren, skibsværf
terne, har klare lighedspunkter med
landbruget. Den kan ikke betegnes
som selvhjulpen i øjeblikket, hvor den
tværtimod nærmest eksisterer på en
fortløbende låneordning, der giver
mulighed for udstedelse af obliga
tioner fra Skibskreditfonden til belå
ning til pari i Nationalbanken og
for en rente på omkring 6 pct. i for
hold til markedsrenten på mellem io
og il pct.
Det er en væsentlig støtte, der her
ydes den danske skibsværftsindustri
for i det hele taget at kunne konkur
rere med lignende skibsværfter i andre
dele af verden. Den har i høj grad
bidraget til den høje konjunktur, der
produktions- og beskæftigelsesmæs
sigt i dag findes på de danske skibs
værfter. Men det skal så også tilføjes,
at ligesom landbruget har opnået en
produktivitetsstigning, som rangerer
meget højt, således er også de danske
skibsværfter på vej til en stigende
produktivitet. Produktionsværdien er
inden for dette område blevet stærkt
forøget i låneordningernes tid, medens
antallet af beskæftigede arbejdere sam
tidig har været faldende.
Mistrøstigt må det imidlertid fore-
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Tidligere landmænd må have mulighed
for omskoling bekostet af det offentlige.
- Her undervises i motorlære.

komme, at de områder, som er repræ
senteret af dansk landbrug og den
danske jern- og metalindustri, og som
er de væsentligste faktorer til ind
tjeningen af den fremmede valuta,
varierende skal have støtte for at
kunne opretholde deres produktion.
Dette er et paradoks, men det skyl
des, at disse erhvervsområder er dem,
der stærkest udsættes for diskrimine
ringspolitik fra de store landes side,
når disse møder besværligheder ved
konjunkturnedgange. Det kan bekla
ges, ja, man kan begræde en sådan
udvikling, men så lang tid den er
igang, er den en realitet, og derfor
nødes vi til også i det danske samfund
af hensyn til vore erhverv, deres
ledere, funktionærer og arbejdere at
tage sådanne midler i anvendelse, uden

derved at gå over gevind. Samfundets
nødvendige foretagsomhed tvinger os
simpelthen til at tage et lignende
initiativ.
MARKEDERNE OG
HANDELSPOLITIKKEN

Derimod kan det i den danske befolk
ning nok vække forbavselse at vide
kredse inden for landbruget stiller sig
så stejlt over for den nordiske forening
og navnlig på grundlag af de vanske
ligheder, som en tilslutning til Fælles
markedet stadig viser. Et samlet Nor
den må afgjort også kunne give øko
nomiske fordele for det danske land
brugs afsætningsmuligheder, og der
for forekommer det mærkeligt, at man
i ledende kredse stiller sig ret kontrært
her overfor.
Sammenslutningstanken i Norden
er jo baseret på en senere tilpasning
til det store europæiske marked, og
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for mig er der ingen tvivl om, at
kunne Norden finde frem til et rime
ligt fodslag i sine strukturelle omlæg
ninger og få industrien tilpasset et
landbrug, der stadig kan fremstille
billige og kvalitetsmæssigt gode føde
varer, så ville vi også samlet udadtil,
når det drejede sig om at aftage varer
fra den store verden, være mere
handledygtige, end hvis hver enkelt
land i Norden fortsat skulle klare pro
blemerne hver for sig.
Adskillige gange har vi dog hørt
landbrugsfolk beklage sig over vor
magtesløshed over for Tysklands væg
ring ved at aftage vore landbrugs
varer, medens til gengæld tyske indu
striprodukter - og i særdeleshed biler
- i store mængder strømmer ind over
de danske grænser. Kunne vort han
delssamkvem med Vesttyskland kom
me i en rimeligere balance, havde vi i
Danmark intet betalingsunderskud, og
hvad dette ville være værd for Dan
marks økonomiske liv, behøver sikkert
ingen nærmere belysning.
Det ville derfor være fristende at
opfordre regeringen til at føre en mere
aktiv og pågående handelspolitik, for
i det lange løb kan vi ikke til stadighed
affinde os med, at handelssamkvem
met med et enkelt land - sammen
lignet med den lange række af andre
handelsaftaler, som Danmark har slut
tet - i den grad virker nedbrydende
på vor økonomi, at vi ikke kan få styr
på den. Der ligger her en virkelig
opgave til løsning, og jeg kan ikke se,
at vi stadig skal lade stå til og med
en liberal politik som begrundelse lade
tyske importvarer strømme ind over
de danske grænser.
Set fra alle synsvinkler er det dog
tvivlsomt, om det danske landbrug
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fremover vil komme til at indtage en
lignende erhvervsøkonomisk stilling i
samfundet, som det før har været
tilfældet. Vi må sikkert regne med en
fortsat afvandring fra land til bysam
fund af såvel landbrugsmedhjælpere
som ejere af landbrugsbedrifter og
som følge heraf søge anlagt en anden
landbrugspolitik.
LEMPELIG TILPASNING TIL
FREMTIDEN

Som sagt skal vi ikke provokere denne
udvikling hastigere frem, end at der
i takt med afvandringen kan sikres nye
beskæftigelsesmuligheder for de grup
per, der forlader landbrugserhvervet
for at se sig om efter nye levevilkår.
Ligesom man inden for industri
erhvervet har taget uddannelses- og
omskolingssystemer i brug, finder jeg
også, at tidligere landmænd må have
mulighed for omskoling, bekostet af
det offentlige, med henblik på place
ring inden for andre erhvervsområder
såsom service- og transportfagene,
men først og fremmest inden for
industrien.
Inden for byerhvervene - og i sær
deleshed inden for arbejderbevægel
sen - må vi afgjort stille os positive
over for strukturomlægninger i er
hvervslivet i almindelighed, men vi
lægger ikke skjul på, at når sådanne
strukturomlægninger forekommer, så
stiller vi også vore ubetingede krav
om, at vore medlemmer i fagbevægel
sen ikke personligt kommer til at und
gælde for en sådan udvikling, som de
i realiteten ingen som helst indflydelse
har haft på.
Det samme synspunkt, som fag
bevægelsen her principielt anlægger,
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vil det også være anbefalelsesværdigt
for landbruget at følge, når ejere af
landbrugsbedrifter og deres mange
medarbejdere må forlade deres hid
tidige erhvervs- og livsform. Den ar
bejdskraft, som forlader landbruget,
er som regel godt egnet til hurtigt at
tilpasse sig andre og krævende ar
bejdsområder, selvom en vis uddan
nelse her må gå forud.
En snarlig skitsering af landbrugs
politikken ville være ønskelig. I denne
politik skulle man stærkt koncentrere
sig om omskoling til nyt arbejde og
samtidig iagttage den arbejdskraft,
som med held både for sig selv og for
byerhvervet kan anvendes i erhvervs
livet. Det vil være en selvfølge, at der
i omskolingstiden, som det er sket for
industriens funktionærer og arbejdere,
ydes et rimeligt vederlag. Under om
dannelsesprocessen ville det også være
naturligt, at man kom ind på en anden
form med hensyn til pensionering af
ældre landmænd og landbrugsmed
hjælpere, der slås ud af deres erhverv,
og her kan jeg ikke se rettere end at
folk, der har været knyttet til et så
vigtigt erhverv, må have krav på en
førtidspensionering.
I det øjeblik, landmænd og land

brugsmedhjælpere er overgået til et
andet erhverv, bør der naturligvis
gives dem lempelig adgang til de nu
værende arbejdsløshedskasser. Alle må
være interesseret i, at der gennemføres
en smidig ordning og på en sådan
måde, at der straks gives sådanne
landmænd fuld medlemsrettighed i de
statsanerkendte arbej dsløshedskasser.
Derfor bør de nuværende ancienni
tetsbestemmelser administreres med
stor lempelighed, eller også må der i
lovgivningen indsættes bestemte reg
ler for dispensation, der tager hensyn
til landbrugets særlige forhold.
Uanset Danmarks ændrede stilling
fra at have været et decideret land
brugsland over imod industri, service
og forskning, som vi også tror, der
kan sælges ud af, så bør vi behandle
erhvervsændringen i landbruget var
somt, da vi ellers nemt kan komme
til at fortrædige os selv. Derfor vil det
være anbefalelsesværdigt at skue er
hvervslivet i Danmark som en helhed,
hvor mosaikkerne nok kan tegne sig
forskelligt, men hvor vi dog må for
søge at tilpasse de enkelte mosaik
stykker til denne helhed også udfra
menneskelige betragtninger.
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