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Nej tak 
Seks kolleger fra årgang 1970
har takket nej til at være med i
biografien:

• Jens Erik Brok

• Georg Jensen 

• Ole Nielsen

• Søren Overgaard

• Bent Rasmussen

• Per Christian Rønde

To, som vi ikke 
kunne finde
Disse to kolleger kunne vi ikke
finde og derfor ikke kontakte:

• Jens Peter Christensen

• Jens Ole Jensen Skaarup

Disse 18 kolleger fra årgang 1970 lever ikke længere
• Henrik Bo Andersen 
• Bent Bjørnager Jensen
• Hans K. Christiansen
• Finn Dyhr
• Niels Frandsen
• Hans Henrik Hansen
• Jens Husby

• Jørgen Møller Jensen
• Kjeld Sejer Vinther 
Kristensen

• Erik Rytter Larsen
• Jens Arne Meldgaard
• Johan Bruun 
de Neergaard

• Anders Lykke Nielsen
• Bennet Eskesen Nielsen
• Peter Skak Olufsen
• Claus Perch
• Holger Rasmussen 
• Henning Riis

Andre emner
Agronomer 1970
efter arbejdsområder
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Forord af de tre, 
som tog initiativ til at 
fejre 50-års-jubilæet            
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Skaffer viden om /
til landbrug           

Undervisere
vi mødte på KVL

Anekdoter fra studietiden

Danske Senior  
Agronomer 

Syv agronomer 
blev ministre

Fra KVL til
Science og Sund

Brev om 
optagelse på KVL

Så dimitterede vi med 
eksamensbeviset i hånden

Verden uden for  KVL

Hvad skete 
12. juni 1970 - og på 
samme dato før og efter

N. J. Fjord og 
Landøkonomisk 
Forsøgslaboratorium

Baggrunden for KVL
- etableret på 
Villa Rolighed

Lov af 8. marts 1856 
skabte grundlaget
for oprettelsen

KVL bliver til
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Agronomer 1970 efter arbejdsområder m.m.
Administration / ledelse af 
organisationer /virksomheder 
Lars P. Asserhøj Økonomi
Søren V. Bech Økonomi
Jón Ragnar Björnsson Teknik
Jóannes Dalsgard Husdyr
Jørgen Fischer Planteavl
Gunnar L. Hansen Planteavl
Mogens Stendal Husdyr
Mogens Hedegaard Økonomi
Leif Herløv Husdyr
Kristian Lauridsen Økonomi
Niels Juul Lauridsen Økonomi
Oluf Riis Madsen Økonomi
Kaj Jørgen Pedersen Husdyr
Ole Kjeldsen Rasmussen Husdyr
Gunnar Sigurdsson Husdyr
Søren Stisen Planteavl
Poul Vejby-Sørensen Teknik

Arbejdet i udlandet
Helge  Brunse Planteavl
Flemming Iskov Eriksen Husdyr
Jørgen Fischer Planteavl
H. P. Hansen Økonomi
Jørgen F. Hansen Planteavl
Torben Falck Hansen Planteavl
Palle Haven Planteavl
Mogens Hedegaard Økonomi
Ole Stokholm Jepsen Planteavl
Knud Larsen Planteavl
Svend Aage Nielsen Husdyr
Hans-Henrik Sass Planteavl
Gunnar Sigurdsson Husdyr
Hans Steffensen Planteavl
Søren Stisen Planteavl
Hans Zeuthen Thellesen Teknik
Niels Chr. Thomsen Økonomi

Arbejde i staten, 
amter, kommuner
Jón Ragnar Björnsson Teknik
Helge Brunse Planteavl
Jørgen Fischer Planteavl
Bjarne S. Hansen Planteavl
Jørgen F. Hansen Planteavl
Palle Haven Planteavl
Hans Kloster Økonomi
Knud Larsen Planteavl
Gunnar Sigurdsson Husdyr

Befalingsmand i militæret
Søren V. Bech Økonomi
Helge  Brunse Planteavl
Jørgen F. Hansen Planteavl
Mogens Stendal Husdyr
Riber Moser Hansen Husdyr
Palle Haven Planteavl
Mogens Hedegaard Økonomi
Niels Jensen Husdyr
Knud Larsen Planteavl
Niels Erik Palle Husdyr

Borgmester
Lars P. Asserhøj Økonomi

Forskning 
Jóannes Dalsgard Husdyr
Jørgen Fischer Planteavl
Bjarne S. Hansen Planteavl
H. P. Hansen Økonomi
Jørgen F. Hansen Planteavl
Mogens Stendal Husdyr
Knud Larsen Planteavl
Svend Aage Nielsen Husdyr
Kaj Jørgen Pedersen Husdyr
Kaj Petersen Teknik
Ole Kjeldsen Rasmussen Husdyr
Gunnar Sigurdsson Husdyr
Hans Zeuthen Thellesen Teknik

Kandidats far var agronom
Torben Falck Hansen Planteavl
Niels Jensen Husdyr
Ole Kjeldsen Rasmussen Husdyr
Hans Zeuthen Thellesen Teknik
Bo Vonsbæk Husdyr

Klima og miljø
Bjarne S. Hansen Planteavl
Jørgen F. Hansen Planteavl
Jørgen Lundsgaard Planteavl
Søren Stisen Planteavl

Kommunikation
Jón Ragnar Björnsson Teknik
Gunner Buck Økonomi 
Mogens Stendal Husdyr
Riber Moser Hansen Husdyr
Torben Falck Hansen Planteavl 
Leif Herløv Husdyr
Poul Vejby-Sørensen Teknik

Kredit- / pengeinstitutter
H. P. Hansen Økonomi
Mogens Hedegaard Økonomi
Jens Hartvig Jensen Økonomi
Kristian Lauridsen Økonomi
Oluf Riis Madsen Økonomi
Flemming Elkjær Sørensen Økonomi

Landbrug - har / har haft 
Kameline Asmussen Husdyr
Lars P. Asserhøj Økonomi
Søren V.. Bech Økonomi
Helge Brunse Planteavl
Gunner Buck Økonomi
Claus Erichsen Planteavl
Aage Fredslund Økonomi
Carlo Johannes Nørtoft Økonomi
Georg Hansen Økonomi 
Jørgen F. Hansen Planteavl
Mogens Stendal Husdyr
Palle Haven Planteavl
Mogens Hedegaard Økonomi
Johannes Johansen Planteavl
Oluf Riis Madsen Økonomi
Kurt Muusmann Økonomi
Per Klemmensen Møller Økonomi
Niels Bo Nielsen Husdyr
Svend Aage Nielsen Husdyr
Hans-Henrik Sass Planteavl
Søren Stisen Planteavl
Niels Chr. Thomsen Økonomi
Kristen Pedersen Vest Teknik
Kristian Vestergaard Økonomi
Bo Vonsbæk Husdyr

Licentiat / Ph.d.
Flemming Iskov Eriksen Husdyr
Bjarne S. Hansen Planteavl
Jørgen F. Hansen Planteavl
Knud Larsen Planteavl
Ole Kjeldsen Rasmussen Husdyr
Gunnar Sigurdsson Husdyr



Ridder af Dannebrog
Lars P. Asserhøj Økonomi

Rådgivning, planteavl
Poul Christensen Planteavl
Claus Erichsen Planteavl
Torben Falck Hansen Planteavl
Jørgen Lundsgaard Planteavl
Hans Steffensen Planteavl
Kristian Utoft Planteavl
Bent Aarup Planteavl

Rådgivning, økonomi
Peder Bach Husdyr
Arne Christensen Økonomi
Johannes Clausen Økonomi
Carlo Johannes Nørtoft Økonomi
Georg Hansen Økonomi
Gunnar L. Hansen Planteavl
Jørgen Hansen Økonomi
Niels Jensen Husdyr
Jens Hartvig Jensen Økonomi
Niels Juul Lauridsen Økonomi
Oluf Riis Madsen Økonomi
Kurt Muusmann Økonomi
Niels Bo Nielsen Husdyr
Niels H. Skovsgaard N. Økonomi
Hans Steffensen Planteavl
Niels Chr. Thomsen Økonomi
Kristen Pedersen Vest Teknik
Kristian Vestergaard Økonomi
Vagn Aaskov Økonomi

Rådgivning, kvæg
Peder Bach Husdyr
Mogens Stendal Husdyr
Leif Herløv Husdyr
Svend Aage Nielsen Husdyr
Niels Erik Palle Husdyr
Bo Vonsbæk Husdyr

Rådgivning, svin
Kameline Asmussen Husdyr
Peder Bach Husdyr
Leif Herløv Husdyr
Ove Lind Husdyr

Rådgivning, fjerkræ
Kaj Jørgen Pedersen Husdyr

Rådgivning, 
maskiner / bygninger
Kaj Petersen Teknik
Hans Zeuthen Thellesen Teknik

Samme arbejdsgiver altid 
Johs. P.  Christensen Økonomi
Aage Fredslund Økonomi
Georg Hansen Økonomi 
Gunnar L. Hansen Planteavl
Jørgen Hansen Økonomi
Niels Juul Lauritsen Økonomi
Kristian Søholm Teknik
Vagn Aaskov Økonomi

Undervisning
Kameline Asmussen Husdyr
Helge Brunse Planteavl
Poul Christensen Planteavl
Johannes Clausen Økonomi
Jòannes Dalsgaard Husdyr
Flemming Iskov Erichsen Husdyr
Aage Fredslund Økonomi
Carlo Johannes Nørtoft Økonomi
H. P. Hansen Økonomi
Jørgen F. Hansen Planteavl
Palle Haven Planteavl
Johannes Johansen Planteavl
Jørgen Lundsgaard Planteavl
Niels Bo Nielsen Husdyr
Svend Aage Nielsen Husdyr
Kaj Jørgen Pedersen Husdyr-
Kaj Petersen Teknik
Ole Kjeldsen Rasmussen Husdyr
Hans-Henrik Sass Planteavl
Hans Steffensen Planteavl
Kristian Søholm Teknik
Kristian Utoft Planteavl
Kristian Vestergaard Økonomi
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Agronomer 1970 efter arbejdsområder m.m.  (fortsat fra side 4)

Uddannelser på KVL
• 1858 Dyrlæge, landbrugskandidat, 
landinspektør  (landinspektører blev i 
1975 flyttet  til Aalborg Universitet)

• 1863 Havebrug

• 1869 Forstuddannelse

• 1921 Mejeribrug

• 1961 Landskabsarkitekt 

• 1971 Levnedsmiddelvidenskab

• 1981 Jordbrugsøkonomi

Siden er der sket yderligere specialise-
ring af Landbohøjskolens uddannelser
med blandt andet ernæringsuddannelser,
ulandsrelaterede uddannelser og anven-
delse.
Se mere om uddannelserne på KU Sci-

ence på side 10 og under links  på side 10.

Jobs for agronomer 
De fem første landbrugskandidater blev
uddannet på Polyteknisk Læreanstalt, hvorfra
de dimitterede i 1856-58. Det skriver redaktør
Kjeld Suhr i forordet til Danske Landbrugs-
kandidater og Agronomer 1856-1995, udgi-
vet af Dansk Agronomforening i 1996.
Denne oversigt indeholder navnene på

6.810 kandidater, som dimitterede i de 140 år. 

Dansk Agronomforening
Dansk Agronomforening (DA) blev stiftet
den 18. december 1896 under navnet For-
eningen af danske Landbrugskandidater. 
Foreningen skiftede navn i 1961 til

Dansk Agronomforening, og den har i dag
cirka 2.950 agronomer og jordbrugsøkono-
mer samt 700 studerende som medlemmer.
Efter beskæftigelse fordeler medlemmer-

ne sig nu således: Udland: En pct., kommu-
ner: 10 pct., foreningsansatte konsulenter: 17
pct., staten: 23 pct., private: 24 pct., andre 25
pct. Private dækker en række grupper inkl.
selvstændige konsulenter, oplyser foreningen.

Kvinder som agronomer
Landbrugsstudiet var et mandefag med en
eller få kvinder pr. årgang, da vi gik på KVL.

De to første kvinder på studiet var Sofie
Lauritsen, som blev indskrevet i 1889 og
dimitterede i 1891, samt den adeligt  fødte
Helga Sehested, som dimitterede i 1906.
Ingen af de to brugte deres uddannelse aktivt.

Fra omkring 1920 var der en eller to
kvinder på nogle årgange. Nogle af disse
kom til at bestride betydelige stillinger
bl.a. som forskere. Andre brugte tilsynela-
dende ikke deres landbrugsuddannelse.

Fra slutningen af 1970erne kom der sta-
dig flere kvinder på studiet, og fra midten af
halvfemserne var omkring halvdelen af en
årgang kvinder.
Nu er der i dansk landbrug flere kvinde-

lige rådgivere (55 pct.) end mandlige (45
pct.). Det skriver Kameline Asmussen, nu
Kramer, som var eneste kvinde, som dimit-
terede som agronom i 1970. Se side 12.
KU har ikke et bud på fordelingen. “Land-

brugsstuderende” er ikke veldefineret i dag.



Danske landbrugskandidater /
agronomer har - sammen med
mange andre fageksperter i
ind- og udland samt  meget
dygtige, danske landmænd -
ydet en kæmpe indsats for at
skaffe og sprede den viden, der
har været afgørende for den
enorme udvikling, som dansk
landbrug og fødevareindustri
har gennemgået de seneste
godt 150 år.
Omlægningen fra kornpro-

duktion til stort husdyrhold,
oprettelsen af andelsmejerier
og andelsslagterier samt eta-
blering af forsøgsarbejde og
formidling af viden / rådgiv-
ning til landmænd var bag-
grund for den store udvikling i
årtierne op til og efter år 1900.
Men udviklingen af dansk

landbrug siden 2. verdenskrig -
altså i vores tid - er endnu større. 
Efter krigen var der over

200.000 landbrug med godt
200.000 medarbejdere. 
Nu foregår en langt større

produktion på under 10.000 hel-
tidsbrug.
Mekanisering og automatise-

ring samt et effektivt avlsarbej-
de, der er baseret på helt nye
metoder for avl og forædling,
samt masser af ny viden er med
til at sikre større effektivitet,
langt større udbytter og kvalitet
plus et stort hensyn til miljø og
klima.   
Alt dette er i høj grad opnået

de seneste 50 år, hvor vi fra

årgang 1970 har ydet vores ind-
sats som agronomer. 
Vi var 90, som dimitterede

som agronomer den 12. juni
1970. Af disse er 18 ikke blandt
os mere.
Denne biografi dokumente-

rer den indsats, vi hver især og
tilsammen har ydet for land-
brug, fødevareindustri og sam-
fundet, her i landet og globalt. 
Vi har varetaget en mangfol-

dighed af opgaver i landbrugs-
sektoren som forskere, konsu-
lenter, lærere, administratorer
og organisationsfolk mm.
Nogle af os har haft samme

arbejde i årtier, mens andre har
haft forskellige opgaver hos
skiftende arbejdsgivere.
Adskillige fra holdet har

helt eller delvis arbejdet i vidt
forskellige landbrugsprojekter
i andre lande og dermed bidra-
get til at forbedre den globale
produktion af fødevarer.
Biografien viser også, at

mange har ydet en betydelig
indsats rundt omkring i landet -
i politik, idræt, turisme og me-
nighedsråd mm. - samt i den
offentlige debat.
Biografien dokumenterer, at

danske agronomer årgang 1970
har ydet en betydelig og værdi-
fuld indsat for dansk landbrug
og fødevareindustri.

Gunner Buck
Redaktør af biografien

Viden - bag landbrugets udvikling i 150 år
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Forord

50 år er gået, siden agronomår-
gang 1970 dimitterede fra Den
kgl. Veterinær- og Landbohøj-
skole. 
Eksamensbeviset er dateret

den 12. juni 1970. 
Et 50-års jubilæum er værd

at fejre, og det er vi mange, der
havde glædet os til. Men coro-
nakrisen kom på tværs af det

jubilæumsarrangement, vi hav-
de planlagt. 
Modtagelse i festauditorium

VII, samvær på Gimle og aften-
fest. Alt dette har vi måttet afly-
se.
På den baggrund er det en

særlig stor glæde, at to af vores
studiekammerater, Gunner Buck
og Mogens Stendal, af egen drift

har påtaget sig at samle og redi-
gere en biografi for årgang 1970. 
Biografien var nok i første

omgang tænkt som en hjælp til,
at vi bedre kunne huske og gen-
kende hinanden, når vi skulle
samles. 
Nu kan det ende med, når vi

sidder derhjemme med biogra-
fien på skærmen eller i hånden,
at vi må ”samles – hver for sig”,
som det netop i foråret 2020
hedder i corona-sproget.
Så vil vi, den selvbestaltede

initiativ- og festgruppe, bede
jer alle sende en venlig tanke til
de to biografiredaktører, og vi

vil på hele holdets vegne rette
en varm tak til Gunner og
Mogens for det store arbejde,
de har lagt i denne biografi.
Læs biografien som en hjælp

til at mindes en svunden tid,
hvor vi sled bukserne blanke på
hårde auditoriebænke og i løbet
af fire år kæmpede os igennem
forelæsninger, øvelser og eksa-
miner i cirka 40 fag. 
Læs også biografien som et

spejl af en fantastisk forandring
og udvikling i landbruget og i
samfundet over et halvt århun-
drede.

Danmark i juni 2020
Lars P. Asserhøj, Johannes P. Christensen og Ole Kjeldsen Rasmussen

Læs biografien som en hjælp til at mindes 
en svunden tid, hvor vi sled bukserne blanke 
på hårde auditoriebænke, og i løbet af fire år 
kæmpede os igennem forelæsninger, øvelser 
og eksaminer i cirka 40 fag 

Skaffer viden om / til landbrug
• 1769 Det kgl danske Landhusholdningsselskab 

• 1773 Veterinærskolen oprettes på Christianshavn 

• 1799 Næsgaard Agerbrugsskole, lukket 2008 

• 1829 Den Polytekniske læreanstalt, nu DTU 

• 1844 Den første højskole i Rødding (Christian Flor)

• 1858 Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) oprettes

• 1883 Landøkonomisk Forsøgslaboratorium (N. J. Fjord)
og dermed også Statens Husdyrbrugsforsøg

• I 1800-tallet oprettes landboforeninger, lokale og regionale

• I 2. halvdel af 1800-tallet begynder agronomer at rådgive 
danske landmænd. De var statskonsulenter og foreningsansatte

• 1898 Statens Planteavlsudvalg

• 1919 Landbrugsraadet - nu Landbrug & Fødevarer inkl. Seges

• 1984 Danmarks JordbrugsForskning og Forskningscenter 
Foulum oprettes ved fusion af  Statens Husdyrbrugsforsøg
og Statens Planteavlsforsøg

• 2007 Danmarks JordbrugsForskning fusionerer med Aarhus 
Universitet til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

• 2007 KVL fusionerer med Københavns Universitet til 
KU Life, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, 
Veterinærmedicin og Naturressourcer. 
KVLs bygningskompleks indgår nu i Københavns 
Universitets Frederiksberg Campus

• 2012 Life indgår i nye fusioner med KU, hvor man opretter
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU, Science
og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, Sund
Se mere på https://fusion.science.ku.dk/
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Efternavn Fornavn/ Født/død        Titel            Agronom Uddannelse Fag
initialer

Allerup Steen 1924-2012 Amanuensis Nej cand.pharm. dr.phil. Plantefysiologi
Andersen Sigurd 1919-2005 Professor1963 1947 dr.agro 1961 Landbrugets plantekultur
Andersen Frede 1934-2007 Vid. assistent 1959 lic.agro. 1966 Landbrugsøkonomi
Aslyng H. C. 1915-2010 Professor 1957 1937 ph.d. 1950 Kulturteknik
Bach Erik 1930-2013 Lektor 1959 lic.agro. 1964 Organisk Kemi
Bælum Johan 1903-78 Professor 1925 cand.agro. Fjerkræavl og -produktion
Børsting Ejner 1939 Vid. assistent 1967 cand.agro. Fjerkræavl og -produktion
Clausen Hjalmar 1905-83 Professor 1952 1928 dr.phil. 1931(Tysk) Svineavl og -produktion
Gabrielsen E. K. 1905-75 Professor 1949 Nej dr.phil. Plantefysiologi
Gjeddebæk N. F. 1919-2008 Lektor Nej cand.act. Variationsstatistik
Hermansen Jørgen Evald 1917-83 Docent, lektor 1947 dr.agro. 1968 Plantepatologi
Hansen Poul Einer 1939 Lektor Nej mag.scient. 1962 Matematik
Hansen Anker 1903-92 Lektor Nej dyrlæge 1932 Anatomi
Hansen Henning P.  1907-82 Lektor 1929 dr.agro. 1941 Plantepatologi, virologi
Hansen Kjeld B. 1932-2008 Amanuensis Nej cand.mag. Botanik
Hjortshøj Nielsen Anton 1932 Lektor 1958 lic.agro. 1964 Landbrugøkonomi
Høgh-Schmidt Kr. 1929 Amanuensis Nej cand.mag. Fysik
Høst Ole 1936 Amanuensis Nej cand.mag. Botanik
Haarløv Niels 1919-86 Professor 1967 Nej dr.phil. 1960 Zoologi
Haas Heinrich 1929-2013 Lektor 1965 1958 cand.agro. Ukrudtslære
Ipsen E. J. 1919-2017 Lektor 1945 cand.jur. 1955 Kvægavl (eksteriør)
Jakobsen P. E. 1922-2011 Professor 1956 1947 cand.agro. Dyrefysiologi
Jensen Bent  1939-2010 Amanuensis 1965 lic.agro. 1971 Kvægavl og -produktion 
Jensen Vagn 1923 Professor cand.lact. dr.agro. Mikrobiologi
Junge Hans R. 1925 Lektor Nej cand.polyt. 1952 Landbrugsbyggeri
Jørgensen Christian 1918-2008 Lektor 1945 lic.agro. 1952 Markedsøkonomi
Jørgensen Jørgen C. 1918-2017 Professor 1965 1947 lic.agro. 1952 Landbrugszoologi
Kjær Anders 1919-2012 Professor 1957 Nej Kemiingeniør Organisk kemi
Kofoed S. Sonne 1925-2006 Lektor Nej Civilingeniør Kraftmaskiner
Kristensen Erik 1914-97 Professor 1965 1939 cand.polit. 1956 Landbrugsøkonomi
Lindberg Niels 1904-71 Professor 1955 Nej dr.polit. 1951 Nationaløkonomi
Mikkelsen Vald. M. 1916-2000 Professor 1955 Nej dr.phil. 1949 Botanik
Neimann-Sørensen Agner 1924-2014 Professor 1962 Nej dr.med.vet. 1957 Kvægavl og -produktion
Nielsen Jens Møller 1928 Lektor 1967 1953 dr.agro. 1973 Planternes ernæring
Olesen Larsen Peder 1934 Lektor 1961 Nej dr.phil. 1969 Organisk kemi
Pedersen Kai Julius 1899-1984 Lektor 1952 Nej dr.phil. 1932 Uorganisk kemi
Rasmussen Kjeld 1921-2001 Professor 1965 1947 dr.agro. 1962 Geologi, jordbundslære mm
Scheel Ulrik 1922-2005 Lektor 1952 cand.agro. Tegning/landmåling
Staun Henning 1933 Lektor 1958 dr.agro. 1969 Svineavl, hesteavl
Steenbjerg Folmer 1904-95 Professor 1947 1928 dr.agro. 1940 Planternes ernæring
Stryg Poul Erik 1936-95 Amanuensis 1965 1962 cand.agro. Landbrugsøkonomi
Sørensen P. Havskov 1924-2006 Professor 1964 1951 dr.agro. 1958 Fodringslære
Thomsen Carl Chr. 1919-2001 Professor 1968 1948 lic.agro. 1954 Landbrugspolitik
Tougaard Pedersen Thomas 1924-95 Professor 1967 1951 M.Sc. (USA, 1959) Landbrugsmaskiner
Tovborg Jensen Aksel 1911-81 Professor 1949 Nej dr.phil. 1948 Uorganisk kemi
Venge Ole V. 1913-93 Professor 1963 1938 dr.agro. 1950 Husdyrgenetik, minkavl
Wismer-Pedersen Jørgen 1928-89 Lektor 1964 Nej cand.polyt. 1951 Kødteknologi

Undervisere vi mødte på KVL
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Anekdoter                          
- som vi studerende oplevede dem

Det skete, at professor Hjalmar Clausen (svineavl) tabte
kridtet, eller det knækkede for ham. Hvis Henning Staun
(senere professor) var til stede, samlede han det straks op 
og rakte det til Hjalmar Clausen med ordene: 
“Værsgo’ hr. professor”. / Sv. Aa. Nielsen

Professor Niels Lindberg (nationaløkonomi) var en
dødkedelig forelæser. Han læste op fra ”bogen” og
kiggede sjældent op. Ofte var der kun få studerende         
til hans forelæsninger. 

Nogle af os havde en genbrugsbog, og her havde vores for-
gænger nogle steder skrevet: ”Mød op i dag, for da fortæller
NL en vittighed”. Disse dage var auditoriet fyldt, for vi havde
orienteret alle andre. Var man så så heldig til eksamen at kom-
me op i stof, hvor vitsen indgik og kunne genfortælle den, ja,
så var den gode karakter hjemme!

Gad vide, om Lindberg fandt ud af, hvorfor auditoriet nogle
gange var fyldt og andre gange nærmest mennesketomt…?
/ Sv. Aa. Nielsen

Stående ved katederet ville professor Vald. M. Mikkelsen
(botanik) gerne fortælle lidt vovede historier, når det passede
til relevante planter. 

Med et listigt smil stod han og gned sine hænder – tilsynela-
dende lidt genert – og fortalte så, hvad vi kun kunne opfatte
som en anelse vovede historier. 

En af de disse planter var bregnen Venushår… En anden var
Høst-Tidløs, som i daglig tale også hedder Nøgen Jomfru. Den
sender store, flotte, grønne blade i vejret om foråret, men uden
blomster. Om efteråret kommer de flotteste, violette, krokus-
lignende blomster, men ingen blade. 

Der står den så, jomfruelig og helt nøgen! / Mogens Stendal

Høst-Tidløs

Hos professor Johan Bælum (fjerkræ) var man sikret en
rimelig karakter ved eksamen, hvis man kunne få indflettet,
at man skulle huske at banke på døren først, så hønsene ikke
blev forskrækket. / Sv. Aa. Nielsen

Professor Niels Haarløv (zoologi) blev kaldt ”Den smilende
død”. Jeg overværede en kammerats eksamination. Det gik
meget godt. Eksaminanden snakkede og snakkede. Efter
nogen tid sagde Haarløv: ”Ja, tak, nu er det nok”!

Da han kom ud efter voteringen og meddelte resultatet, lød
det med et stort smil: ”Det blev et ”mådeligt”,  for De
snakkede og snakkede, men desværre handlede det jo ikke
meget om det, spørgsmålet lød på”. 

Andre oplevede, at der gik 10 min. uden at der blev sagt et
ord. Haarløv spurgte ikke, eksaminanden sagde ikke noget. 
Herefter meddelte Haarløv: “Ja, vi må hellere slutte, vi kom-
mer vist ikke videre”. For derefter at meddele resultatet – et
”slet”. / Sv. Aa. Nielsen

Engang søgte DSR penge hos Carlsbergfonden. Da professor
Tovborg sad i Carlsbergs bestyrelse, fik jeg til opgave at kon-
takte ham. 

Tovborg var meget hjælpsom og fik arrangeret et møde med
Carlsbergfonden. Vi mødte op, og straks lød spørgsmålet: Er
her nogen, der kender Tovborg? Det måtte jeg indrømme, at
jeg gjorde. 

Vi fik afslag på vores ansøgning! / Hans Kloster

På 4. del havde husdyrbrugerne en del praktiske øvelser med
amanuensis Bent Jensen ovre i staldene. 

Bent Jensen var nygift og kom hver morgen cyklende ind til
KVL iført nystrøget skjorte og slips og med pænt redt, vand-
kæmmet hår.

Så gik vi ellers i gang med øvelserne, og inden lektionen var
forbi, sad hans slips nærmest omme i nakken, håret var uglet,
og han havde ofte halm overalt på tøjet. 

Fruen skulle lige have set ham!

Bent Jensen blev snart efter chefkonsulent på Fyn og senere
forstander på Vejlby Landbrugsskole, og jeg overtog hans fyn-
ske job. / Mogens Stendal 

Foto: Mogens Stendal



Agronomer 1970 - 50 års jubilæum 2020 - side 9

Anekdoter                          
- som vi studerende oplevede dem

Jeg husker specielt vores øvelse i hestebedømmelse
på Carlsberg – det blev efterfølgende en temmelig våd 
eftermiddag, da staldkarlene fandt personalebajerne frem 
(med de hvide etikketter).

Fra eksamen i hestebedømmelsen, som fandt sted i de 
kongelige stalde på Christiansborg, husker jeg min dialog 
om alderen på den hest, jeg skulle bedømme med professor
Hjalmar Clausen. Jeg havde bedømt krikken til at være syv år.
”Det passer ikke”, sagde Clausen og tog godt fat i krikkens 
grime - men det ville den ikke finde sig i og slog et kraftigt
slag opad med hovedet. 

Clausen gav slip på grimen – og havde han ikke gjort det,
var han røget et godt stykke i luften, hvorefter Clausen sagde:
”Lad dyret været”.

Jeg fik så vidt jeg husker mg+ / Kaj Jørgen Pedersen

Flere har refereret til, at professor Tovborg ikke var gift.
Blev han spurgt hvorfor, har vi fået et par næsten enslydende
gengivelser af Tovborgs svar.      

En husker det sådan: “Man behøver ikke købe en ko for at få
et glas mælk.”  

En anden: “Det kan ikke betale sig at købe en hel ko, hvis
man kun har brug for en 1/4 piske”.

Om forelæsningerne med professor O. Venge i genetik, hvor
han – det forlød det i hvert fald - ofte havde fået indtil flere
guldbajere indenbords forud, havde den vane at stille sig på
kanten ved kateteret med ryggen til os og betragte, hvad han
havde skrevet på tavlen. 

Jeg husker ikke, om han på noget tidspunkt faldt bagover - men
det var tæt på. Eller når samme Venge trak lysbilledlærredet ned,
når projektoren viste billedet for højt. 
/ Kaj Jørgen Pedersen

Adskillige har refereret til professor Anders Kjær. Han stod
ved den store tavle i Auditorium VII – med kridt i den ene
hånd og en svamp i den anden. Knap havde professoren 
skrevet en lang udredning med komplicerede organisk 
kemi-formler med den ene hånd, før han med den anden hånd
havde visket det hele ud. Man skulle godt nok stå tidligt op,
for at få det hele griflet ned…    

Alt dette var jo inden mobilens indtog med fotofaciliteter
med mere! 

Jeg var blevet færdig med første del, men nogle kolleger
manglede et fag eller to. En skulle have mindst mg i sidste fag
for at bestå første del.

Nogle opfordrede mig til at orientere professoren herom.
Jeg stillede mig derfor op og ventede på, at professor Niels
Lindberg kom retur fra frokost i sin DKW. Lindberg gav mig
lov til at forklare, hvorpå professoren, idet han strøg videre til
eksamenslokalet, svarede:
“Vi tager på ham med fløjlshandsker”.
Og det gjorde de tilsyneladende og gav mg. / Gunner Buck

Et festligt indslag i kvælstofkemi hos professor Aksel
Tovborg Jensen kunne være, at han efter afslutningen af et
forsøg kastede en rest af flydende kvælstof ud på gulvet i audi-
torium VII i retning mod første række, der ofte var besat af
flittige ”gartnerpiger” – kvindelige hortonomstuderende. 

Når disse dråber af flydende kvælstof under stor fart og kraftig
dampudvikling nærmede sig første række, vakte det selvsagt stor
furore – især blandt ”gartnerpigerne”. / Mogens Hedegaard

For agronomstuderende medio 1960erne, der skulle passere
professor Aksel Tovborg Jensens lærestol, var professoren
en etableret legende. 

Tovborgs pædagogiske mantra var, at kemien var god at få
forstand af, og han stod som garanten for, at ingen kom hel-
skindet igennem hans lærestol uden at være bibragt en kemisk
grundforståelse. 

I den forbindelse havde han god hjælp af den anvendte
Ørsted karakterskala fra 1919, der som bekendt havde en
overvægt af negative karakterer. 

Stod valget således mod slutningen af en mundtlig eksami-
nation mellem -7 eller lavere, kunne Tovborgs afsluttende
spørgsmål være: ”Kan De nævne halogenerne”? 

Blev der herefter ikke lynhurtigt og uden tvivl svaret ”Fluor,
klor, brom, jod og astat” var slet eller minus 23 sikret og der-
med enhver mulighed for at opnå et antageligt gennemsnit via
andre fag! /Mogens Hedegaard
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Fine oplevelser sammen med kolleger
Mange af vore kolleger og deres
ægtefæller har haft fine oplevel-
ser på studierejser m.m., der er
arrangeret af foreningen Danske
Senior Agronomer.
Foreningen blev stiftet i

1988. Dens formål er at arran-
gere kulturelle og landbrugs-
orienterede senioraktiviteter,
Aktiviteterne er ferie- og stu-

dieture, højskoleophold m.v.,

samt årsmøder med forskellige
indlæg.
Rejsemål har været Syd- og

Nordamerika, Sydafrika, Grøn-
land, Japan, Russiske floder, De
Baltiske Lande, Polen, Italien,
Israel, Spanien, Portugal, Irland
m.fl. samt korte indenlandske
ture på tre-fire dage.
- Vi har 12 medlemmer fra
årgang 1970 ud af i alt ca. 270

medlemmer. Det ældste med-
lem er kandidat fra årgang
1953, fortæller Inger Olsen,
som er foreningens sekretær.

Kontingent på 150 kr. årligt
- Medlemskontingent har i man-
ge år været uændret 150 kr., oply-
ser foreningens kasserer, Johan-
nes P. Christensen fra vores år-
gang. Han tilføjer: 

- Min ægtefælle, Kirsten, og
jeg har haft mange gode oplevel-
ser på foreningens arrangemen-
ter gennem de seneste 15 år. 
- Vi kan anbefale nærmere

bekendtskab til foreningen.
Referater fra ture og møder

m.m. kan læses på hjemmesiden:
www.senioragronomer.dk 
og mailadressen er: 
info@senioragronomer.dk

Thomas
Madsen-
Mygdal (V),
er den eneste
kandidat fra
landbrugsstu-
diet på KVL,
som blev
statsminister
(billedet).
- Thomas

Madsen-Mygdal manglede kun
et point i de 160 point, han
kunne nå med sine 20 karak-
terer. 
- Han fik 18 ug’er, et ug- og

et mg+.
- Det er den største land-

brugseksamen, der er taget ved
Landbohøjskolen.
Det skriver Madsen-Myg-

dals studiekammerat M. K.
Kristensen i sin biografi: En
konsulents erindringer, der
blev udgivet i 1950.
De to dimitterede sammen

med 25 andre landbrugskan-
didater efter to års studier i
1902
Inden studiet på KVL blev

han uddannet som skolelærer,
også med topkarakter.
Madsen-Mygdal var den

første planteavlskonsulent for
Foreningen af jydske Landbo-
foreninger.
I 1908-20 var han forstander

for Dalum Landbrugsskole. 
I 1918 blev han formand for

de Samvirkende danske Land-
boforeninger. 
I 1919 blev han den første

præsident for Landbrugsraadet
Han var blandt initiativtagerne
til oprettelsen af Raadet.
Madsen-Mygdal var land-

brugsminister 1920-24 i rege-
ringen Niels Th. Neergaard.
Thomas Madsen-Mygdal, var

statsminister for en ren Vestre-
regering fra 1926. 
Den blev væltet i marts 1929.

Øvrige ministre med en 
landbrugseksamen fra KVL 
Frederik Friis (Højre/C), 1836-
1917, kandidat 1860,  land-
brugsminister i Sehested-rege-
ringen et år op til systemskiftet i
1901.

Christian Sonne (Højre/C),
1859-1941, kandidat 1880, var
landbrugsminister i forretnings-
ministeriet M. P. Friis i en
måned efter påskekrisen 1920.

Henrik Hauch (V), 1876-
1957, kandidat 1902. Henrik
Hauch var landbrugslærer og
forstander på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han var med-
lem af Landbrugsraadet i 13 år,
inden han blev præsident for
Raadet i 1933. Præsidentpo-
sten varetog han frem til 1950.
Henrik Hauch var medlem af
Landstinget 1918-53. Som 74-
årig blev han landbrugsmini-
ster i regeringen Erik Eriksen.
Han var minister 1950-51. 

Kresten Damsgaard (V),
1903-92, kandidat i 1928. Kre-
sten Damsgaard var bl.a. lærer
på Korinth Landbrugsskole.
Han var landbrugskonsulent for-
skellige steder og medlem af
mange bestyrelser. Damsgaard
var medlem af Folketinget i fle-
re perioder og af Finansudvalget
1953-73. Kresten Damsgaard
var kirkeminister og minister for
offentlige arbejder i regeringen
Poul  Hartling, 1973-75.

Mette Gjerskov (S), født
1966, agronom 1993, fødeva-
reminister 2011-13 i regerin-
gen Thorning-Schmidt. 

Christian Friis Bach (R),
født 1966, agronom 1992,
udviklingsminister, 2011-13, i
regeringen Thorning-Schmidt.  

Syv agronomer som ministre
1. januar 2007 fusionerede Landbohøjskolen med Københavns
Universitet og skiftede navn til Life - Det Biovidenskabelige
Fakultet. 
1. januar 2012 blev de veterinære institutter på Life fusioneret

med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), mens resten af
fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet
som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science). 

Se meget mere herom samt links til de to nye fakulteter:
https://fusion.science.ku.dk/

Landbohøjskolens historie 1858-2011
Under det netop viste link, finder du også en masse artikler om
Landbohøjskolens historie, 1858-2011. Der er henvisninger til
enkelte af disse historier mellem nogle af selvbiografierne på de
følgende sider.
Historierne er delt på følgende:

• KVL historier   
• KVL koryfæer
• Campusliv gennem tiderne
• Historier fra Haven
• Bøger om KVL
• Billeder fra KVL 

Næsten 1.500 sider om KVL er direkte tilgængelige for alle i
de seks bøger, der ligger under Bøger om KVL.

Se meget mere om KU Science
Se meget meget mere om KU Science og ikke mindst den flotte
video på 3 minnutter øverst på siden:
https://www.science.ku.dk/fakultetet/

Se nyheder / pressemeddelelser fra fakultetet:
https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/

3.500 studerende før fusionen
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole havde før fusionen med
Københavns Universitet i 2007 cirka 3.500 studerende, hvoraf de
400 var ph.d.-studerende. 
De 24 uddannelser på bachelor- og kandidatniveau førte til tit-

ler som dyrlæge, agronom, forstkandidat, hortonom, landskabsar-
kitekt, landskabsforvalter, jordbrugsøkonom, levnedsmiddelin-
geniør og -kandidat samt cand.scient. i agricultural development,
biologi-bioteknologi, miljøkemi, parasitologi og i produktionsud-
vikling (PAT) samt i klinisk og human ernæring.

Se mere om KU Sund
Som nævnt overgik uddannelsen af dyrlæger og forskning i vete-
rinærvidsenskab i 2012 til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet -
se: https://sund.ku.dk/

Fra KVL til Science og Sund 



Brevet om optagelse blev for os alle startskuddet 
til KVL - Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
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Kameline Asmussen 
(nu Kramer)
Linje: Husdyrbrug
Fugløvej 5, Boddum, 7760 Hurup
Tlf.: 22 67 81 54
E-mail: kamelinekramer@hotmail.com
Født: August 1941 i Sverige
Gift 1971 med Erland Kramer, 
planteavlskonsulent. Erland døde i 2009
Har fire børn og 11 børnebørn + to på vej

Hej alle jer, der 
dimitterede i 1970!

Jeg husker ikke alle, der dimit-
terede i 1970, men flere af jer
husker nok, at der kun var en
pige på holdet, og det var så
mig, Kameline Kramer, den-
gang Asmussen. 
Jeg voksede op i Sverige og

flyttede til Danmark umiddel-
bart efter min skolegang (stu-
dentereksamen). 
Min far var arkitekt og flyt-

tede til Sverige i 1939, hvor han
blev gift med min mor (tysk).
De blev derfor i Sverige. 
Da jeg gik i skole, havde

man tre måneders sommerferie
i Sverige. Min mor og os børn
tilbragte ferien på Jegindø
(Thyholm). 
Jeg var så at sige hele dagen

på nabogården og hjalp med
forefaldende arbejde. 
Efterhånden som jeg blev

ældre, fik jeg mere betroet og
fik selvstændigt arbejde. 

Jeg ville noget med landbrug
Med en studentereksamen be-
høvede jeg kun to år i praktik +
et landbrugsskoleophold for at
starte på KVL. 
Underligt, når man tænker på,

at de fleste andre, der var opvok-
set på landet, skulle have tre års
praktisk erfaring, hvis de ikke
havde en studentereksamen. 
Jeg var godt et år på en gård

i Thy. Her var det meste nyt, da
jeg kun kendte til arbejdet i de
tre sommermåneder. En vinter
som fodermester i en mindre
jerseybesætning i Odsherred,
hvor der også blev lagt megen
vægt på teori og avl. Den sidste
halvårstid var jeg “elev” på en

herregård i Nordsjælland og
derefter på Vejlby Landbrugs-
skole inden KVL. 
Allerede i Aarhus startede

jeg med småjobs tidlig morgen
og/eller om eftermiddagen +
weekend for at undgå studie-
gæld. Det lykkedes. 
Da vi startede på KVL, var vi

tre piger, men de to andre holdt
ret hurtigt. 
Det gjorde jeg på en måde

også, da jeg faldt uheldigt med
cyklen og pådrog mig en hjerne-
rystelse, så jeg måtte holde en
pause fra bøgerne. 
I pausen var jeg et halvt år på

et handelsgartneri i Skotland.
Startede så atter på 1. del og
valgte det sidste år husdyr-
brugslinjen. 

Først Axelborg så konsulent
Efter agronomeksamen søgte jeg
en del stillinger forskellige ste-
der i landet, men forgæves.
Jeg ville også helst blive et

år i København, til Erland Kra-
mer (senere min mand) blev
færdig. Han dimitterede fra
planteavlslinjen i 1971.   
Jeg var så frimodig at søge

arbejde på Axelborg. Lige den-
gang var der ikke noget ledigt
job, men jeg kunne jo spørge
senere. 
Tredje gang lykkedes det!

Var her i godt et år og blev så
hentet til Hjørring Landbofore-
ning - så vidt jeg ved den 1.
kvindelige svineavlskonsulent i
Danmark. Gad vide, hvordan
konsulenten fik overtalt sin
bestyrelse?
Det gik op for mig fem år

senere, hvor svært/umuligt det
var at blive anerkendt som
kvindelig agronom. 

Indtil da, havde jeg i min
naivitet ikke tænkt over, at et
køn kunne være afgørende. 
Vi flyttede til Thy, hvor

Erland fik arbejde som plante-
avlskonsulent i det Thylandske
landøkonomiske Selskab (se-
nere LandboThy). 
I dette område var det den gang

umuligt som kvindelig agronom at
få et arbejde (lige så umuligt som
at hedde Hassan i dag). 
Vi havde købt et husmands-

sted med jord ned til Limfjor-
den, det var nærmest min ung-
domsdrøm. 
Erland døde i 2009. 
Jeg bor stadig på ejendom-

men, men driver den ved hjælp
af en maskinstation. 
Jeg går ofte en tur ned til

fjorden for at nyde turen og bli-
ve gennemblæst.
Jeg nåede også lige at blive

formand i den lokale hus-
mandsforening, som vi dog
nedlagde nogle år senere. 

Alt for og med børn
Mit liv fik en helt anden drej-
ning: 
Jeg startede en billedskole

for børn, senere også for voks-
ne. 
Lykkedes nogle få år med

teater for børn. 
Var med i musikskolens

bestyrelse og andre lokale
bestyrelser, hvor der kunne
gøres en forskel.  
Startede Kunst for øjet, øret

og humøret, der senere genop-
stod med samme slogan i Hu-
rup Handelsstandsforenings år-
lige efterårsuge. 
Erland og jeg fik fire børn,

og da de yngste (tvillinger)
startede i skolen, fik jeg arbej-

de som pædagogmedhjælper,
senere lærer i blandt andet
matematik, fysik og en kort
overgang klasselærer. 
Var også med til at starte en

friluftsbørnehave i Thisted,
hvor jeg var daglig leder i
næsten 10 år. 
Fra en uddannelse som agro-

nom til alt for og med børn. 
Jeg er stadigvæk aktiv med

børnene, dog kun få timer om
ugen. 
Har pt. 11 børnebørn + to på

vej i sommeren 2020. 

Tiderne skifter
Tiderne er helt anderledes i
dag, hvor der inden for landbru-
get nu er flere kvindelige rådgi-
vere (55 procent) end mandlige
(45 procent). 
Det er ikke altid “you get

what you go for”. 
Somme tider “you must go

with what you get".
Min modgang har givet mig

et rigt og dejligt LIV.

Gul Okseøje
Foto: Mogens Stendal
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Lars Pedersen Asserhøj
Linje: Økonomi
Asserhøjgård, Tåstrupvej 5, Hellested, 4652 Hårlev
Tlf.: 56 50 13 50
E-mail: lars@asserhoj.dk
Født: 11.03.1941 på Asserhøjgård, Hellested
Gift i 1974 med Solvejg, som er dyrlæge
Har tre børn og fem børnebørn

Forældre: Jenny og Peder A.
Pedersen. 
Skolegang: Syv års grund-

skole (hver anden dag). Gjaldt
også mine to brødre.
Landmandsuddannelse:

Tjent på fire gårde i Danmark,
seks måneder i UK, 20 måneder
i USA. Landmand, grønt bevis.
Desuden: Efterskole, idræts-

højskole, 16 måneders værne-
pligt, 15 måneder på to landbrugs-
skoler (heraf aspirant ni mdr. på
Vejlby Landbrugsskole), otte mdr.
planteavlsassistent i Langelands
landøkonomiske Forening.
1970-77 Sekretær/fuldmæg-

tig i De danske Landboforenin-
ger, Axelborg, organisation og
landboret.
1977-2001 Sekretariatsleder

i De sjællandske / Østlige Øers
Landboforeninger, København
/ Roskilde. Leder af Det sjæl-
landske Fællesdyrskue / Ros-
kilde Dyrskue og ansvarlig for
al sekretariatsbetjening af be-
styrelse og alle faglige udvalg i
regionen.
1994-2010 Medlem (V) af

kommunalbestyrelsen i Stevns
Kommune, 2002-06 borgme-
ster. Efter kommunesammen-
lægning viceborgmester. Flere
kommunale hverv samt med-
lem af Skatterådet.
Medlem af bestyrelsen for

ASE, A-kassen for Selvstændi-
ge fra stiftelsen i 1976 til 2005,
heraf de sidste fem år som for-
mand.
Flere lokale tillidshverv bl.

a. den lokale landboforenings
bestyrelse og 27 år i bestyrelsen
for Stevns Ungdomsskole, nu
Gymnastikefterskolen Stevns,
heraf ni år som formand.
I studietiden på KVL var jeg

medlem af De studerendes Råd
og i det år, vi gik på 3. del, var

jeg formand for Foreningen af
Landbrugsstuderende. 
Jeg boede i to år på Landbo-

højskolekollegiet. Her mødte
jeg Solvejg, som var dyrlæge-
studerende. Vi blev gift i 1974,
da Solvejg havde afsluttet dyr-
lægestudiet. 
Solvejg, født Agerholm, er

fra Thy, har arbejdet som dyr-
læge indtil 2014. 

Fuldtidsarbejde og landbrug
Siden 1975 har vi boet på og
drevet Asserhøjgård (mit føde-
hjem). Driftsform traditionel
planteavl (50 ha), husdyrhold
til husbehov. 
Fra 2015 har jorden været

bortforpagtet. I 2008 fik jeg
konstateret prostatakræft. Jeg
blev straks opereret (radikal
prostatektomi) og har siden
levet fornuftigt med de deraf
følgende gener.
I hele mit aktive liv har jeg

ønsket at have et arbejde, som
tillod og gjorde det muligt for
mig at være landmand ved
siden af, om end som venstre-
håndsarbejde, da hovedbeskæf-
tigelsen altid har været fuld-
tidsarbejde. Derved har jeg
også altid afskåret mig fra at
søge arbejde, som nødvendig-
gjorde en flytning. 
Solvejg har affundet sig med

dette vilkår. Hun har aldrig haft
svært ved at finde arbejde, og
har arbejdet næsten 30 år på det
samme dyrehospital. Så det har
ikke voldt problemer at være
”stavnsbundet”.

Styrken i et demokrati
Jeg har altid været optaget af
den politiske side af arbejdet i
landboforeningerne. I de første
år kom jeg ret tæt på den stærke
formand Anders Andersen. 

Ved at iagttage ham lærte jeg
en absolut grundsætning for et
velfungerende demokrati. 
Hans magt var stort set uind-

skrænket, men han majoriserede
ikke sine synspunkter igennem. 
Grundsætningen lyder: 

”Styrken i et demokrati kan
måles på dets evne til at vareta-
ge egne mindretals interesser”. 
I praksis betød det, at selv

om der i sagens natur var jysk
dominans i De danske Landbo-
foreningers bestyrelse, så skul-
le argumenterne være afgøren-
de for de beslutninger, der skul-
le træffes. 
Derfor blev beslutninger

aldrig truffet ved afstemning. 
Den lære har været god at

have med i bagagen.
De danske Landboforenin-

gers sekretariat under Jørgen
Skovbæks ledelse var på alle
måder en god læreplads. 
Når jeg skiftede til De sjæl-

landske Landboforeninger ske-
te det ikke mindst for at bringe
mig tættere på mit hjem, som
havde meget høj prioritet for
mit valg af arbejde. 
Da jeg, efter at børnene var

flyttet hjemmefra, afsatte tid til
kommunalpolitik, oplevede jeg,
at et arbejdsliv i landbrugets orga-
nisationer var en ideel baggrund
for at deltage i det politiske liv
som folkevalgt. 
På den baggrund blev min re-

træte fra arbejdslivet ideel. 
Jeg fandt det let at varetage

hvervet som borgmester i min
hjemkommune. 
Jeg fik kun en periode på

grund af kommunalreformen,
men det var en god tid. 
Og det var dejligt at have et

arbejde tæt på hjemmet. 
I De sjællandske Landbofor-

eninger fik jeg ansvar for Østli-

ge øers Fællesdyrskue, nu Ros-
kilde Dyrskue. 
Jeg fik hurtigt overbevist

ledelsen om, at sekretariatet
ikke skulle sidde isoleret i et
støvet kontor i København,
men ville ligge langt mere hen-
sigtsmæssigt i Roskilde Land-
bocenter. 
Jeg havde aldrig set mig selv

som dyrskuearrangør, men jeg
blev hurtigt optaget af perspek-
tivet i et stort udstillingsvindue
for landbruget tæt på Køben-
havn. 
Jeg fik sat gang i en række

større investeringer til gavn for
både udstillere og besøgende. 
Målet for denne indsats var

helt klart befolkningen uden for
landbruget. 
Vi gjorde dyrskuet mere

festligt med flere kulturindslag
og historiske udstillinger. Og så
gik vi målrettet efter et nyt pub-
likum, skolebørnene. 
Vi indbød skoleklasser til at

blive rundvist af frivillige land-
mænd. 
Det resulterede i besøg af

10-12.000 børn hvert år. 
Jeg tror, det er dem, der sta-

dig kommer til Roskilde Dyr-
skue, som i 2019 satte besøgs-
rekord med 115.000 betalende
gæster. 
For denne samfunds-kontakt-

indsats blev jeg nådigst Ridder
af Dannebrog. Korset ligger i
en skuffe. Jeg har aldrig haft
lejlighed til at bære det. Men
jeg er glad for det.   
Jeg har haft: ”Et jævnt og

muntert, virksomt liv på jord
som det, jeg ville ej med kon-
gers bytte”. 
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Peder Bach
Linje: Husdyrbrug
Digesmuttevej 7, 9800 Hjørring 
Tlf.: 23 11 01 37
E-mail: pederbach4@gmail.com
Født: 25.10.1944 i Holmager ved Nibe
Gift i 1972 med Bodil
Har tre børn og seks børnebørn

Min far var kvægbruger på en
ejendom med 30 ha. Min mor
var medhjælpende hustru.
I 1962 forlod jeg skolen med

en realeksamen. 
Herefter var jeg ansat på går-

de i nabolaget, indtil det blev
tid for militæret. 
Her sluttede jeg med tjeneste

i militærpolitiet.

Landbrugsuddannelsen fore-
gik på Dalum Landbrugsskole,
indtil jeg startede på KVL i 1966.
Jeg blev i 1970 ansat ved

Hammerum Herreds Landbofor-
ening, Herning, som assistent
ved afdelingen for kvægfodring.
I 1977 flyttede jeg til

Hjørring for at arbejde med svi-
neavl og -fodring. 

I mellemtiden tog jeg en
handelseksamen i økonomi. 
Dette gav mig interesse for

økonomi, og da en stilling som
økonomikonsulent ved Hus-
mandsforeningen i Hjørring
blev ledig i 1980, søgte jeg den-
ne. 
Her var jeg til ultimo 2011,

hvor jeg gik på pension.

Vi har haft et sommerhus og
en ferielejlighed. Sommerhuset
er nu solgt og en ferielejlighed
nr. 2 er købt i stedet.

Søren Vestergaard Bech
Linje: Økonomi
Bakagergård, Krogsvej 30, Vitten, 8382 Hinnerup 
Tlf.: 20 25 34 04 og 86 91 02 15 
E-mail: soren@bech.nu
Født: 22.08.1944
Gift med Inger
Har to børn og fem børnebørn

Søn af Metha og Ejnar Bech,
Aldrup pr. Ulstrup.
Skolegang: Syv års grund-

uddannelse og præliminærek-
samen fra Ulstrup Fællessko-
le.
Militærtjeneste: 18 måneder

som militærpolitikorporal.
Gift med Inger, som i 40 år

var ansat som administrativ
medarbejder ved Geologisk
Institut, Aarhus Universitet.
Uddannelse: Landmands-

uddannelse på tre gårde og på
Vejlby Landbrugsskole i ni
måneder.
1973: HD i organisation fra

HH, Aarhus.

1990-91: VL-seminar (Hold
VL 58).

Ansættelser 
1970: Ansat i Danske Mejeriers
Fællesorganisation (Mejerikon-
toret), Aarhus.
1970-72: AC-sekretær for di-

rektionssekretariatet.
1972-78: Fuldmægtig for di-

rektionssekretariatet.
1978-84: Afdelingsleder for

direktionssekretariatet.
1984-92: Afdelingschef for

området Kvægsundhed og Kva-
litetsrådgivning.
1993: Ansat ved Landbrugets

Rådgivningstjeneste, Skejby.

1993-2005: Projektschef i
International Afdeling med pro-
jekter i Polen, Letland, Smolensk
og Skt. Petersborg, Rusland samt
et fårepels- (karakul) kvalitets-
projekt i Afghanistan.
2005: Ansat i Dansire, fælles

organisation for kvægavlsfore-
ninger i Danmark, nu Viking-
Genetics.
2005-08: Afdelingsleder i

International Afdeling, Skejby,
med opgaven at udvikle nye
markedsområder uden for Vest-
europa og USA.
Siden 1975 har vi boet på og

drevet Bakagergård i Vitten,
ved Hinnerup. 

Driftsform traditionel plan-
teavl (40 ha). 
Fra 2008 har jorden været

bortforpagtet.
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Søn af gdr. Björn Hólm Jóns-
son og Sigrún Jónsdóttir.  
Jeg er født og opvokset på en

kvæg- og fåregård i Vestisland
og har altid interesseret mig for
natur og livet i naturen. 
Gik på Hvanneyri Land-

brugsskole (nu Islands land-
brugsuniversitet) og derefter
Tune Landboskole, hvorefter
jeg tog optagelsesprøve til
Landbohøjskolen.

Grovvarer og planlægning
1970-72: Efter dimission fik
jeg stilling ved den islandske
andelsbevægelse med import
og salg af kraftfoder. 
Vi havde nært samarbejde

med Fyens Andels Foderstoffor-
retning (FAF) i Danmark, der
senere er fusioneret ind i DLG.
1972-74: Næste stop var

planlægning af landbrug i udsat-
te og isolerede egne, hvor vi for-
søgte at modernisere og intensi-
vere landbruget.
Så blev jeg ansat i Landbru-

gets Produktionsråd (findes
ikke mere!), først som specia-
list, hvor jeg bl.a. arbejdede
med planlægning og landbrugs-
statistik og senere som assiste-
rende direktør. 
Island var først og fremmest

landbrugsland gennem århun-
dreder. 
Efter 1900 begyndte fiskeri-

et at vokse med større fiskeski-
be. 
Under anden verdenskrig

startede afvandringen fra land
til by, mest til hovedstadsområ-
det.
Nu bor ca. 60 pct. af befolk-

ningen i Stor Reykjavik områ-
det. 

Mekaniseringen begyndte
først efter krigen. Vi har samme
udvikling her som i Danmark,
færre og større gårde. 
Turisme er vokset utroligt me-

get i løbet af få år. Landmændene
har deltaget aktivt, og i forsom-
meren 2020 kommer ikke en ene-
ste turist på grund af den uhygge-
lige Covid-19 sygdom. 
Mink- og ræveavl blev byg-

get op i en årrække, bl.a. til at
skaffe landmænd indtægter, da
man måtte reducere fåreavlen
pga. svigtende kødmarkeder. 
En af få verdensrekorder, vi

kan prale af, er konsum af lam-
mekød, over 45 kg pr. capita i
1983, nu knap 20 kg. 
Kylling er nr. 1 i dag, 25-30

kg, svinekød 20-25 kg, okse-
kød 12-17 kg.

Direktør for pelsdyravlere
1982-90: Jeg blev direktør for
den islandske pelsdyravlerfore-
ning og oplevede et boom i
pelsdyravlen, men også mindre
interessant “lavkonjuktur” med
alvorligt prisfald på skind og
store vanskeligheder for pels-
dyravlerne. 
Vi havde nært samarbejde

med Dansk Pelsdyravlerforening
og dens pelsauktioner i Glostrup
og fik meget know-how fra Dan-
mark.
Island er en vulkansk ø med

hyppige vulkanudbrud og al-
vorlig erosion. 
Vi prøver at genvinde area-

ler, som bliver fyldt med sand
og aske. Derfor etablerede vi i
1907 Statens jordforbedrings-
institut (e: Soil Conservation
Service of Iceland) nok den
ældste af sin slags i verden for-

uden Hedeselskabet i Dan-
mark. Jeg var ansat der i nogle
år i PR-afdelingen, hvor jeg stod
for information, websiden,
www.land.is.
Hjemmesiden findes også i

en engelsksproget version. 
Jeg fotograferede en hel del

vegetation og landskab.

Bed and breakfast
Det meste af tiden har jeg boet i
Reykjavik, hvor jeg fik fire døtre
med min forhenværende hustru.
Det er blevet til elleve børnebørn
og foreløbig to oldebørn. 
Jeg flyttede i 2001 til en lille

landsby, Hella, 90 km syd for
Reykjavik, i nærheden af Sta-
tens Jordforbedringsinstituts ho-
vedkvarter. 
I 2010-15 drev jeg bed and

breakfast i mit hus, som jeg
kaldte Guesthouse Nonni. 
Det blev faktisk meget popu-

lært, nok mest på grund af min
hjemmelavede morgenmad. 
Jeg fik gæster fra hele ver-

den og fik endelig konstateret
det, jeg længe har troet på,
nemlig at vi alle er ens uanset
kultur og hudfarve. 
Vi havde ofte livlige diskus-

sioner om morgenen, hvor der
måske sad 12-16 mand fra flere
lande ved samme bord.

Kurser og hobbies
Jeg tog en del kurser ved Islands
Universitet, bl.a. i erhvervsøko-
nomi, markedsføring og eksport. 
Også diverse kurser vedr.

computere, bl.a. websider. 
Jeg har haft en del hobbies.

Bl.a. deltog jeg først efter
Landbohøjskolen i udgivelse af   
et noget radikalt landbrugstids-

skrift, Búnaðarblaðið (Land-
brugsbladet). 
Vi var nogle unge menne-

sker, som syntes, der var brug
for reform og modernisering af
landbruget. 

I Danmark hvert år
Jeg rejser en del, både i ind- og
udland. Skal helst kunne be-
søge Danmark årligt og rejse
rundt. 
“Det er et yndigt land”, som

jeg holder meget af, vidt for-
skelligt fra Island. 
Jeg benytter lejligheden til at

fotografere og er medlem af en
amatørklub, desuden synger
jeg i kor for pensionister her i
sognet, og hvor jeg har været
formand i seks år. 
Vi besøgte Danmark for tre

år siden og sang Svantes lykke-
lige dag, selvfølgelig på dansk! 
Mit første kendskab til Dan-

mark var, at min far fortalte mig
om sin tid på Gymnastikhøj-
skolen i Ollerup. 
Som sekstenårig kom jeg på

Grundtvigs Højskole i Hillerød
som den yngste på holdet. 
Det var en stor oplevelse for

en teenager fra landet i Island. 
Det var længe før opfindel-

sen af mobiltelefoner. Dengang
var jeg flittig til at skrive breve!

Jón Ragnar Björnsson
Linje: Teknik
Bogatún 13, 850 Hella, Island
Tel.: 00 354 6990055
Email: jonerr1943@gmail.com
Født: 21.05.1943 på gården Ölvaldsstaðir 
Borgarhreppur sogn, Island
Gift i 1969 med Guðrún Magndís Sigurðardóttir, 
sygehjælper. Fraskilt
Fire døtre, elleve børnebørn, to oldebørn
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Helge Brunse
Linje: Planteavl
Søboparken 33, Korinth, 5600 Faaborg
Tlf.: 30 29 20 50
E-mail: brunse.helge@gmail.com
Født: 08.05.1943 i Tiufkær ved Fredericia
Gift i 1969 med Lisbet, 3-sproglig korrespondent
Har to børn og tre børnebørn

Jeg er født i Tiufkær ved Fre-
dericia, hvor min far og mor var
førstelærerpar. 
Tiufkær Skole var en lille

landsbyskole, og de fleste na-
boer var bøndergåde. 
Min mor arvede sin fars gård

på Djursland. Den er senere
gået i arv til os og er nu under
overdragelse til børnene. 
Det var derfor helt naturligt,

at jeg efter skolen kom ud at
tjene på en af nabogårdene. 
Men jeg vidste allerede den-

gang, at jeg ville læse videre til
agronom. Det havde jeg set,
man kunne i den lille bog i sko

lens bibliotek: Hvad kan jeg
blive?
Efter praktikken, herunder et

halvt års au pair ophold i Wales,
og driftsledertræning på Dalum
Landbrugsskole gik turen til
Landbohøjskolen.
Jeg var nu ikke den mest

effektive student, for der var
mange tilbud af forskellig art i
København. 
Jeg havde bl.a. studiejob på

Statsfrøkontrollen og Statens
Plantepatologiske Forsøg, og jeg
var soldat (delingsfører i Civil-
forsvaret) med efterfølgende
rådighedskontrakt i fire år. 

Der blev også tid til et studi-
eophold i Canada (University
of Edmonton). 
Lisbet og jeg blev gift 1969,

og vi havde planer om at arbej-
de med internationale opgaver. 
Men det første job blev hos

landskonsulent Mads Frederik
Madsen, Landsudvalget for Ung-
domsarbejde. Det blev til fire år
i det job i Fredericia, hvorefter
kontoret skulle flytte til Aarhus. 
Børnene var små, og vi kig-

gede fortsat efter job i Danida
og fra 1974 til 1976 blev det til
et job som kaffe/kunstvan-
dings-rådgiver i det nordlige

Zambia, og fra 1976 til 1978
var jeg ansat i det vestlige
Kenya som farm input rådgiver. 
Vi var dog fast besluttede på

at skulle hjem igen, når denne
kontrakt udløb, så børnene kun-
ne få danske uddannelser. 
Efter sommerferien i 1978

startede jeg på Korinth Land-
brugsskole som kvægbrugs-
lærer og Lisbet blev sekretær
på Brahetrolleborg Skole. 
Vi bor fortsat i Korinth.
I 1983 flyttede jeg til Nor-

disk Landbrugsakademi i
Odense, fordi man her ønskede
at tilknytte en person med inter-
national erfaring til opbygning
af skolens internationale mana-
gementkurser. 
Det blev til seks år på skolen

som leder for udlandskurserne.
Fra 1989 og de følgende

mere end 30 års arbejdsliv har
været med internationale ud-
viklingsopgaver. 
I 1989 blev jeg chefkonsulent

ved Thaigården i Thailand (Dani-
das første udviklingsprojekt, som
startede tilbage i 1962). 
Herefter blev jeg chefkonsu-

lent for Danidas husdyrbrugs-
projekter i Indien.
Fra 2002-12 blev Danida

skiftet ud med den danske
NGO, ADDA.DK – Agricultu-
ral Developmeent Denmark
Asia, hvor jeg blev landekoor-
dinator for ADDAs udviklings-
projekter i Cambodia. 
Fra 2012 til 2020 har jeg

været deltidskonsulent på for-
skellige projekter i Cambodia
og Myanmar.
Er jæger, driver landbrug og

skovdrift, har nogle bestyrel-
sesposter, og er involveret i
lokale organisationer.

Atila
Dansk Blåkvæg

Foto: 
Mogens Stendal
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Gunner Buck
Linje: Økonomi
Elmevej 1, 9560 Hadsund 
Tlf.: 98 57 40 55 og 21 26 42 20   
E-mail: gb@gb-presse.dk
Født: 28.04.1944 i Taagerup ved Fakse
Gift i 1971 med Lisbeth, som er dyrlæge
Har to børn og tre børnebørn

Søn af Estrid og Viggo Buck,
parcellist i Havnelev på Syd-
stevns.
Jeg var 4-H dreng. Havde en

so, jeg udstillede på Bellahøj,
og dyrkede også min 4-H have. 
Efter seks år i folkeskolen cyk-

lede jeg til og fra Karise Kost- og
Realskole, 34 km dagligt i fire år.
Her fik jeg i 1961 den prælimi-
næreksamen, som sikrede mig ad-
gang til agronomstudiet.
Jeg tjente på tre gårde på

Sjælland afbrudt af, at jeg fra
maj 1963 var soldat i 14 måne-
der ved Flyvevåbnet.
1965-66 var jeg elev på Byg-

holm Landbrugsskole i ni må-
neder. Her fik jeg Det Grønne
Bevis på min landbrugsuddan-
nelse. 

Opgaver under studietiden
I 1967 var jeg med ni kolleger på
udveksling i Tjekkoslovakiet i fire
uger. 
Det var en fin tur, hvor vi ople-

vede den spirende optimisme og
frihedstrang, som tjekkernes allie-
rede lagde låg på året efter.
I 1967-68 var jeg formand for

Landbrugsstuderendes Rejseud-
valg. 
Det medførte bl.a., at jeg i

august 1968 rejste rundt i Dan-
mark med studerende fra de to
krigsførende nationer - Polen og
Tjekkoslovakiet, i samme bus.  
Der skulle ikke meget til, før

gemytterne kom i kog.
I 1968-69 var jeg formand for

De Studerendes Råds Legatud-
valg. Det gav drøftelser med
lærerrepræsentanterne i KVLs
Stipendienævn om, hvornår en
studerende var “studieegnet” og
dermed “værdig” til at modtage
stipendier, lån og tilskud.
Jeg boede på Veterinær- og

Landbohøjskolens Kollegium i
to år, 1968-70. 

I første semester, 1969-70, var
jeg formand for alumnerne, be-
boerne på kollegiet. Det var det
semester, hvor vi lige før jul fej-
rede kollegiets 25-års jubilæum
med åbent hus på kollegiet samt
en stor middag og fest på Gimle. 
I det sidste studieår var jeg

instruktor i variationsstatistik
for halvdelen af årgangen, der
var to år efter os.
Og så mødte jeg min hustru,

Lisbeth, som blev dyrlæge i 1974.

Tolvmændene og 
Effektivt Landbrug 
1. juli 1970 tiltrådte jeg som se-
kretær i Centralforeningen af
Tolvmandsforeninger og Større
landbrug i Danmark, der havde
kontorer på Axelborg. Jeg redi-
gerede bl.a. foreningens med-
lemsblad 12mandsbladet.
1. januar 1973 blev jeg ansat

som faglig redaktør på Effek-
tivt Landbrug og senere som
ansvarshavende. 
Effektivt Landbrug var blevet

etableret af direktør Asger Truel-
sen, Teknisk Forlag A/S. Han
havde landbrug med kødkvæg,
Limousine, på Ø ved Viborg. 
Asger Truelsen blev af andre

landmænd opfordret til at etable-
re et blad, der kunne give Lands-
bladet konkurrence. 
Det forsøgte vi at leve op til

og skrev derfor bl.a. om emner,
som ledere i dansk landbrug
ellers ikke ønskede at få omtalt.
Derfor blev vi af nogle opfattet
som meget provokerende.
Vi skrev bl.a. om krydsninger i

dansk svineproduktion, og om
behovet for flere end 12-14 grise
pr. årsso. Dansk svineproduktion
har nu i årtier været baseret på
krydsninger, og nogle producerer
flere end 40 grise pr. årsso. 
Vi skrev også om mange andre

emner inkl. bygninger og maskiner.

Tre 25-års jubilæer på 
godt 40 år som selvstændig
I sommeren 1978 købte vi en
“gammelmandsgård” i Ajstrup
syd for Hadsund. 
Vi kunne ikke etablere den

ønskede svineproduktion på går-
den, fordi myndighederne ikke
ville bevilge de YL-lån, som jeg
og andre troede, at jeg havde ret
til med Det Grønne Bevis. 
Samtidig krævede samme

myndigheder, at jeg skulle have
landbruget som hovederhverv,
men de nægtede mig aktindsigt i
deres behandling af min sag. 
Resultatet blev, at dommeren

i Mariager solgte ejendommen i
sommeren 1982.
1. april 1982 blev jeg presse-

sekretær for Grovvarehandelens
Pressetjeneste, der arbejdede for
møllere, købmænd og koncern-
forretninger i den private del af
grovvaresektoren. 
Jeg skrev pressemeddelelser

samt hver uge en side om grovva-
rer og landbrug i Dansk Handels-
blad.
I sommeren 1983 blev jeg

presseansvarlig for Ungskuet i
Herning og året efter også for
maskinudstillingen Agromek. 
De jobs passede jeg for Ung-

skuet til 1992 og for Agromek til
og med 2009.
I marts 1995 blev ugemagasi-

net Grovvarenyt oprettet af Grov-
varehandelens Pressetjeneste med
mig som eneste medarbejder.
Jeg overtog Grovvarenyt i

2008 og fik det solgt til Helge
Lynggaard ved et glidende ge-
nerationsskifte i 2011-18.
Læs herom på side 8-10 i

Grovvarenyt 12 den 23. marts
2020 under nyheder på:
www.grovvarenyt.dk
I marts 2020  havde jeg 25-års

jubilæum på Grovvarenyt - sam-
men med magasinet.

Jeg havde 25-års jubilæum på
Grovvarehandelens Pressetjeneste
i 2007 og på Agromek året efter.
I 1993 skrev og redigerede jeg

75-års jubilæumsbog for Dansk
Maskinhandlerforening. Og jeg
har produceret en del jubilæums-
skrifter for grovvarefirmaer.
I 2015 var jeg med til at etable-

re udstillingen: Mad til alle -
bæredygtigt uden dogmer på
Vestermølle ved Skanderborg. Se:
www.vestermolle-museum.dk/

Boet i Hadsund siden 1982
Siden marts 1982 har vi boet i
det hus her i Hadsund, hvor
vores to børn, Anne-Katrine og
Daniel, voksede op, og hvor jeg
har mit kontor som selvstændig.
Mens vi havde landbrug, var

jeg næstformand for Ommersys-
sel Landboforening. 
Og mens vore børn gik i sko-

le, var jeg formand for Vindblæs
Friskole i fire år.
Lisbeth havde nogle år små-

dyrsklinik hjemme samtidig
med, at hun arbejdede med kød-
kontrol. I 1987 blev hun over-
dyrlæge og nedlagde klinikken. 
Hun blev fødevarechef for

Region Nordjylland samt Grøn-
land fra år 2000. 
Hun gik på pension i 2009 og

blev samtidig biavler. Hun dyrker
desuden en række andre hobbies. 
Jeg arbejder fortsat, men væ-

sentligt mindre end tidligere. 
Jeg producerer enkelte pres-

semeddelelser og skriver lidt til
Grovvarenyt hver uge. 
Desuden tager jeg ind imellem

del i den løbende debat om land-
brug, bl.a. om pesticider. Jeg
mener bl.a., at fokus også i høj
grad bør rettes mod stoffer, der er
langt mere giftige end pesticider. 
Og så læser jeg temmelig

meget historie, biografier mm.



.
Agronomer 1970 - 50 års jubilæum 2020 - side 18

Arne Christensen
Linje: Økonomi
Glentevej 2, 6900 Skjern
Tlf.: 97 35 24 67 og 24 61 92 46
E-mail: arnec@skjern-net.dk
Født: 02.01.1943 i Grønning Sogn, Sallings Nørre Herred

Haven på KVL
Nogle af jer fortæller, at I nyder
at gå gennem Landbohøjskolens
flotte have, når I er i København. 

Her er et flot klip fra rosenha-
ven, der blev anlagt i 1929, hvor
resten af haven blev anlagt i 1858.
Før 1929 var der botanisk sam-

ling, hvor rosenhaven nu ligger.

Læs tidl. seniorgartner Kim
Greiners artikel: Fakultetets ro-
senhave og mange andre historier
fra haven under  KVL historier på:
https://fusion.science.ku.dk/

Søn af gdr. Karen og K. J. Chri-
stensen.
Efterskole, højskole, land-

brugsskole, praktik.

Regnskabsstatistikker i
Jyske Landboforeninger 
Efter dimissionen fra Landbo-
højskolen i 1970 fik jeg ansæt-
telse ved Foreningen af Jyske
Landboforeninger, der havde til
huse i lejede lokaler i Aarhus.
På det tidspunkt var vi fem

agronomer ansat i regnskabsaf-
delingen. Vort arbejde bestod i
at servicere de lokale landbo-
foreninger, hvoraf der dengang
var over 50.
Vi lavede statistikker på regn-

skaber, indleveret af de lokale
regnskabskontorer.

Vi arbejdede også med at
indføre anvendelsen af EDB i
regnskabsarbejdet.
Jeg bistod  de lokale forenin-

ger i frednings- og ekspropria-
tionssager.
Efter et par år blev den over-

ordnede rådgivning samlet på
landsplan, og vi flyttede til ny-
byggede kontorer i Viby J.

Regnskabskonsulent i Skjern 
Efter et par år her, besluttede jeg
mig for at søge ud i den direkte
rådgivning af landmændene.
På det tidspunkt blev regn-

skabspligten udvidet, så der var
ikke det store problem i få ansæt-
telse i en lokal landboforening.
Jeg fik ansættelse ved Skjern-

Tarm Egnens Landboforening,

der havde kontorer i Skjern. Her
fik jeg ansvaret for at lave regn-
skaber for en gruppe land-
mænd, ligesom jeg bistod dem
med forskellige andre opgaver
af økonomisk karakter.
Derudover havde jeg for-

skellige opgaver af administra-
tiv karakter.
Efter en periode med stigen-

de kundeantal, kom strukturud-
viklingen også til Vestjylland.
Det medførte, at der også

kom strukturudvikling i rådgiv-
ningen.
Således blev Skjern-Egnens

Landboforening i år 2000 lagt
sammen med landboforenin-
gerne i Ringkøbing og Vide-
bæk, men man beholdt rådgiv-
ningen i de tre byer.

I 2005 blev det besluttet at
samle rådgivningen på et sted.
Frem for at bygge et stort,

nyt kontorhus, købte man det
tidligere Kreditforeningsho-
vedsæde i Ringkøbing.
Det kunne anvendes med

enkelte tilretninger og ombyg-
ninger, uden at bygningens ka-
rakter blev ødelagt.
Jeg har stadigvæk fast an-

sættelse, dog er min arbejdstid
nu fastsat til 17 timer/uge.
Min alder taget i betragtning

får jeg ikke nye, unge kunder.
På et tidspunkt bliver det

naturligvis også aktuelt at stop-
pe med arbejdet, men arbejdet
giver en dejlig kontakt med
mange mennesker, både kolle-
gaer og landmænd, men også
udfordringer med at følge med i
den hastigt fremadskridende
digitalisering af arbejdsgange-
ne.

Boldspil, skak og bridge
Jeg bor stadigvæk i Skjern i
det parcelhus, som jeg købte,
da jeg flyttede til byen.
Da jeg er forblevet ugift, er

der ikke så meget at berette om
på det familiemæssige områ-
de. I fritiden har jeg, udover at
passe hus og have, brugt meget
tid på forskellige boldspil. Jeg
har således spillet fodbold,
håndbold, tennis, badminton
og bordtennis.
Jeg spiller badminton med

vor studiekammerat, Niels
Henrik Skovsgaard.
Jeg spiller stadigvæk skak.
Jeg har de seneste snart 20 år

også spillet bridge, og det bru-
ger jeg en del tid på. Jeg spiller
således fast i tre klubber. 
Da jeg er rask og rørig,

tager jeg tit en cykel- eller
gåtur i den fine natur, vi har
herude.



Johannes Poulsen Christensen
Linje: Økonomi
Mjølsvej 40, 6230 Rødekro
Tlf.: 21 70 64 70
E-mail: jpcrq@christensen.mail.dk
Født: 29.11.1942 i Ulkebøl Sogn
Gift i 1965 med Kirsten, som er sygeplejerske
Har tre døtre og fire børnebørn 
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Søn af Rasmus og Laurine
Christensen.
Folkeskole i Kær og Sønder-

borg. Rinkenæs Efterskole.
Landbrugspraktik fem år for-

delt over flere perioder. 
Værnepligt i Civilforsvaret. 
Hoptrup Højskole. 
Gråsten Landbrugsskole med

aspirantkursus og optagelse på
KVL 1965.
1965 gift med Kirsten (født

Aalling), der som sygeplejerske
fik job ved Ortopædisk Hospital,
København, med tjenestebolig.
Her boede vi hele min studietid.
I 1970 købte vi hus i Røde-

kro, men havde allerede i 1967
fået vores første datter, Karin. 

I 1971 fik vi Lene, og i 1975
fulgte Mette. 
Vi er senere beriget med fire

børnebørn.

Regnskaber, økonomi 
og ejendomshandler
Juli 1970 ansat ved Aabenraa
Amts Landboforenings Regn-
skabsafdeling med opgaver i
driftsøkonomi og egen regn-
skabsgruppe, landbrugets støtte-
ordninger, mælkekvoter, land-
brugsloven, ejendomshandler i
samarbejde med lokale advokater. 
Kurser i erhvervsret og døds-

bobehandling. 
1999 fusion af landbofore-

ninger i Sønderborg og Aaben-

raa til LandboSyd med domicil
i Aabenraa. Ejendomskontor op-
rettes, og jeg bliver en del heraf
som ejendomskonsulent.
Pension fra udgang af 2007.

Efterfølgende vikar til 2010.

Tillidshverv 
Skolenævn i to perioder, formand
for lokal venstreforening i 13 år. 
Deltog i etablering af Socialt

Forbrugerråd i Rødekro. 
Sønderjyllands Agronom-

klubs bestyrelse. Foreningen er
nu nedlagt. 
Dansk Agronomforenings be-

styrelse i to perioder. 
Medlem af JA’s repræsen-

tantskab i flere perioder. 

Danske Senior Agronomfore-
nings bestyrelse nu i 4. periode. 
I bestyrelsen for Landbo

Senior, Aabenraa
Medlem af Rise Sogns

Menighedsråd nu i 5. periode,
undervejs med forskellige for-
mandsposter.
I de senere år har vi deltaget

i en del udlandsrejser, hovedsa-
geligt med Landbosenior og
Senior Agronomer.
På det seneste har helbredet

begrænset rejseaktiviteterne.

Hovedbygningen på KVL 1898
- Der var en smuk gammel byg-
ning, hvis facade vendte ud
mod Bülowsvej. 
- Med lidt god vilje lignede

det hovedbygningen til en af
vore gamle herregårde. 

- Også omgivelserne med de
store træer og det tilhørende
haveanlæg bragte tankerne tilba-
ge til en af de gammeldags herre-
gårde på landet. På græsplænen,
der vendte ud mod vejen, havde

man placeret en flagstang; præcis
som man havde det på en atten-
hundredetals herregård. 
- Det var på denne flagstang

flaget gik til tops den 8. marts
2008.

Det skriver stud. hort. Bjar-
ne Larsen i 2008 ved KVLs 150
års fødselsdag. Læs hele artik-
len Hovedbygningens fortæl-
ling under KVL historier på:
https://fusion.science.ku.dk/



Poul Christensen
Linje: Planteavl
Skovnæsvej 16, 4930 Maribo 
Tlf.: 40 36 01 11 
E-mail: pcc1940@gmail.com
Født: I Reersnæs, Bandholm
Gift i 1972 med Bente, siden skilt, 
gift i 1997 med Mariann
Har en datter

Før studietiden havde jeg været
på Ryslinge Højskole, hvor jeg
fik en delingsføreruddannelse. 
I 1959 var jeg indkaldt ved

Gardehusarregimentet i Næst-
ved og i 1963-64 var jeg på
Sydsjællands Landbrugsskole. 
Efter nogle år som karl, bl.a.

på Møn, prøvede jeg arbejdet
som assistent på planteavlskon-
toret i Næstved, hvor min chef
var konsulent P. Grøntved.
I min studietid var der be-

grænsede muligheder for at opnå
økonomisk bistand. Her kom
min tid i Næstved mig til gode,
idet jeg i mine sommerferier fik
job med forsøgsarbejde på plan-
teavlskontoret i Nykøbing F. hos
konsulent Kaj Skriver. 
Det var en god indgang til

min senere uddannelse på plan-
teavlslinjen på KVL.
Kaj Skriver sagde i 1968, at

jeg pr. 1. maj 1971 kunne blive
ansat på planteavlskontoret i
Nykøbing F. En af konsulenter-
ne havde bebudet, at han ville
være selvstændig landmand. 
I mit 4. år på KVL boede jeg

på KVLs kollegium, hvor vi
havde en pragtfuld tid. Det gik
lidt ud over karaktergennem-
snittet, men jeg har ikke ople-
vet, at nogen har spurgt efter
mine karakterer fra KVL.
Efter et ophold på sprogskole i

York, England, i sommeren 1970
tog jeg kontakt til forstanderen på
Sydsjællands Landbrugsskole,
Jens Børsting, som jeg andetsteds
har kaldt min mentor og gode
ven. Jeg blev lærer  på skolen,
indtil jeg skulle begynde i
Nykøbing den 1. maj 1971. 

Planteavlskonsulent
I 1971 skete der store ændrin-
ger på kontoret. Dels flyttede vi
til en nyopført bygning, hvor

alle grene i rådgivningen i land-
boforeningen fik til huse. 
Dels blev Landskontoret eta-

bleret i Viby J, og min chef, Kaj
Skriver blev udnævnt til lands-
konsulent i planteernæring. 
Kaj N. Eriksen afløste Kaj

Skriver. Kaj Eriksen er den
bedste chef, jeg har haft. Han
gav os ret frie hænder til selv at
udfylde vores opgaver. 
For mig som ung agronom

var det en gylden mulighed for
at spille på mange tangenter. 
Jeg kom f.eks. med i nogle

studiegrupper af frøavlere, hvil-
ket medførte, at jeg fik en god
platform som rådgiver netop på
det område.
I min fritid savnede jeg at

bygge videre på min uddannel-
se. Jeg valgte derfor at blive
merkonom i regnskab på han-
delsskolen i Nykøbing.
Kaj Eriksen opfordrede mig

derpå at lave afgrødekalkuler
for de mest gængse afgrøder i
landsdelen. Disse kalkuler blev
godt modtaget af vore kunder,
og det medførte også, at jeg fik
til opgave at lave en driftsjour-
nal i planteavl. 
Med støtte fra Ole Heyes

Fond udarbejdede vi bøger om
gødskning, dyrkning af malt-
byg, dyrkning af hvede samt en
beskrivelse af dyrkningssyste-
mer i hvede, som dengang var
et hot emne i landbruget. 
Sammen med Bjarne Møller

Petersen fra Du Pont og Torben
Møller fra Tureby/Køge var jeg
på en studietur i Belgien for at
stifte kontakt med professor La
Laoux, der havde udarbejdet sit
eget system.

Produktchef i DLG / Qvade
1. marts 1990 blev jeg produkt-
chef hos DLG / Qvade med kon-

tor i den flotte og statelige
købmandsgård, hvor firmaet
Qvade og Co. havde haft resi-
dens i mange år, inden DLG
overtog firmaet.
Mine opgaver var at have

kontakt til udenlandske forædle-
re i England, Frankrig, Tyskland
og Holland samt selvfølgelig til
Sejet. Desuden skulle jeg stå for
planlægning af fremavl af korn,
virke som rådgiver i planteavls-
spørgsmål og have kontakt til
store kunder. Jeg skulle også
medvirke til budgetlægning og –
opfølgning, især for sædekorns-
produktion.
Endelig skulle jeg stå for gen-

nemførelse af markforsøg med
hvede og bygsorter, hvor jeg fik
etableret et samarbejde med gam-
le kolleger fra Planteavlskontoret
og henlagt forsøgene til Grønt
Center i Holeby.
I 1991 var jeg med til at

undersøge, om der kunne være
basis for at etablere en afdeling
af DLG i det tidligere DDR.
Resultatet blev, at DLG eta-

blerede sig i det nye område. Nu
udgør det tyske marked en meget
stor del af DLGs forretning.
Jeg gik på pension fra DLG /

Qvade ultimo juni 2007.

Vindmøller
Sammen med fire andre opfør-
te jeg en Vestas 90 kW mølle i
1985. Senere opførte jeg en 500
kW Nordtank på Sydlolland i
1997. Og i 1999 købte jeg de
fire andre ud.
I 2002 købte jeg en trediedel

af en 600 kW Vestasmølle i
Colorado, nær Denver i USA.
Alle vindmøller er nu reali-

serede. Tilbage sidder jeg med
en god samvittighed over at
have produceret 14 mio. kWh
grøn el i perioden.

Fortsat meget aktiv
Det følgende år brugte jeg på at
bygge et stort sommerhus på
Sydlolland.
Jeg arbejdede derpå tre år

sammen med en privat praktise-
rende planteavlskonsulent med
rådgivning på Lolland-Falster.
Derpå fulgte seks år med mark-
syn og certificering af sædekorn
for DLG.
De seneste otte år har jeg

været med til gennem vækst-
sæsonen at gennemføre BASFs
tre årlige undersøgelser af drifts-
lederes syn på og forventninger
til brug af fungicider.
Jeg blev gift med Bente i

1972. Vi fik en dejlig datter,
Karen, i 1974. Hun er nu fonds-
rådgiver i Velux-fonden og gift
med en specialpsykolog. De
bor i 8-tallet på Amager.
Vort ægteskab holdt ikke.

Efter nogle år som enlig fandt
jeg en dejlig pige, Mariann, som
jeg nu har været gift med i 22 år.
Hun har en forretning i Maribo,
hvor hun handler med meterva-
rer, strikkegarn og symaskiner. 
I 1997 købte vi og istandsatte

vores villa i Maribo og senere en
forsømt ejendom i gågaden i
Maribo, hvor min kone nu reside-
rer efter, at vi har brugt mange
ressourcer på at få den sat i stand.
Jeg har altid interesseret mig

for idræt og selv dyrket gym-
nastik, fodbold, badminton og ski-
løb (slalom). Dagligt dyrker jeg
gymnastik og går/løber tre km. 
Siden 1991 har jeg desuden

dyrket den ædle tankesport brid-
ge, hvor jeg nu er medlem i fire
klubber. 
I de sidste par år har jeg sat

mig for at nedfælde mine erin-
dringer. Det er indtil nu blevet til
34 kapitler, som jeg videresen-
der til dem, som følger efter mig.
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Johannes Clausen
Linje: Økonomi
Kirketoften 5, Hunderup, 6740 Bramming.
Tlf.: 23 24 54 89
E-mail: johsemil@hotmail.com
Født: 10.09.1942 i Sejet, Uth Sogn ved Horsens
Gift med Jytte 
Har fire børn og otte børnebørn
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Søn af gdr. Dagny og A. Clau-
sen.
Realeksamen, gymnastikhøj-

skole, praktik, landbrugsskole.

1970-75: Ansat som økono-
mikonsulent ved Ribe amts
Husmandsforenings kontor i
Bramming.

1975-07: Ansat som land-
brugslærer på Riber Kjærgård
Landbrugsskole.

Vi har alle minder fra Auditori-
um VII, gode såvel som mindre
gode minder fra forelæsninger
og overhøringer ved eksamen.

Auditoriet er nu  Festauditori-
et, der betegnes som fakultets
stolthed i en artikel af  tidligere.
seniorgartner Kim Greiner. 

Festauditoriet er som toppen af
kransekagen på professor Micha-
el Gottlieb Bindesbølls smukke
hovedbygning fra 1856-58, skri-

ver Greiner i sin artikel om audi-
toriet. Læs to artikler om auditori-
et under KVL historier på:
https://fusion.science.ku.dk/

Auditorium VII - nu Festauditoriet - fakultetets stolthed



Jóannes Dalsgarð
Linje: Husdyrbrug
Gerðisbreyt 4, FO-176 Velbastað, Færøerne
Tlf.: 00 298 328061
E-mail: insjod@gmail.com
Født: 20.11.1935 i Velbastað, Færøerne
Gift i 1957 med Ingrið Sondum, lærer 
Tre børn, otte børnebørn og fire oldebørn
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Jeg er født på Velbastað, en lille
landsby 8 km vest for Torshavn.
Min far var bonde, kongsbon-

de som det hed dengang. En mid-
delstor gård med otte køer og 120
moderfår.
Folkeskole i syv år (hver

anden uge) på Velbastað.
I 1953 var jeg på fem måne-

ders kursus på Osby lantman-
naskola i Sverige. Arbejdede
hjemme på gården og havde
andet tilfældigt arbejde ved siden
af, når der var tid tilovers.
I oktober 1957 blev jeg gift

med Torshavns smukkeste pige,
og vi fik vores første søn i april
1958.

Leder af tyrestation
Med den lille kvægbestand kunne
vi ikke forbedre ydelsen hos det
færøske malkekvæg, der dengang
ydede omkring 2.400 kg mælk pr.
ko.
Landbrugsorganisationerne

og myndighederne besluttede
derfor at oprette en tyrestation og
hente tyre af norsk raukulle
(senere NRF) samt starte med
inseminering.
Jeg blev tilbudt at lede tyresta-

tionen. De danske Kvægavlsfore-
ninger hjalp til med etableringen
og sendte konsulent Morten Krog
til Færøerne.
Efter en kort instruktion gik vi

i gang med insemineringen med
tilfredsstillende resultat.
Jeg ledede stationen og ud-

byggede insemineringen til en stor
del af øerne. Lidt før jeg sluttede
på tyrestationen i 1965, gik vi over
til at købe dybfrossen sæd, og
kvægbrugerne fik så mulighed for
selv at vælge race og tyr.

Familien og studierne
Min kone og jeg drøftede andre
muligheder for vores fremtid, og

i 1964-65 besluttede vi, at jeg
skulle søge agronomuddannelsen
på KVL. Jeg meldte mig til et ni
måneders forberedelseskursus på
Høng Landbrugsskole. 
Min kone fik arbejde som

lærer ved Buerup Skole, hvor hun
boede med vores to sønner på syv
og fem år.
Året på Høng gik godt, jeg

bestod optagelsen til KVL. 
Min kone fik arbejde på Glim

Centralskole, syd for Roskilde.
Vi fik en pige i 1967.
Min kones indtægter holdt liv

i studierne, suppleret fra tilfældigt
arbejde i ferierne. 
Arbejdet som studenterin-

struktør på Kemisk Institut var
også en stor økonomisk hjælp.
Studierne gik godt. Der var

langt mellem hjemmet i Glim og
KVL (1 time hver vej), og med en
stor familie var der ikke overskud
til et større socialt samvær med
andre studerende, og det kan man
godt savne lidt.
Efter afsluttet eksamen fik jeg

arbejde på Landøkonomisk For-
søgslaboratorium, Fjerkræ.
Jeg fik bevilget stipendium til

licentiatstudiet.
Samtidig fik jeg tilbudt en stil-

ling som rådgiver i Landbrugsrå-
det på Færøerne. 
Det satte os i et dilemma, men

især vores drenge længtes tilbage,
og jeg stoppede licentiatstudiet
efter kun et år.

Rådgiver og direktør for
Landbrugsrådet, Færøerne
Rådgivningen var en blandet
opgave med hovedvægt på
udbygning af kvægholdet, der
dengang var baseret på meget
små brug med selvforsyning og
stalddørssalg.
Ændringer i samfundet med-

førte, at denne brugsform hørte

op. Der blev derfor satset på
“større” besætninger med 20-
25 køer.
Denne udvikling medførte et

større behov for udbygning af
mejerisektoren, og efter grundi-
ge undersøgelser af opbygnin-
gen af mejerisektoren i Norge
og Island, blev et andelsmejeri
oprettet i 1980. I dette arbejde
havde jeg en central opgave.
Ved mejeriets start var der ca.

130 medlemmer, med en årlig
leverance på 2,5 mio. kg mælk. I
dag leverer 20 leverandører 7,5
mio. kg mælk om året.
Besætningerne bliver større, i

dag bygges der stalde med op til
120 køer med moderne udstyr,
herunder malkerobotter.
1981 blev jeg ansat som direk-

tør for Landbrugsrådet.
I tillæg til førnævnte kom der

en masse administrative opgaver.
Jeg sluttede arbejdet i Land-

brugsraadet i 2005.

Landbrugsrådets funktioner
Rådet administrerer den offentli-
ge jord. 
Halvdelen af den færøske jord

er i offentligt eje (før kaldt kongs-
jord), der bliver fæstet ud i meget
forskellige størrelser. 
Fæsterne har stor selvbestem-

melsesret og betaler en symbolsk
leje.
Rådet bestyrer jordfonden, der

finansierer investeringer i land-
bruget – bygninger, opdyrkning,
maskiner m.v.
Rådet administrerer forskelli-

ge støtteordninger, som er vedta-
get i Lagtingets finanslov. 
Efter min tid er landbrugsrådet

delt i to forskellige, selvstændige
institutioner.
Færøsk landbrug er i høj grad

begrænset af klimatiske og topo-
grafiske forhold. 

Der er ret gode græsgange,
især til får. 
Det er vanskeligt at sammen-

ligne færøsk landbrug med andre
lande pga. vores specielle ejen-
domsforhold.
Halvdelen af jorden er selveje

(odelsjord). Jorden bliver ved
hvert generationsskifte fortsat
opdelt i mindre ejendomme, der
nu er så små, at de nærmest er en
hobbyfunktion for ejer og nær-
meste familie.
Brugstørrelsen med offentlig

jord varierer også meget.
Mange brug er så små, at de er

uden betydning som produkti-
onsenheder.
Færøerne er i dag selvforsyn-

ende med konsummælk og smør
samt et stort sortiment af sur-
mælksprodukter.
Forbruget af fårekød er dæk-

ket ca. 50 pct. Der er en del
import af fersk fårekød fra Island.
Stort set alt andet kød bliver
importeret.
Kartoffelproduktionen er i

vækst og ligeledes produktion af
diverse grøntsager.

Vi rejser og vandrer
I vores fritid har vi rejst en del,
ikke mindst i Danmark, hvor vi
har gode venner, og hvor vores
børn har været bosat fra tid til
anden.
Vi har vandret meget og beste-

get flere fjelde.
Som medlemmer af et van-

drelaug har vi flere gange været
på Shetland og i Wales.
Min kone og jeg kan se tilbage

på et rigt og til tider omskifteligt
liv, hvor vi har oplevet diamant-
bryllup og sammen haft mange,
gode oplevelser.



Claus Erichsen
Linje: Planteavl
Teglgårdsvej 5, 6240 Løgumkloster
Tlf.: 40 31 50 11
E-mail: ce@lhn.dk
Født:  08.03 1944 i Løgumkloster
Gift med Maren, cand.agro., senere skilt 
Har tre døtre og tre børnebørn
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Student fra Det tyske Gymnasi-
um i Aabenraa 1965.
1965-66: 9 måneders ophold

på Gråsten Landbrugsskole.
1970: Efter afsluttet uddan-

nelse et to måneders ophold på
en farm i Iowa (USA).
1971-72: Soldat på Færøer-

ne. Samtidig ansat som plante-
avlsrådgiver af det færøske
landbrugsråd på deltid.
1972: Ansat som planteavls-

konsulent i LHN (Land-
wirtschaftlicher Hauptverein
für Nordschleswig) i Tinglev.
1981-2001: Også forenings-

sekretær i LHN.

2001-: Jeg er fortsat aktiv sen-
iorkonsulent med speciale i plan-
teavl  (kartofler) og landboret.
Offentlige hverv:  Fra 1990 -

2006: Bestyrelsesmedlem i
Løgumkloster Sparekasse, der-
af otte år som næstformand.
Siden 1980 sidder jeg i

bestyrelsen i tre fonde og er
administrator for Peter Jensen
Fiskers Legat.
Siden 2010: Bestyrelsesfor-

mand  i  Deutscher Volkshoch-
schulverein  für Nordschleswig
og er bestyrelsesmedlem i det
tyske mindretals hovedorgani-
sation, BDN.

I 1980 overtog jeg min
fædrene gård, Faargaard, i dag
med 151 hektar. Gården har en
lang historie og kan føres tilba-
ge til reformationstiden. 
Vi driver en planteavlsbe-

drift med hovedvægten på
industrikartofler og energimajs
til Tyskland
Alle landbrugsarealer kan

vandes.
Jeg blev gift med Maren,

som er cand.agro. fra universi-
tetet i Kiel. Vi har tre døtre. Vi
blev senere skilt, men vi har
alle fortsat et meget stærkt
familiesammenhold.

Vores ældste datter, Cathri-
ne, er cand.med.vet. Hun arbej-
der i dag på sin Ph.d. på univer-
sitet i Edinburgh.
Wiebke (bachelor i admini-

stration) er ansat i landbrugs-
styrelsen i Augustenborg. 
Anne studerer biologi på

universitet i Kiel.
I min fritid går jeg lidt på

jagt, er lokalhistorisk engageret
og laver årligt mindst en ver-
densrejse. I 2020 gik turen til
Antarktis.

Højhuset
Højhuset var et hul i jorden i
1966. Der blev bygget på det, da

de fleste af os som det første
hold havde kemiske øvelser i de
helt nye laboratorier på Bülows-
vej. Mange af os havde også

timer i højhuset, inden vi blev
færdige i 1970  
Læs tidligere seniorgartner

Kim Greiners artikel: Højhuset -

fakultetets mest brutale bygning
under KVL historier på:

https://fusion.science.ku.dk/
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Flemming Iskov Eriksen
Linje: Husdyrbrug
Birkevænget 17, 6690 Gørding 
Tlf.: 23 98 77 74
E-mail: flemmingiskov@hotmail.com
Født: 23.10.1945 i Nørre Vium
Gift i 1972 på Samoa 
Har to børn og fire børnebørn

Søn af gdr. Gyde og Svend
Eriksen.
Realeksamen.
Praktik blandt andet i Eng-

land.
Militærtjeneste. Landbrugs-

skole. 
Rejseleder for mexikanske

veterinærer og agronomer i
1970 for Udenrigsministeriet.
Jeg skulle have været til

Uganda, men pga. uroligheder
(Idi Amin) blev jeg sendt til
Samoa som Associate Expert
(Crop and Animal Husbandry;
FAO/UNDP) Dept. of Agric.,
Apia, Western Samoa, 1970–
73. 
Et af projekterne var her at

forbedre produktionen af af-
grøder under palmerne i planta-
ger med kokosnødder.
En professor fra University.

of Hawaii var meget interesse-
ret i dette arbejde og inviterede
mig til at arbejde som Research
Technician og Ph.d. studerende
ved College of Tropical Agri-
culture, Dept. of Agronomy and
Soils Sci., University of Hawa-
ii, 1974–78.
Landbrugslærer, Malling

Landbrugsskole, 1978-88.
Project Education Coordina-

tor, Danfarm Contractors
(Højgaard & Schulz) i Libyen,
1988–90. 
Min opgave var at koordine-

re produktionen af 3.000 sider
undervisningsmateriale til de
11 afdelinger af projektet og til-
rettelægge undervisningen af
libyerne, det skulle overtage
projektet.
Projektet havde 600 SDM-

kreaturer, og en produktion af
fem millioner slagtekyllinger
om året. 
De fire krydsningslinier

kom fra Danmark. 

Al mælken blev brugt til
yoghurt.

Agricultural Project Coordi-
nator, Council of Churches in
Namibia, Namibia, (Folkekir-
kens Nødhjælp),1990-94. 

Project Team Leader, Mini-
stry of Agriculture, Windhoek,
Namibia, (Folkekirkens Nød-
hjælp), 1994-98. 
Efter Namibias uafhængig-

hed fra Sydafrika kom 50.000
flygtninge hjem til Namibia. 
Folkekirkens Nødhjælp  støt-

tede igennem Council of Chur-
ches in Namibia oprettelsen af
en konsulenttjeneste i det nord-
lige Namibia ved hjælp af 27
hjemvendte flygtninge, der
havde fået en teknikeruddan-
nelse i udlandet. 
De fleste af teknikerne fik en

videregående ni måneders ud-
dannelse på Nordisk Land-
brugsskole, og deres uddannel-
se blev herefter godkendt som
en Bachelor Degree. 
Efter fire år blev de alle

overført til Landbrugsministe-
riet sammen med de 16 konsu-
lentcentre, som blev etableret.

Adviser for Uganda Natio-
nal Farmers Association
(UNFA), Kampala, Uganda.
(DANIDA), 1998–2003. 
UNFA er en sammenslut-

ning af alle regionale landboor-
ganisationer i Uganda.
I 2000 var der 80.000 beta-

lende medlemmer. 
Hver landboforening valgte

deres egen bestyrelse, og alle
udgifter i forbindelse med fore-
ningens aktiviteter blev betalt
af medlemmerne. 
Projektet betalte ca. 10.000

kroner til bygning af et rådgiv-
ningscenter i hvert distrikt og
delvis betaling af to rådgivere
per center. 

I 2001 betalte projektet 40
pct. og medlemmerne 60 pct. af
lønningerne. 
HIV–AIDS var på sit høje-

ste, da vi var der. 
Fem af de 25 medarbejdere,

jeg havde i de fem år, døde, og
alle var mellem 27 og 42 år.
Den gennemsnitlige levealder i
Uganda var 46 år. 
Det var hårdt at rejse rundt

og besøge landbrug, hvor den
ene eller begge forældre var
døde, og børnene tog sig af
gården.

Senior Adviser, Ministry of
Agriculture, Dhaka, Bangla-
desh, (DANIDA), 2003-10.
Projektet støttede træningen

af cirka 800 Farmer Field
Schools (FFS) årligt. 
Hver FFS træner 15 familier

(mand og kone) i en vækst-
sæson, med 20 sessioner af tre–
fire timers varighed.
Mændene modtager træning

i markafgrøder og kvinderne i
grøntsagsdyrkning og dyre-
hold. 
Der er fælles træning i fami-

lieforhold og hvorledes, grup-
pen skal danne en fælles fore-
ning med vedtægter og samti-

dig bygger et fælles møde-
/træningshus for egne midler. 
IPM (Integrated Pest Mana-

gement) reducerede pesticid-
forbruget kraftigt og øgede
udbyttet. 
Landmænd (en mand og en

kvinde/FFS) blev trænet til selv
at danne og træne en FFS i
deres område.

Publikationer
Ph.d.-afhandling: The effect of
shading on morphology, yield,
and nitrogenase activity of
grain legumes and tropical
forage grasses and legumes
(University. of Hawaii, USA)
1978.
Har skrevet to kapitler i

bogen: Managing Cattle and
Pastures under Coconuts (ed. D.
L. Plucknett), 1979.  

Growth and N Fixation of
some Tropical Forage Legumes
as Influenced by Solar Radiation
Regimes. Agronomy Journal,
Vol. 74, 1982, p. 703–709. 

Interaction of Light Intensity
and Nitrogen Fertilization of Six
Forage Grasses. Agronomy
Journal, Vol. 73, 1981, p. 427–
433.

Hane af racen
Den danske Landhøne Foto: Mogens Stendal
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Jørgen Fischer
Linje: Planteavl
Lindevænget 42, Hald Ege, 8800 Viborg
Tlf.: 30 70 86 05 og 23 38 72 00
E-mail: jfi@mail.dk
Født:  10.09.1943, Volsted Sogn, Aalborg Amt

Aage Fredslund
Linje: Økonomi
Kirketoften 11, 6740 Bramming
Tlf.: 51 88 94 80
E-mail: aagef@hotmail.com
Født: 17.10.1944 i Sønder Hygum
Gift med Mette. Vi følges ad til det meste. 
Blandt andet sangkor og golf
Har tre børn og syv børnebørn

Søn af gdr. Jens og Signe Fischer.
1959-63: Praktisk landbrug. 
1963: Militærtjeneste.
1963-64: Hydrema Maskin-

fabrik, Støvring.
1964-65: Vejlby Landbrugs-

skole 
1970-96: Hedeselskabet, Ho-

vedkontoret, Viborg med føl-
gende funktioner:
1970-73: Grundforbedrings-

konsulent, Dræntekniske Un-
dersøgelser.

1973-74: Orlov, Videnskabelig
Assistent. Hydroteknisk Labora-
torium, KVL.
1975-79: Grundforbedrings-

konsulent, distrikt 2, Viborg.
1979-82: Udstationeret som

Agricultural Expert i rådgiv-
ningsteam, Landbrugsministe-
riet, Riadh, Saudi Arabien.
1983-96: Leder af Hedesel-

skabets Idrætstekniske Sektion.
Projektering og anlæg af idræts-
anlæg og golfbaner. 

1997-2002: Forskningscen-
tret for Skov & Landskab, Hørs-
holm og Vejle. Udarbejdelse af
forskningsrapporter for pesti-
cidfri græspleje på plænearea-
ler, mm.

Efteruddannelse
1971: Tre måneders kursus i
jordbundsfysik, Lantbruks-
høgskolan, Ultuna, Sverige.
1975: Fire måneders Post

Graduate Course, International

Agricultural Drainage Institute,
Wageningen, Holland.
1971-79: Sekretær i Nordisk

Jordbrugsforskeres Forening
(NJF), Kulturteknisk Sektion.
1992-2000: Lejlighedsvis

Syns- og Skønsmand på anlægs-
arbejder for Voldgiftsretten
København.   

Søn af gdr. Gudrun og Ejnar
Fredslund.

Uddannelse  
Syv år i folkeskole. Skanderup
Efterskole fem mdr., soldat,
1961, Ollerup Gymnastikhøj-
skole seks mdr., Dalum Land-
brugsskole ni mdr. 
Forberedelse til Landbohøj-

skolen på Riber Kjærgård
Landbrugsskole. Lærerkursus
på Askov Højskole en måned.

Før Landbohøjskolen 
Mit mål var at få et landbrug.
Efter mit landbrugsskoleop-

hold på Dalum blev jeg bestyrer
på Fog Petersens gård, Hostrup
Hedegård, ved Varde. (Fog
Petersen var forstander på

Dalum Landbrugsskole). Her
kom tanken om Landbohøjsko-
len, og jeg drøftede det med Fog
P., som selv var agronom. Han
sagde: “For mig var Landbohøj-
skolen en ørkenvandring”. 
Jeg vil ikke kalde Landbohøj-

skoletiden en ørkenvandring,
men erkender, at det var en hård
tid, hvor fagene lå noget langt fra
det praktiske landbrug. 
Da jeg fik ansættelse som læ-

rer på Riber Kjærgård Land-
brugsskole fra nov. 1970, var jeg
glad for, at jeg havde en solid
praktisk erfaring med i bagagen. 
Mit linjefag fra Landbohøj-

skolen var økonomi, og mine fag
som landbrugslærer blev da også
overvejende økonomiske fag og
driftsplanlægning. 

Undervisningsmateriale til
eleverne var i starten meget
sparsomt, og opgaver til elever-
ne måtte man selv lave ved
hjælp af duplikator. 
Undervisningsmaterialerne

blev bedre med årene. Det gjor-
de skoleformen også. Vi opfat-
tede et landbrugsskoleophold
som et halvt højskoleophold,
men det ændrede sig op gen-
nem 80´ne. 
Hvor det tidligere var en

selvfølge, at hver time startede
med en sang fra højskolesang-
bogen, blev det efterhånden
sjældent. Nok også fordi lærer-
nes prioritering og forudsæt-
ninger ændrede sig.
I 1978 købte jeg mit føde-

hjem, som jeg gennem 18 år

drev ved siden af lærerjobbet,
med planteavl og SPF slagte-
svin. Marken passede jeg. Svi-
nene havde jeg hjælp til.   
Gennem alle årene har besty-

relsesarbejde fyldt meget: Ung-
domsforening, partiet Venstre,
menighedsråd, Landsudvalg for
DGI. 
Gymnastikken har fyldt

mest. Gennem flere år var jeg
med på Ollerups elitehold, med
mange udenlandsture, blandt
andet til Tyrkiet og USA. 
Selv har jeg ledet mange

gymnastikhold til Landsstæv-
ner i Danmark og opvisninger i
udlandet. 
Mit motionshold sluttede jeg

med at lede i 2019. 



Agronomer 1970 - 50 års jubilæum 2020 - side 26

Bjarne Søren Hansen
Linje: Planteavl
Peblingegyde 18, Diernæs, 6100 Haderslev
Tlf. 23 27 74 78
E-mail: b@hansen.dk
Født: 06.03.1944 i Thorstrup sogn ved Varde

Efter folkeskolen arbejdede jeg
ved landbruget, indtil jeg aftjente
min værnepligt ved Sønderjyske
Artilleriregiment, 1962-63.
Efter landbrugsskoleophold

og bestået optagelsesprøve til
Landbohøjskolen begyndte jeg
på agronomstudiet 1966.
Efter agronomeksamen har

jeg haft følgende beskæftigel-
ser:
1970-71: Videnskabelig med-

arbejder, Hydroteknisk Labora-
torium, Landbohøjskolen. Var
beskæftiget med forskellige un-
dersøgelser og vejledning af
studerende.
1971-74: Licentiatstuderen-

de, Hydroteknisk Laboratorium,
Landbohøjskolen, med Kultur-
teknik som hovedfag og: Fysisk
kemi, matematik og matematisk
statistik som bifag. 

Ph.d.-afhandling: Nitrat- og
kloridiontransport ved vandbe-
vægelse i jord.
1974-76: Videnskabelig med-

arbejder, Hydroteknisk Labora-
torium, Landbohøjskolen. Var
beskæftiget med forskellige
undersøgelser og vejledning af
studerende.
1976-92: Forsøgsleder ved

Forsøgsvirksomheden / Agro-
teknisk kontor, Hedeselskabet,
Viborg. Arbejdede med en ræk-
ke forskellige undersøgelser og
forsøg, hovedsagelig vedrørende
jordforbedring, dræning samt
jordbrug og miljø, herunder en
række projekter for Miljøstyrel-
sen i forbindelse med landbru-
gets vandmiljøplaner. 
1993-2000: Videnskabelig

medarbejder / forsker ved Sta-
tens Planteavlsforsøg, Foulum.

Arbejdede med forskellige
videnskabelige undersøgelser
og forsøg, hovedsageligt ved-
rørende overfladisk afstrøm-
ning og erosion.
2001-04: Kortvarige ansæt-

telser ved Statens Planteavlsfor-
søg, Foulum, til opgaver ved-
rørende databehandling, databa-
ser og GIS.
2004-05: Sagsbehandler, Søn-

derjyllands Amt, Spildevands-
afdelingen, Tønder. Arbejdsop-
gaver hovedsageligt vedrøren-
de databehandling, databaser
og GIS.
2006-07: Sagsbehandler, Søn-

derjyllands amt, Planafdelin-
gen, Åbenrå. Arbejdede med
miljøgodkendelser til husdyr-
brug.
2007-12: Sagsbehandler, Ha-

derslev kommune, Natur og

Landbrug. Arbejdsopgaver var
miljøgodkendelser til husdyr-
brug.
Som det fremgår, har jeg

arbejdet med en række forskel-
ligartede opgaver. 
Størstedelen af opgaverne

har været med tilknytning til
jordbrug og miljø. 
Under min ansættelse ved

Hedeselskabet hovedsageligt
vedrørende identifikation og
kortlægning af landbrugets mil-
jøproblemer i forbindelse med
vandmiljøplanerne. Senere på et
mere praktisk niveau ved udar-
bejdelse af miljøgodkendelser.
Har boet i Hvidovre, Tap-

drup ved Viborg og nu på et
nedlagt landbrug i Diernæs
mellem Haderslev og Åbenrå. 
Har været pensionist siden

2012.  

Såmaskine der sår direkte på
stubjord på Svejstrup Østergaard
ved Ry. Foto: Bente Andersen.
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Carlo Johannes Nørtoft (tidl. Nørtoft Hansen)
Linje: Økonomi  
Præstehaven 12B 1. th, Gjellerup, 7400 Herning
Tlf.: 30 68 82 66
E-mail: carlo.noertoft@gmail.com
Født: 14.04.1943 i Gjellerup, Herning
Gift 1968 med Lis, lærer og hjemme-hos pædagog
Har fire børn, 11 børnebørn og et oldebarn

Georg Hansen
Linje: Økonomi
Gl. Nyrupvej 76, 4400 Kalundborg 
Tlf.: 59 50 88 95 og 61 75 50 23 
E-mail: georgn@outlook.com
Født: Født: 23.09.1941 ved Holbæk
Gift 1966 med Kate
Har tre børn og fire børnebørn

Søn af gdr. E. Hansen.
Højskole og landbrugsskole.
Efter endt eksamen i 1970

fik jeg 1. august stilling som
økonomikonsulent i Holbæk
Landboforening.
Til november 1972 flyttede

vi til Gjellerup ved Herning,
hvor jeg overtog mine foræl-

dres gård. Her byggede vi en
sostald til ca. 100 årssøer. 
Den 1. oktober 1973 fik jeg

stilling som økonomikonsulent i
Videbæk Landboforening. Her
var jeg til midt på året 1981,
hvor jeg flyttede til Ikast Bor-
ding Landboforening. Her var
jeg til 1. august 1984, hvor jeg

fik ansættelse som lærer på
Hammerum Landbrugsskole.
Efter 10 år på landbrugssko-

len kom jeg 1. august 1994 til-
bage til Ikast Bording Landbo-
forening som leder af regn-
skabsafdelingen.
Efter knap to år holdt jeg i

Ikast og kom tilbage til Hamme-

rum Landbrugsskole, hvor jeg
var, indtil jeg pr. 31. juli 2003 gik
på efterløn på grund af sygdom.
I 2007 solgte vi gården til

vores datter og flyttede til vores
nuværende adresse.

Søn af Ella og Mogens Hansen.
Realeksamen, praktik og

Næsgård Agerbrugsskole.
Økonomikonsulent, 1970

til 2006, i samme forening.
Først Vestsjællands Landbo-
forening i Kalundborg og
senest Gefion, inden den flyt-
tede til Sorø. 
Jeg var så heldig at begynde

i en velfungerende landbofore-
ning, hvor regnskabskontoret
nød stor respekt. 
Mit gemyt klingede nok bedst

med dem, der ikke var i aller-
første linje, men jeg har haft et
langt og tillidsfuldt samarbejde
med mange landbofamilier. 
Det har været af stor værdi for

min dagligdag.

Jeg er opvokset på det, der
dengang var mange af - en ”rig-
tig” gård med malkekøer og en
masse aktivitet, så jeg måtte
også bo sådan et sted. 
Derfor satte min Kate sine

egne behov til side i 1976, og vi
købte et fritidslandbrug på 20
ha på Røsnæs.

Det var tidligt op og passe
ca. 300 antonius slagtesvin,
men det var jeg aldrig ked af. 
Jorden er nu bortforpagtet,

og det er slut med grisene, så vi
nyder haven og omgivelserne.
Det bedste er alligevel vores

tre  børn, fire børnebørn og herli-
ge svigerbørn. Alle velfungeren-
de. Det er bare lykken og heldig-
vis sammen med et godt helbred.

Smuk, men giftig-farlig: Engbrandbæger. 
Foto: Mogens Stendal
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Gunnar L. Hansen
Linje: Planteavl
Finlandsvej 13, 9500 Hobro 
Tlf.: 29 87 92 44
E-mail: gunnarlhansen@gmail.com
Født: 10.04.1943 i Stiftshøje, Janderup
Gift i 1969 med Solvejg, som er økonoma
Har tre børn og syv børnebørn

Søn af gdr. Hans Lauridsen
Hansen. Ungdomsskole, prak-
tik i landbruget, militærtjene-
ste, landbrugsskole, gårdbesty-
rer, sproghøjskole. 
De første år efter ansættelsen

på regnskabskontoret under
Hobro og Omegns Landbofore-
ning i 1970 gik arbejdet med
bidragsregnskaber, drifts- og
skatteregnskaber. I de år kom der
mange nye landbrugsregnskaber
til som følge af de udvidede skat-
tekrav om regnskabsføring i
landbruget. Det øgede pladskra-
vene på kontoret, så Landbofore-
ningen lod Hobro Landbocenter
bygge til indflytning i 1974. 
Her var der også plads til

Husmandsforeningen som lejer
af ønskede lokaler.
Jeg blev anmodet om at over-

tage regnskabet for landbofore-

ningen. Fra 1977 kom det også
til at omfatte den daglige ledel-
se af Landboforeningen. 
Landbrugsrådgivningen om-

fattede dengang rådgivning i regn-
skab, planteavl, kvægbrug, byg-
ninger og maskiner og udvidedes
senere med svineproduktion og
ejendomskonsulenttjeneste, så der
efterhånden var 40-50 medarbej-
dere i Hobro Landboforening.
Landbocentret fik i 1982 en

tilbygning med kontorer og
mødelokale. Sidst i 1980´erne
flyttede Husmandsforeningen i
egne lokaler, så Landboforenin-
gen overtog deres lejede lokaler. 
Der blev i 1995 foretaget en

modernisering af indgangsparti-
et. EDB tog efterhånden over og
krævede mere og mere plads.
Det medførte en større udvidelse
af Landbocentret i 1998.

Det gik faktisk godt i Land-
boforeningen med mange dyg-
tige medarbejdere. Men der gik
også i Himmerland mange tan-
ker om fusioner af landbofore-
ninger. Det startede med en
fusion af Hobro og Omegns
Landboforening med Aalborg
Amts Landboforening. Det
blev til Hobro-Aalborg Land-
boforening fra 2005. 
Her blev jeg vicedirektør. 
Nogle få år senere skete

yderligere fusion til AgriNord. 
Har siden 2006 været på

efterløn og pension.
Medlem af Hobro Menigheds-

råd, 1980-96 (formand 1984-96).
Medlem af Hobro-Purhus Provsti-
udvalg, 1993-97. 
Formand for skolenævnet,

Bymarkskolen, Hobro samt med-
lem af Hobro Skolekommission,

1982-86. Medlem af repræsen-
tantskabet, Sparekassen Hobro,
1989-2013. Medlem af lokalbe-
styrelsen  for Ældre Sagen
Hobro, fra 2008 (næstformand
fra 2010) og kasserer i Ældre
Sagen Distrikt Nordjylland siden
2015.
Solvejg har arbejdet i syge-

huskøkkener og i køkkener på
plejehjem. Vi har børnene Jacob
Frey Hansen, 1969, cand. oecon.
agro. fra KVL 1997, pt. virksom-
hedsrådgiver hos Agri-Nord.
Anders Frey Birkmose, 1973,
cand.merc., pt. afdelingsdirek-
tør, Klean A/S (hjemmesidefir-
ma). Kristine Merethe Lund,
1974, seminarieuddannet lærer,
pt. pædagogisk leder på Asmild-
kloster Landbrugsskole.
Det er også blevet til syv

børnebørn.       

Frilandsgrise hos Skovgaard, Them. 
Okse- og svinekød samt æg og andet omsættes i egen gårdbutik Foto: Mogens Stendal
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H. P. Hansen
Linje: Økonomi
Plantagevej 3 B, 3100 Hornbæk
Tlf.: 49 20 16 10 og 40 80 25 45
E-mail: hpha3100@gmail.com
Født: 19.11.1944 i Sneum
Gift i 1966 med Lis
Har tre børn og fire børnebørn

Søn af gdr. E. Hansen.
Matematisk student fra Ribe

Katedralskole 1963.
Praktik og landbrugsskole.
1971-73: Sekretær i De sam-

virkende danske Landbofore-
ninger på Axelborg.
1973-74: Adjunkt ved Den

kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole.
1974-78: Direktionssekre-

tær i Jyllands Kreditforening,
Viborg.
1978-84: Kontorchef i Jyl-

lands Kreditforening, Haderslev. 
1983-84: Medlem af bestyrel-

sen for Gram & Nybøl Godser.
1984-87: Pojektkoordinator i

Andelsudviklingsfonden i den
kenyanske andelsbank.
1989-91: General Manager,

Kreditforeningen Danmark i
London.
1996-98: Pojektkoordinator

i Landbrugssektorprogrammet
i Zimbabwe.
1998-2004: Kreditdirektør i

Realkredit Danmark/Danske
Bank.
2004-08: Erhvervsdirektør

i Realkredit Danmark/Danske
Bank.
Sideløbende med mit "nor-

male" arbejde har jeg haft en
del Short term consultancies i
flere lande. 
Der har jeg været rådgiver,

underviser og deltaget som
medlem/leder af en række ud-
valg for banker, kreditgivning
og finansiering.

Prognose for dansk landbrug
Sammen med Frede Andersen,
Poul Erik Stryg og Poul Pil-
gaard var jeg på Økonomisk
Institut på KVL i 1973 med til
at udarbejde en rapport til
Landbrugsrådet: Dansk land-
brug  i 1985 - prognose over den

danske landbrugsproduktions
størrelse, regionale fordeling og
struktur frem til 1985.
Rapporten blev flittigt brugt

som oplæg til diskussioner i
landboforeningerne rundt om-
kring i landet. 

Studietur til Zimbabwe før
landet blev ramt af kaos
I forbindelse med min bestyrel-
sespost i Gram & Nybøl God-
ser, blev jeg inviteret til at søge
medlemsskab i Tolvmandsfore-
ningen af 1908. 
Jeg har desværre aldrig selv

været indehaver af de store
hartkorn. Jeg var medlem af
foreningen i perioden 1984-
2008.
Da jeg var hjemme på ferie

fra mit job i Zimbabwe, bad
Tolvmandsforeningen mig hol-
de et indlæg på deres kommen-
de møde om mine oplevelser
"sydpå".
• Hvordan er det at være

"assisterende landbrugsmini-
ster" i Zimbabwe? 
• Hvordan har familien det? 
• Har du nogen kontakt til de

danske farmere i området?
Mødet sluttede med et for-

slag om, at et af de kommende
møder passende kunne holdes i
Harare, Zimbabwe.
I den forbindelse fik jeg som

en bunden opgave at arrangere et
"strengt landbrugsfagligt" op-
læg til en studietur til Zim-
babwe.
Heldigvis var den danske

ambassadør i Harare meget
landbrugsinteresseret, så jeg på-
tog mig opgaven.
Tolvmandsforeningens stu-

dietur blev en realitet. 
Vi besøgte Wolle Kirk og

hans familie, hvor vi både så
familiens tobaksfarme og hans

egen malkekvægfarm samt
Kefalos Mejeriet.
Vi overværede en tobaks-

auktion på et af Zimbabwes
store auktionssteder.
Vi havde møder med landets

største landbrugsorganisationer
samt naturligvis landbrugsmi-
nisteriet.
Et års tid efter besøget star-

tede de store uroligheder, hvor
nogle utilfredse, såkaldte krigs-
veteraner besatte og chikanere-
de mange af de hvide farmere i
landet. 
Det gik også ud over Kirk-

familien. Wolle Kirk selv blev
direkte voldeligt overfaldet, og
besluttede kort tid efter at rejse
hjem til Danmark sammen med
sin kone.
Resultatet af alle disse uro-

ligheder udeblev heller ikke:
Produktionen i landbruget
styrtdykkede, og det land, som
en gang var kendt som Afrikas
brødkurv, med nettoeksport af
fødevarer, kunne ikke længere
brødføde sig selv.
Inflationen nåede astrono-

miske højder. Alt blev kaos.

Agro-Senior Gruppe på tværs
af den finansielle sektor
For cirka 18 år siden stiftede
Søren Hjortshøj Nielsen, Johan-
nes Fløystrup Jensen (DLR) og
Erik Vestergaard Madsen (KD)
- alle gode agronomer - den
såkaldte Agro-Senior Gruppe.
Gruppen er en klub med 22

ledende landbrugsfaglige med-
arbejdere på tværs af den finan-
sielle sektor. 
Gruppen ledes af en Præsi-

dent sammen med et Præsidi-
um. Styreformen er "oplyst
enevælde". 
Jeg har været medlem af

gruppen gennem alle årene.

Vi mødes en gang om året,
hvor vi besøger større landbrug
samt landbrugsrelaterede virk-
somheder.
Vi diskuterer aktuelle/kom-

mende problemstillinger for
landbrugserhvervet efter oplæg
fra for eksempel Poul Erik Jør-
gensen, Nykredit, eller Jens
Simonsen, Wissingminde, eller
andre.

Ekstra udfordringer 
og oplevelser for familien
For familien giver det naturlig-
vis mange ekstra oplevelser,
men også mange udfordringer at
komme så meget rundt i verden. 
Specielt i Kenya var det jo

alt sammen helt nyt for os alle. 
Kulturen og klimaet var me-

get anderledes.
Børnene gik i Den Internati-

onale Skole i Nairobi. Discipli-
nen var lidt hårdere end i Dan-
mark.
Min hustru var så heldig at

få et job i et vaccinationspro-
gram, hvor en dansk læge var
projektkoordinator.
Ved de efterfølgende ophold i

udlandet var børnene efterhånd-
en blevet så store, at de stod på
egne ben og kunne gøre deres
uddannelser færdige.
Vores ældste datter er syge-

plejerske på et hospital i Mel-
bourne, Australien.
Nummer to er korrespon-

dent og arbejder i et medicinal-
firma i Danmark.
Vores søn er handelsuddan-

net.
To af vores børnebørn bor

med deres forældre i Melbour-
ne, medens de to andre bor i
Sørup, Fredensborg.
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Jørgen Hansen
Linje: Økonomi
Dalgårdsvej 3, Hyrup, 6534 Agerskov
Tlf.:  61 11 15 40
E-mail: jhyrup2@gmail.com
Født: 23.11.1939 i Nørre Åby på Vestfyn
Gift i 1965 med Else, tidligere sygehjælper
Har tre børn og fire børnebørn

Jeg er den ældste af fire søsken-
de, tre drenge og en pige. Vore
forældre var Anna og Helge
Hansen – begge af bondeslægt. 
Efter præliminæreksamen i

1956 og praktik hjemme var jeg
i 1959-60 soldat ved telegraf /
forsyningstropperne i Frøslev-
lejren ved Padborg. 
Jeg tog stort kørekort i Aar-

hus og var derefter seks måne-
der i Oksbøl ved kampvogns-
tropperne. Jeg afsluttede tjene-
sten i Søgårdlejren og Frøslev-
lejren efter i alt 16 måneder.
Efter nogle års praktik og

fem måneders ophold på Lade-
lund Landbrugsskole, kom jeg
til skade med ryggen under ny
praktik. Derpå tog jeg to måne-
ders driftslederkursus på Lade-
lund.
Med denne ballast af praktik

og teori søgte jeg og blev opta-
get på landbrugsstudiet på KVL 

Økonomikonsulent i 30 år
Efter eksamen søgte jeg og fik
stillingen som økonomikonsu-
lent ved De samvirkende Søn-

derjyske Husmandsforeninger i
Løgumkloster fra 2. august 1970. 
Det blev min arbejdsplads

de næste 30 år ved porten til EF
og senere EUs indre marked.
Arbejdsopgaverne som ny-

ansat startede med at jeg blev
sat ind i moms-, drifts- og skat-
teregnskabets mysterier, herun-
der indirekte skatteopgørelser
for de landmænd, der endnu
ikke var og først blev regn-
skabspligtige efter ejendoms-
vurderingen i 1973.
Mit geografiske område var

det gamle sønderjyske amt fra
Kongeåen og til grænsen mod
Tyskland. 
Arbejdet med regnskaberne

blev delt mellem gruppeledere
for én til flere af de dengang 24
sønderjyske kommuner. 
Den driftsøkonomiske råd-

givning blev varetaget af og
delt blandt os tre konsulenter,
der gennem årene blev til fle-
re. Vi havde indtil seks årlige
besøg hos de medlemmer, der
var tilsluttet den tværfaglige
rådgivning.

Disse medlemmer fik også
hjælp af os med mark-, gød-
nings- og foderplaner samt
udarbejdelse af bidragsregn-
skaber med uundværlig støtte i
Håndbog i driftsplanlægning.
I takt med landbrugets inve-

steringslyst gennem 1970erne
og 80erne blev der udarbejdet
mange ansøgninger om tilskud
til moderniseringsstøtte og se-
nere til forbedringsplaner.
Da krisen med forskelligt

ansigt begyndte at kradse, var
vor opgave at udglatte byrden
for landmændene ved at søge
og opnå støtte til høsttab, rente-
lettelse og til gældssanering.

Ejendomshandler
Fra 1985 indgik jeg i arbejdet
med ejendomshandler med
slutsedler og konsekvensbereg-
ning ved salg og køb.
Fra december 1986 overtog

jeg hvervet som sekretær for
samvirksomheden.
I 1995 blev jeg godkendt

som ejendomskonsulent og fore-
stod fra da udarbejdelse af skø-

der på køb og salg af ejendom-
me og hushandler indtil min
afgang i 2001, hvorefter jeg gik
på efterløn. 
Ejendomsafdelingen blev vi-

dereført efter et års samarbejde
med en kollega med juridisk
baggrund, så afdelingen blev
bedst muligt rustet til fremti-
dens opgaver.   

Aktivt otium
I mit otium beskæftiger jeg mig
med et sekretær- kassererjob
for en hesteforsikring med 250
medlemmer i DSH-regi – star-
tet i 1937. 
Det er en forening, hvis med-

lemmer støtter hinanden solida-
risk ved tab af heste.
På hobbyplan startede jeg i

1985 med biavl til husbehov, og
som min ene søn vil videreføre.
De seneste 10 år har jeg del-

taget i lokalhistorisk arbejde
med at arkivere historiske
skrifter og effekter til brug for
interesserede efterkommere fra
sognet.

Foto: Mogens Stendal... vi holder mælken kold i sommervarmen!
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Jørgen F. Hansen
Linje: Planteavl
Horstedvej 40, 7100 Vejle
Tlf.: 30 64 18 43
E-mail: jf.hansen@outlook.dk
Født: 16.12.1943 i Højen ved Vejle
Gift i 1980 med Margit, ingeniør 
Har to børn 

Søn af gdr. Marius og Dorthea
Hansen.
Inden studierne beskæftiget

med alsidigt, praktisk land-
brugsarbejde, efterskole, høj-
skole og landbrugsskole med
optagelseskursus til Landbo-
højskolen. Aftjent værnepligt
1963-65 som sergent og med 6
mdrs. udstationering som FN-
soldat i Gaza. 
Cand. agro. fra planteavlslini-

en og lic.agro. i 1976 med
hovedfag i jordfysik og -kemi
samt afgrødefysiologi og -fysik. 
Ansættelserne omfattede Hy-

droteknisk Laboratorium på KVL,
Statens Planteavlsforsøg, Land-
brugsministeriets Arealdatakontor
i Vejle og Danmarks Jordbrugs-
Forskning på Forskningscenter
Foulum. 

Jeg har også kortvarigt arbej-
det som landbrugslærer samt
som grundforbedringskonsulent
ved Hedeselskabet. 
Mine hovedarbejdsområder

har været forskning og under-
søgelser af planteproduktionen
samt myndighedsberedskab til
Landbrugsministeriet vedrøren-
de landbrug-miljøforhold. 
Desuden har jeg i fire år været

landbrugsrådgiver i Afrika, dels i
Zambia (med NORAD) og dels i
Tanzania (med DANIDA).
Forskningsarbejdet har om-

fattet vandforhold i jord og
planter, jordbundens mikrobio-
logi og især undersøgelser af
udnyttelse og tab af nærings-
stoffer i landbruget.  
I myndighedsberedskabet har

jeg især beskæftiget mig med

landbrugets kvælstof- og fosfor-
anvendelse og de miljømæssige
konsekvenser heraf. 
Det har omfattet teknisk /

faglige udredninger og notater
til brug ved blandt andet NPO-
rapporten og Vandmiljøplan I
og III samt betænkning fra
Landbokommissionen af 1986.
Efter pensionering i 2006

deltager jeg i historisk arkivar-
bejde på Foulum. Her har min
gode kollega Arne Kyllingsbæk
og jeg sammenfattet vore erfa-
ringer fra landbrug/miljøarbej-
det i skriftet: Myndighedsbe-
redskab ved Danmarks Jord-
brugsForskning mht. plante-
næringsstoffer. Beskrivelser og
refleksioner vedr. perioden
1984-2004. Udgivet af Forsk-
ningscenter Foulum. 

Landbrugsforskningen har i
væsentlig grad ændret fokus
som konsekvens af landbrug /
miljøproblemerne. 
Fra at være altovervejende

produktionsorienteret er næsten
al landbrugsforskning nu inte-
greret med undersøgelser af kon-
sekvenser for miljøet.
Optimering af ressourcer og

minimering af miljøpåvirknin-
gen er nu ligestillede formål
med jordbrugs- og fødevare-
forskningen i Danmark og vel
egentlig i store dele af verden!
Siden 1984 har vi boet på

min fødegård (26 ha), som har
været i familiens eje siden min
tipoldefar giftede sig til den i
1823.

Foto: Mogens StendalFørste slet græs 2020 hos Skovgaard, Them
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Mogens Stendal (tidl. Stendal Hansen)
Linje: Husdyrbrug
Højdedraget 1, Vinding, 8654 Bryrup
Tlf.: 21 71 77 50
E-mail: mogens.stendal@outlook.dk
Født: 27.11.1942 i Fårevejle (Lammefjorden)
Gift i 1971 med Annelise, lærer 
To børn og seks børnebørn

Jeg voksede op på Rødding-
egnen, hvor mine forældre,
Andrea Engvang og Edv. Hansen,
havde en ret fin jersey-besætning.
Allerede som barn og ung gik jeg
meget op i disse gule køer. Jeg sag-
de til mig selv: Når jeg ”bliver
stor”, vil jeg være landskonsulent
for Jersey. Og sådan blev det da
også. You get what you go for!
Efter realeksamen arbejdede

jeg på et par gårde, indtil værne-
pligten kaldte. Det blev til godt to
år i Varde ved Sønderjyske Artil-
leriregiment, hvor jeg fik rang af
premierløjtnant af reserven.
Det blev til fem måneder på

Gymnastikhøjskolen ved Viborg,
hvor min frue dengang var lærer,
samt 3/4 år på Bygholm Land-
brugsskole. Jeg var i flere år gym-
nast på gymnastikhøjskolens eli-
tehold.
Sideløbende med studierne

på 3. del var jeg ansat som stu-
denterinstruktor på Botanisk
Institut. Det gav et velkomment,
økonomisk bidrag til studierne
og yderligere kendskab til de vil-
de planter – det har jeg fornøjel-
se af den dag i dag.
Som  forstander for Landøko-

nomisk Forsøgslaboratorium an-
satte professor Neimann-Søren-
sen mig som videnskabelig assi-
stent med tjenestested på statens
gård, Trollesminde, Hillerød. Jeg
var i stillingen fra 1970 til 1973. 
Daværende amanuensis på

KVL, Bent Jensen, var i mel-
lemtiden blevet chef for al
kvægavl og -rådgivning på
Fyn, så jeg slog til, da han i
1973 opfordrede mig til at søge
en stilling i De fynske Landbo-
foreninger. Bent Jensen blev
forstander på Vejlby Land-
brugsskole i 1977, og jeg over-
tog hans fynske job.
I 1981 blev ”mit job” som

landskonsulent for Jersey ledig,

og jeg var på Det faglige
Landscenter i Viby J., senere
Skejby (hedder nu SEGES), fra
1981 til jeg gik på pension i
2009. Foruden Jersey var jeg en
periode også landskonsulent
for RDM og alle kødkvægsra-
cer – en travl periode. 
De sidste år på landscentret

var jeg leder af kvægs sektion
for kommunikation samt admi-
nistrerede forskningsprojekter
inden for kvægområdet.
Jeg var i bestyrelsen for

World Jersey Cattle Bureau
(WJCB, organisation for natio-
nale jerseyforeninger) 1981-95,
Vice-President 1986-95. 
Dette og jobbet som lands-

konsulent, samt at avlsarbejdet
blev fortsat mere internationalt
(Jersey) betød i mange år hyppi-
ge rejser til alle verdensdele. 
I 1987 modtog jeg Danmarks

Jerseyforenings Kærbyholmle-
gat. I 1995 modtog jeg WJCB’s
Distinguished Service Award. I
det digre værk, The Dairy Queen
fra 2013, skriver Derrick Frigot,
Honorary Secretary for WJCB,
blandt andet: 

- Mogens made an outstan-
ding contribution to the organi-
zation, eventually becoming the
Vice-President. He has lectured
widely on cattle breeding and
travelled intensively with the
Bureau. Mogens is considered
to be the person that initially
made the Danish Jersey popu-
lar across the globe. 
Mens jeg var på Landscentret,

men ikke mindst som pensionist
har jeg arrangeret og været tour
guide på adskillige faglige studi-
eture for landmænd og rådgivere,
nogle gange helt fra bunden – sto-
re, men spændende opgaver. De
fleste ture er gået til USA, enkel-
te til Brasilien, Sydafrika, Eng-
land, Italien og New Zealand.

Her er nogle forhold, hvor
jeg mener at have gjort en for-
skel:
Fra tiden på Fyn:
• ”Protein” blev fra 1975 en
del af ydelseskontrollen for alle
fynske køer. Det var flere år før,
protein på landsplan blev en
obligatorisk del af ydelseskon-
trollen
• De daværende fire kvæg-
avlsforeninger blev i 1978 sam-
let til Kvægavlsforeningen Fyn.

Fra tiden som landskonsulent:
• Mejeriforeningens mælkeaf-
regningsmodel blev ændret, så
betaling for ”resttørstof”,  der
reelt var et kg-tilskud, blev fordelt
på mælkens egentlige værdistof-
fer, fedt og protein. Den nye
afregningsmodel var langt mere
retfærdig og gav en gevinst for
den koncentrerede mælk med
plus 25 mio. kroner årligt til jer-
seybrugerne
• Fik etableret et formelt sam-
arbejde mellem de daværende
avlsområder inden for Jersey.
Sæd af Jerseys bedste, afprøve-
de tyre var nu til rådighed for
alle kvægbrugere uanset hvil-
ken kvægavlsforening, de til-
hørte. Senere helt tilsvarende
for RDM
• Fik organiseret import af jer-
seysæd fra Amerika
• Fik genetableret samarbej-
det mellem de mange kød-
kvægsracer i Fællesudvalget
for Kødkvægsracerne, nu
Dansk Kødkvæg
• Fik aftale med alle kvæg-
avlsforeninger, hvor den enkel-
te kødraceforening ”leverede”
sæd af gode tyre (avlsmæssig
og økonomisk stor fordel for
raceforeningerne)
• Fik etableret fælles kød-
kvægs skuer. Tidligere havde et
par af de største racer afholdt eget

skue. Nu kunne selv de mindste
raceforeninger være med
• Fik gennemført effektive
programmer til at eliminere
arvelige sygdomme: RVC (Jer-
sey), Weavers (RDM), Hypo-
trichosis (Hereford)
• Håndhævede et program, der
reducerede frekvensen af kej-
sersnit hos Dansk Blåkvæg fra
cirka 55 procent af alle  kælvnin-
ger til cirka otte procent
I 1987 købte vi et lille land-

brug (43 ha) ved Them, syd for
Silkeborg og havde en mindre
besætning af kødkvæg. 
Fra Italien importerede jeg

de allerførste dyr af racen Pie-
montese til Danmark, men jeg
måtte afhænde dem, da ”misun-
delige” kødkvægsfolk mente,
et sådant initiativ var uforene-
ligt med jobbet som landskon-
sulent, hvilket Landsudvalget
for Kvæg bøjede sig for. 
Efter nogle år med kryds-

ningsdyr startede jeg i 1998 en
besætning af Skotsk Højlands-
kvæg. Solgte landbruget i 2015,
men har beholdt skotterne, der
hver sommer udfører naturpleje
i Det midtjyske Søhøjland.
Besætningen på cirka 40 dyr

har racens højeste avlsværdi
(S-indeks) og højeste gennem-
snitlige kåring – in cattle bree-
ding you get what you go for!
Jeg skriver fortsat faglige

artikler til Dansk Kødkvæg og
raceforeningerne. 
Jeg har altid fotograferet.

Især efter KVL-tiden er det ble-
vet til en del. Med et godt, digi-
talt kamera bliver det nu om
dage til mange fotos. Jeg har
sågar haft et par fotoudstillinger
med cirka 35 indrammede fotos
hver gang, A3 og A4!
Mine skotter giver mig moti-

on året rundt. I vinterhalvåret
suppleret med folkedans. 



Riber Moser Hansen
Linje: Husdyrbrug
Mønvej 59, Ammendrup, 4720 Præstø
Tlf.:  55 99 50 46 og 22 88 65 60
E-mail: riber@hanrib.dk
Født: 16.03.1941. Døbt i Nakskov Kirke
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Søn af fotograferne Ebba &
Emil Hansen, Nakskov.
Jeg var aktiv spejder i mere

end 10 år fra 1948. 
1957: Mellemskoleeksa-

men, Nakskov Kommunale
Gymnasium. 
Landbrugspraktik: Asser-

strup 15 mdr., Savnsøgård 18
mdr.
1960-61: Værnepligt: Bere-

den Husar i Næstved 18 mdr.
Var korporal og med til at
uddanne beredne rekrutter.
Landbrugspraktik i kostal-

den på Corselitze seks mdr.

Landbrugspraktik på Lille Vej-
legård, Greve Strand, seks mdr.
Dalum Landbrugsskole ni

mdr., uddannet kontrolassistent
og forberedt til optagelse på
Landbohøjskolen.
1970: Lærervikar ved det

københavnske skolevæsen.
1971-76: Kvægavlsassistent

ved De samvirkende Lolland-fal-
sterske Landboforeninger, med
adresse Husdyrbrugskontoret i
Nykøbing Falster.
1976-77: Journalist på Syd-

sjællands Landbrugsnyt. Var
med til at starte bladet op. 

1977-91: Ungdoms- og ud-
dannelseskonsulent samt koor-
dinator for Bregentvedstævnet
for landboorganisationerne i
Gl. Præstø Amt.

1992: Matematiklærer på
Øster Egesborg Friskole.
1996: Uddannet til miljøko-

ordinator.
1996: Merkonom i virksom-

hedsorganisation.
1996: Merkonom i ledelse

og samarbejde.
1992-2008: Journalist ved

Radio Valdes Nyhedsredakti-
on. 

Leder og underviser ved
Medieskolen Sydsjælland, ind-
til radioen lukkede i 2008.
Fra 1986 til 2019 har jeg

varetaget en række forskellige
poster i Sct. Georgs Gildet i
Præstø og i Gøngernes distrikt.
2006: Pensionist.

Organisk Kemi med noter. Foto: Mogens Stendal.Foto: Mogens Stendal



Torben Falck Hansen
Linje: Planteavl
Hvedevænget 48, 4690 Haslev
Tlf.: 40 68 48 21 
E-mail: torbenfh@hotmail.dk
Født: 17.09.1940 på Frederiksberg
Gift i 1970 med Bente, som var tandlæge 
Har to børn og tre børnebørn
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Søn af havebrugskonsulent Hel-
muth Falck Hansen og Karla
Kirstine Falck Hansen.
Min far var uddannet som

landbrugskandidat i 1927, men
var mere interesseret i have-
brug. Virkede som havebrugs-
konsulent i Jyske Haveselskab
fra 1947 til pensionsalderen ca.
1975.      
Efter KVL gik der nogle

måneder med at vente på clea-
rance fra Uganda, men Idi
Amin ville ikke have fremmede
ind i landet. 
Jeg brugte ventetiden til at

køre lastbil for en entreprenør
på Frederiksberg. 

Danida
I november 1970 rejste jeg til
Panama for Danida.
1970-72:  Danida (FAO) ud-

sendt til Panama i to år.
Regionale gødningsforsøg

på forskellige jordtyper med
den mest udbredte græsart i
landet, samt undersøgelse af
gødningseffekten på bælgplan-
ter. Der var stort underskud af

mineraler i hele landet. Der var
fem forsøgsarealer hos lokale
landmænd spredt over den syd-
lige og vestlige del af landet.   
I Panama bosat i David 1 år

og i Dolega 1 år. Ligger i den
vestlige ende af Panama op
mod grænsen til Costa Rica,
hvor projektet Pastos y Fora-
ches havde hovedsæde og kon-
tor.

Grovvarebranchen og kemi
1973-76: Konsulent i Grovvare-
branchen, privatfirma Boserup i
Fakse. 
Sortsforsøg med korn og

prøvedyrkning med de første
majssorter, der var til rådighed. 
Kontrol med foderblandin-

gers indhold. 
Markkontrol med såsædsa-

realer m.m., og rådgivning af
firmaets kunder.
I den periode bosat i Fakse

Ladeplads og købte hus i Fakse
efter 10 måneder.
1975-76: Konsulent hos

Fison Schering Agrokemikalier
A/S, København. 

Dansk Planteforædling
1976-86: Dansk Planteforæd-
ling.  
Kromosomtælling (kontrol)

og spirelaboratorium med
bederoer og græsser.  
Deltog i markkontrol med

opformering af bederoer i Itali-
en. 
De sidste år fik jeg også

ansvaret for sortsforsøg med
majs.
I denne periode flyttede vi til

Haslev, hvor Bente blev filial-
leder på den kommunale skole-
tandlægeklinik 

Sukkerfabrikken Nykøbing
1986-91: Sukkerfabrikken Nykø-
bing, indtil fabrikken blev solgt
1991.  
Forsøgsleder med sorter,

plantebeskyttelsesmidler og
dyrkningsforsøg.

Taxa + aktiv pensionist
Herefter var det svært at finde
beskæftigelse, så jeg begyndte
at køre som taxachauffør i
København, men fik efter 9

måneder job hos en vognmand
ved Køge Taxa. 
Vognmanden boede i Has-

lev. 
Prøvede at få en vogn-

mandsbevilling med det lykke-
des heldigvis ikke. 
Jeg kørte indtil år 2000, hvor

jeg havde mulighed for at gå på
efterløn og siden på pension.
Jeg var og er stadig medlem

i Automobilklubben i Køge,
hvor jeg har været aktivt med-
lem i mange år. 
Jeg blev redaktør for deres

klubblad og har været medar-
rangør til mange orienterings-
løb og Historiske Pålideligheds-
rally. 
Nu er jeg også sekretær for

klubben og har nok at se til.
For et par år siden blev jeg

også frivillig hjælper i Mission
Afrika her i Haslev. 
PS. Jeg mistede min kone i

1996, men har mine drenge
boende her i byen. Det er dej-
ligt og bekvemt for mig. De
arbejder begge i København.  

Foto: Mogens StendalAjshøj Angus ved Viborg 
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Palle Haven
Linje: Planteavl
Åbovej 11, Herluflille, 4160 Herlufmagle 
Tlf.: 51 89 61 88
E-mail: annehaven@outlook.dk
Født: 08.12.1943 i Glostrup
Gift i 1971 med Anne, som er ergoterapeut
Har to sønner og fem børnebørn

Søn af forpagter Ruth og Chri-
stian Haven.
Realeksamen, praktik, ser-

gent ved Livgarden og land-
brugsskole.
1970-76: Arbejdede i Afri-

ka i Kenya, Somalia og Tan-
zania.
I Kenya og Somalia arbejde-

de jeg med range management
for FAO. 
I Tanzania underviste jeg på

en landbrugsskole for Danida.

1976-80: Landbrugsafdelin-
gen på den amerikanske am-
bassade i København, hvor
min primære opgave var at
udarbejde rapporter om dansk
landbrug til det amerikanske
landbrugsministerium i Was-
hington.
1980-90: Fuldmægtig i  Land-

brugsministeriets Departement,
hvor jeg arbejdede med EU`s
markedsordninger for mange for-
skellige landbrugsvarer. 

Jeg var i 1990-93 udlånt til
EU-Kommissionen i Bruxelles,
hvor jeg arbejdede med mar-
kedsordningen for korn og korn-
produkter, herunder kartoffelsti-
velse. 
Fuldmægtig i Landbrugmini-

steriets EU-Direktorat fra  1993. 
I 1997 var jeg udlånt i seks

mdr. til landbrugsministeriet i
Estland, hvor jeg var med til at
forberede Estlands kommende
medlemskab af EU.

I 1976-83 boede vi Roskilde
på Sct. Jørgensbjerggård. Jeg
havde forpagtet gården, som
var ejet af Københavns Kom-
mune. 
I 1983 flyttede vi til Herluf-

magle, hvor vi havde købt et lil-
le husmandssted på 6,7 ha. Og
her bor vi stadig. 

Malkerobot hos Skovgaard, Them Foto: Mogens Stendal
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Mogens Hedegaard
Linje: Økonomi
“Vester Hedegaard” 
Lundergaardsvej 105, 9490 Pandrup
Tlf.: 98 24 75 39 og 40 34 15 85
E-mail: camh@tdcadsl.dk
Født: 01.11.1942 i Jetsmark Sogn
Gift i 1970 med Kirsten, lærer 
Har to børn og to børnebørn

Mine forældre, Niels J. Hede-
gaard og Anna Hedegaard, født
Studsgaard, ejede mit fødehjem,
en gammel slægtsgård, der var
gået fra far til søn siden 1763, og
som min far som femte generati-
on havde overtaget i 1925. Det
var en rigtig bondegård på 80
tønder land med alt i husdyr. 
Min mor var husmandsdat-

ter fra en ejendom på 10 tønder
land, der dengang slog til for
både forældre med 10 børn og
aftægtsfolk. 
Mit fødehjem var således

præget af både gammel bondetra-
dition og husmandsbevægelsen. 
Jeg tog mellemskoleeksa-

men i 1957 og var indtil værne-
pligten medhjælper hjemme,
elev ved Statens Planteavlsfor-
søg og forkarl på en gård med
140 tønder land. 
Under min toårige værnepligt

ved Jyske Dragonregiment blev
jeg sergent og uddannet som
vognkommandør på M41 kamp-
vogn med en kort udstationering
i Tyskland ved et britisk panser-
regiment. 
Efter værnepligten hjalp jeg

mine forældre med gården i to
år, men tog 1. november 1965
på Nordisk Landboskole. Jeg
bestod derpå optagelsesprøven
til KVL i juni 1966. 
Under studiet virkede jeg

efter 1. del som instruktor i
kemi og fik legat til at lave min
hovedopgave i Frankrig i faget
landbrugspolitik.

Landbrugsraadet og DLR
Jeg blev ansat i Landbrugsrådets
EF-sekretariat 01.07.1970 og
kom, udover EF-arbejdet, til at
administrere den halvårlige re-
præsentation på Leipzig-messen
i DDR. 

Efter 10 måneder blev jeg
ringet op af direktør Krogstrup
fra DLR. 
Han manglede en direkti-

onssekretær og havde fået mig
anbefalet af professor i land-
brugsøkonomi ved KVL, Erik
Kristensen. 
I 28-årsalderen tager man

gerne imod en væsentlig løn-
forhøjelse, og jeg kom således
til DLR 01.07.1971 og blev
senere kontorchef. 

Vendsyssel + hele verden
I 1976 stod det familiemæssigt  
klart, at vi måtte vælge mellem
en tilværelse i hovedstaden
eller i Vendsyssel.
Jeg var i 1970 blevet mede-

jer af mit fødehjem, der dog
fortsat blev drevet af mine
forældre, men de blev ældre.
Vi havde selv fået to børn efter

at være flyttet fra det indre Køben-
havn (Nyboder) til Roskilde. 
Jeg valgte Vendsyssel, og

Krogstrup fik mig anbragt som
konsulent ved Jyllands Kredit-
forening i Aalborg. 
I forhold til DLR var kredit-

foreningen jævnt hen kedelig,
men et par dage før jul i 1977
ringede min telefon i kreditfore-
ningen. 
Det var fra Udenrigsministe-

riet, Danida, der bad mig rejse
til Ouagadougou i Fransk
Vestafrika 2. nytårsdag - efter
anbefaling fra min tidligere
professor i landbrugspolitik
ved KVL, Carl Thomsen, som
jeg havde skrevet hovedopgave
ved i Frankrig. 
Det var let at sige ja og få

orlov fra kreditforeningen. 
Hermed startede et tiår med

lange rejser og kortere over-
søiske ophold. 

Med Danida kom jeg til
Indien og Mozambique udover
et længerevarende projekt i
Fransk Vestafrika, dengang
Øvre Volta nu Burkina Faso. 
Fra Danida gled jeg i 1982

over til Cowiconsult med
udgangspunkt i en opgave i Spa-
nien, hvor udsigten til en sociali-
stisk regering kastede skygger
over godsejervældet i Andalusi-
en. Klienten var United Plantati-
on fra Malaysia, som havde en
bugnende pengekasse, der skulle
geninvesteres efter delvis natio-
nalisering. Med Cowiconsult,
der havde Verdensbanken som
klient, kom jeg med i et større
projekt i Somalia. 

Biogasanlæg i Vestjylland
Efter 10 år med lange rejser, hvor
jeg havde én til Madagaskar i
udsigt, var det blevet tid til at satse
mere lokalt. 
Jeg søgte og fik jobbet, da

ingeniørfirmaet I. Krüger A/S søg-
te en agronom som rådgiver til
bygning af 70 store biogasanlæg
med kraft/varme produktion langs
den jyske vestkyst. 
Krüger havde tjent mange

penge på naturgasnettet i sin
energidivision, selvom det var
et gammelt vandfirma. 
Det kom ikke til at gå som

planlagt med de 70 biogasan-
læg. Politikerne slog bremsen i
for den kommunalt garanterede
gæld i naturgasselskaberne, og
vi fik lov til at bygge et anlæg i
Ribe. 
Jeg fik så en tur til Egypten

på et vandprojekt, men blev
ellers i de følgende 15 gode år i
Krüger ”fund raiser” til udvik-
lingsprojekter med EU-medfi-
nansiering inden for bioenergi
– overvejende DGXII.  

Pensionist og møller
1. november 2007 nåede jeg
pensionsalderen, efter 37 år og
4½ måned på arbejdsmarkedet
som agronom. 
Det skete i Malaysia efter

lange arbejdsdage med Carbon
Credits til finansiering af bio-
energianlæg under et DGXII-
projekt. 
Igennem alle disse år havde

jeg da nået at tjene: Landbrugs-
rådet, DLR, Jyllands Kreditfor-
ening, Danida, Cowiconsult, I.
Krüger A/S og EU-Kommissio-
nen DGXII. 
Jeg beholdt et tillidshverv

som Aufsichtsrat i det tyske sel-
skab Seaborne EPM AG i yder-
ligere fem år, men ellers har
min fødegård i Vendsyssel
optaget min tid i de seneste 12
år.
Halvdelen af gårdens 60 ha

er skov og natur, og af de 30 ha
jord i omdrift opsamler 1/3
næring i kløver til efterfølgen-
de to års økologisk kornavl
med genetisk heterogene old-
tidssorter, der formales i eget
fødevaregodkendt mølleri og
sælges lokalt. 
Vores ældste søn og sviger-

datter hjælper med jorden og
skoven, og desuden driver de
mit gårdmølleri og gårdsav-
værk på provisionsbasis.

Se mere om Mogens Hede-
gaard og hans familie på hjem-
mesiden:
www.camh.dk
Læs mere om møllerivirksom-
heden her: 
www.vhkornogmel.dk
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Leif Lybye Herløv
Linje: Husdyrbrug
Fyrrekrattet 3, 8850 Bjerringbro
Tlf.: 20 27 70 67
E-mail: leifherloev@me.com
Født: 02.03.1944 i Vestenbæk, Kalvehave Sogn 
Gift 02.12.1966 med Minna Sommer 
Har tre døtre og fire børnebørn

Jeg er vokset op på et hus-
mandssted i Skovhuse, Øster
Egesborg sogn som ældste søn
af Anna og Georg Herløv

Uddannelse
1951-58: Hver anden dag i
Skovhuse Skole.
1958-59: Fem måneders

skoleophold på Brøderup Ung-
domsskole.
1959-63: Landbrugsmed-

hjælper / elev på fire ejendom-
me på Sjælland og i Jylland.

På kvægbruget hos Johan-
nes Nielsen, Ejlekærgård, og
hos Horsensegnens Kvægavls-
forening blev jeg meget inter-
esseret i kvægbrug og kvægavl.
Jeg blev også meget inspire-

ret af de konsulenter, der havde
deres virke de to steder, så jeg
besluttede, at jeg ville være
kvægavlskonsulent.
1963-65: 16 måneders vær-

nepligt ved Kongens Jyske Fod-
regiment i Fredericia. Forsvaret
tilbød dengang en fremragende

civilundervisning, som jeg fik
stort udbytte af at deltage i.
1965-66: 14 måneders for-

kursus og udvidet aspirantkur-
sus på Nordisk Landboskole.
Forstander Frits Teichert og

hans team af dygtige lærere for-
tjener stor ros for en meget vel-
drevet skole, hvor vi arbejdede
hårdt for at komme gennem
nåleøjet til det forjættede land -
KVL. 
1966-70: Den kgl. Veteri-

nær- og Landbohøjskole. Vi har
sikkert alle vores personlige min-
der om de gudsbenådede under-
visere, originaler og andre, vi
mødte gennem de år.
1970: Tre ugers voksen-

pædagogisk kursus på Tune
Landboskole.

Arbejdsliv
Den 15. juli 1970 startede jeg i
mit første job som konsulent i en
nyoprettet stilling som fodrings-
og husdyrbrugskonsulent i Bjer-
ringbro Landboforening.
Foreningen ønskede at styr-

ke produktions- og økonomi-
rådgivning til kvæg- og svine-
brug.
Jeg havde gode kollegaer på

Konsulentgården, men jeg var i
begyndelsen alene på mit fag-
område.
Specialisering af rådgivnin-

gen på fagområderne kvæg og
svin i 1976.
1976-87: Svineproduktions-

konsulent i Udvalget for Svine-
produktion, Bjerringbro. Arbej-
det var organiseret i et samarbej-
de mellem fem landboforenin-
ger, husmandsforeningerne og
Bjerringbro Andelssvineslagteri. 
1987-95: Chefkonsulent på

Landkontoret for Svin og med-
lem af Centerledelsen på Land-
brugets Rådgivningscenter. 

Det faglige arbejde var en
del af de samlede aktiviteter
under Landsudvalget for Svin.
1995-2007: Vicedirektør på

Landbrugets Rådgivningscen-
ter / DLBR med ansvar for
tværfaglige projekter, IT og
efteruddannelse samt informa-
tion og kommunikation m.m.
Aktiv i samarbejdet med

landbrugscentrene om dannel-
sen af Dansk Landbrugsrådgiv-
ning - DLBR.
2007-09: Direktør i Landbo

Midt Øst / LMO. En toårig
ansættelse, hvor jeg udover den
daglige ledelse af virksomhe-
den var ansvarlig for gennem-
førelse og indkøring af fusionen
mellem rådgivningsvirksomhe-
derne i Silkeborg, Viborg, Ran-
ders og Hinnerup.
Så ringen sluttede med råd-

givning fra ét af mange små
landbrugscentre til rådgivning
fra én af få, store rådgivnings-
virksomheder.
Fantastisk udvikling i råd-

givningen og strukturen i
DLBR.
2009-nu: Konsulent- og

bestyrelsesarbejde i mindre
virksomheder i forskellige
brancher.
Herunder arbejdede jeg i

fire år som bestyrelsesformand
i Afriscan Kenya LTD i Nairo-
bi. Er med i netværket Early
Warning, der er et netværk af
frivillige konsulenter, som
sammen med konsulenter i
erhvervshusene hjælper virk-
somheder i krise.

Foreninger
Har været aktiv i Svinekonsu-
lenternes forening, Foreningen
af Danske Landbrugskonsulen-
ter, Venstre, menighedsråd m.fl.Foto: Mogens Stendal

LY-so med grise hos 
Skovgaard, Them.
Grisenes far er Duroc
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Jens Hartvig Jensen
Linje: Økonomi
Slugten 6, Hald Ege, 8800 Viborg
Tlf.: 20 21 86 02 
E-mail: sys-jenshartvig@mail.tele.dk  
Født: 03.02.1942 i Horne sogn, Varde kommune
Gift i 1970 med Sys, født Bollerup  
Har to børn og fem børnebørn

Søn af gårdejer Hans Jensen.
Børne- og ungdomsår forløb

som for mange af vores årgang
på Landbohøjskolen: 
Syv års skolegang, efterskole,

soldatertjeneste, højskole og
landbrugsskole med forbereden-
de kursus til optagelse på Land-
bohøjskolen. 
Det var de færreste på hol-

det, der havde studentereksa-
men.
Skolegangen kan med nutids-

øjne synes spinkel, men jeg
husker, at os uden studenterek-
samen nok kunne følge med,
men det kan da godt være, vi
sad længere over bøgerne end
studenterne.
Efter afsluttende eksamen i

1970 fik jeg arbejde på Det
Landøkonomiske Driftsbureau
i to år. 
Jeg tror ikke, det var et sted,

der stod særlig megen prestige
om, men det var et godt lærings-

sted, hvor jeg fik en solid regn-
skabsindlæring til senere brug.
I 1972 blev jeg ansat som

regnskabskonsulent i Silkeborg
og Omegns Landboforening.
Arbejdet her var jo primært

regnskabsopgørelser, men også
arbejde af social karakter og
ejendomshandler. 
Det var arbejde, hvor man

kom tæt på landbrugsfamilier-
ne. 
Det var et spændende sted,

hvor der var nok at rive i, men
hvor man i rådgivningsarbejdet
alligevel ikke blev målt og vejet,
som jeg tror, man bliver i dag.
I 1979 blev jeg ansat i Jyl-

lands Kreditforening, nu Nyk-
redit. 
Her arbejdede jeg i 26 år. 
Det var virkelig spændende

arbejde i en stor organisation,
der netop i disse år udviklede
sig fra et lidt støvet foretagende
til en topmoderne virksomhed. 

Arbejdet indebar flest gode
oplevelser, men også situatio-
ner, hvor der skulle træffes
alvorlige beslutninger, ikke
mindst for de berørte.

Familie og frivilligt 
organisationsarbejde
Min hustru, Sys, er uddannet på
Paul Petersens Gymnastikinsti-
tut på Frederiksberg. Og hun har
arbejdet med gymnastik og idræt
i skoler og ved sundhedsvæsenet
samt i frivillige organisationer. 
Vi har to børn og fem børne-

børn. Vi har den glæde at alle,
børn, svigerbørn og børnebørn
klarer sig særdeles godt. 
De voksne er alle i betydeli-

ge stillinger, og børnebørnene
passer skolegang og fritidsin-
teresser til bedsteforældrenes
absolutte tilfredshed.  
Vi to gamle har nu i 40 år

boet her i det smukke Hald Ege,
Viborg. 

Vi har været aktive i livet her
og har i 35 år haft sommerhus i
Vedersø. 
Jeg har haft organisationsar-

bejde i vore lokale foreninger,
siddet i Bikubens aktionærråd, i
bestyrelsen for Bjerringbro
Højskole og for Bjergsnæssko-
len, Viborg. 
Alt sammen spændende ar-

bejde, men også i perioder bøv-
let.  
Når jeg ser tilbage på mit liv

som agronom, synes jeg ikke,
jeg kan forlange mere end det,
jeg har brugt uddannelsen til.
Jeg tror ikke, jeg havde forven-
tet mig mere, da vi afsluttede i
1970. 
Hele mit arbejdsliv har lig-

get inden for landbrugsområ-
det, og det er den kultur, der har
interesseret mig.

Foto: Mogens Stendal
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Niels Jensen
Linje: Husdyrbrug
Akacievej 40, 7700 Thisted
Tlf.: 20 31 18 77
E-mail: elin.niels@post.tele.dk
Født: 10.08.1943 i Øster Jølby sogn på Mors
Gift med Johanne 1968-83. Gift med Elin 1985
Har tre børn og fem børnebørn med Johanne
Elin har to børn og fire børnebørn

Søn af agronom, planteavls-
konsulent Engelhart Jensen og
Karen J. 

Uddannelse 
1954-61: Mellemskole og real-
eksamen. 
1962-65: Praktik ved land-

bruget, heraf 1/2 år i England,
og aftjent værnepligt, var kor-
poral. 
1965-66: Elev på Bygholm

Landbrugsskole.

Arbejde
1970-73: Assistent og konsu-
lent på regnskabskontoret, Fa-
milielandbruget i Års.
Den første måned efter an-

sættelsen var jeg i lære hos
kontorets yngste elev. 
Min viden om skat i land-

bruget var også meget begræn-
set, den fik jeg på flere kurser
på Tune Landboskole. Jeg blev
udnævnt til konsulent den 1.
juli 1972. 

1973-84: Ledende økonomi-
konsulent på regnskabskon-
toret, Familielandbruget i Hol-
stebro.
Jeg startede på kontoret i

forgængers private kælder. 
Efter et års tid flyttede vi ind

hos Hjerm-Ginding Herreds
Landboforenings nye Land-
brugscenter, hvor der blev byg-
get til to gange i takt med, at
kunderne strømmede til.
Kontoret var med til at starte

ES-rådgivningen.
I 1973 besøgte vi alle kunder

i hvert kvartal og ajourførte for-
delingsskemaerne ved besøge-
ne. Vi fungerede som datidens
farmsekretærer. 
Vi anskaffede i 1975 boghol-

derimaskine til bogføringen, og
gik senere over til anvendelse af

tastemaskiner til S72 regnskabs-
systemer og senere terminaler.

1984-93: Ledende økonomi-
konsulent på Regnskabskontoret i
Morsø Landboforening.
Jeg arbejdede især med ejen-

domshandler, større udviklings-
projekter på større ejendomme
og ES-sager. Vi var blandt de
første regnskabskontorer, som
tilbød farmsekretærer til kunder-
ne, og var testkontor på et nyt
administrationssystem til pc’er,
udviklet på Axelborg. 

1993-2000: Ledende økono-
mikonsulent på Landbrugscen-
teret i Varde.
Kontoret var meget nedslidt

og havde meget store udeståen-
de fordringer. Der blev iværk-
sat inddrivelse af disse, som
blev anvendt til en total renove-
ring af Landbrugscenteret samt
nye kontormøbler.
Ved ansættelsen havde kon-

toret en egenkapital på ca. 32
mio. kr., men efter regulering
for manglende hensættelse til
feriepenge og forudbetalt regn-
skabskontingent svandt den
med 2/3.
Kontoret havde en meget

avanceret driftsøkonomiafde-
ling, som gav et betydeligt mer-
salg. Dette gav problemer, når
vores priser på regnskaber blev
sammenlignet med de øvrige
kontorer. 
Blev afskediget i år 2000 efter

uenighed om kontorets udvik-
ling bl.a. om antal ansatte m.m.

2000-01: Ledende økonomi-
konsulent i LandboNord.
LandboNord var en nystartet

sammenlægning af flere Landbo-
foreninger i Nordjylland. Ansæt-
telsen blev meget kortvarig. Jeg
passede ikke i virksomhedskultu-
ren. 

Efter et år blev jeg afskediget
efter gensidig forståelse.

2001-05: Økonomikonsulent
Mors Thy Familie Landbrug.
Jeg arbejdede med regnska-

ber og ES-sager: Vi var blandt
de første kontorer, der fik til-
kendt et fleksjob til en land-
mand i dennes egen virksom-
hed.

2005-07: NordVest Agro. 
Familielandbruget og Morsø

Landboforening dannede et
fælles rådgivningsselskab, og
jeg fik også et kontor på Mors
og titlen udviklingskonsulent.  
På Mors startede jeg med at

arbejde med de nye landdi-
striktsprogrammer og miljøtil-
skudsansøgninger. Det blev ef-
terhånden min hovedbeskæfti-
gelse. 

2007-08: Nordvest Agro Råd-
givning Midt Vest.
I 2007 blev NordVest Agro

lagt sammen med Familieland-
bruget i Viborg Amt, og jeg
arbejdede nu også i Skive og
Viborg samtidig med Thisted
og Mors.
Rådgivningsselskabet gen-

nemførte projektet ”Nye tider i
NVA” med tilskud fra den
Europæiske Socialfond mål 2. 
Jeg var projektleder. 
I 2008 lukkede det nye

rådgivningsselskab. Pengekas-
sen var tom. De ansatte fik
mulighed for at arbejde hos
Landboforeningerne i Viborg,
Skive og Thisted. 

2008-18: Landbo Limfjord.
Arbejdede næsten udelukke-

de med landdistriktsprogram-
met, miljøteknologi, ansøgnin-
ger til miljøteknologi og biogas-
anlæg, samt ES-sager. 
I 2014 fik jeg nedsat ar-

bejdstiden til 60 pct. og fra sep-

tember 2015 arbejdede jeg med
enkeltsager. Dette stoppede i
2018.

Studieture
Gennem alle årene har jeg delta-
get i mange studieture til flere
lande i Europa, USA samt New
Zealand og deltaget i NJF kon-
gresser og seminarer i Norden.

Tillidsposter
Konsulentgruppen Familie-
landbrugets Landsudvalg for
Driftsøkonomi, 1978-84.
Økonomikonsulentforenin-

gens bestyrelse, 1984-92.
Repræsentantskabet i Dansk

Agronomforening, 1985-95.
Bestyrelsen for Foreningen

af Danske Landbrugskonsulen-
ter,1985-95.
Jordbrugsakademikernes Kon-

sulentudvalg, 1986-95.
Kontaktudvalget Landbofor-

eningernes Landsudvalg for
Driftsøkonomi, 1991-95.
Har været medlem af flere

udvalg / bestyrelser som repræ-
sentant fra min egen organisation.

Frivilligt arbejde
Bestyrelse og kasserer, Morsø
Golfklub, 1984-89.
Medlem af Lions Club Mor-

sø og Varde, 1984-2000 (præ-
sident, 1992-93).
Bestyrelsen Ja-Golf (Agro-

nomgolf) siden 1984.
Medlem af Foreningen Ny-

kredits Styrelsesråd, 1997-2000.
Formand for Sindhuset i

Thisted, 2007-15. 
Kasserer og bestyrelsesmed-

lem for Sindhuset Thisted, siden
2015. 
Formand for DH-Thisted

(Danske Handicaporganisatio-
ner Thisted), siden 2014.



Johannes Johansen
Linje: Planteavl
Viufgaard, Hauerballevej 30, 6052 Viuf    
Tlf.: 21 77 82 38
E-mail: johs@viufgaard.dk
Født: 29.09.1944 i Tågerup, Sommersted
Gift i 1970 med Bodil Friis Johansen, død 2001  
Har to børn og fire børnebørn

Foto: Johannes med sine 
fire børnebørn, da han fyldte 70

Søn af gdr. Frede Johansen.
Realeksamen, praktik, land-

brugsskole.
September 1970: Tiltrådt som

konsulent i SALA Rationalise-
ring, en konsulenttjeneste for
Danske Maskinstationer, der er
medlemmer af Sammenslutnin-
gen af Landbrugets Arbejdsgi-
verforeninger.
1974: Forpagtede Velling-

gaard på 100 ha. ved Fredericia

og afsluttede delvis mit job som
konsulent.
1985: Købte Viufgaard på

60 ha. syv km nord for Kolding.
1986: Startede som under-

viser på jordbrugsskolen, Kol-
ding Tekniske Skole (i dag
Hansenberg).
1987: Afsluttede forpagtnin-

gen af Vellinggaard og undervi-
ste på Kolding Tekniske Skole
til 2002.

2001: Min hustru gennem 31
år døde desværre. Hun var ud-
dannet husholdningslærer fra
Suhr, hvor hun også var lærer
på husholdningsskolen, da vi
traf hinanden. De første fire år
boede vi i Rødovre.  
Siden blev hun underviser

på Vejle Tekniske Skoles Lev-
nedsmiddelafdeling.
Vi fik to børn, og i dag har jeg

fire børnebørn. To drenge, som

bor ved Viuf, en pige og en
dreng, der bor på Frederiksberg. 
Jeg driver stadig Viufgaard.

Kan nok ikke rigtigt undvære
det og naturen.
Gården består nu af ca. 30 ha

i omdrift med korn og raps, 5 ha
ny skov, 10 ha gammel skov og
15 ha ådal og natur.
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Ole Stokholm Jepsen
Linje: Planteavl
Birkehusvej 1, 3250 Gilleleje    
Tlf.: 22 52 74 01 og 48 36 16 06
E-mail: osj_16@hotmail.com
Født: 20.08.1945 i Lemvig
Gift i 1972 med Vivi  
Har tre børn og fem børnebørn

Søn af malermester Axel Jep-
sen og Olga Jepsen.

Uddannelse 
1961-62: Mellemskole- og real-
eksamen på Lemvig Kommuna-
le Mellem- og Realskole.
1965-66: Hammerum Land-

brugsskole

Arbejde
2014 – nuværende:  Freelance
consultant – OSJ International
Consultancy (opgaver i Kenya,
Syd Sudan og Somaliland).

2011-13: Senior Economic
Growth Adviser, Helman, Af-
ghanistan, Danida (orlov 2011-
13 fra Niras).
2004-13: Chief Consultant,

NIRAS International Consul-
ting, Denmark (Irak 2003-08:
Seniorrådgiver for de nationale
ministre for landbrug, irrigati-
on og planlægning. I Afghani-
stan 2010-11: Seniorrådgiver
for nationale ministre inden for
landbrug og egnsudvikling).
2003-04: Chief Consultant,

Scanagri, Denmark.

2001-03: Director, Scanagri,
Denmark.
1992-2001: Director, Dan-

agro, Denmark.
1988-92: CTA of the Dairy

Sector Development in Nepal,
Danida.
1987-88:  Head of Agricul-

tural Department with Cerekem
Agro Ltd.
1978-87: Chief Consul-

tant/ Head of Department,
Carl Bro International A/S
(1978-82: Botswana, Project
Manager and Farm Mana-

gement Economist National
Livestock Master Plan).
1975-78: Agricultural Advi-

ser, V. M. Christensen A/S,
Nordisk Bygge Montage A/S,
Denmark.
1973-75: Project Manager,

Cattle Fattening Project at
Wonji, HVA-Ethiopia S.C.
1970-73: Farm Manager,

Kenya Beef Industry Devel-
op¬ment Project at Nakuru,
Associate Expert - FAO / UNDP,
Kenya.



Hans Kloster 
Linje: Økonomi
Vagtelvej 25, 3. th., 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 38 86 77 93
E-mail: hanskloster@webspeed.dk
Født: 08.12.1943 i Ramme
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Søn af gdr. Hartvig og Maren
Kloster.
Landbrugsskole.
Var for De Studerendes Råd

formand for forlag og boghan-
del på KVL i flere år.
Ansat 20 år som sekretær i

DKP, Danmarks Kommunistiske
Parti, 1970-90.
Sekretær i Folkebevægelsen

mod EU, 1990-92
12 år i JuniBevægelsen,

1992-2004.
Geologisk Museum, 2006-13,

med seks forskellige titler især
kustode, forskningsmedarbejder
og områdeleder.
Formand for Stenvennerne,

Københavns Amatørgeologiske
Forening fra 2006.
Af tillidshverv har jeg været

medlem af DKPs CentralKomi-
tee, 1969-90, Landsskatteretten,
1974-80, nævning i Østre Lands-
ret, 1985-87 og domsmand i
Københavns Byret, 1996-99.

I modvind med 
arbejderklassen
Som kommunist var jeg dybt
forarget over de kapitalister,
der bare sad og klippede udbyt-
tekuponer, mens arbejderne
sled og slæbte for føden. 
Jeg blev politisk ansat til at

afsløre systemets råddenskab.
Samtidig kæmpede vi for fuld
beskæftigelse. Det var da lo-
gisk at måle et selskabs profit i
antal mulige arbejdspladser,
hvis overskuddet blev brugt på
nye arbejdspladser. 
Jeg bad bankrådgiveren om

at købe aktier for mig i Ferring.
De var ikke til salg. 
I bunden lå et selskab med et

forureningsproblem. Via kon-
takt i kommunen fik jeg oplyst,
at fabrikken lå på en giftgrund
og var usælgelig. 
Det skrev jeg i lokalavisen

og fik omgående tillidsmanden

på nakken. I stedet for opbak-
ning til min analyse, kom jeg i
modvind med arbejderklassen
og betegnet som utroværdig.

Salut til den socialistiske
planlægning i DDR
Lige så uheldig var jeg i 1988
på en foredragsturné til virk-
somheder i DDR. 
Jeg skulle berette om de for-

færdelige forhold, som danske
arbejdere levede under. 
Kufferten var fyldt med sta-

tistik om løn, skat og hele bud-
gettet for en dansk arbejder. 
Der blev ikke sagt et ord fra

salen. 
Hoveddøren stod åben ved

ankomsten, og jeg fik afsked
ved bagdøren umiddelbart efter
mit oplæg. 
Mine tyske ledsagere var

meget medfølende og sørgede
godt for mig. På afskedstalen
dristede jeg mig til at sammen-
ligne det fine toetages partihus
med elevator, med en besøgt
fiskekonservesfabrik, der siden
krigen forgæves havde ventet på
håndværkere til at bygge et
lagerrum til konserves, så dåser-
ne ikke stod og rustede i det fri. 
Håndværkerne var lige efter

krigen udlånt til Berlin for at
genopbygge byen, og endnu i
1988 var ingen vendt tilbage. 
Det var min salut til den

socialistiske planlægning, og
den fik jeg ikke tak for.

Medlidenhed med kapitalister
og fejlinvestering i Grønland
Da de ansatte i EU blev aflønnet
bedre, jo flere børn de havde, fik
jeg uden børn aldrig en fast
ansættelse med pension trods 12
års ansættelse i JuniBevægelsen. 
Alderen voksede, og jeg be-

gyndte at spare op efter bank-
rådgiverens og mit eget forsig-
tighedsprincip. 

Efterhånden valgte jeg at
overtage styringen uden rådgi-
ver og løb så en stor risiko ved
at have en formue i form af
aktier. 
Det overraskede mig, at et

beskedent afkast medførte en
meget lavere folkepension. 
Staten gav skattelettelser til

opsparing og straffede så sene-
re med lavere pension. 
Det var vist nogenlunde der-

for, jeg fik medlidenhed med
kapitalister.
Som investor havde jeg øje

for andet end profitten. 
Jeg ville have mineselskabet

FL Smidth til at investere i
Grønland, der er fyldt med rå-
stoffer. 
Det er som bekendt ikke lyk-

kedes. 
Trods afsmeltning af store

mængder is er der ingen malm-
brydning, ingen tilvækst i
befolkningstallet, og halvdelen
af indkomsterne er statstilskud. 
Det var en fejlinvestering.

Oplevelser fra 14 besøg 
i Rusland og om Lysenko
Siden 1967 har jeg besøgt
Rusland 14 gange og det er sta-
dig et spændende land, hvor de
store armbevægelser chokerer
os i det lille Danmark. 
Vi betragter stadig Rusland

som en farlig fjende trods kom-
munismens fald, Gorbatjovs
liberale åbning i 1987, Jeltsins
styring mod en liberal markeds-
økonomi, chok-kulturen i 1994
med bandit-perioden efter og
Putins autoritære styre fra 1999.
Bandit-perioden handler om

privatisering af 15.000 statslige
virksomheder og alle lejlighe-
der i Rusland. 
I stedet for løn fik de ansatte

en aktie, der kunne belånes. 
Lejligheder blev uden videre

privat ejendom. 

Det skabte en korrupt over-
tagelsespolitik, hvor oligarker-
ne fik større indflydelse end
statsmagten, og det skabte en
ubeskrivelig stor fattigdom. 
Putin accepterede oligarker-

nes erhvervede ejendomsret,
men begrænsede deres indfly-
delse, blandt andet med en
virksomhedsskat på 20 pct. og
en indkomstskat på 13 pct., der
gav staten armbevægelser. 
Som turist bemærker man

udviklingen på en helt anden
måde end beskrevet i den for-
svarspolitiske debat. 
Læs Gogols Døde sjæle, der

giver et sympatisk indtryk af
russerne. Det var der, min inter-
esse begyndte.
Som agronom så jeg resulta-

ter af Lysenko-fornægtelsen af
vestlig genetik. Jeg havde en-
gang lejlighed til at stille spørgs-
mål til 11 af de øverste i landbru-
gets ledelse, men de afviste mine
forslag med henvisning til, at
forholdene i den store Sovjetuni-
on ikke kunne sammenlignes
med det lille Danmark.
En af mine sidste rejser til

Rusland var en sejltur fra Skt.
Petersborg til Moskva og aldrig
før har jeg set så megen bjørneklo,
som på den tur. Der var rigeligt
foder til får, men ingen får at se. 
Jeg har dog haft glæde af at

lære DDRs specialister om ild-
sotens smittevej med trækfugle
og have vist dansk landbrug til
sovjettiske landbrugsdirektører.
En nat boede de på Ramme

Hotel. Samme nat havde hotellet,
ligeledes for første gang, besøg
fra USA. 
Har skrevet: Hestens historie,  

1975, Mælkestrømmes historie
og kvalitet, 1980,  Svinets histo-
rie, 1984 og Mineraler - den
oversete natur, 1996.



Knud Larsen
Linje: Planteavl
Brostykkevej 83 B, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 20 18
E-mail: knudlars@outlook.com 
Født: 09.08.1942 på 

Engtoftegaard i Ølby, Køge
Gift i 1970 med Lise Stigsgaard, 
skilt 1990 

>>>
Har to børn og tre børnebørn                  Knud med sit yngste

barnebarn, Ingrid, i 2018
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Søn af gdr. Karen og Holger M.
Larsen.
Mit barndomshjem Engtof-

tegaard i Ølby ved Køge og de
tillhørende marker er succes-
sivt omdannet til motorvej,
handelsskole, VUC, “Zealand
University College”, campus,
administrationsbygninger, jern-
bane, ”hurtigbane”.
Haven med 150 år gamle

træer er nu parkeringsplads,
intet grønt tilbage.
Ølby Skole, 1949-57. 
Megen gymnastik på Stevns

Ungdomsskole, forstander Hel-
ge Markvardsen, 1957-58.
Hos de flinke mennesker på

“Bækkevang” i Lille Heddinge,
gdr. Hermann Jensen, 1960. 
En oplevelse for livet på Rød-

ding Højskole, forstander Arne
Fog Pedersen, 1960-61. 
Livgarden, sergent, to års

tvungen tjeneste, 1962-63,
deraf et herligt ½ år i Sønder-
borg.
”Højvang” i Ousager, gdr.

Hans Aamand Sørensen, 1964.
Hans kone, Kirsten, var rar.
Høng Landbrugsskole, for-

stander Bent Belling, 1964-65,
som en højskole.
”Krogagergaard” i Frederiks-

berg, Sorø, gdr. Carl Mansa,
1965, som familie.
Bogholder, timelærer og for-

beredelseskursus på Høng Land-
brugsskole, 1965-66. 
KVL, dejligt sted, 1966-85.  
Plant Breeding Institute i

Cambridge, vidunderlig by,
1985-86.
Slotsholmen 1987-2007, dør

om dør med Det Kgl. Theater,
40 kr. på balkonen.

Tjekkoslovakiet
En måneds studenterudveks-
lingstur til ”CSSR”= Tjekkoslo-
vakiet i 1967, året før ”Foråret i
Prag”. Det var et dybt menne-
skefjendsk system, men søde og
imødekommende mennesker.
Stor sorg, da USSR og hele
østblokken derpå invaderede og
smadrede det spirende demokra-
ti. Korrespondance med mange
gode venner i de følgende år.

Uddannelse og opgaver
Grønt bevis, 1966, lic. agro.
1974, genetik, planteforædling,
biokemi. Genetisk forskning på
KVL til medio 1985.
EU-fellowship, gensplejs-

ning, i Cambridge, 1985-86. 
Fuldmægtig 1987 i Fiskeri-

ministeriet, senere Landbrugs-
og Fiskeriministeriet, Fødevare-
ministeriet. Genteknologi, forsk-
ning og udvikling, fiskeri, akva-
kultur, ål, EU.
Sekretær for Dambrugsud-

valget, Havbrugsudvalget, Mus-
lingeudvalget (2000-04). 
Sagde op i 2007.

Udgivelser
Self-incompatibility in Beta
vulgaris L. I: Four gametophy-
tic, complementary S-loci in
sugar beet, Hereditas, 1977.

Male sterility caused by beet
yellow virus,Zeitschrift für Pflan-
zenkrankheiten und Pflanzen-
schutz, 1981. 

Cell-cell recognition and
compatibility between hetero-
genic and homogenic incompa-
tibility, Hereditas, 1986.

National Aquaculture Sector
Overview – Denmark, FAO, 2005.

International evaluation of
the Danish marine models
(notat), 2017.

Self-incompatibility in Beta
vulgaris L. II: Pseudo-compati-
bility caused by S-gene hete-
rozygosity; undervejs.

Familien
Vor datter, Kirsten, er fotograf
og lærer / pædagog og vor søn,
Anders, er musiker / cand.mag.
Han er far til mine tre søde

børnebørn.

Mine erindringer om 
nogle af vore undervisere
Professor Gabrielsen (Plante-
fys.): ”Hvad er mørke, mørke,
… mørke, (øhf,  øhf)  mørke,  Ja,
det er jo egentlig bare mangel på
lys.”
Det brugte han ca. et minut på

at forklare, som jeg husker det.  
Professor Valdemar Mikkel-

sens vitser om f.eks. venushår og
planters seksualitet er vel legenda-
riske, men ikke noget at tale om. 
Han var en meget rar mand,

men en del af et mærkeligt kom-
munistisk kleresi (Gabrielsen,
Mikkelsen, Høst, Lindberg, …),
som jeg aldrig forstod.
Professor Aksel Tovborg

Jensenvar et elskeligt menneske,
som jeg har de bedste erindringer
om. Han søgte altid at hjælpe
eksaminander over nervøsitet (og
evt. lakuner i viden), bl.a. ved at
fortælle historier til censorerne.
Lektor Kaj Julius Peder-

sen var derimod en vindtør
pedant, som borede sig ned i
eksaminandens lakuner: ”Ved
De ikke det?” – så jeg fik nådigt
g+ hos ham til den mundtlige

eksamen i Uorganisk Kemi (mg
i skriftligt, mg+ i praktisk-
skriftlig).
”Knogle-Anker”, lektor An-

ker  Hansen: Det lykkedes mig
at få hele g- i ”Husdyrenes Ana-
tomi” for mundtlig eksaminati-
on i hans hof-emne: Hestens
Muskelsystem. Jeg havde jo
kunnet forudse denne skæbne,
og havde virkelig læst op på
det. 
I ”Maskinavl” havde vi pro-

fessor Th. Tougaard Peder-
sen, hvis licentiatprojekt var
noget med kværne. Forud for
eksamen (skriftlig) læste jeg
grundigt på hans licentiataf-
handling, og fik ug-.
Mit eneste tg fik jeg i dyrefysi-

ologi, fordi jeg helt fra starten
ikke var i stand til at op-
bygge/opretholde en interesse for
P. E. Jakobsens vindtørre fore-
dragsform, hvor han begyndte
med chondroitinsyre og alle dets
fremtrædelses- og omsætnings-
former, i stedet for at fortælle om
dyrenes fornøjelse heraf. 
Professor Anders Kjær var

meget inspirerende som under-
viser (det husker I forhåbentlig
også), og han var medvirkende
til mit valg af videre løbebane. 
Jeg vil altid huske ham for

hans kategoriske ”Det ER kemi
alt sammen!” Det har jeg holdt
mig til lige siden.  
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Kristian Lauridsen
Linje: Økonomi
Kirstineparken 1, 2970 Hørsholm
Tlf.: 24 65 91 10
E-mail: kristianlauridsen@youmail.dk
Født: 25.02.1944 i Lunde i Vestjylland
Gift med Hanne, sundhedsplejerske
Har fået tre børn og fem børnebørn

Søn af gdr. Karen og Tage Lau-
ridsen.
Tog matematisk studenter-

eksamen på Vestjysk Gymnasi-
um, Tarm.
Var soldat ved telegraftrop-

perne i Aarhus.
Havde derpå to års praktik

og ni måneders landbrugssko-
leophold i Borris.

Landboforeningerne
Ansat 1. juli 1970 som sekretær
i økonomisk statistisk afdeling
hos De Danske Landboforenin-
ger, Axelborg. 
Det var i hjemmemarkeds-

ordningernes tid, og min opgave
var primært at føre prisstatistik
til brug ved forhandlingerne med
myndighederne, samt at være
ansvarlig for Statistik Nyt, som
blev sendt til blandt andre land-
boforeningsformændene.
Desuden var jeg med til at redi-

gere Landøkonomisk Oversigt. 

Jeg sluttede min ansættelse
1. maj 1972, hvor jeg blev ansat
som sekretær i Dansk Land-
brugs Realkredits (DLR) bevil-
lingskontor. 
Jeg var meget glad for min

ansættelse i De Danske Land-
boforeninger, ikke mindst, for-
di jeg her lærte en række gode
folk at kende, og det var en for-
del senere hen.

Karriere i DLR 
I DLR startede jeg med at lave
låneindstillinger til ledelsen,
men fik ret hurtigt bevillings-
kompetence. 
Jeg modtog en række ud-

nævnelser og endte med at bli-
ve chef for bevillingskontoret
og med titel af vicedirektør. 
Jeg var leder af bevillingskon-

toret i ca. 20 år, indtil jeg i 2004
gik på pension som 60-årig.
Bevillingskontoret var en afde-
ling med cirka 50 medarbejdere. 

Jeg var herudover den dagli-
ge leder af DLRs landbrugsvur-
deringskorps, som oprindeligt
talte cirka 70, men i min funkti-
onsperiode blev næsten halve-
ret. 
Mine arbejdsopgaver i DLR

var primært på kontoret i
København, men omfattede
også besigtigelser af landbrugs-
og gartneriejendomme og
møder, f.eks. med økonomi-
konsulenter og pengeinstitut-
medarbejdere.

Hørsholm
Jeg har i næsten hele tiden efter
KVL-tiden boet i Hørsholm
Min hustru, Hanne, har været

sundhedsplejerske her i området.
Vi har fået tre børn - to dren-

ge og en pige. Til vor store sorg
mistede vi den ene dreng som
17-årig (kræft).
Vores søn, Morten, er ud-

dannet cand.polit. og ansat i

Udenrigsministeriet. Nu har
han imidlertid orlov, og er ansat
i Verdensbanken i Washington.
Han er gift med Mette, som er
cand.jur. Vi har tre børnebørn i
Washington. 
Vor datter, Mette, er uddan-

net på R.U.C. som cand.scient.
soc. Hun er ansat på Køben-
havns Professionshøjskole, og
beskæftiger sig med efterud-
dannelse. Hun er alene og har
to børn.
I mit arbejdsliv blev der ikke

tid til ret meget andet end arbej-
det. 
Nu prøver jeg at holde mig

aktiv ved at deltage på et cykel-
hold samt på et gymnastikhold
og er også leder af et volley-
boldhold for seniorer. 
Endelig er jeg frivillig på et

aktivitetscenter her i Hørsholm.

Mobilt hønsehus med 500 Easy Brown høner hos Skovgaard, Them. Foto: Mogens Stendal.
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Niels Juul Lauridsen
Linje: Økonomi
Elmevej 13, 6520 Toftlund
Tlf.: 24 61 97 13
E-mail: njl@mail-online.dk
Født: 24.12.1944 i Bjerre, Studsgård, Herning
Gift med Thea 
Har tre børn og to børnebørn

Søn af Jane og Hans Lauridsen.
Mine forældre havde fra min
farfar overtaget det landbrug,
hvor jeg er født. 
Jeg gik syv år i skole, hver

anden dag, den vestjyske ord-
ning. 
Fra foråret 1959 til november

1964 havde jeg fem pladser som
landbrugsmedhjælper, afbrudt af
ophold på Rydhave Slots Ung-
domsskole og Nørre Nissum
Højskole. 

Jeg aftjente min værnepligt
ved civilforsvaret.  
Jeg var elev på Hammerum

Landbrugsskole, 1965-66. 
På KVL var jeg instruktor i

variationsstatistik i to år, 1968-
69 og 1969-70.
Jeg var ansat som assistent

ved Nørre Rangstrup Herreds
Landboforening, 1970-73. 
I 1973 dannedes Regnskabs-

kredsen HNR af Haderslev Amts
Landboforening, Den Nordsles-

vigske Landboforening i Rød-
ding og Nørre Rangstrup Her-
reds Landboforening i Toftlund. 
Jeg var ledende regnskabs-

konsulent i Toftlund, 1973-99. 
I år 2000 fusionerede de tre

nævnte foreninger og Landbo-
foreningen for Vestslesvig og
dannede Sønderjysk Landbofor-
ening med kontor i Vojens, hvor
jeg fik ansvaret for administrati-
onen og fortsatte som regnskabs-
konsulent i mindre omfang. 

Jeg gik på pension i 2014; men
har fortsat enkelte regnskaber. 
Medlem af Toftlund Menig-

hedsråd, 2004-16 og af Tønder
Provstiudvalg fra 2009.
Medlem af Nørre Rangstrup

Y’s Men’s Club. 
Medlem af bestyrelsen for

Tønder Amts Grænseforening
og af bestyrelsen for FDF-Mel-
lerupCentret. 

500 Holstein
hos Skovgaard,
Them Foto: Mogens Stendal
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Ove Lind
Linje: Husdyrbrug
Hjorthøj 37, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 86 38 og 22 58 11 92
E-mail: oveli@dlgmail.dk
Født: 19.09.1939 i Nr. Lem v. Lemvig 
Gift med Kirsten, som er sygeplejerske
Har tre børn og fire børnebørn

Søn af gdr. Marius og Mathilde
Lind.
Praktik, landbrugsskole, real-

eksamen.

Svineproduktionskonsulent 
1970-89:    Svineproduktions-
konsulent for Nordvestsjæl-
lands svineavlsudvalg i Ka-
lundborg området.
Min første, store opgave

som rådgiver var at tilbyde svi-
neproducenterne et nyt produk-
tionsstyringsredskab, som fik
navnet Effektivitetkontrol, E-
kontrol.
Denne kontrolform blev og

er stadig et godt styringsred-
skab for svineproducenterne.

I 1976 var jeg med min svoger,
Åge Jakobsen, Protekta, på en 14
dages indkøbstur til Canada. 
Han fik en længe ventet tilla-

delse af Landbrugsministeriet
til at indføre svineracerne Du-
roc og Hampshire. De skulle
bruges til at indgå i krydsning
med de to hvide racer, Dansk
Landrace og Yorkshire.  
Åge købte ca. 30 grise, som

kom til Danmark i januar 1977,
hvorefter de blev sat i karan-
tæne i ca. otte mdr. 
Det skulle senere vise sig at

være den rigtige beslutning at
indføre disse racer, selv om
andre dengang var af den mod-
satte opfattelse.

I 1983 startede vi en såkaldt
intensiv rådgivning for områ-
dets svineproducenter. 
Med data fra E-kontrollen

som grundlag, havde vi mulig-
hed for at sammensætte grup-
per på tre-fem producenter med
samme produktionsstørrelse og
effektivitetsniveau. 
Der blev holdt hyppige

møder i de enkelte grupper
samt staldbesøg hvert kvartal,
hvor både besætningens dyr-
læge og konsulent var med. 
Derudover oprettede vi ERFA

grupper bestående af syv – ti pro-
ducenter med samme produkti-
onsstørrelse og -mønster. Formå-
let med disse grupper var erfa-
ringsudveksling. Der var altid en
konsulent med som ordstyrer.

Produktionschef
1989-2000: Produktionschef i
Antonius, hvor jeg blev ansat 1.
marts 1989. 
Antonius var navnet på Dan-

marks første mærkevaregris. 
Konceptet var, at grisen blev

fulgt fra Jord-til-Bord. Det vil
sige, at vi kunne dokumentere
alle led.
Jeg havde ansvaret for grise-

ne til og med slagteriet. 
Landmanden skulle være mo-

tiveret for at producere et kvali-
tetsprodukt udover det normale.
Der var en række krav til

produktionen, blandt andet:
• Pladskrav til grisene i stien 
var +30 pct. 

• Foderkontrol via analyse. 
• Grisene skulle bestå af LY x
Duroc for at sikre en opti-
mal fedtmarmorering i kødet. 

• Slagtevægten var 10 pct.
over normalvægt. 

• Ingen brug af vækstfrem-
mende stoffer i foderet.

Udsorteringskrav på slagte-
riet: Min. og max. vægt, min.
kød pct., max. spæktykkelse i
nakke, min. og max. spæktyk-
kelse ved kam.
Alle godkendte grise blev

brændemærket Antonius.
Jeg havde en rigtig god og

spændende tid i Antonius.

Protekta Farms
2000 - Protekta Farms, Kalund-
borg ved Anders Jakobsen.
De første år arbejdede jeg

med forskellige svinerelaterede
opgaver. 
Sideløbende med det udførte

jeg rådgivningsopgaver hos
nogle af lokalområdets svine-
producenter.
De sidste år har jeg været på

nedsat tid og er nu ansat to dage
om ugen. 
Det har jeg det godt med.

Min familie
Kirsten og jeg har tre børn.
Henrik bor på Thurø ved

Svendborg. Han er ansat i TFL,
der producerer hjælpestoffer til
læderindustrien. Han er leder af
salget.
Trine bor i Kalundborg. Hun

er farmakonom og ansat hos
Novo Nordisk i Kalundborg.
Hanne bor på Amager, er

praktiserende læge og medin-
dehaver af en lægepraksis på
Vesterbrogade i København.

Foto: Mogens Stendal
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Jørgen Lundsgaard
Linje: Planteavl
Giesegaardvej 97, 4100 Ringsted
Tlf.: 20 22 19 50
E-mail: jorgen.lundsgaard1@gmail.com
Født: 05.01.1943 i Bogense 
Gift med Ingrid, som er økonoma
Har en datter

Søn af inspektør Hans og Grete
Lundsgaard. 
Født på Sandagergaard, en

avlsgård under Gyldensteen
Gods ved Bogense. Siden 1944
opvokset på Barritskov gods,
hvor min far var driftsleder
(inspektør). 
Gik i Juelsminde skole.
Tog efter realeksamen den

almindelige landbrugselevud-
dannelse med først et halvt år i
Kent, UK, og afsluttende som
1. elev på Kristiansminde ved
Horsens.
Den 1. januar 1963 indkaldt

til Livgarden. Efter hjemsen-
delse et halvt år i Bayern på et
større landbrug
Forberedelseskursus til KVL

startet på Bygholm Landbrugs-
skole 1. november 1964.
I  sommerferien  fra KVL har jeg
været mejetærsker-pilot på Bar-
ritskov, også i flere efterår, hvor
vi høstede sent høstklare heste-
bønner.

Lige efter KVL deltog jeg
sammen med flere andre ny-
bagte agronomer på et pædago-
gikkursus på Tune.

Næsgaard og BASF
Den 1 september 1970 startede
jeg som planteavlslærer på
Næsgaard Agerbrugsskole. Der
var jeg i fire år.
I efteråret 1974 startede den

store kemiproducent i Tysk-
land, BASF, en landbrugsafde-
ling op i Danmark.
Jeg søgte og fik stillingen

som  teknisk chef med ansvar
for udvikling, godkendelse og
rådgivning af BASF plante-
værnsprodukter i Danmark. Vi
fik hovedkontor i København
på Amager Boulevard.
I slutningen af 70’erne fik

jeg sammen med en konsulent i
Tureby-Køge Landboforening
planteavlerne til at bruge køre-
spor / plejespor i deres marker
samt anvende bøjelige marke-

ringer i plast, som erstatning
for  de rød-hvide træstokke. 
Disse elementer var en del af

”integreret korndyrkning”, hvor
jeg hentede inspiration fra Nord-
tyskland. 
Det var Landskontoret  meget

imod, og jeg blev indkaldt til et
alvorligt møde med chefen og
chefkonsulenten for planteavl,
gødning og planteværn.  
Her blev det forlangt, at akti-

viteten øjeblikkeligt  blev stop-
pet!  
Hvis ikke, ville Landskonto-

ret gøre det meget besværligt
for BASF planteværnsafdeling
at sælge deres produkter i Dan-
mark. Det ville blandt andet sige
ingen BASF annoncer i Lands-
bladet.
Resultatet blev, at hverken

”integreret korndyrkning” eller
det slesvig-holstenske korn-
dyrkningssystem blev nævnt i
artikler eller offentlige foredrag
i nogle år.
Integreret korndyrkning be-

stod af delt N-gødskning og tre
svampebehandlinger i foråret
og med skadedyrsmidler i de
sidste to. 
Det er stort set det, de fleste

kører i dag blot med mere
effektive midler.
Jeg havde den fornøjelse og

det ansvar at sidde i BASF DK
(alle kemienheder) bestyrelsen
i en årrække som medarbejder
repræsentant.  
I en senere periode i 00’erne

sad jeg i Dansk Planteværns
bestyrelse som BASF repræ-
sentant.
Efter fejring af 20-års jubi-

læum i BASF som teknisk chef
for  Danmark og Baltikum skif-
tede jeg til samme stilling i et
US  firma, American Cyanamid

(AMCY) med ansvar for hele
Norden og Baltikum.
I år 2000 blev AMCY ud-

budt til salg  af sine amerikan-
ske ejere, og købt af BASF i
Tyskland. Jeg fik min gamle
stilling igen, men nu med
ansvar for hele Norden og de
tre  baltiske lande.

Aktiv pensionist
I BASF var pensionsalderen 70
år, så jeg gik på pension i febru-
ar 2013. 
I de sidste syv år har jeg lavet

markedsundersøgelser  for salgs-
og marketingafdelingen i BASF
samt været vikar på udstillinger
mm.
Siden 2014 har jeg på deltid

ledet et biodiversitetsprojekt for
Dansk Planteværn, der er orga-
nisation for kemifirmaer i Dan-
mark. Det foregår på godset
Ryegaard nær Holbæk med
fokus på markfugle og solitære
bier.

Jagt og hunde
Jeg  bor i et skovløberhus fra
1780 på Godset Giesegaard,
hvor min kone og jeg har boet
siden 1975. 
Vi har en datter, Pernille,

der arbejder som afdelingsleder
i et rekrutterings- og  vikarbu-
reau på Sjælland. 
Min datter og jeg er begge

meget natur-, hunde- og jagt-
interesserede. 
Jagthundene  har altid været

af racerne  Golden- og Labra-
dor retriever.
Vi har brugt / bruger megen

tid med hundene, bl.a. som
apportør på fasanjagterne her
på Giesegaard, hvor vi bor.

Fra biodiversitetsprojektet på Ryegaard august 2016.



Oluf Riis Madsen
Linje: Økonomi
Strandparken 25, 5800 Nyborg
Tlf.: 30 69 26 64
E-mail: hriis@mail.dk
Født: 10.09.1944 på Stenogård ved Vejle
Gift med Inga, som er lærer
Har to børn, Henrik og Dorte 

Søn af Maren og Uffe Madsen.
Praktik, realeksamen, land-

brugsskole.
Merkonom, registreret revi-

sor, 1977.

Regnskaber, revision, ledelse
Revisor i Gartnernes Regn-
skabsforening i Valby 1970-72.
Økonomikonsulent i Nyborg

og Omegns Landboforening,
1972-79.
Ekspeditionssekretær i Real-

kredit Danmark i Århus, 1979.
Chefkonsulent i Nyborg og

Omegns Landboforening fra
1979. Chefkonsulent i Østfyns

Landboforening (sammenlæg-
ning af Nyborg og Kerteminde).
Centerleder i samme fra 1995.
Chefkonsulent i økonomiafde-

lingen på Agrogården, da Østfyn
var blevet sammenlagt med Rin-
ge, Svendborg, Langeland og Ærø 
Økonomikonsulent på Cen-

trovice (hele Fyn).
Efter pensionering arbejde

som freelance rådgiver fortrins-
vis for LRS i Svendborg.

Offentlige hverv
Sekretær for det Fynske Øko-
nomiudvalg. Medlem af lands-
udvalget for Driftsøkonomi.

Revisor i Foreningen af dan-
ske Landbrugskonsulenter og i
bestyrelsen for foreningen af
Agronomer i Fyns Stift.
Formand og Kasserer for Ven-

stre i Nyborg (æresmedlem).
Første formand for LOF-

Nyborg. Kredskasserer i Ny-
borg-kredsen  (Nyborg/Kerte-
minde).
Medlem / næstformand i

lokalafdelingen i Andelsban-
ken / Unibank.
Medlem af Lions Nyborg og

i Udvalget, der arrangerer Kri-
stelige Landmandsstævner på
Hotel Nyborg Strand.

I Repræsentantskabet for
Fyns Amts Avis.

Aktiv pensionist
Min hustru, Inga, var lærer
først på Gildhøjskolen i Brønd-
byvester, derefter på Nyborg
Private Realskole.
Ejer af Stenogård. Nu sam-

men med to familiemedlemmer
(en fætter og dennes søn).
Spiller badminton og er

medlem af Nyborg Mandskor. 
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Foto: Mogens StendalFremstilling af hø på små, privatejede parceller på Færøerne



Kurt Muusmann
Linje: Økonomi
Gartnervej 4, 4700 Næstved
Tlf.: 51 25 03 17
E-mail: kurt.muusmann@gmail.com
Født: 18.03.1942 i Store Heddinge
Gift 1966 med Marianne, som er folkeskolelærer
Har fire børn og ni børnebørn 

Agronomer 1970 - 50 års jubilæum 2020 - side 48

Søn af Knud Muusmann.
Realeksamen, praktik, milli-

tærtjeneste, landbrugsskole.

Mit arbejdsliv 
Efter en tur på Tune Landbosko-
les kursus med fru Faxe, startede

jeg i 1970 på regnskabskontoret i
Nordsjællands Landboforening. 
Efter tre år blev jeg opfor-

dret til at søge job i Ramsø
Tune Herreds Landboforening
som regnskabskonsulent. 
Der var jeg godt 3 ½ år,

hvorefter vi  flyttede til Stevns,
da min svigerfar døde.
Ejendommen, som vi en del

år tidligere havde erhvervet
andel i, var på 50 ha. Ud over
planteavl var der også en
besætning på 50 årssøer. Jeg
var nok ikke rigtig bidt af land-
mandslivet, for når jeg havde
siddet på traktoren en halv dag,
var behovet dækket. 
Efter tre år som landmand

måtte jeg erkende, at jeg igen
havde behov for konsulentjobbet. 
Det blev et job på regnskabs-

kontoret Fensmark på 90 pct. tid.
Vi solgte gården i 1987. 
Derefter fik jeg job som leden-

de økonomikonsulent i Ringsted-
egnens Landboforening. 
Efter godt 10 år blev Tureby

Køge Landboforening og Ring-
stedegnens Landboforening lagt
sammen. 
Nogle år derefter flyttede jeg

tilbage til Familielandbruget i
Fensmark. 
Efter nogle år blev Sjælland-

ske Familielandbrug og Nord-
sjællands Landboforening eni-
ge om et samarbejde, og danne-
de rådgivningsselskabet Agro-
vi, hvor der ud over kontoret i
Hillerød også blev etableret et
kontor i Ringsted. 
Det var et samarbejde, der

ikke holdt. Nordsjællands Land-
boforening beholdt navnet
Agrovi, og jeg fortsatte i Agrovi. 
Jeg stoppede, da jeg var 71

år, de sidste år på reduceret
tid.

Bestyrelsesposter mm
Jeg har stort set altid været
medlem af en eller anden besty-
relse, idrætsforeninger, idræts-
haller, foderstofforening og i de
senere år Grænseforeningen.
Jeg har også siden 1986

været med i Sct. Georgs Gilder-
ne, hvor jeg gennem årene har
haft forskellige ledelsesposter. 
I nogle år fra sidst i firserne

til midt halvfemserne, var jeg
formand for en Venstre lokal-
forening, og derefter kredsfor-
mand i nogle år. 

Min familie
Ud over vores børn og børne-
børn har vi et plejebarn, der
kalder os farmor og farfar. 
Så når den nære familie er

samlet, er der brug for at sætte
fire forlængerplader i spisebor-
det.
Vi har boet tre år i Holbæk,

fem år i Viby Sjælland, 11 år i
Sigerslev på Stevns, syv år i
Fensmark og siden 1994 i en
gammel skole ved Gavnø. 
Min svigerfar døde i 1975,

og siden da havde vi min svi-
germor som en del af hushold-
ningen. 
Det var en stor fordel. Vi

skulle ikke trække lod om,
hvem der skulle blive hjemme,
når et af børnene var syg.
Maden stod også altid på bordet
kl. 18.00. 
I 2014 solgte vi skolen, svi-

germor var kommet på pleje-
hjem. Nu bor vi i den nordlige
del af Næstved i et hus, hvor
boligens areal er reduceret til
det halve.

Malkepigen i KVLs have er skabt i 1904 af Christian Vilhelm
Bissen. Statuen er skænket af brygger Carl Jacobsen, Carlsberg,
der tidligere havde studeret på KVL. 

Læs mere i tidligere seniorgartner Kim Greiners artikel
Bissen og Malkepigen under Historier fra Haven på:

https://fusion.science.ku.dk/



Per Klemmensen Møller
Linje: Økonomi 
Hennevej 50, 6855 Outrup
Tlf.: 76 52 29 22 og 29 46 59 60
E-mail: permoeller@post.tele.dk
Født: 13.04.1943 i Sjørring ved Thisted
Gift med Gerda, sygeplejerske
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Søn af Ellen og Chr. Møller.
Realeksamen, højskole, tre

års praktik, landbrugsskole og
KVL. 
1970 til 1976 ansat ved Det

landøkonomiske Driftsbureau.
I 1977 overtog jeg mit føde-

hjem i Thy med 74 ha og dam-
brug. 
Havde fra 1972 en ejendom

på 25 ha på Mors. Før den hav-
de jeg fra 1967 en ejendom på
30 ha sammen med min bror.

Kaution for projekt, hvor
oplysningerne var ukorrekte
I 1978 kautionerede jeg des-
værre for et dansk selskab, der
byggede ferielejligheder på
Bahamas.
Min advokat, en revisor og

jeg selv fik kun gode oplysnin-
ger om projektet. 
Desuden kendte jeg to andre

danskere, der havde lignende
projekter på Bahamas, som var
store succeser. Så jeg gik ind i
det. 
Det viste sig imidlertid, at de

oplysninger, vi fik om projek-
tet, jeg kautionerede for, var
mildest talt ukorrekte, og indtil
1993 kostede det mig ni mio.
kr., som var betalt.

Auktion 1993
Jeg havde så i 1992-93 behov
for at få tilført en mio. kr. til
driftskapital og udvidelse af
fiskebesætningen. 
Det ville DLR ikke låne mig.

Mine to ejendomme og dam-
brug kunne forrente 10 mio. kr.
Med potentiale for betydeligt
mere. 
Nykredit og DLR havde

belånt dem med 3,6 mio. kr.,
altså 36 pct. 
Min bankgæld var 600.000

kr. Jeg havde betalt langt mere

på kautionstab, end jeg havde
gæld. 
Dambrug var et rigtig godt

erhverv med stort afkast og stort
potentiale.  DLR begærede i 1993
min ejendom i Thy med fire-fem
mio. kr. i friværdi på auktion og
solgte den for tre mio. kr. 

Mange fejl 
DLR lavede mange fejl. De
fejlfinansierede (underfinansie-
rede) ikke blot ejendommene. 
De kaldte i markedsføringen

af ejendommen og auktionen
ejendommen for en land-
brugsejendom, selv om det
først og fremmest var en dam-
brugsejendom med hovedpar-
ten af indtjeningen fra dambru-
get. 
De anførte heller ikke area-

lets størrelse, og at der var en
ret til etablering af en vindmøl-
le, der havde et nettoafkast på
200.000 kr./år. 
Der var omkring 50 fejl i

annonce og salgsopstilling,
hvorfor relevante købere til
ejendommen ikke mødte op på
auktionen. 
Ejendommen blev derfor

solgt for tre mio. kr., fem mio.
kr. under handelsværdien. 
Da dommeren og DLR hel-

ler ikke ville modtage afværge-
beløbet på auktionen, appelle-
rede jeg sagen og fik i Højeste-
ret medhold i, at auktionen var
ulovlig, men jeg kunne ikke få
ejendommen tilbage!!

“Auktionen burde 
være annulleret”
Daværende justitsminister Er-
ling Olsen (S) sagde, at han vil-
le have annulleret auktionen,
hvis han kunne. 
Han var også en bundhæder-

lig mand og bestred sine hverv

professionelt. Han gav mig
instruks om, hvad jeg skulle
gøre, hvis ulovlighederne fort-
satte eller gentog sig. Det ærg-
rede mig, at DLR ikke fortsatte.
Ved Østre Landsret fik jeg så

en erstatning for den ulovligt
afholdte auktion, som med ren-
ter og omkostninger blev til ca.
1,7 mio. kr. En bagatel af, hvad
jeg havde tabt. 
Da sagen også havde verse-

ret ved Højesteret og Vestre
Landsret med påløbne omkost-
ninger for DLR, Nykredit og
dommeren, der forestod auktio-
nen, gik stort set de tre mio. kr.,
auktionen indbragte, til erstat-
ninger, renter, omkostninger,
syn og skøn osv. 
Der var vist ikke andre end

DLR, der kunne se, det var en
fed forretning. 
Både før, under og efter auk-

tionen og indtil i dag, har jeg
undret mig over den uprofessi-
onelle håndtering af sagen. 
Var der virkelig ikke én

blandt DLRs mange ansatte,
der var så åndsnærværende, at
han/hun kunne se, at den ejen-
dom, de finansierede og solgte,
først og fremmest var en dam-
brugsejendom, og at der var
lavet en kavalkade af andre
fejl?  

Fejlfinansiering
I betragtning af de mange auk-
tioner, der bliver afholdt, er min
sag ikke den eneste fejlfinansi-
eringssag i DLR og den øvrige
finanssektor. 
Auktioner skyldes - efter alt,

hvad jeg ved i dag -  i de fleste
tilfælde fejlfinansiering.  
Som bekendt har finanssekto-

ren gang i mange andre sam-
fundsskadelige aktiviteter (hvid-
vask, refusion af udbytteskat-

ter, der ikke er betalt, overførsel
af kriminelles illegale penge til
skattely, swaplån, finanskriser
osv.). 
Den burde uden tvivl ned-

lægges, og de lovlige aktivite-
ter overtages af staten. 

Letland
Mit liv har formet sig meget
anderledes, end jeg havde
håbet. 
I 12 år førte jeg retssager, og

i foreløbig 30 år har tabet af
min ejendom fyldt rigtig meget
i mit liv.
Da jeg satte yderligere rets-

sager på standby for 15 år
siden, solgte jeg min ejendom
på Mors og købte en ejendom
på 17 ha i Outrup, nordvest for
Varde, hvor vi stadig bor. 
Samtidig købte jeg jord i

Letland, hvor jeg nu har 500 ha
rigtig god jord. 
Desuden har jeg også hand-

let en del med jord i Letland.   

Benbræk
Foto:
Mogens
Stendal



Niels Bo Nielsen
Linje: Husdyrbrug 
Rullegangen 1, Nørreby, 5400 Bogense
Tlf.: 27 26 11 63
E-mail: rulle1@mail.dk
Født: 21.02.1944 på Nørreby Mosegård
Gift 1973 med Lis fra Tingheden, SOSU + fodpleje 
Har tre børn og otte børnebørn
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Søn af gdr. H.P. Nielsen.
Efter præliminæreksamen,

praktik, militær, og landbrugs-
skole lå vejen åben til min drøm-
meuddannelse som agronom.

Landmand og konsulent
Efter endt uddannelse i 1970
ville jeg være landmand, det
praktiske trak. 
Så 1. august 1970 købte jeg

min nuværende ejendom ”for
min studiegæld”. 
Det betyder, at jeg købte ejen-

dommen uden at have råd til
det, men med hjælp fra min far
og dyrlægebror, som kautione-
rede i fornødent omfang. 
Imidlertid blev drømmejob-

bet ledigt i Skjern hos konsu-
lent Anders Høgh, såe… jeg
søgte og fik jobbet. 
Min bror passede ejendom-

men i de ca. tre år, jeg var i
Skjern, 1970-73. 
Jeg lærte meget i de tre år, tri-

vedes i et meget travlt job, men…
så traf jeg Lis, vi blev gift og flyt-
tede til Fyn, hjem til gården. 

Så var det det praktiske
igen! 
Vi investerede i udvidelse af

kvægholdet på min fædrene gård
og min, sammen med min bror. 
Det gik fint, de tekniske

resultater var gode, men… ren-
ten steg til over 20 pct.
Det er der ikke noget, der

kan give til!

Næsten 30 år som lærer
Så i 1981 røg køerne, og jeg
søgte og fik job på jordbrugsaf-
delingen på det, der nu hedder
Kold College - oprindeligt
Dalum Mejeriskole, som lærer
/ studievejleder. 
Vi startede Jordbrugsafde-

lingen - reverenter talt på bar
mark. Der var intet, kun en stor
pose penge til udstyr!
Historien herom er: Dalum

Landbrugsskole var også meje-
riskole helt tilbage fra 1889. 
Men en ny lærlingelov, der

omfattede mejerilærlinge, kræ-
vede, at skolen skulle være tek-
nisk skole.

Derfor blev de to skoler skilt
ad, med egen forstander for
mejeriskolen, nemlig J. M. Buch
Kristensen, og med egne lokaler
og eget personale på samme
matrikelnummer.
Der var fysisk faktisk kun

træningsmejeriet, skænket af
Mejeriernes Fælleorganisation,
samt et par tilhørende teori-
lokaler.
Da ideen om tekniske skole

for jordbrugsområdet kom
frem, blev det besluttet, at der
skulle være en på Fyn. 
Dalum Landbrugsskole fik

tilbudt uddannelserne, men tak-
kede nej.
Den greb Buch Kristensen,

og derved kom vi til at starte på
bar mark.
Buch Kristensen udviklede

skolen dygtigt, med Teknisk
Gymnasium og mange erhvervs-
uddannelser og teknikeruddan-
nelser til jordbrug, levnedsmid-
ler, laboratorier og mejerier.
Det blev en fantastisk skole,

efter en start med næsten ingen-
ting.
Jeg underviste i mange år

mejeriteknikerstuderende og
fik i den forbindelse kontakt til
nogle gode kolleger - primært
mejeriingeniører.
Se mere om skolen på:

https://www.koldcollege.dk/
Mig som underviser?? 
Folk, der har kendt mig i det

tidligere liv, må tænke deres, -
det gjorde jeg også selv! 
Men facit er, at jeg var i

det samme job i næsten 30 år,
og har haft det godt med de
unge mennesker - sammen
med en flok fantastiske kol-
leger, som var yderst kompe-
tente og med hjertet på rette
sted! 

Familien, jagt og masser af
offentlige / frivillige opgaver
Jeg er landdistriktsmand om en
hals, foreningsmenneske ud
over alle grænser. 
Det lokale ligger mig meget

på sinde, og det har ført meget
med sig. 
Jeg har været formand for

idrætsforeningen i alt 13 år.
Bygget klubhus med frivilli-

ge. 
Været i samtlige lokale be-

styrelser - næsten, skrevet revyer
osv. 
Medlem af Bogense byråd i

fem år - op til kommunesam-
menlægningen.
Formand for LAG - Nordfyn

2007-13. Formand for Land-
distriktsrådet. Formand for et
stormskadeselskab - til efter
orkanen. I bestyrelsen for Fyn-
bo Fonden. 
Formand for  “Nordfyns

Turistforening” Founder, og
formand / ”Turismens venner
Nordfyn”.
Formand for lokalråd + en

hel masse andet.
Jeg gik på pension 1. okto-

ber 2010. Masser af ovenståen-
de har udfyldt min tid på bedste
vis, sammen med jagt og ikke
mindst familieliv.
Pt. går der megen tid med at

få en købmandsbutik op at stå i
stedet for vores brugs, der gik
konkurs. Vi (ApS) har købt
bygningen med tilhørende ben-
zinanlæg, nu ”Go on” i stedet
for OK.
Det kan finansiere bygnin-

gen, som er under total renove-
ring, ved hjælp af frivillige. Det
er lige som at genopfinde
andelstanken!

<<
Fjordhest.
Foto:
Mogens
Stendal



Niels Henrik Skovsgaard Nielsen
Linje: Økonomi
Duevej 7, 6900 Skjern
Tlf.: 97 35 13 38 og 21 83 28 12
E-mail: margrethevad@skjern-net.dk
Født: 11.07.1944 i Ringsted
Gift 1968 med Margrethe 
Har tre børn og fem børnebørn
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Søn af landbrugsleder Johannes
Nielsen.
Præliminæreksamen, prak-

tik i England, Tyskland og ved
landbrug i Danmark.
Soldat ved livgarden, 1963-

65.
Bygholm Landbrugsskole,

1965-66.  
HD i regnskab ved Handels-

højskolen i Esbjerg, 1973.  

Medarbejder i De samvir-
kende danske Landboforenin-
gers sekretariat på Axelborg,
august 1970 - juli 1972.
Regnskabskonsulent Skjern-

Tarm Landboforening fra
1972.
Leder samme sted, 1991- 99,

indtil sammenlægning af Ring-
købing, Videbæk og Skjern-
Tarm Landboforening.

Derpå blev jeg regnskabs-
konsulent i Vestjysk Landbo-
forening til min pensionering
2009. 
Herefter ansat på timebasis,

hvilket jeg fortsat er.

Familien
Vi boede til leje på Amager,
indtil vi flyttede til Skjern i
august 1972. 

Vi bor fortsat i det samme
hus.
Vi har fået en søn og to døt-

re. Henrik er ingeniør, født
1971, Karina, født 1974, er
cand.mag. dansk/historie og
journalist, Lise, født 1978, er
cand.polit.
Vi har fem børnebørn i alde-

ren 5-14 år, alle piger.

Foto: Mogens Stendal

Foto: Mogens StendalKørespor i vårbyg
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Svend Aage Nielsen
Linje: Husdyrbrug
Møllegårde 17, Sdr. Harritslev, 9800 Hjørring
Tlf.: 98 99 90 99 og 20 45 77 55
E-mail: sannyni@post.tele.dk
Født: 15.07.1944 i Rakkeby ved Hjørring
Gift 1970 med Anny, som er defektrice 
Har tre børn og ni børnebørn, inkl. tre i bonus

Søn af gdr. Asta og Hans Peter
Nielsen.
Realeksamen fra Hjørring

gymnasium 1960. 
Derefter forskellige pladser

ved landbruget indtil 1965,
hvorefter jeg var 9 mdr. på
Dalum Landbrugsskole.

Arbejde og sponsorbørn
på Mauritius, Afrika
1970-73 var jeg ekspert, ud-
sendt til Mauritius af FAO
(UNDP-FAO Milk & meat pro-
ject). 
Mauritius er en østat, der lig-

ger øst for Madagaskar, Afrika.
Vi var et hold af internatio-

nale eksperter, der arbejdede
fra jord-til-bord. 
Mit arbejde var især op-

læring af de lokale i fodring og
pasning af såvel malke- som
kødkvæg, og sætte fokus på
udnyttelse af de lokale foder-
midler. Bl.a. forsøg sammen
med Dr. Preston fra Cuba om
udnyttelsen af melasse og
bagasse (biprodukt fra sukker-
produktionen) tilsat urea. 
Da vi var der, var arbejdsløs-

heden over 50 pct. i det halve
år, hvor man ikke arbejdede
med sukkerrør i marken og  på
sukkerfabrikkerne.
I dag importerer man ar-

bejdskraft fra blandt andet Bang-
ladesh. 
Man har endog bygget boli-

ger, hvor de frit kan bo.
Jeg besøgte øen igen sam-

men med min familie i 2014,
hvor vi blandt andet besøgte en
kvægfarm med cirka 700 jer-
seykøer, Keenan fuldfoder-
vogn, malkekarrusel til 60 køer
ad gangen og alt i IT til styring.
Havde eget gårdmejeri med
salg af ost og yoghurt. 

Vi besøgte desuden SOS-bør-
nebyen, idet vi har haft sponsor-
børn på Mauritius i mange år.
Snakkede med hende, vi har nu,
og hørte om, hvordan det er gået
nogle af de børn, vi har sponse-
ret gennem årene. 
Det var særdeles positivt at

se, hvor godt børnene har det.
Pengene er givet godt ud. 

Forsker og landbrugslærer
1973-76 var jeg videnskabelig
assistent  ved  De landbrugstek-
niske Undersøgelser, Ørritslev-
gård, Otterup. 
Arbejdede med praktiske

undersøgelser i 138 sengebåse-
stalde. 
Udgav med baggrund heri

Beretning nr 18, Nyere løs-
driftstalde med sengebåse.
Beretningen blev i en perio-

de meget anvendt ved opførelse
og indkøring af sengestalde.
1976-80 var jeg landbrugs-

lærer ved Nordjyllands Land-
brugsskole, Lundbæk. 
Underviste hovedsageligt i

kvægavl og -fodring samt byg-
ningslære. 
I den periode var jeg med i

lærebogsudvalget og skrev blandt
andet kapitler til nogle udgaver af
lærebogen Kvægavl og kvæg-
brug, og ligeledes nogle indlæg
til Landbrugets byggeblade. 

Kvægbrugsrådgiver
I 1980 blev jeg ansat ved
H.A.L.S., Hjørring amts land-
økonomiske selskab og Hjør-
ring-Frederikshavn familiebrug,
som kvægbrugsrådgiver – leder
af produktionsafdelingen. 
I løbet af 1990erne blev

kvægrådgivningen i landbo- og
familiebrugsforeningerne i Vend-
syssel og Han Herred fusioneret

til Regionsudvalget for Kvæg i
Vendsyssel og Han Herred med
undertegnede som leder af pro-
duktionsafdelingen.
Efter disse fusioner var vi 15

ansatte i produktionsafdelingen
samt syv i avlsafdelingen. 
Dette gav dog ind imellem

politiske slagsmål, når et kon-
tor skulle lukkes, og de ti
moderforeninger ikke kunne
enes. 
Ligeledes gav det somme

tider problemer, når man i for-
bindelse med tværfaglig råd-
givning skulle henvise til den
efter ens mening bedste rådgi-
ver fra f.eks. økonomi eller
planteavl, og hvor vedkom-
mende ikke var ansat i den for-
ening, medlemmet var i.
I 2000 blev LandboNord

dannet. 
Jeg valgte da at frasige mig

ledelsesansvar og blive ”almin-
delig kvægrådgiver”. 
Gik på pension i 2012. 

Offentlige hverv
Gennem årene har jeg medvirket
som kursusleder og indleder ved
en del kurser på efteruddannel-
sesinstitutionerne Tune Landbo-
skole og Koldkærgård. 
Er p.t. formand for Lokalhi-

storisk Forening og i bestyrelsen
for Hjørring Landbosenior. 
Har gennem årene været for-

mand for, i bestyrelsen for og revi-
sor i forskellige mindre lokale for-
eninger, f.eks. beboerforening,
vandværk, skolebestyrelse m.m. 
I repræsentantskabet for

Dane-Beef indtil fusionen med
Danish Crown.  
Var desuden i et par perioder

med i repræsentantskabet for
agronomforeningen, valgt af
kvægbrugskonsulenterne.  

Familien
Vi har tre sønner, hvoraf de to
ældste, Søren og Lars, er ansat i
VikingGenetics, og den yngste,
Morten, er ansat i Sparekassen
Vendsyssel.
Siden 1980 har vi boet på en

mindre landbrugsejendom med
fedekvæg, og som vi fortsat dri-
ver. 
Besætningen er nu under af-

vikling. Da der var flest, var der
45-50 kreaturer. Nu bliver der
mere tid til familie, børnebørn
og rejser.
Da børnene var hjemmeboen-

de, havde vi næsten alle slags
dyr, foruden fedekvæg, hest, får,
svin, kaniner, høns, ænder, duer
samt hund og kat.

Gederams
Foto: Mogens Stendal
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Niels Erik Palle
Linje: Husdyrbrug 
Grønningen 72, 6230 Rødekro
Tlf.: 20 66 29 92 
E-mail: emne@dlgmail.dk
Født: 20.05.1943 i Gunslevmagle på Falster
Gift 1967 med Else Marie Munk, dagplejeleder
Tre børn og fire børnebørn

I 1970 bestod Sønderjylland af
fire amter. Hvert amt havde et
husdyrbrugsudvalg, hvor land-
brugets organisationer stod bag. 
Husdyrbrugskonsulenten var

leder og sekretær for udvalget,
som typisk havde ansat en ung
assistent. 
Udvalgets opgave var at vare-

tage alt vedrørende produktion
af både kvæg og svin. Et alsidigt
job!

Husdyrbrugskonsulent
Da vi var færdige på KVL,
lurede jeg efter en plads på et
decideret kvægavlskontor, men
en sådan fandtes ikke. 
I mangel af det søgte og fik

jeg en plads som ovenstående i
Aabenraa amt med tilholdssted
i Rødekro.
I 1972 fik min chef tilbudt

stillingen som leder af regn-
skabskontoret i Aabenraa amts
landboforening. 
Jeg fik tilbudt hans stilling i

husdyrbrugsudvalget. 
Samtidig fik jeg af forstan-

der Jeppe Kristensen, Bygholm
Landbrugsskole, tilbudt en stil-
ling som kvægavlslærer på
Bygholm. Det var dengang,
Bygholm var Bygholm, så det
var unægteligt et tilbud med
perspektiver i!
Jeg valgte husdyrbrugsud-

valget, men har mange gange
tænkt på, hvad skæbnen kunne
være blevet, hvis jeg havde
valgt Bygholm (?).

Kvægavlskonsulent i 30 år
Det ene år tog det andet. 
Sønderjylland er et godt sted

at være! 
Så en formiddag i efteråret

1978 ringer formanden for
”Sønderjysk Fællesledelse af
Kvægavl”. Det var en sammen-

slutning af kvægavlsforeninger-
ne og kontrolforeningerne i Søn-
derjylland. 
Formanden spurgte, om jeg

ikke lige kunne komme på Fol-
kehjem i Aabenraa, hvor de
holdt bestyrelsesmøde. 
De tilbød en stilling som

kvægavlskonsulent med til-
holdssted i Vojens. 
Inden middag havde jeg så

skiftet arbejde til det, jeg egent-
ligt gerne ville.
Fællesledelsen, som den hed

i daglig tale, var dannet i 1971
af to fællesledelser i Sønderjyl-
land, oprettet i 1920. 
Det blev til 30 gode år i Fæl-

lesledelsen, inden jeg gik på
pension i 2008. 
De senere år dog i kvægavls-

foreningsregi. Først Dansire, så
VikingDanmark. 
Dejligt fri for administrativt

arbejde var mit virke rettet
direkte mod besætningerne.
Jeg mødte på den måde en

masse dejlige mennesker i ind-
og udland. 
Det var et pust udefra, da

mange hollændere, for det
meste yngre mennesker, fra
begyndelsen af 90’erne slog sig
ned som kvægbrugere her i
Sønderjylland. 
Efter en halv snes år stam-

mede 12 pct. af medlemmerne i
kontrolforeningen fra Holland
og leverede vel skønsmæssigt
op mod 20 pct. af mælken her i
Sønderjylland.

Køer pr. besætning tidoblet -
ydelsen mere end fordoblet
Lidt mærkeligt at tænke tilbage
på, at malkekvægsbesætninger-
ne i Sønderjylland i 1970 havde
19,4 køer i gennemsnit, hvilket
i øvrigt var det højeste gennem-
snit i Danmark. 

Nu er gennemsnitet for hele
landet 216 køer pr. besætning
og vel henimod 250 køer i Søn-
derjylland. 
I samme periode er mælkey-

delsen steget fra rundt 5.000 kg
til nu 11.000 kg pr. ko!  
Det er også tankevækkende,

at i 50’erne var der på et tids-
punkt 106 selvstændige kvæg-
avlsforeninger i Danmark.
Nu har vi en - VikingGene-

tics, vel og mærke sammen
med Sverige og Finland! 

Refleksioner
Det tenderer vel til ”gammel-
mandssnak”, men det er jo utro-
ligt, hvad der er sket i kvægavlen
i de seneste 50 år. 
Foranstaltninger, som på deres

tid blev betragtet som uundværli-
ge i avlsarbejdet, dyrskuer, af-
komsfremstillinger og afkoms-
prøver,  er afløst af genomisk test.
Generne er simpelthen blevet
kortlagt, og avlen bliver styret ud
fra det!
Som nævnt har jeg ved for-

skellige lejligheder haft mange
gode timer sammen med man-
ge gode kvægbrugere i Sønder-
jylland og det øvrige land. Lej-
lighedsvis også i udlandet. 
Lidt underligt og vemodigt

at tænke på, at det er 50 år
siden, vi forlod KVL.
Lidt mærkeligt at være med i

den sidste årgang, som kunne
komme på KVL med en realeksa-
men. 
Jeg havde lært min bedre halv-

del at kende tre år inden, jeg var
på landbrugsskole (Bygholm), og
det er også lidt pudsigt, at det ikke
mindst var hende, der mente, at
det kunne være klogt at se, hvad
KVL var for noget…
Inden landbrugsskolen var

der gået tre år i praktikpladser.

Akkurat hvad KVL forlangte.
Herefter to år ved Flyvevåbnet
(sergent). 
Når tankerne løber tilbage til

KVL-tiden, mindes jeg bl.a.
idrætsstævnerne, som på skift
blev afholdt om efteråret af de
nordiske landbohøjskoler. Dej-
lige oplevelser! Gad vide, om
disse stævner eksisterer endnu? 
Jeg var så heldig at være

med på KVL-fodboldholdet,
som vandt “det nordiske
mesterskab” i 1967, 1968 og
1969.
Fortsatte i øvrigt med fod-

bold, til jeg var over 50 år. Da
sagde knæene stop. 
Derefter blev det til moti-

onscykling. Det er det stadig-
væk. 
Meget skal gå galt, om ikke

indeværende år bringer mig
over 4.000 km for 10. år i træk.
Det er tankevækkende, at 18

ud af de 90, som dimitterede i
1970, ikke er her mere.
“Foråret” (50’erne og

60’erne) var godt. 
“Sommeren” var god. 
Nu er der i “efteråret” god

tid til at tænke over de få tilfæl-
digheder, der afgjorde hele ens
tilværelse . . .             
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Kaj Jørgen Pedersen
Linje: Husdyrbrug 
Sønderkær 123, 7190 Billund
Tlf.: 23 99 15 50
E-mail: kajjoergen@icloud.com
Født: 27.06.1944 i Rimmerslund, Hedensted
Gift 1967 med Birthe  
Har to børn og fire børnebørn

Søn af Karen og Jens.P. Peder-
sen.
Praktik, fjerkræproduktion.

Uddannelse
1964-65: Aspirantkursus på
Kalø Landboskole, optaget på
KVL i 1966.
1966-70: Agronomstuderen-

de ved KVL - husdyrbrugslinjen.
1972-74: Specialkurser i

matematik og matematisk stati-
stik på licentiatniveau ved
KVL.
1985-88: HD-studiet, Han-

delshøjskole SYD (1. del
etårigt kursus) og 2. del ved
Handelshøjskolen i Århus.
Speciale: Udenrigshandel.

Beskæftigelse
2000-18: Selvstændig, ejer /
leder i selskabet Avicon A/S,
Sønderkær 123, 7190 Billund.
Kontraktproduktion af rugeæg
og kontrakt og udrugning af
avlskyllinger for det hollandske
avlsselskab Euribrid B.V. og
det belgisk/hollandske avlssel-
skab Aviagen B.V.
1995-2000: Direktør for

Euribrids afdeling i Danmark
med etablering af kontraktpro-
duktion af rugeæg og udrug-
ning og eksport af avlskyllin-
ger.
1992-95: Administrerende

direktør for det nyetablerede tyr-
kisk/norske avlsselskab Scan-
Brid A/S, Stilbjergvej 4A, 7190
Billund.
1976-92: Administrerende

direktør for avlsselskabet ASA
Chick A/S, Frederikshåb, 7183
Randbøl.
1974-76: Konsulent under

Landsudvalget for Fjerkræ
(speciale – rugeægsprodukti-
on), Vester Farimagsgade 1,
1606 København V.

1970-74: Adjunkt ved KVL,
Husdyrbrugsinstitutet, Afd. for
Fjerkræets Avl og Fodring (to
år hos professor J. Bælum og to
år hos professor J. Fris Jensen.

Ansvarsområder 
og resultater
Euribrids og Aviagens primære
interesse for at etablere sig i
Danmark var produktionssikring
og dermed forsyningssikkerhed
over for internationale kunder i
tilfælde af karantæne i Holland
eller andre lande, hvor de har
produktionsfaciliteter. 
Det lykkedes at etablere kon-

traktproduktion af rugeæg hos
danske landmænd og at etablere
udrugningsfaciliteter i Billund
og Bække (hhv. tidligere Scan-
Brid og ASA Chick faciliteter). 
Rugeriet i Bække, der i dag

ejes af Aviagen, er løbende udvi-
det og moderniseret og beskæfti-
ger omkring 35 medarbejdere.
ScanBrid Int. blev etableret

af det tyrkiske holdingselskab
KÖY-TÜR Holding (hovedak-
tionær) og det norske avlssel-
skab NorPoultry AS (minori-
tetsaktionær). 
KÔY-TÜR Holding (ejet af

en række internationale udvik-
lingsfonde) var på daværende
tidspunkt førende inden for den
tyrkiske fjerkræproduktion. 
Deres interesse var at vide-

reføre arbejdet med ASA Chicks
avlslinjer for at sikre egen avls-
dyrforsyning og at eksportere
avlsdyr til andre lande. 
Beklageligvis løb KÖY-

TÜR Holding i begyndelsen af
1994 ind i så alvorlige valuta-
problemer (ligesom mange
andre tyrkiske selskaber), at
man ikke, som planlagt, kunne
tilføre den nødvendige arbejds-
kapital til ScanBrid. 

ScanBrid måtte standse be-
talingerne, men blev rekonstru-
eret og videreførte i endnu nog-
le år avlsarbejdet på Avlsstatio-
nen for Fjerkræ på Strynø (som
man tidligere havde købt af
Landsudvalget for Fjerkræ).
ASA Chick A/S blev etable-

ret i 1972 ved fusion af de fire
avlscentre for slagtekyllinger,
der på daværende tidspunkt var
tilbage i Danmark. 
Aktionærerne var fjerkræ-

slagterierne Danpo og Farre,
Mølbjergs Rugeri samt de fire
største foderstofleverandører,
KFK, DLG, FAF og Elias B.
Muus. 
Jeg blev i foråret 1976 til-

budt og accepterede jobbet som
adm. direktør.
ASA Chick var på dette tids-

punkt i en meget dårlig forfat-
ning, både økonomisk og avls-
mæssigt. 
Det lykkedes os dog, et team

på 35-40 medarbejdere, med
genetisk assistance fra Landsud-
valget for Fjerkræ (Ejner Børs-
ting) og Statens Husdyrbrugs-
forsøg (Poul Sørensen), at ud-
vikle selskabet fra en svag posi-
tion i Danmark til en i internati-
onal sammenhæng kendt og re-
spekteret virksomhed både
blandt kunder og konkurrenter. 
I 1982, 10 år efter selskabets

etablering, blev ASA Chick
A/S, tildelt Kong Frederik den
Niendes Hæderspris for for-
tjenstfuld eksportindsats. 
I forbindelse med mit job

hos ASA Chick har jeg besøgt
de fleste lande i Mellemøsten
og Nordafrika og desuden med-
virket ved rådgivning af danske
virksomheder og fjerkræfaglig
træning af personale i forbin-
delse med etablering af fjer-
kræprojekter i udlandet som

eks. Wadi El Hira projektet i
Libyen og Entas i Tyrkiet. 
I 1992 blev ASA Chicks tek-

niske anlæg overdraget til det
amerikanske avlsselskab Cobb
Int. 
Det skete efter, at der i de sid-

ste par år forinden var rejst bety-
delig tvivl i den danske slagte-
kyllingebranche om, hvorvidt
ASAs avlsmateriale var konkur-
rencedygtigt i avlsmæssig hen-
seende. 
Aktionærerne i ASA over-

drog af konkurrencemæssige
årsager ASAs anlæg (undtagen
avlsmaterialet) til Cobb for et
beskedent beløb, idet et andet
avlsmærke, Ross, fra Aviagen
også var på vej til det danske
marked. 
Sidstnævnte vandt marke-

det, og Cobb fik aldrig nogen
væsentlig position i Danmark.
Landsudvalget for Fjerkræ

foretog i 1973 en specialisering
og en geografisk opdeling i
konsulentstaben. 
Jeg blev i oktober 1974 til-

budt og accepterede jobbet som
specialkonsulent for rugeægs-
produktion i det nordjyske
område. 
Det var meget belejligt, da det

job, der fik mig til at forlade
Husdyrbrugsinstituttet og søge
privat ansættelse, desværre viste
sig at være en kikser. 

Husdyrbrugsinstituttet 
Som adjunkt ved Husdyrbrugs-
instituttet medvirkede jeg i
undervisningen i Fjerkræets Avl
og Fodring for de sidste fire hold
med husbrugslinjen som specia-
le.
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Kaj Petersen
Linje: Teknik 
Hovmarken 3, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 14 25
E-mail: bentekajp@mail.dk
Født: 26.08.1944 i Stestrup
Gift med Bente 
Har to børn og tre børnebørn

Efter syv års folkeskole var jeg
landbrugsmedhjælper på Sjæl-
land, Fyn og i Jylland.
Soldat ved lægekorpset i

Vordingborg, Aalborg og Fa-
rum, 1964-65.
På Ladelund Landbrugssko-

le, 1965-66, med forberedelse
til Landbohøjskolen.

Konsulent i landbrugsafde-
lingen hos Alfa-Laval i Söder-
tälje og i Slagelse, 1970-71.
Videnskabelig assistent på

Jordbrugsteknisk Institut, KVL i
Taastrup, 1972-75. Konsulent
hos Madsorask i Dalmose i 1975.
Landbrugslærer på Lyngby

Landbrugsskole, 1975-88.

Bygningskonsulent ved Øst-
lige Øers Bygge- og Maskinud-
valg, 1988-2004.
AMU-konsulent på Lyngby

Landbrugsskole, 2004-05.
Jeg gik på efterløn i 2005

og er nu en travl folkepensio-
nist med hus, have, sport og
rejser.

Jeg er gift med Bente, og vi
har to børn. Anders, født i 1979,
og Lone, født i 1982. Vi har tre
børnebørn.
Vi bosatte os i Fløng i 1972

og har et almindeligt parcelhus
på en 1.100 kvadratmeter grund.

Kornhøst på Svejstrup Østergaard ved Ry. Foto: Bente Andersen
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Ole Kjeldsen Rasmussen
Linje: Husdyrbrug 
Hasselhaven 83, 2600 Glostrup
Tlf.: 27 57 09 16
E-mail: loneogole@rasmussen.mail.dk
Født: 20.08.1945 i Aakirkeby
Gift 1969 med Lone 
Har to sønner og fire børnebørn

Søn af konsulent Anders Ove
Kjeldsen Rasmussen og Elisa-
beth Grue Rasmussen.
Student, praktik og land-

brugsskole. 
Licentiat 1973. Licentiatar-

bejdet handlede om forskellige
koncentrationer af selen i svi-
nefoder, og det i en tid, hvor
selen blev betragtet som gift for
både dyr og mennesker.
Militærtjeneste.
Videnskabelig Assistent på

Statens Husdyrbrugsforsøg, 1974
-75. 
Lektorvikar på Husdyrbrugs-

instituttet, 1975-78.
Ansat i De Danske Landbo-

foreningers og Dansk Land-
brugs organisationssekretaria-
ter som erhvervspolitisk med-
arbejder, fuldmægtig og kon-

torchef – fra 1978 til tilværel-
sen som efterlønner og pensi-
onist i 2005. 
Arbejdede med forskellige

landbrugspolitiske områder. 
Først landbrugsforskning, se-

nere bl.a. veterinærpolitik, dyre-
velfærd og genteknologi. 
I en periode medlem af Sta-

tens Jordbrugs- og Veterinærvi-
denskabelige Forskningsråd. 
Taleskrivning for formænd

og andre folkevalgte.

Familien og meget sport 
Guldbryllup med Lone i 2019. 
To drenge og fire børnebørn. 
Aktiv med håndbold, fod-

bold og badminton indtil krop-
pen sagde fra. 
Også en del cykelferier og

udenlandsrejser, som nu er af-

løst af korte højskoleophold og
andre senioraktiviteter, hvor
det mere er sangstemmen end
arme og ben, der bliver udfor-
dret. 
I stille stunder lidt lejligheds-

digtning til husbehov, mens
andre kæmper med landets og
verdens store problemer.
Har boet i Glostrup siden

1968 med mulighed for afslap-
ning ved Storebælt i sommer-
hus, som snart overdrages til
næste generation.

Aktuel tilføjelse
Skærtorsdag, den 9. april, send-
te Ole følgende tilføjelse:
Sådan lyder den korte version
af min historie om et langt og
indholdsrigt arbejds- og privat-
liv, der dog lige nu, som alle
andres, er udsat for begræns-
ninger, som vi ikke havde fore-
stillet os for blot få måneder
siden, og som vi heldigvis hid-
til har været forskånet for. 
Lad mig derfor slutte med

nogle linjer om den hverdag,
som vi forhåbentlig snart får til-
bage. 
For de sangglade er der

mulighed for at vælge mellem
melodierne til Tørresnoren,
Clementine og Livet er en mor-
gengave. God fornøjelse!

Hyldest til hverdagen

Morgengry, små fugle kvidrer.
Græsset tørster efter regn.
Dagen dæmrer, skroget værker,
langsomt vågner du, min e´gn!
Børste tænder, brusebade,
et uskyldigt morgenkram.
Ta´r avisen, ost og kaffe,
medicin og bitterdram!

Så i gang med dagens sysler,
badminton og indkøbstur.
Fliser renses, tøjet vaskes,
nu en tiltrængt middagslur!
Børnebørn til fodboldtræning,
saftevand og friskbagt brød,
ulvetime, lektielæsning,
sovs, kartofler, flæskekød!

Aften – stilhed – den skal nydes.
Tid til tanker og TV.
Bonderøven, Prices køkken.
Dog, mon det er værd at se?
Nej, vi læner os tilbage,
læser, lytter, tænder lys.
Måske også tid til kærtegn
eller blot et enkelt kys!

Natten frister, søvnen kalder,
kræfterne er sluppet op.
Det er tid at slutte dagen
og få hvilet sjæl og krop!
Sover lidt, skal op og tisse,
hører snorken lige ved.
Skubber blidt, en hånd på kinden,
kald det bare kærlighed!

Nogle dage er rutine,
trummerum og mørkegrå.
Andre har lidt mere farve:
Gul og grøn og rød og blå!
Hverdagsliv er lys og mørke,
stille stunder, jubelråb.
Hverdagsliv er stedse vekslen
mellem tvivl og tro og håb!

Mange hilsner 
OleSnoegen, Jægerspris Nordskoval



Gunnar Sigurdsson
Linje: Husdyrbrug
Østergade 27, 4340 Tølløse
Tlf.: 64 63 61 01 og 23 20 01 01 
E-mail: sigurdssongunnar@gmail.com
Født: 03.05.1946 i Reykjavik, Island
Gift med Anne Marie  
Har fem børn med første hustru på Island 
samt tre bonusbørn med Anne Marie
I alt 22 børnebørn og to oldebørn

Søn af Asta Jonsdottir og vice-
overpolitibetjent Sigurdur M.
Thorsteinsson.
Landbrugsskole og land-

brugskandidat på Island.
Landbrugskonsulent på Østis-

land, 1968-69.
Licentiat ved KVL juni 1975

med kvægets avl og fodring
som hovedfag og dyrefysiologi
samt matematik og statistik
som bifag. Licentiatafhandlin-
gen havde titlen: Betydningen
af foderets N-indhold for pas-
sagen af aminosyrer fra hen-

holdsvis vommikroorganismer
og foder til duodenum.
Kvægforsøgsleder / forsker,

Rala, Island, 1974-81. 
Afdelingsleder ved kontrol-

afdelingen samme sted, 1981-
94.
Forstander / direktør for til-

synet med foder, såsæd og gød-
ning på Island, 1994-97.
Jeg tog aktivt del i gennem-

førelsen af EU-regler og i sam-
arbejde med øvrige nordiske
lande om gennemførelsen af de
gældende regler.

I 1997 flyttede jeg til Dan-
mark og blev inspektør i Plante-
direktoratet med arbejdsområdet
kødbenmel og tilsætningsstof-
fer til foder. 
Jeg arbejdede her som le-

dende ekspert med at hjælpe
nye EU-lande med gennem-
førelsen af EUs regler. 
Var herunder et år i Sloveni-

en i 2007.
Medlem af bestyrelsen for

NJFs Sektion V, (Husdyrsekti-
on, subsektion for pelsdyr),
1973-83.

Formand for Foreningen for
islandske naturvidenskabelige
folk FIN, 1983-85.  

Hans-Henrik Sass
Linje: Planteavl
Vanløsevej 12, 4370 St. Merløse
Tlf.: 28 89 10 43 
E-mail: hhsass@gmail.com
Født: 11.03.1943 
Gift med Maria Isabel, cand.merc.
Har to børn, en søn og en datter 
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Søn af gdr. Julie og Harald
Sass.
Realeksamen i Birkerød.
Praktik blandt andet i Eng-

land.
Militærtjeneste ved Livgar-

den.
1970-73: Soil Fertility Ex-

pert ved et kunstgødningspro-
gram for FAO i Ecuador.

1974-99: Konsulent i  LOK,
Landbrugets Oplysnings- og
Kursusvirksomhed, Landbrugs-
raadet.
Jeg arbejdede med at plan-

lægge og gennemføre kurser,
møder og konferencer for med-
lemmer i landbo-, husmands- og
husholdningsforeninger, samt
kurser i studiekredsledelse.

Dertil kom at planlægge, fin-
de forfattere, udarbejde og redi-
gere udgivelsen af en årlig
grundbog for studiekredsmøder.
1999-2002: Chefkonsulent

for Danidas Støtteprogram med
syv projekter til Landbrugssek-
toren i Nicaragua.
2003- Konsulentopgaver samt

bachelorstudier ved Københavns

Universitet (KVL),  især Interna-
tional Udviklingsøkonomi (land-
brug).
Lærer ved Shanxi Universi-

tet for Økonomi og Finans,
Taiyuan, Kina.
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Hans Steffensen
Linje: Planteavl
Ålykkevej 2, 8961 Allingåbro
Tlf.: 86 48 18 60 og 27 69 92 06
E-mail: steffensen2@primanet.dk
Født: 23.10.1943 i Brahetrolleborg Sogn
Gift med Betty, som har to voksne sønner

Min karriere efter KVL er:
1970-71: Seks måneder på

Korinth Landbrugsskole som
lærer for grundskolen.
1971-2009: Rougsø-Sønder-

hald Herreders Landboforening i
Allingåbro indtil 2005 og resten
af tiden i Følle med navnet Djur-
slands Landboforening.
Min grunduddannelse var

Planteavlslinien på KVL, så jeg
arbejdede med planteavl de
første tre år. I den periode var
der ikke så meget at lave på
planteavlskontoret om vinte-
ren, så jeg fik en tjans på regn-
skabskontoret.

Det medførte, at jeg blev til-
budt plads på regnskabskonto-
ret, da jeg begyndte at se mig
om efter en anden plads. Her
startede jeg i november 1974. 
Med det samme fik jeg ansva-

ret for 50 regnskaber med
bidragsregnskaber på alle ejen-
dommene. Desuden fik jeg ansva-
ret for at implementere S72. 
I 1975 blev jeg særlig sag-

kyndig konsulent i ansøgninger
om tilskud til byggeri, senere
også miljøtilskud.
I midten af 1980’erne be-

gyndte jeg også at lave regn-
skaber for byerhverv. 

Disse blev senere ”solgt” til
en registreret revisor. 
I 1990’erne begyndte jeg at

lave skøder ved ejendomshand-
ler. 
På trods af manglende an-

svarsforsikring blev kontoret
godkendt som skødeskrivere. 
Det ophørte i 2005, da kon-

toret flyttede til Følle.

Pensionist og brandmand
I 2009 gik jeg på pension.
I 1989 blev jeg uddannet

som brandmand i Rougsø- Søn-
derhald Brandvæsen. Jeg arbej-
der stadig som brandmand,

men stopper med udgangen af
2020.
Jeg har virket i alle år i Allin-

gåbro Idrætsforening, dels som
spiller, dels i bestyrelsen. I dag
er det som kasserer og revisor
for afdelingerne.
Jeg har også fra midten af

1980’erne været i bestyrelsen
for den lokale Dagli’Brugsen.

Foto: Mogens StendalTåge i banker, set fra køkkenvinduet
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Søren Stisen
Linje: Planteavl
Degnebakken 28A, 4050 Skibby
Tlf.: 22 34 17 98 
E-mail: ss@stisenconsult.dk
Web: www.stisenconsult.dk
Født: 05.08.1944 i Grinderslev Sogn
Gift 1971 med Kirsten Sune Stisen
Har to sønner og seks børnebørn

Søn af Marie og Kristian Stisen. 
Realskole, Roslev, praktik i

bl.a. England, soldat ved livgar-
den, landbrugsskole i Vejlby. 

Grundforbedringskonsulent,
Hedeselskabet, Næstved, 1970-72.

Irrigation Agronomist FAO /
UNDP, Philippinerne, 1972-75.
Arbejdede som Associated

Expert betalt af Danmark i et år,
og var så ansat som Expert hos
FAO i resten af perioden. 
Mit job var at organisere

landmændene i to forsøgsområ-
der på hver 1.000 ha og derefter
vejlede dem i optimalt brug af
vand fra boringer i tørtiden. 
Det tredje år opnåede land-

mændene at dyrke tre risafgrø-
der om året og med store udbyt-
teforbedringer.

Hedeselskabet, 1975-88 
- Grundforbedringskonsulent
i Viborg, 1975-76.
Jeg arbejdede mest med at

opbygge en viden i selskabet om
kunstvanding efter de meget
tørre somre i 1975 og 1976.

- Projektleder (Danagro) i
Saudi Arabien, 1976-78.
Danagro var et nyt firma,

ejet af en række danske virk-
somheder med tilknytning til
landbrug. Den Saudiske Stat
hyrede selskabet til at lave en
masterplan, for at blive selvfor-
synende med mejeriprodukter. 
Jeg var projektleder de første

to år, og på holdet var der en
mejeriingeniør, en dyrlæge og
en økonom fra Danmark. 
Vi arbejde sammen med land-

brugsministeriet. Efter 1½ år
havde udenlandske firmaer byg-
get seks kvæggårde med 100 til
300 køer, de fleste gårde med
eget mejeri. Staten betalte stort
set alle omkostninger. 
I dag er Saudi Arabien selvfor-

synende med mejeriprodukter.

- Afdelingsleder Hedeselska-
bets Planteskoler, 1978-80. 
Hedeselskabet ønskede en

større omlægning af plantesko-
ledriften. 
Som ikke forstmand blev jeg

ansat til at planlægge og gen-
nemføre en nedlæggelse af alle
distriktsplanteskoler og opbyg-
ning af to nye centrale plante-
skoler med moderne faciliteter
som fryse- og kølehuse, i Studs-
gård ved Herning og på Brønd-
lundgård i Sønderjylland.

Distriktschef, Teknisk Afde-
ling, 1980-82.
Arbejdede med dræning og

vanding og forskellige projek-
ter under Forsøgsafdelingen. 
Havde i perioden en opgave i

Nepal for UNDP og et større
drænings- / vandingsprojekt for
EU i Thailand. 10.000 ha skulle
beskyttes mod oversvømmelse
fra Mekongfloden, og der skulle
efterfølgende etableres vandings-
systemer for området.

- Afdelingschef, Teknisk Af-
deling, 1982-85. 
Som afdelingschef var jeg

ansvarlig for alle distriktskonto-
rer, der arbejdede med grundfor-
bedring og miljø. Det omfattede
Hydrometriske Undersøgelser i
Slagelse, Forsøgsvirksomheden,
Jord- og Vandlaboratoriet, Ud-
landsvirksomheden og Dræntek-
nisk Afdeling.

- Direktør, 1985-88.
Teknisk Direktør for de sam-

me områder som tidligere. Ved
en omrokering gik selskabet fra
tre direktører til en direktør i
1988, og jeg blev arbejdsløs.

Freelancer + PEMconsult
Freelance konsulent vedr. mil-
jøopgaver i udviklingslande,
1988-95. Den væsentligste op-
gave blev rehabiliteringen af
Pasig River, som afvander en

stor sø og har et 28 km langt
udløb gennem Manila, Filippi-
nerne. Floden var utrolig forure-
net og uden nogen god kontrol
og styring af afløbshastigheden. 
Rehabiliteringsprojektet var

finansieret af Danida. Hydraulisk
Institut, Vandkvalitet Instituttet
og Carl Bro International havde
kontrakten som konsulenter. 
Jeg blev ansat som leder af

kontoret i Manila i 1991, og de
næste 10 år tilbragte jeg hvert
år flere måneder i Manila.  

Medstifter og medejer af
rådgivningsfirmaet PEMcon-
sult A/S (internationale opga-
ver inden for miljø og manage-
ment, 1995-2006).
www.pemconsult.dk
Vi var fire internationale kon-

sulenter, som startede PEM-con-
sult A/S. En ingeniør, en forstkan-
didat, en økonom og så mig som
agronom.  Vi havde tilsammen
næsten 100 års erfaring i interna-
tionalt arbejde og fik opgaver for
Danida og Miljøstyrelsen. 
Alle opgaver skulle have en

partner som ansvarlig leder, og
vi ansatte kortids-konsulenter
til de enkelte opgaver og ikke
som fastansatte medarbejdere.  
I løbet af meget kort tid, var

vi i top syv af konsulentfirmaer,
der arbejdede for Danida.  
Jeg nåede at arbejde i ca. 25

lande med miljø-og naturbeva-
relsesopgaver, overvejende i
Sydøstasien og Afrika. 
Personligt medlem af Rådet

for Internationalt Udviklingsar-
bejde, 1987-96.

Ejer af Havredalsgaard,
1989-2020. Som freelance kon-
sulent var jeg i udlandet tre-fire
måneder om året og havde brug
for en relevant arbejdsopgave,
når jeg var hjemme. Derfor købte
vi Havredalsgaard, et deltidsland-
brug på 30 ha 25 km nord for

Viborg. Vi havde Angus kød-
kvæg indtil 2007. 
Gården er solgt i 2020, og vi

er flyttet til Skibby på Sjælland. 
Medejer af Alpro Aps, 1995-

2006. Sammen med fem nabo-
er stiftede vi et firma til pro-
duktion og salg af kornrensere
og bejdsemaskiner. 
Firmaet blev nedlagt i 2006,

men opgaverne blev videreført
indtil 2019 i mit eget firma.
Efter salget af Havredalsgaard
er produktion og salg nedlagt.

Pensionist
Siden jeg var dreng, har jeg
elsket at arbejde med træ. 
Da jeg fik tid i 1988, begynd-

te jeg at dreje i træ, og jeg bruger
i dag meget tid på den hobby. Jeg
har en salgsudstilling på museet
på Papfabrikken i Bruunshåb.
Jeg udstiller på Julemarkedet på
Ryegaard Gods de sidste fire
weekender før jul. Se mere på:
http://xn--trgave-qua.dk
Min hustru, Kirsten, er ud-

dannet korrespondent og efter-
uddannet til indvandrerlærer. 
Hun har arbejdet en del år på

Sprogcenteret i Viborg. Hun er
meget aktiv i lokalsamfundet og
hjælper fortsat indvandrere med
at finde sig til rette i Danmark.
Vores ældste søn, Sune Kri-

stian Stisen er uddannet cand.
scient.soc. i Ledelse og Kommu-
nikation fra Roskilde Universi-
tet. Han har sammen med en ven
startet firmaet Barn i Trivsel:
http://barnitrivsel.dk/
Vores yngste søn, Simon Sti-

sen, er uddannet Hydrolog fra
DTU. I 2007 blev han ansat i
Afdelingen for Vandressourcer
og Hydrologi ved GEUS - De
Nationale Geologiske Under-
søgelser for Danmark og Grøn-
land. Han er udnævnt som pro-
fessor ved afdelingen i 2020.



Kristian Søholm
Linje: Teknik
Feldbækvej 4, 8410 Rønde
Tlf.: 20 42 12 54 
E-mail: soeholm@djurs.net
Født: 23.11.1941 i Hørdum, Thy
Har fem børn, 11 børnebørn og to oldebørn
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Mine forældre havde et lille land-
brug i Thy, tæt på Vesterhavet.
Efter min konfirmation kom

jeg som fjortenårig ”ud og tjene”
på en gård. Som syttenårig fandt
jeg ud af, at jeg ville læse. Det
er min mors fortjeneste. Hun
opfordrede mig til at gå i gang.
Tog 2-årig præliminæreksa-

men på Rønde Gymnasium, og
tre år senere blev jeg matema-
tisk student på Nykøbing Mors
Gymnasium. Jeg boede hos
mine forældre i gymnasietiden.

Efter soldatertid kom jeg på
Landbohøjskolen og sluttede som
agronom med teknik som speciale.
Var i studietiden elektronik-

medhjælper på Niels Bohr In-
stituttet. 
2. september 1970 startede

jeg på Kalø Landboskole som
maskin- og tekniklærer. Fort-
satte på Kalø Landboskole til
jeg gik på pension i 2003.
Kalø Landboskole var en

spændende arbejdsplads, ikke
mindst på grund af Højskolen

på Kalø, som vi havde et godt
samarbejde med i mange år.
De sidste ca. 10 år var jeg

skolernes edb-administrator. 
Det passede mig godt.
Har været rejseleder på man-

ge landbrugs studieture, speci-
elt til Spanien og Portugal. 
Har i mange år undervist i

elektronik på Rønde Ungdoms-
skole og har i 90-erne været
kursusleder på mange edb-kur-
ser for landmænd på Kolkær-
gård Konferencecenter.

Har helt fra gymnasietiden
været ivrig radioamatør, og det er
stadig min store interesse. Jeg vil-
le have været svagstrøms civilin-
geniør. Men noget gik galt!!
Har Danmarks største anten-

neanlæg af sin art og går meget
op i konkurrencer på kortbølge.
Har dyrket meget langdi-

stanceløb. Bedste tid på mara-
ton er 2 timer og 37 minutter.
Har fem børn med min første

kone og har 11 børnebørn og to
oldebørn. Slægten kan fortsætte!!

Flemming Elkjær Sørensen
Linje: Økonomi
Sundby Parkvej 2, 3.th, 2300 København S
Tlf.: 51 18 11 44
E-mail: wrem.sorensen@mail.dk
Født: 23.03.1945 i Gundslev på Nordfalster
Gift med Grethe Wrem Pedersen
Har to børn fra tidligere ægteskab og to børnebørn 

Søn af parcelist Vagner E.
Sørensen.
Praktik, inkl. seks måneder i

Canada, efterskole, landbrugs-
skole.
Umiddelbart efter eksamen

som agronom i 1970 rejste jeg
til Pakistan og besøgte en kam-
merat, som var ansat i et meje-
riprojekt under FAO. 
Hjemrejsen skete over land

gennem Afghanistan, Iran og
Tyrkiet. 
Hjemme igen blev jeg ansat

ved Det Landøkonomiske Drifts-
bureau, Jordbrugsøkonomisk In-
stitut, hvor jeg beskæftigede mig
med statistikopgaver. 

Samtidig blev jeg indskrevet
på et aftenkursus på Handelshøj-
skolen, som blev afsluttet med
en HD i regnskabsvæsen i 1974.

37 år i DLR
I 1972 blev jeg ansat i Dansk
Landbrugs Realkreditfond, DLR,
hvor jeg var ansat indtil jeg gik
på pension i 2009. 
Jeg har i hele perioden været

beskæftiget i udlånskontoret
med bevilling af lån til landbrug
og gartneri. 
Udover bevilling af ordinær

realkredit havde jeg samtidig som
ansvarsområde at administrere de
statslige ordninger incl. statsga-

ranterede YJ-lån og gældssane-
ringslån. 
I forbindelse med administra-

tion af de statslige ordninger del-
tog jeg også i det lovgivende
arbejde i Landbrugsministeriet.
Her lærte jeg, at det har en stor
betydning, om der i lovteksten
står “kan”  eller “skal”.
Hvis der i lovteksten står, at

en bestemmelse “kan opfyl-
des”, gives der normalt mulig-
hed for dispensation.
Den mulighed eksisterer

ikke, hvis der står, at betingel-
sen “skal opfyldes”.
Ansættelsen i DLR gav også

mulighed for at deltage i en lang

række seminarer og kongresser i
udlandet, bl.a. IMFA's, Interna-
tional Farm Management Asso-
ciation, kongresser i New Zeal-
and, Holland og Australien.

Aktiv pensionist
Pensionisttilværelsen går med
aktiviteter i Ældresagen, bl.a.
med poker og bridge, for-
mandsjob i to lokale ejer- og
grundejerforeninger, kasserer i
en forening, der ejer et gam-
melt træskib, fitness, foredrag
og stor rejseaktivitet. 
Rejserne har bragt mig til ca. 70

lande og besøg på alle kontinenter,
med undtagelse af Antarktis.



Hans Zeuthen Thellesen
Linje: Teknik
Obovej 8, 8700 Horsens
Tlf.: 75 64 56 40 og 20 82 52 01
E-mail: hans@thellesen.com
Web: www.thellesen.com
Født: 20.06.1942 i Aarhus
Gift med Hanne Hybschmann
Har to sønner og seks børnebørn

Søn af agronom Jens Hedegård
Thellesen.
Videnskabelig assistent på

Statens Redskabsprøver, Byg-
holm, 1970-72. 
Udsendt til Zambia, Danida,

1972-74. 
Videnskabelig assistent og

forsker på Statens Redskabs-
prøver (senere SjF), 1974-91. 
Selvstændig udviklingskon-

sulent fra 1991 med speciale i
forbrænding af biomasse, især

halmfyring. Udviklede styrings-
udstyr med industricomputer og
komponenter fra bilindustrien,
bl.a. lambdasonden, som efter-
følgende benyttes overalt til
styring af forbrændingsluften
ved iltmåling i røg. 
Leverer fortsat programme-

rede industricomputere til flere
producenter af halmkedler.

Poul Vejby-Sørensen
Linje: Teknik
Ahlmanns Allé 13, 2900 Hellerup
Tlf.: 53 58 86 87
E-mail: poul.vejby@icloud.com
Født: 20.04.1945 i Søften, 8382 Hinnerup
Gift i 1982 med Doris
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Søn af gdr. Rasmus Sørensen.
Født og opvokset på Stenhøj-
gaard, Søften nær Aarhus.
Landmandsuddannelse, prak-

tik samt driftslederuddannelse
på Vejlby Landbrugsskole. 
Ansat i Centralforeningen af

Tolvmandsforeninger og større
Landbrugere i Danmark, 1970-
79. Leder af foreningens sekreta-
riat, 1973-79, og redaktør af Tolv-
mandsbladet i samme periode.
Derefter fulgte 2 1/2 år som

projektleder på Carlsbergs Forsk-
ningscenter (udvikling af nye for-
retningsområder mv.). 

I 1981-2002 tilknyttet den
daværende hovedorganisation,
SALA, Sammenslutningen af
landbrugets Arbejdsgiverforenin-
ger, der dækkede jordbrugser-
hvervene og fødevareindustrien.
Arbejdsområder: Arbejds-

markedspolitik, beskæftigel-
sespolitik mv. samt redaktion af
organisationens tidsskrift.
I 1994-2002 medlem af

hovedbestyrelsen for Dansk
Arbejde.
1982-87 sekretær i Forenin-

gen af Skov- og Landejen-
domsbesiddere i Danmark. 

Desuden medlem af forskel-
lige udvalg og kommissioner
for landbrugspolitik, arbejds-
markedspolitik og miljøpolitik.
Siden 1986 deltaget i en ræk-

ke aktiviteter omkring vandmil-
jø. 
Har især kritiseret miljøpoli-

tikken for de fejlbehæftede
kvælstofmodeller, der overvur-
derer betydningen af kvælstof
og samtidig undervurderer
betydningen af fosfor (bl.a. fra
spildevand).
Har siden 2010 blandt andet

arbejdet som ekstern rådgiver

for Landsorganisationen Bære-
dygtigt Landbrug. 
Har lokalt været medstifter af

og i bestyrelsen for Gentofte
Kinos Venneforening siden 2010. 
Fritidsinteresserne, som jeg

deler med min hustru gennem
38 år, Doris Vejby-Sørensen,
går i retning af klassiske kon-
certer, kunst, cykelture og rej-
ser - ofte til Sicilien, når der
ikke er Corona krise.

Følfod Foto: Mogens Stendal



Søn af gdr. Mary og Niels P.
Nielsen.
Ungdomsskole, praktik og

landbrugsskole.
1970-72: Planteavlsassistent,

Horsens Landbrugsforening.
1972-80: Landbrugslærer på

Riber Kjærgård Landbrugsskole.
1980-92: Planteavlskonsulent,

Fredericia Landboforening, fra
1992: Vejle-Fredericia Landbo-
forening.

LandbrugsRådgivning Øst-
jylland I/S blev i 1998 stiftet 
af Vejle-Fredericia Landbofor-
ening, Horsens Landbofore-
ning og tre andre landbofore-
ninger.
Her fortsatte jeg som plan-

teavlskonsulent, indtil jeg gik
på pension i 2003, da jeg fyld-
te 65. 
Jeg blev i 1967 gift med Lis,

som var lægesekretær.

Lis havde arbejde på forskel-
lige hospitaler, skiftende efter
forskellige bosteder. 
Hun måtte desværre bukke

under for en ondartet hjernetu-
mor i 2007.
Efterfølgende er jeg i 2019

flyttet i et seniorbofællesskab,
"Kongens Punkt", Kanalbyen,
Fredericia.

Kristian Utoft
Linje: Planteavl
Kongensgade 128, 2.2, 7000 Fredericia
Tlf.: 30 28 42 16
E-mail: utoftkr@gmail.com
Født: 28.09.1938 i Ringive
Gift i 1967 med Lis, som var lægesekretær
Har to børn og to børnebørn

Niels Chr. Thomsen
Linje: Økonomi
Tuskærgård A/S, Tuskærvej 30, 8300 Odder
Tlf.: 40 19 85 32
E-mail: niels@tuskaergaard.dk
Født: 27.06.1947 i Vejstrup på Sydfyn
Gift 1970 med Inger Reng 
Har fire børn og 11 børnebørn
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Jeg voksede op på en gård på
Sydfyn med mine forældre
Anna og Alfred Thomsen og
min storesøster og storebror. 
Tidligt blev jeg klar over, at

jeg ville læse til agronom og
startede på Nordisk Landbrugs-
skole som 17-årig, hvor jeg gik
på forberedelseskursus til opta-
gelse på Landbohøjskolen. 
Efter min eksamen som

agronom aftjente jeg 12 måne-
ders værnepligt ved gardehusa-
rerne i Næstved fra oktober
1970. 

Var ansat ved Hammel
Landboforening som driftsøko-
nom fra november 1971 til
oktober 1972. 
Vi rejste til Kano State, Nige-

ria, i februar 1973, hvor jeg
arbejdede for FAOs kunstgød-
ningsprogram indtil juli 1974.
Vi lavede forsøg og demon-

strationer for de lokale land-
mænd. Vi havde ca. 100 med-
hjælpere rundt i Kano State, og
projektet fungerede godt.  
Jeg startede på licentiatstu-

diet på Økonomisk Institut,

KVL, i september 1974 indtil
juni 1977. Derpå blev jeg ansat
på Landskontoret for Drifts-
økonomi i Viby, september
1977, hvor jeg var indtil okto-
ber 1982. 
Vi købte Tuskærgård i juni

1977. Her etalerede vi en opfor-
meringsbesætning i 1982, hvor
jeg blev fuldtidslandmand, kun
afbrudt af nogle korttidsopga-
ver i Pakistan, Indien og Saudi
Arabien. 
Vi driver stadig Tuskærgård

med hjælp fra vores svigersøn,

Jakob Uth, og yderligere syv
ansatte. 
Inger og jeg har snart været

gift i 50 år og har fået fire dejli-
ge børn, to drenge og to piger,
samt 11 endnu dejligere børne-
børn. 
I fritiden rejser vi, og jeg

bruger en del tid på at sejle kap-
sejlads bl.a. som singlehand
sejlads. 
Vi har og har haft et godt liv

med mange gode oplevelser, og
vi regner med mange flere. 



Kristian Vestergaard
Linje: Økonomi
Frilandsvej 28, 7860 Spøttrup 
Tlf.: 23 26 44 21
E-mail: krve@outlook.dk 
Født: 06.05.1945
Gift 1972 
Har to børn og fire børnebørn

Kristen Pedersen Vest
Linje: Teknik
Algade 61, 9300 Sæby
Tlf.: 20 98 52 62
E-mail: kristenpvest@gmail.com
Født: 30.06.1945 i Horn i Midtjylland
Gift 1968 
Har tre børn og to børnebørn
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Søn af gdr. Agnes og P. Vest.
Realeksamen, praktik, land-

brugsskole.
Jeg blev uddannet fra den

tekniske linje på KVL, men jeg
har beskæftiget mig med øko-
nomi i de 40 år, jeg har været
aktiv konsulent.

Arbejde
1970-84: Økonomikonsulent
på Landbogården i Flauen-
skjold.
1984-2001: Centerleder på

Landbogården i Frederikshavn.
2001-10: Centerleder på

Landbocentret i Hadsund.

Fritid
1989-2005: Ejer af landbruget
”Guldager” på 70 ha og med en
årlig produktion af 3.500 slag-
tesvin.
1995-2014: I 1995 var vi seks

kammerater, der købte et plante-
avlsbrug på 600 ha i Polen. 

Det afhændede vi i 2014.
1990-98: Medlem af byrådet

i Dronninglund Kommune,
valgt af Venstre.
Har siden 2016 boet i Sæby,

100 meter fra strand og havn.

Opvokset i en søskendeflok på
fem, hvoraf tre blev landmænd.

Syv års skolegang. Salling
Ungdomsskole, pladser på lan-

det, 14 måneders værnepligt,
Bygholm Landbrugsskole med
forberedelse til KVL
Fra juni 1970 til november

1974: I lære som økonomikon-
sulent i Rougsø-Sønderhald
Herreders Landboforening på
Djursland.
Fra november 1974 til janu-

ar 2008: Selvstændig landmand
på hjemegnen Salling. Malke-
kvæg 1974-88, økologisk de
sidste 12 år med hovedvægt på
planteavl.
Perioder med fuldtids- eller

deltidsarbejde som økonomikon-
sulent hos familielandbruget.
Kvotelærer på landbrugs-

skole to år. 
Deltaget i forskelligt besty-

relsesarbejde.

Formand for den lokale
brugs i ca. 25 år.
Landboforening, kommu-

nalbestyrelse mm.
Senest efter ophør med arbej-

de startet i landboseniorklub i
Skive. Den første i regi af fami-
lielandbruget.
Landbruget sluttede med 70

ha solgt til en god pris i 2008.
Fra marts 2008 - til ??:
Pensionist i nybygget par-

celhus i Rødding, Salling, hvor
vi nyder en travl hverdag.

Foto: Mogens StendalPassionsblomst



Bo Vonsbæk
Linje: Husdyrbrug
Bethaniavej 10, 6670 Holsted
Tlf.: 75 39 34 34 og 25 13 70 34 
E-mail: annebo@dlgmail.dk 
Født: 31.07.1942 i København
Gift 1969 med Anne 
Har to døtre og tre børnebørn

Søn af kontorchef, agronom
Niels Vonsbæk.
Student fra Sankt Annæ G.

(Sangskolen), 1962, karl på to
gårde, 1962-64, soldat, 1964-65,
Vejlby Landbrugsskole i ni må-
neder. 

Konsulent og andre jobs
Husdyrbrugsassistent og -kon-
sulent i fem landboforeninger
omkring Tønder og Løgumklo-
ster.
Kvægbrugskonsulent i Aal-

borg Amts Landboforening 

med kontor i Hadsund, 1975-
89.
Kvægbrugskonsulent i Brø-

rup (afdelingsleder), 1989-92.
Kvægbrugskonsulent (assi-

stent) i Ølgod, 1993-95.                        
Kvægbrugskonsulent i Lø-

gumkloster, 1995-98.
EU-projektleder i Vejen

(integration af flygtninge fra
Bosnien og Irak), 1998-2000                                                  
Chauffør på Nordisk Dæk,

2000-03.
Landbrugsmægler i Nybo-

lig, Haderslev, 2003-04.

Diverse arbejde (kontormed-
hjælp, chauffør, interviewer for
socialministeriet), 2004-09.

Tillidshverv
Overassistent ved kvæg på Det
Jyske Ungskue, 1975-91.
I bestyrelsen og formand for

Danske Kvægbrugskonsulen-
ter, 1978-84.
Formand for kvægbrugskonsu-

lenternes rejseudvalg, 1979-82.
Sekretær og udstillingsle-

der på Hadsund Dyrskue, 1979-
89.

Medlem af redaktionsudval-
get ved Bovilogisk Tidsskrift,
1988-90.

Offentlige hverv
Blandt andet medlem af / for-
mand for menighedsråd i
Emmerske og i Holsted St.,
1992-2014.
Kirkesanger i cirka 30 år.
Formand for skolenævn i

Visborg.
I bestyrelsen for Holsteds

Forskønnelse fra 1997.
Medlem af Kulturelt Samråd

(Vejen Kommune).
Medlem af Holsted Rotary i

28 år m.m. 

Familie og bopæl
Gift med Anne Lunn Vonsbæk i
1969, to nu voksne døtre, en er
leder af humanistisk afdelings-
bibliotek på Århus Universitet,
den anden er parkforvalter i
Københavns Kommune.
1970-75 boede vi på en gam-

mel, nedlagt ejendom i Lille
Emmerske ved Tønder.
1976-89 havde vi en ejen-

dom i Visborg ved Hadsund
med ca. 15 ha og fem-seks
DRK ammekøer.                                             
Siden 1990 har vi haft en

ejendom i Holsted med 7,5 ha,
fire-fem DRK ammekøer. 
Her indrettede vi Holsted

Landhandel, hvor vi 2004-15
solgte kalvekød, grøntsager,
hjemmelavede marmelader m.v.
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Bent Aarup
Linje: Planteavl
Solbakkevej 16, 7620 Lemvig
Tlf.: 97 82 35 63 og 30 28 53 45 
E-mail: ebaarup@gmail.com
Født: 11.09.1941 i Sdr. Lem
Gift med Else Bæk Aarup
Har to børn og fire børnebørn
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Søn af gdr. Anton Pedersen og
Maren Aarup Pedersen. 
Brejninggaard Efterskole. Sol-

dat ved Dronningens Livregiment,
Aalborg. Rødding og Askov Høj-
skole. Lægaard Landbrugsskole.
Planteavlsassistent, Landbo-

foreningen Nordthy, 1970-79.

Planteavlskonsulent Vest-
jydsk Husmandskredsforening
og Lemvigegnens Landbofore-
ning, 1979-94.
Planteavlskonsulent, Vestjydsk

Familielandbrug, 1994-99.
Planteavlskonsulent, Land-

brugsrådgivning Vestjylland,

Familielandbruget, 1999-2003.
Har tillige været sekretær og
kasserer for Vestjydsk Hus-
mandskredsforening og Vest-
jydsk Familielandbrug i hele
ansættelsesperioden.
Planteavlskonsulent, Lemvig-

egnens Landboforening, 2003-05.

Har stor fornøjelse af at spil-
le golf.              

Vagn Aaskov (tidl. Aaskov Jensen)
Linje: Økonomi
Skovmarksvej 23, Ollerup, 5762 V. Skerninge
Tlf.: 62 24 33 16
E-mail: vaaskov@gmail.com
Født: 15.10.1944 i Endrupskov, Gram
Gift 1971 med Marianne Skaaning
Har to børn og tre børnebørn

Søn af gdr. Sigurd og Villa
Jensen.

Praktik, landbrugsskole.
Økonomikonsulent 1970-

2007, Landboforeningen for
Svendborg og Omegn, Sydfyns

Landbocenter og Agrogården.

Foto: Mogens StendalFotografens skotter



Så dimitterede vi med eksamensbeviset i hånden.
Farvel og mange tak til Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Og goddag til årtiers agronomarbejde i den virkelige verden. 



Verden uden for Landbohøjskolen
–  i perioden 1. september 1966 – 12. juni 1970
Mogens Stendal har bladret i Jyllands-Postens e-arkiv for at finde nogle af de begivenheder, der fandt sted i
Danmark og hele verden, mens vi kommende Agronomer 1970 søger og tilegner os viden om landbrug

1966 (fra 1. september og året ud) 
2. sep. Prinsesse Margrethe af Danmark (født 1940) forlover sig med 

grev Henri Laborde de Monpezat (1934-2018)

6. sep. Sydafrikas premierminister siden 1958, Hendrik Verwoerd (1901-66), en energisk fortaler for 
apartheidpolitikken, myrdes under et parlamentsmøde i Kapstaden. Han efterfølges af Johannes 
Vorster (1915-83), der er en endnu mere rabiat apartheidmand

7. sep. Undervejs fra Kristiansand til Hirtshals forliser færgen Skagerrak, og 144 passagerer må reddes 
af flyvevåbenets redningshelikopter

8. sep. Den sovjetiske centralkomité vælger enstemmigt Leonid Bresjnev (1906-82) til generalsekretær

5. okt. Kong Frederik IX (1899-1972) meddeler Statsrådet sin tilladelse til forlovelsen og ægteskabet 
mellem prinsesse Margrethe og grev Henri Marie Jan Andre de Laborde de Monpezat

18. okt. Et privat selskab til etablering af en fast forbindelse over Storebælt stiftes med 
admiral E. J. C. Qvistgaard (1898-1980) som formand

21. okt. Den britiske mineby Aberfan udslettes, da et bjerg af slagger skrider ned over byen og dens skole. 
144 omkom, heraf 116 skolebørn

18. nov. Prinsesse Margrethe åbner Svendborgsundbroen, som er sidste led i den faste forbindelse 
Langeland-Tåsinge-Fyn

15. dec. Tegnefilm-kongen Walt Disney (1901-66) dør, 66 år

1967
21. jan. Landsholdet, herrehåndbold, vinder sølv ved VM i Sverige

31. jan. Poul Henningsen (1894-1967) (PH-lampen) dør, 73 år

6. feb. Cassius Clay, senere Muhammed Ali (1942-2016), bevarer sit VM i sværvægtsboksning i en kamp 
i Huston mod Ernie Terrell (1939-2014)

1. mar. De 3.500 mænd, der er ansat på Londons Børs, vedtager, at kvinder fortsat skal være udelukket
fra job på børsen 

12. mar. Indira Gandhi (født 1917, myrdet 1984) vælges enstemmigt til leder af det indiske kongresparti 
og udnævnes til premierminister

14. mar. Helmuth Schmidt (1918-2015) vælges til formand for den vesttyske socialdemokratiske 
gruppe i forbundsdagen
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19. apr. Vesttysklands første kansler, Konrad Adenauer (1876-1967) dør, 91 år 

1. maj Elvis Presley (1935-77) gifter sig i Las Vegas med Priscilla Beaullieu (født 1945)

18. maj Efter egyptiske krav trækker FN sine tropper tilbage fra Gaza-striben

1. jun. Den stilskabende Beatles-LP Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band udkommer

5. jun. I Mellemøsten indledes den såkaldte Seksdageskrig mellem Israel og de arabiske lande

6. jun. Egypten lukker Suezkanalen som et led i krigen mod Israel

7. jun. I seksdageskrigen i Mellemøsten trænger den israelske hær egypterne tilbage til Suezkanalen

10. jun. I Holmens Kirke vies tronfølgeren, prinsesse Margrethe (født 1940) til grev Henri de Laborde 
de Monpezat (1934-2018), der herefter bliver prins Henrik af Danmark

14. jun. København indleder festlighederne i anledning af 800-års jubilæet med verdens længste kaffebord, 
hvor der serveres 80.000 kopper kaffe og 100.000 rådhuspandekager

17. jun. Kina sprænger sin første brintbombe

22. jun. Anna & Michael Anchers hjem i Skagen åbnes for offentligheden

29. jun. Den amerikanske filmstar, Jane Mansfield (1933-67), omkommer ved en bilulykke, 35 år 

12. jul. Den græske junta fratager skuespilleren Melina Mercouri (1920-94) hendes statsborgerskab

10. aug. 11 mister livet, og 45 kvæstes, da lyntoget Nordjyden med 80 km/h kører op i et holdende lyntog, 
Sydvestjyden, nær Odense

23. aug. Foran den amerikanske ambassade i København kommer det til åben kamp mellem politi 
og 2.000 vietnamdemonstranter

3. sep. Sverige skifter fra venstre- til højrekørsel

3. okt. Dansk Undergrunds Consortium finder naturgas i Nordsøen, men ved endnu ikke, om det 
kan betale sig at hente den op

7. okt. Militærjuntaen i Grækenland ophæver stuearrest og andre restriktioner mod fordrevne politikere, 
herunder tidligere premierminister Georg Papandreou

9. okt. Den cubanske politiker og guerillakæmper Che Guevara (1928-67), bliver dræbt i Bolivia, 39 år

17. okt. Kinas sidste kejser, Puyi (1906-67), dør, 61 år. Han endte sit arbejdsliv som gartner i en Peking-park

27. okt. Politiet indfører spiritusprøver ved hjælp af balloner

21. nov. Kongressen i Washington vedtager “Clean Air Bill”, den første lov mod luftforurening i verden

3. dec. Den sydafrikanske hjertekirurg, professor Christiaan Barnard (1922-2001) foretager 
historiens første hjertetransplantation (den 59-årige patient døde 18 dage senere af en infektion)

9. dec. Nicolae Ceausescu (1918-89), den rumænske kommunistleder, bliver tillige Rumæniens 
statsoverhoved (han og hustruen Elena (1916-89) blev dømt den 25. december 1989 ved en militær 
domstol og straks skudt) 

11. dec. Det engelsk-franske overlydsfly ”Concorde” præsenteres for offentligheden i Lyon
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1968
5. jan. Alexander Dubcek (1921-92) vælges til 1. sekretær i Tjekkoslovakiets kommunistiske parti

21. jan. Amerikansk B52 fly med fire brintbomber ombord styrter ned ved Thulebasen i Grønland.
Et mindre radioaktivt udslip foranlediger omfattende oprydning

3. feb. Prinsesse Benedikte (født 1944) og prins Richard (1934-17) bliver gift i Fredensborg Slotskirke
Den radikale Karl Skytte (1908-86) vælges til formand for Folketinget

15. mar. Folketinget vedtager at hæve momsen fra 10 til 12½ procent

20. mar. Den verdensberømte filminstruktør, Carl Th. Dreyer (1889-1968)  dør, 79 år 

4. apr. Den 39-årige amerikanske borgerretsforkæmper, Martin Luther King (1929-68), bliver myrdet 
i Memphis, Tennessee

19. apr. Studenteroprøret kommer til Danmark, da 100 studerende besætter Psykologisk Laboratorium 
ved Københavns Universitet

23. apr. 5.000 studenter demonstrerer på Frue Plads i København for medbestemmelse

13. maj Officielle fredsforhandlinger mellem USA og Nordvietnam indledes i Paris

31. maj Folketinget vedtager loven om indførelse af kildeskat

6. jun. Robert F. Kennedy (1925-68) skudt på hotel i Los Angeles

1. jul. EF’s toldunion træder i kraft

25. jul. Pave Paul VI (1897-1978) forbyder enhver form for præventive midler

20. jul. Efter flere ugers spænding omkring Tjekkoslovakiets stilling over for Sovjetunionen går tropper
fra Warszawa-pagtlandene ind i Tjekkoslovakiet

21. jul. I Tjekkoslovakiet reagerer befolkningen spontant mod Sovjetunionens og de øvrige 
Warszawapagtlandes besættelse af landet natten før. Over Prags radio erklærer de 
tjekkoslovakiske ledere, Svobofa, Cernic og Dubcek, at de intet kendte til invasionen på forhånd. 
Forinden har det sovjetiske nyhedsbureau Tass meddelt, at Tjekkoslovakiets ledere har bedt 
om hjælp mod ”kontrarevolutionære kræfter”

22. jul. I Prag træder den ekstraordinære partikongres sammen, efter at soldater fra Warszawapagtlandene 
har invaderet Tjekkoslovakiet

26. aug. Margrethe-spiret på Roskilde Domkirke udbrænder under restaureringsarbejde. 
Der sker skade for cirka 10 mio. kroner

30. sept. Folketingets yngste medlem, den 29-årige Niels Helveg Petersen (1939-2017), bliver de radikales 
politiske ordfører

20. okt. Jacqueline Kennedy (1929-94) og skibsreder Aristoteles Onassis (1906-75) gifter sig 
på den privatejede ø, Skorpios

3. nov. I Montevideo, Uruguay, genvinder cykelrytteren Niels Fredborg (født 1946) verdensmesterskabet 
i 1.000 meter på tid

5. nov. Ved USA's præsidentvalg vinder Richard M. Nixon (1913-94) en kneben valgsejr over 
Hubert Humphrey (1911-78)
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15. nov. Storebæltskommissionen fastslår, at 4.-5.000 mand på syv år kan bygge den faste forbindelse 
over Storebælt for 2,6 mia. kroner

20. dec. Den amerikanske forfatter, John Steinbeck (1902-68) dør, 66 år 
30. dec. Nordmanden Trygve Lie (1896-1968), FN’s første generalsekretær dør, 72 år

1969
19. jan. DSB indfører stempelautomater og afskaffer billetkontrollører på de københavnske stationer

3. feb. Yassir Arafat (1924-2004) vælges til leder af Den Palæstinensiske Befrielsesfront, PLO

14. feb. Tre forskere ved Cambridge University befrugter et menneskeæg i reagensglas

17. mar. Golda Meir (1898-1978) tiltræder som Israels premierminister

28. mar. Dwight D. Eisenhower (1890-1969), 5-stjernet general, to gange valgt til USA’s præsident, dør 79 år 

28. apr. Præsident Charles de Gaulle (1890-1970) træder tilbage som reaktion på en folkeafstemning 
dagen før vedrørende en kommunalreform, som blev forkastet

30. apr. Der vedtages at indføre studienævn med ligelig repræsentation af lærere og elever 
ved Københavns Universitet

30. maj Forbuddet mod billedpornografi bliver ophævet i Danmark

22. jun. Den amerikanske skuespiller og sanger Judy Garland (1922-69) dør, 46 år 

19. jul. Edward Kennedy (1932-2009) kører sin bil i en flod ved Chappaquiddick. Ved ulykken 
omkommer hans sekretær, Mary Jo Kopechne (1940-69)

20. jul. Mens den halve verden kigger på tv, ankommer amerikanerne Armstrong (1930-2012), 
Aldrin (født 1930) og Collins (født 1930) til månen om bord på Apollo 11

21. jul. Som de første at have betrådt månen forlader Armstrong og Aldrin stedet og fortsætter 
med deres tredjemand Collins kursen mod jorden

22. jul. Spaniens diktator, Francisco Franco (1892-1975), udnævner med parlamentets billigelse 
den 31-årige prins Juan Carlos (født 1938) til sin efterfølger

24. jul. Efter besøg på månen, det første nogensinde, lander de tre USA-astronauter sikkert i Stillehavet

27. jul. Den 41-årige Paul Elvstrøm (1928-2016) vinder VM i Soling på Øresund – hans 10. verdensmesterskab

14. aug. I Woodstock i den amerikanske delstat New York indledes en 3-dages rockfestival, der overværes 
af 400.000 mennesker

24. aug. Cykelrytteren Leif Mortensen (født 1946) bliver verdensmester i individuelt landevejsløb ved VM i Brno

3. sep. Nordvietnams præsident, Ho Chi Minh (1890-1969), dør, 79 år 

11. sep. Tom Bogs (født 1944) vinder europamesterskabet i mellemsværvægtsboksning ved i Idrætsparken 
at pointbesejre italieneren Carlo Duran (1936-91)

4. okt. Kina giver officielt meddelelse om to brintvåbenforsøg, det ene i atmosfæren

7. okt. Kina meddeler, at der er opnået overenskomst med Sovjetunionen efter forårets stridigheder 
ved den fælles grænse
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12. okt. Sovjetunionen sender rumskibet Sojus 7 i kredsløb

14. okt. Den mangeårige svenske socialdemokratiske statsminister og landsfader, Tage Erlander (1901-85), 
afløses af Oluf Palme (1927-86), der bliver skudt den 28. februar 1986 på Sveavägen i Stockholm

16. okt. Morten Lange (1919-2003) fra SF fremsætter i Folketinget lovforslag om indførelse af fri abort 
(lov vedtaget af Folketinget den 13. juni 1973)

21. okt. Willy Brandt (1913-92) udnævnes til Vesttysklands forbundskansler

25. nov. Justitsminister Knud Thestrup (K) (1900-80) udsender et cirkulære om, at alle gæstearbejdere 
skal have arbejdstilladelse inden indrejse i Danmark

19. dec. Det britiske parlament vedtager definitivt at afskaffe dødsstraffen

1970 (til og med 12. juni)
7. feb. En voldsom storm lægger store dele af Ammassalik i Østgrønland i ruiner

12. feb. DR udsender sit første fjernsynsprogram i farver, produceret i DK. Udsendelsen er tilrettelagt 
af Flemming Madsen (1912-97)

21. feb. En palæstinensisk terrororganisation tager ansvaret for en bombeeksplosion i et Swissair-fly 
på vej fra Zürich til Tel Aviv. Alle 47 ombord omkommer, da flyet styrter ned tæt på 
atomkraftværket Würenlingen

2. mar. Rhodesia (nu Zimbabwe) opnår uafhængighed af England som republik med Ian Smith 
(1919-2007) som premierminister

5. mar. Den internationale aftale mod spredning af kernevåben træder i kraft. Den undertegnes af 
100 lande, dog ikke af atommagterne Frankrig og Kina

14. apr. Forlagsdirektør Palle Fogtdal (født 1931) forærer dagbladet Information til medarbejderne

18. apr. For sidste gang går danske børn i skole en lørdag

16. maj ”Huset på Christianshavn” har premiere. Der bliver lavet 86 afsnit, hvor det sidste går over 
skærmen den 31. december 1977. Serien er siden genudsendt mange gange

10. jun. Lov om offentlighed i forvaltningen træder i kraft

Se næste side om, hvad der skete 12. juni 1970 - samt 12. juni nogle år før og efter 1970.
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Den 12. juni 1970 og overskrifter den 12. juni 
i Morgenavisen Jyllands-Posten 
Dagens navn: Basilius den Ældre er en from kristen fra Kapadokien i det østlige Lilleasien. Han led martyrdø-
den under kejser Diocletian. Han var far til 10 børn, heriblandt Basilius den Yngre, en fremragende kirkelærer,
der døde 397.

1929 Anne Frank (1929-45), forfatter til den berømte dagbog, fødes. Hun dør i tysk kz-lejr kort før, 
den blev befriet i 1945

1944 London rammes af den første af Nazitysklands V-1 ”flyvende bomber”

1964 Den sydafrikanske nationalistleder, Nelson Mandela (1918-2013), idømmes livsvarigt fængsel 
(løslades 1990, Sydafrikas præsident 1994-99)

1965 A. P. Møller (1876-1965), grundlægger af Nordens største rederi, dør, 88 år 

1970 90 agronomer dimitterer fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

1982 Britiske styrker indleder et overraskelsesangreb mod Falklandsøernes hovedby, Port Stanley

1991 Moskvas afsatte partichef, Boris Jeltsin (1931-2007), får 89 procent af stemmerne 
ved parlamentsvalget under den nye forfatning, og bliver republikken Ruslands nye præsident

1992 Folkefest i rødt og hvidt. Hele Danmark går grassat, da fodboldlandsholdet slår de regerende 
verdensmestre, Frankrig, med 2-0 ved EM i Sverige (Danmark bliver senere i turneringen 
europamestre med en 2-0 sejr over Tyskland)

1993 FC København vinder det danske fodboldmesterskab med en sejr 3-2 over Brøndby

1999 NATO og Rusland i kapløb om Kosovo i forbindelse med den internationale fredsaktion

2009 Spredning af H1N1-influenza (influenza A) til alle kontinenter får WHO til at erklære H1M1 
for en pandemi. Det er første gang i 41 år, at verden oplever en pandemi. Influenzaen er konstateret 
i 74 lande og har til nu smittet 28.000 mennesker – 141 er døde af sygdommen

2011 Privathospitaler udfører årligt cirka 15.000 operationer, henvist fra det offentlige

2012 V-formand Lars Løkke Rasmussen (født 1964) kræver skattelettelser for 13 mia. kroner

Foto: Mogens Stendal
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N. J. Fjord og Landøkonomisk Forsøgslaboratorium
Docent N. J. Fjord (1825-91)
var læreruddannet og blev til-
knyttet landbohøjskolen som
fysiklærer fra starten (1858). 
Fjord var initiativtager og

primus motor bag opførelsen af
Landøkonomisk Forsøgslabo-
ratorium i 1883.
På landbohøjskolen stod der

ry om Fjords inspirerende
undervisning. 
Samtidig udførte han en

række praktiske forsøg på
større landbrug (”bevægelige
forsøgsstationer”). 
Alle kunne se, at Fjords for-

søg og resultater havde et prak-
tisk sigte – i starten specielt
inden for mejeribruget. 
Fjord skrev en længere

begrundelse for at etablere en
forsøgsanstalt med en kemisk,
en dyrefysiologisk og plantefy-
siologisk afdeling. 
Landbohøjskolens ledelse

bakkede op om ideen.
Efter megen tovtrækkeri,

hvor Fjord måtte bruge allehån-
de kneb via indflydelsesrige
godsejere og især medlemmer

af folketinget, bevilgede Rigs-
dagen enstemmigt de nødven-
dige midler til oprettelse af
”Landoeconomisk Forsøgsla-
boratorium”. 
De nye faciliteter blev taget i

brug i april 1883, først som et
rent kemisk laboratorium til det
virkelig mangesidige landøko-
nomiske forsøgslaboratorium,
som det snart blev til.
Som det fremgår af side 7

blev Forsøgslaboratoriet til Sta-
tens Husdyrbrugsforsøg, som i
1984 blev fusioneret med Sta-
tens Planteavlsforsøg, så man
fik dannet Danmarks Jord-
brugsForskning og Forsknings-
center med hovedsæde i Fou-
lum.
I 2007 blev Danmarks Jord-

brugsForskning fusioneret  med
Aarhus Universitet som Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakul-
tet - eller DCA - Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug.
Læs meget mere herom i:
https://dca.au.dk

Baggrunden for KVL - etableret på Villa Rolighed
I 1773 oprettede lægen P. C.
Abildgaard Veterinærskolen på
Christianshavn. ”Den primære
målgruppe” for veterinærer var
dengang heste. 
Heste blev i stort tal anvendt

i krige, og i landbruget var de
uundværlige som trækkraft og
transportmiddel.
I første halvdel af 1800-tal-

let blev behovet for en landbo-
højskole drøftet mange gange. 
Først i 1856 gik et forslag om

en læreanstalt med en højere
undervisning af dyrlæger, land-
mænd og landinspektører gen-
nem Landstinget og Rigsdagen. 
Ejendommen Rolighed blev

købt til at etablere den nye
læreanstalt, hvor hovedformå-
let var undervisning. 
Den kgl. Veterinær- og Land-

bohøjskole stod færdig i 1858. 
Forinden blev behovet for

fodringsforsøg med dyr drøftet,
men udsat til skolen var kom-
met godt fra start. I de kom-
mende år blev planer om en
landøkonomisk forsøgsanstalt
drøftet mange gange
Se meget mere øverst på

denne side samt på side 10.

Villa Rolighed
Villa Rolighed er et flot land-
sted på Frederiksberg, der har
historie tilbage til 1700-tallet.

Da Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole skulle opføres i
1850erne, skete det på de jorde,
der hørte til det historiske land-
sted, der blev en del af KVL.

Læs tidligere seniorgartner
Kim Greiners artikel: Villa Rolig-
hed - Fakultetets perle under
KVL historier på:
https://fusion.science.ku.dk/



Lov af 8. marts 1856 skabte grundlaget for oprettelsen af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

KVL bliver til
Michael Gottlieb Bindesbøll
blev arkitekt på den nye skole.  
Med en fantastisk ihærdighed

udarbejdede Bindesbøll tegnin-
ger til læreanstalten og allerede
den 23. april (1½ måned efter
lovens vedtagelse) mødtes kom-
missionen hos Bindesbøll for at
drøfte de første udkast.

Mindre end 2½ år efter
lovens vedtagelse kunne den
nye læreanstalt den 24. august
1858 indvies under overværel-
se af  Kong Frederik den VII. 
Indvielsestalen blev holdt

af direktør C. E. Fenger og

Kongen sad lige foran pulten i
en af Bindesbøll specialdesig-
net stol.
Stolen  har siden i en årrække

været sæde for skiftende maje-
stæter, når de besøgte KVL som
æresgæster ved årsfesten. 

Det siges, at Kong Frederik
den VII interesseret fulgte hele
ceremonien og sikkert nød det
smukke rum, rejst til hans ære
og videnskabens fremdrift.

Læs: Frederiksberg Campus bliver til, skrevet af tidligere rektor Bent Schmidt-Nielsen, KVL. 
https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/landbohoejskolens-historie/life150/tidslinje/1858_1/




