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F orord
Af FOLMER HØGH
Fremtiden er vanskelig eller umulig at vurdere. Men skal man alligevel prøve på det, vil
det være af stor betydning at kende noget til fortiden.
Kalø-Knebelvig Landboforening blev stiftet den 6. november 1903. Der blev udgivet et
jubilæumsskrift efter de første 25 år af landboforeningens virke, og ved 50 års jubilæet
blev der udsendt et ekstra nummer af Adresseavisen »Kalø Vig«. Vi runder nu de 75 år,
og i den anledning udsender foreningen herværende jubilæumsskrift.
Landbrugserhvervet har gennem de sidste 25 år undergået en nærmest voldsom struk
turændring og befinder sig fortsat i en brydningstid så stærk, at næppe nogen tør spå ret
meget om erhvervets videre udvikling fremover. Det synes som om det gamle ord »slægt
skal følge slægters gang« helt har mistet sin gyldighed. Dog må det betragtes som sikkert,
at den danske jord fortsat skal dyrkes, men et af de store spørgsmål vil være hvordan og
af hvor mange.
Foreningen har ønsket at udgive dette skrift for at markere foreningens frugtbare vir
ke gennem de 75 år, og for at fastholde noget af den ildhu, som denne egns fremsynede
landmænd lagde for dagen for at fremme det erhverv og den livsform, som de satte så højt.
Bestyrelsen vil rette en tak til de som har medvirket til dette jubilæumsskrifts tilblivelse.
En særlig tak til Marius Madsen, der har samlet og redigeret det.
Ligeledes vil vi rette en tak til Kalø-Knebelvig Landboforenings medlemmer for tro
fast opbakning om arbejdet. Meget er nået ved sammenhold og initiativ fra medlemmer
og konsulenter, men der er stadig opgaver der venter.
Mit jubilæumsønske skal derfor være at der også i fremtiden må være folk, der har lyst
og interesse til at gøre en indsats for vor gode gamle forening.
Ved udgivelse af dette jubilæumsskrift har foreningen modtaget støtte fra forskellig
side. I den forbindelse rettes en tak til:
Sparekassen SDS, Rønde afd.
Den danske Bank, Rønde afd.
Andelsbanken, Knebel og Rønde afd.
Provinsbanken, Knebel og Rønde afd.
Djurslands Bank, Kolind afd.
Djurslands Korn, Mørke
Andelsbanken, Thorsager afd.
Mols Fællesforening
Tved Sparekasse
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Kalø-Knebelvig
Landboforenings
stiftelse
Af JØRGEN NIELSEN

I året 1860 oprettedes Kalø Vig Landboforening, som i henhold til navnet havde sit cen
trale område i egnen omkring Kalø Vig. - Foreningen var således placeret til mod syd at
dække hele Mols og Helgenæs og mod øst, og navlig mod nord at dække de nærmeste,
tilstødende egne af Djursland.
Gennem 43 år varetog Kalø Vig Landboforening opgaverne inden for vor nuværende
forenings område. Denne tids opgaver for de landøkonomiske foreninger samlede sig så
afgjort i første række om afholdelse af dyrskuer og andre udstillinger. - Spørgsmålet om
udstillingernes placeringer var således ganske naturligt meget aktuelt og velegnet til at
skabe utilfredshed i områdets Qernest liggende egne.
Og det blev således også netop dette spørgsmål, der gav stødet til foreningens spalt
ning med Kalø-Knebelvig Landboforenings dannelse i året 1903.
Gennem årene havde foreningen skiftevis holdt sit årlige dyrskue i henholdsvis Rønde
og Løgten, altså hvert sted hvert andet år.
Imidlertid havde medlemstilgangen gennem adskillige år været stærkere mod nord
end mod syd, og denne stigende majoritet i de nordlige egne tenderede selvfølgeligt til at
rykke foreningens arrangementer længere mod nord. - Ved delingen 1903 havde man al
lerede gennem flere år afholdt dyrskue i Hornslet i stedet for i Løgten.
Dermed var medlemmerne på Mols så utilfredse, at de fleste af dem efterhånden faldt
fra, og en anselig del af medlemmerne i Thorsager og Bregnet sogne gik også ud. Som
følge af dette forhold fortsatte foreningens tendens til at gå længere imod nord med end
nu stærkere skridt, og ved generalforsamlingen i Mørke i marts 1903 vedtoges det at flyt
te dyrskuet fra Rønde til Mørke.
Flytningen af dyrskuet fra Løgten til Hornslet havde fyldt modviljens bæger helt til
randen, og flytningen fra Rønde til Mørke fik det til at flyde over i stride strømme. En
bølge af utilfredshedsytringer og diskussioner mand og mand imellem pirrede godt op i
folks lokalpatriotiske følelser og livede op i deres sans for de landøkonomiske foreningers
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Store værdi, og i løbet afkort tid var livskimen til en ny forening lagt. En privat sammen
komst i Rønde den 9. oktober 1903 bragte kimen til hurtigt spiring.
Debatten var kraftig og stemningen god. Samværets deltagere gik i de følgende dage
i felten med ivrig og energisk agitation blandt egnens folk, og hvor man samtidig optog
underskrifter med tilsagn om medlemsskab. Resultatet blev, at 15 udsendige fra Rønde
og omliggende byer mødtes den 23. oktober 1903 for at tage bestemmelse om stiftelsen
af en ny landboforening med Rønde som udstillingsby.
De 15 repræsentanter var Hagen Berg, Søren Møller, Chr. Kirkegård, B. Møller, M. M.
Hemsen, Chr. M. Knudsen, J. Mortensen, Martin Laursen,J. Bruus Sørensen, S. Schmidt,
I. E. Hansen, Nicolai Sørensen, Th. Sørensen, N. P. Poulsen og Skøt. - Indtegningslisteme
blev fremlagt og det fremgår deraf, at der ville indmelde sig over 350 medlemmer med
ialt 650 kr. i medlemsbidrag. - Da dette langt oversteg statens betingelser for understøt
telse, vedtoges det at oprette foreningen og nedsætte forberedende udvalg til: 1. at ud
arbejde love og indvarsle generalforsamling til lovenes vedtagelse og valg af bestyrelse.
Hertil valgtes B. Møller, Følle Strandgård, Chr. M. Knudsen, Rønde, og sekretær Skøt,
Rønde. 2. at arbejde for tilslutning fra Mols, hvortil valgtes J. Mortensen og M. Laur
sen, Bjødstrup, Nie. Sørensen, Følle, og Chr. M. Knudsen, Rønde.

Den stiftende generalforsamling afholdtes på Rønde Kro den 6. november 1903. - B.
Møller bød forsamlingen velkommen, og efter hans forslag valgtes godsinspektør Engel
brekt Olsen, Kalø, til dirigent.
Efter nogen forhandling fik foreningen navnet Kalø-Knebelvig Landboforening. De ud
arbejdede udførlige love blev vedtaget.
Formålsparagraffen gik ud på, at foreningen skal virke til landbrugets fremme - i dets
enkelte grene med de midler, der til enhver tid står til rådighed, såsom forhandlinger,
dyrskuer, og udstillinger m.v.
Det forberedende udvalg havde desuden færdige forslag til valg af den samlede besty
relse, bestående af forretningsudvalg og kredsformænd. Ved skriftlig aftstemning valg
tes følgende forretningsudvalg:

Godsinspektør Engelbrekt Olsen, Kalø, som formand, sognefoged N. P. Sørensen, Tved,
som næstformand, lærer Thøger Jensen, Følle, som sekretær og gårdejer S. S. Schmidt,
Vrinners, som kasserer.
Kredsinddelingen vedtoges og kredsformænd valgtes som følger:
Rønde-Følle-Skrejrup Chr. M. Knudsen, Rønde, Thorsager-Fårup-Smouen Søren Møl
ler, Thorsager, Rostved-Korup-Bjødstrup Martin Laursen, Bjødstrup, Mørke og Hornslet
sogne forpagter Andersen, Balskov, Feldballe sogn Jens Sørensen, Kejlstrup, Agri sogn
Niels Ibsen, Agri, Egens-Grønfeldt Morten Nielsen, Egens, Rolsø sogn M. P. Nielsen,
Vrinners, Knebel sogn S. Schmidt, Knebel, Vistoft sogn Anders Hviid, Thorup, Helge
næs sogn Jens Laursen, Stødov. Foruden den her nævnte bestyrelse valgtes også straks
foreningens første planteavlsudvalg, bestående af følgende medlemmer: Proprietær B.
Møller, Følle Strandgård, proprietær S. Knudsen, Hvitvedgård, Gdr. R. Helbo, Dejret,
Gdr. M. P. Mikkelsen, Knebel, og gdr. N. Christiansen, Egens.
10

Efter valgene blev lovene underskrevet af foreningens her indvalgte første forretnings
udvalg. - Lovenes 25. og sidste paragraf bød, at nærværende love trådte i kraft samme dag.
Forretningsudvalget signerede under sentensen: således vedtaget på generalforsamlingen
på Rønde Kro den 6. november 1903.
Kalø-Knebelvig Landboforenings stiftelse var dermed en kendsgerning, og ledelsen trådte
straks i funktion med løsningen af foreningens opgaver.
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De første år
- og de første mænd
Af MARIUS MADSEN

I foreningens første leveår nåede medlemstallet hurtigt op på 500, og inden længe steg det
til 1000, og omkring dette tal befandt det sig i flere år. Fra starten var det vel nok hen
sigten, at alle dyrskuer skulle holdes i Rønde, men med en meget stærk tilslutning fra
Mols bestemtes det, at hvert tredie skue skulle holdes i Thorup.
Man søgte at skabe et godt sammenhold mellem folket på begge sider af Kaløvig. At
godsinspektør Engelbrekt Olsen blev den første formand, var sikkert et gode. Han repræ
senterede foreningen på en udmærket måde, og med sine forbindelser kunne han skaffe
den unge forening en anset plads ved siden af de ældre. Næstformanden, sognefoged N. P.
Sørensen, Tved, havde alle molboernes ubegrænsede tillid og var en udmærket repræ
sentant for Mols. Som planteavlsformand var B. Møller, Følle Strandgård,.meget ihærdig.
Hurtig indmeldte foreningen sig i Foreningen af jydske Landboforeninger og gik så el
lers igang med opgaverne. 15. januar 1904 holdtes første foredrag i Rønde med land
brugskandidat J. Herskind, som talte om kunstgødning. Og om hesteavl talte statskonsu
lent Jensen, København, 1. februar på Thorup Pakhus. 1. juni holdtes et fællesmøde med
Kaløvig Landboforening ved Følle Strandgård, hvor der var prøve med forskellige roerensnings redskaber og foredrag ved forstander Nyboe, Ødum. Ca. 100 deltagere med
damer holdt derefter måltid ved stranden fra de medbragte madkurve. B. Møller med fa
milie var venlige og gæstfrie værter.
Det første dyrskue holdtes i Rønde 5. juli 1904 med 1000 gæster på pladsen. Den før
ste planteavlsudstilling med havebrug, husflid og biavl blev holdt 8. september 1904 også
på Thorup Pakhus med stor tilslutning.
Der arrangeredes malkekursus, og 1906 blev der til glæde for husmødrene afholdt hus
holdnings kursus omkring i kredsene.
Spørgsmålet om en jernbane med en station fra Århus-Grenaa banen med en forbindel
se til Ebeltoft havde tidligere været fremme - 1906 var det den elektriske jernbane fra
Hornslet over Rønde til Knebel, der var på tapetet. Landboforeningen holdt en ekstra
generalforsamling i Rønde, hvor der blev givet oplysninger om sagen. Der var stærke
ønsker om at anlægge banen. Det blev som bekendt ikke til noget, hvilket alle i dag må
prise sig lykkelige for.
B. Møller fratrådte som formand for planteavlen 1908, og i hans sted valgtes M. P. Mik
kelsen i Knebel. Fra samme dato valgtes lærer Bjergård, Rønde, til sekretær i stedet for
lærer Thøger Jensen, Følle. Propr. J. Kløve, Følle, blev nu formand, og A. Andersen, Ju
elsminde, blev formand for planteavlsudvalget. Landboforeningen tog ikke direkte del i
forhandlingerne om egnens elektricitetsforsyning, men da den nye formand Kløve var
medlem af elektricitetsudvalget og hele egnen var stærkt interesseret i sagen resulterede
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dette i, at ingeniør Bjerre, Askov, 13. februar holdt et foredrag på Rønde Kro om et stærk
strømsværk. Og som bekendt blev el forsyningen fuldført i de kommende år.
Efter forslag fra B. Møller, Følle, fandt en sammenslutning sted i 1907 mellem Ebel
toft, Grenaa og Kalø-Knebelvig. Dette bevirkede, at man i fællesskab kunne ansætte en
konsulent for planteavlsarbejdet, og i 1912 besattes denne post af Arne Larsen-Ledet, Gre
naa.
Denne mand kom til at betyde enormt for den unge landboforenings medlemmer. Hans
indsats var meget betydelig, men i dag huskes han kun af få ældre. Som årene går, ud
skiftes flere, som var med fra starten, og ved 1 O-års jubilæet tog jægermester Olsen afsked
med foreningen. Det var ved en fest på Rønde Kro den 6. november 1913.
Adresseavisen var udkommet i et festnummer med billeder af det daværende forret
ningsudvalg.
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Et lille udpluk af
Landboforeningens
arbejde før og efter sit
50 års jubilæum
Af CHR.TOFTGAARD NIELSEN

Der skete en rivende udvikling efter 2. verdenskrig inden for dansk landbrug. Der var
mange ting, som forårsagede den udvikling, og Kalø-Knebelvig Landboforening søgte at
løse disse opgaver efter bedste evne. At det lykkedes skyldes vore dygtige konsulenter og
en bestyrelse, som ikke veg tilbage for at ansætte de konsulenter, der var behov for.
Det første og vel også det største der trængte sig på, var den kemiske bekæmpelse af
ukrudt og skadedyr i vore markafgrøder. Konsulent Nørgaard-Pedersen var drivkraften
i en effektiv etableret sprøjtevirksomhed. Allerede i sommeren 1947 blev der holdt et
møde i Rougsø Landboforening for at vise virkningen af hormonsprøjtning, og vor land
boforening var repræsenteret af Nørgaard-Pedersen og undertegnede.
Ved forelæggelse af det møde i vor landboforenings bestyrelse, blev det vedtaget at kø
be 2 hestetrukne sprøjter, heldigvis blev kun den ene leveret, det viste sig hurtigt, at vort
kuperede terræn ikke egnede sig til de hestetrukne sprøjter. Der blev så truffet aftale
med gartner Foged i Bjødstrup, som havde en jeep til sprøjtning i sit gartneri, om at sprøj
te for landboforeningen. Dette samarbejde fungerede godt og varede i 3 år, så kunne Fo
ged ikke overkomme det voksende arbejde, og landboforeningen købte selv en ny sprøjte
og en jeep, senere endnu en sprøjte og Land-Rover. Foråret 1958 købte landboforeningen
gartner Fogeds jeep og en sprøjte, så der rådedes over et perfekt sprøjteudstyr på 3 selv
kørende sprøjter.
Det har været til uvurderlig gavn for landboforeningens medlemmer og været en god
økonomisk støtte for vor landboforening, men skabte også øget arbejde til vore konsulenter,
der dog havde den glæde af arbejdet at se de gule kornblomster og tidsler forsvinde fra
deres arbejdsområde.
En anden opgave, som mere og mere trængte sig på, var regnskabsarbejdet, det havde
været en slags ekstra arbejde for konsulenterne, og denne fortjeneste var med til at lønne
dem. Arbejdet voksede, og der blev dannet et udvalg under landboforeningen. Økono
miudvalget - som udvalget kom til at hedde med Mumm som konsulent. Udvalget fik
mere og mere arbejde, eftersom regnskabspligten blev indført ved lov for alle landbrug
over en bestemt størrelse. Økonomiudvalget fik i 1958 en henvendelse fra Ebeltoft Land14

boforening om at få regnskab ført for sine medlemmer af Kalø-Knebelvig Landbofor
enings regnskabskontor. Arbejdet blev efterhånden så stort, at der måtte ansættes en ny
konsulent til hjælp for både Mumm og Jørgen Nielsen. I 1959 blev der lavet en arbejds
deling konsulenterne imellem, Mumm fik hele regnskabsarbejdet, Jørgen Nielsen og den
nye konsulent Poulsen det øvrige. Landboforeningen havde også mulighed for at bruge
konsulenter som var fælles for landboforeningerne i Randers Amt. Dette gjaldt da især
for konsulenterne indenfor kvægavl. Poulsen Pedersen, Axel Holm og siden Kjær Knud
sen, V. Laursen, Arne Thulstrup, der alle har eller er ansat af Randers Amts Fællesledelse.
Kvægavlsarbejde fik ved den kunstige sædoverførelse mulighed for en bedre sortering af
de gode tyre. Ved at afprøve dem på afkomstationerne inden for landboforeningen blev
stationen på Kalø et godt sted at hente viden, ikke alene ved sortering af afkommet efter
tyrene, men i ligeså høj grad at se kviernes fodring og malkning og pleje i hele taget.
Der er nok mange af landboforeningens medlemmer, som har lært noget ved de årlige
besøg. Inden for Randers Amt blev der også i de år oprettet to demonstrationsbrug for
landbrug. Det der blev mest kendt, var demonstrationsbruget hos Johs. Schmidt »Bon
deseje«, som blev besøgt af tusinder af interesserede landmænd. Disse demonstrations
brug blev oprettet på amerikansk foranledning og for amerikanske penge - Marchallån.
Indenfor byggevej ledning fik landboforeningen et samarbejde med det danske Hedesel
skab, der sammen med konsulent Jørgen Nielsen skulle være medlemmerne behjælpe
lig med tegning og overslag til nybygning og modernisering, men der blev ikke gjort me
gen brug af ordningen, og da man i fællesskab indenfor landboforeningen i Randers Amt
ville ansætte en bygningskonsulent gik vor landboforening med, og samarbejdet med
Hedeselskabet ophørte. Fællesskabet inden for amtet medførte at landboforeningerne og
Kalø Landboskole ansatte en maskinkonsulent - Duedal Petersen - med bopæl på lanboskolen. Den nære tilknytning til maskinkonsulenten med bopæl i vor landboforening
var nok medvirkende til, at Jydske Landboforeningers maskinudvalg henlagde sin første
afprøvning af traktorernes effektivitet og mangler hertil, og at afprøvning af forskellige typer
roe-enkomssåmaskiner ligeledes blev afprøvet her i landboforeningen. Da Duedal Pedersen
blev helansat på landboskolen, antoges maskinkonsulent Højgård Rasmussen som hans
afløser med bopæl i Allingåbro.
Inden for fjerkræ var ansat fælleskonsulent Sigvard Pedersen. På foranledning af vor
landboforening blev der i 1959 ansat to fælleskonsulenter til hjælp ved ejendomshandel,
forpagtning, kontraktoprettelse og prioritering. Man antog praktiske landmænd som
ejendomskonsulenter, gdr. Magnus Pedersen, Raistrup, for den nordlige del af Randers
Amt og gdr. Johs. Jørgensen, Karpenhøj, for den del af amtet syd for Randers Fjord.
Inden for landboforeningsarbejdet fik vi et snævrere samarbejde med Husmandsfore
ningen på Mols, vi knyttede den betingelse til dette nære samarbejde, at Rønde - Thor
sager Husmandsforening skulle flyttes fra Kalø Vig Husmandsforening til Molsforenin
gen, og det skete så. Foreningen kom til at hedde Mols-Rønde Husmandsforening.
Samarbejdet blev mest om dyrskue, 4H arbejdet, møder og udflugter. Kalø-Knebelvig
forandrede på den tid sine vedtægter således, at i stedet for generalforsamling om efter
året skulle der holdes foredrag, et fagligt og et kulturelt, og at den ordinære generalfor-
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samling skulle holdes omkring 1. marts, og at formanden skulle vælges for 3 år, så det
skiftevis kunne blive Rønde og Mols. Samarbejdet mellem husmandsforeningen og land
boforeningen har fungeret godt uden problemer, og det er mit håb, at de to foreninger
kunne blive så glade for samarbejdet, at man fandt frem til, at to foreninger var unød
vendige, det var bedre med een, det er hidtil ikke lykkedes, og hvorfor? Måske politik i
i toppen af vor landboforening?
En landboforening eller landmandsforening ville have mange fordele, ingen forskel
lige offentlige meninger, langt mere slagkraft overfor folketinget og andre instanser,
som der skal forhandles med, vi kan blot se på LO.
Inden for ungdomsarbejdet var det særlig landboforeningens skole, som var særlig aktiv
med fuldt hus, nogle år så mange elever, at de måtte deles i to hold. Lærerkræfterne var
landboforeningens konsulenter.
Der blev indenfor landboforeningen truffet aftale med alle Sparekasserne på Mols Helgenæs - Rønde om en særlig ordning for unge sparere om låneordning, således at de
kunne låne lige så stort et beløb, som de havde sparet op, til højst
over rente over 6
mdrs. indlånsrente.
Endvidere havde landboforeningen også samarbejde med husholdningsforeningen inden
for foreningen.
Det var en glæde at være med i arbejdet i alle de år, en glæde at arbejde sammen med
de forskellige konsulenter, det gælder Nørgård Pedersen, Mumm, Belling og Jørgen Niel
sen.
Ligeledes var samarbejdet inden for bestyrelsen, forretningsudvalg og øvrige udvalg helt
fortræffeligt, men selvfølgelig ikke uden diskussioner, ellers havde der jo ikke været no
gen mening i det.
Mange fortræffelige mennesker har jeg truffet indenfor landboforeningens arbejde. Tak!

Fra venstre ses Chr. Toftgaard Nielsen, Viggo Laursen, Jørgen Nielsen, Anton Anthonsen.
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Aldrig at stilles
- altid på vej!
af JOHS. JØRGENSEN
I anledning af Landboforeningens 75 års jubilæum har man bedt mig om et lille skrift
ligt indlæg. - Jeg efterkommer gerne opfordringen. Landboforeningen har altid for mig,
som sikkert for de fleste landmænd, været en organisation man har ubetinget behov for,
dels som talerør for medlemmernes faglige interesse, og dels foreningens rådgivende virk
somhed gennem konsulenter for planteavl, husdyrbrug, regnskabsføring og meget andet.
Udover disse primære opgaver, der er Landboforeningens hovedformål, har vi landmænd
som andre erhversgrupper, også brug for og nytte af at mødes som kolleger med fælles
interesser. Som faglig dygtighed kan smitte over markskel, kan der hentes inspiration,
når landmænd mødes i egen organisationer og drøfter de problemer, der nu engang hø
rer landbruget til.
Når man med blyanten i hånden sidder og tænker tilbage i tiden og prøver at fæstne
disse tanker på papiret, er den umiddelbare fornemmelse taknemmelighed over at have
fået lov at deltage i så mange opgaver indenfor Landboforeningen som tilfældet har væ
ret for mit vedkommende. Helt tilbage til 1930’erne har foreningen været dygtigt ledet
(vel også før, men det kender jeg ikke). Min deltagelse i foreningsarbejdet er gået over ung
domsudvalg, regnskabsudv., husdyrbrugsudv., forretningsudv., kasserer, formand og i
en periode i bestyrelsen for Foreningen af Jydske Landboforeninger.
Når jeg nævner, at foreningen har været dygtigt ledet gennem årene, skyldes det ikke
kun enkeltpersoner, men en særdeles positiv indstilling fra de til enhver tid siddende be
styrelser og udvalg. Det har været en styrke for foreningen, at der gennem årene er fore
taget gode investeringer. Den hvide Villa, køretøjer og materiel til sprøjtning, ejendom
men i Vrinners og regnskabskontorets bygning. Disse investeringer har medvirket til sta
bilisering af foreningens økonomi, og dermed også medvirket til, at der har været mulig
hed for ansættelse af konsulenter som rådgivere for medlemmerne. Gennem årene er kon
sulenternes opgaver ændret meget. Det er landmændenes også. Som vi kendte den almin
delige bondegård med et par medhjælpere til driften, og en ung pige indendørs, er det
ikke let at drage nogen parallel til nutidig driftsform på en almindelig gård, hvor ejeren
nu selv må udføre alt arbejde. Lykkelig må den være, der har en kone, der vil tage et nap
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med. Det er ikke blevet mindre interessant at drive landbrug, men mere krævende med
hensyn til faglig kunnen.
Den generation af unge landmænd, der har købt ejendom i de senere år, og de der står
overfor at etablere sig som selvstændig, kommer bestemt ikke sovende til konsolidering
og fremgang. Jobbet kræver stor dygtighed og flid, egenskaber, der ikke er sjældne blandt
unge landmænd. Også fremover vil Landboforeningerne have sin store opgave i at støtte
og inspirere fremtidens landmænd i den indsats der ydes - af interesse og nødvendighed for
den enkelte landmand, og som ubetinget kommer hele det danske samfund til gode.
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Dansk landbrug
og EF
Af JENS HVEJSEL

At skrive et kort indlæg fra min tid som formand for Kalø-Knebelvig Landboforening
(1967-73) skulle jo synes at være meget let, men når man skal til at sortere, hvad der kan
have interesse for eftertiden, bliver det straks sværere. Ligeledes er det svært at skelne
begivenhederne fra årene før, hvor jeg var formand for Husdyrbrugsudvalget (1960-66)
og så de senere begivenheder, men ved at støtte mig til forhandlingsprotokollen og mine
egne beretninger, tror jeg nok, det meste er på plads. Som en kuriositet kan jeg nævne,
at jeg som kredsformand i 1938 var med til at godkende købet af den hvide villa for ca.
25.000 kr. og at sælge den igen midt i tresserne for 202.000 kr. til bogtrykker Åge Sø
rensen, det siger jo lidt om udviklingen i de sidste 30-40 år.
Danmark var jo i hele tresserne sat i venteposition til Fællesmarkedet, og da den øvrige
befolkning samt regeringen havde fået den indstilling, at landbruget nærmest var et nød
vendigt onde, måtte vi jo nøjes med de støtteordninger, som vi i landbruget kunne for
handle os til, samtidig med, at vi forsøgte at værge os for den byge af love og indgreb,
som regeringen væltede ud over landet, det kan jo nok undre, når vi ved, hvilken betyd
ning landbruget har for landets valutaindtjening, og at landbruget i 1940-1951 uden at
kny afleverede brødkorn til befolkningen for 28-29 kr. pr. tønde og foderkorn til 25 kr.,
skønt udnyttelsesprisen var 60-70 kr.
Jeg indledte min beretning 3. marts 1969 således: 1968 blev et år med en lang række
usædvanlige begivenheder. Vi fik den største avl, der nogen sinde har stået på danske
marker (68 mil. hkg). Vi fik for første gang i 80 år et kornoverskud. Vi fik den 21. febr.
en lov, der ikke giver tilladelse til oprettelse af nye statshusmandsbrug, kun sammenlæg
ning af bestående brug tillades.
Vi fik, efter 10 års socialistisk styre en borgerlig regering, og vi fik en af de laveste for
rentningsprocenter i landbruget siden 1931, bl.a. som følge af den dårlige høst i 1967.
I 1973 sluttede jeg min beretning således: Vi kan jo lige så godt se det fra den humoris
tiske side, den borgerlige regerings vidunderlige skat ved kilden, har givet os selvangi
velse, forskudsskema, efterregulering, momsindberetning, indberetning for skat til med
hjælpere, ATP, sygelønsordning m.m., så hvorfor ikke lade Anker Jørgensen få sin ØD.
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Vi fik i det hele taget et væld aflove sidst i 60’erne med henblik på vor indtræden i EF.
Jordlovene, som blev stemt ned i 1963, blev igen fremsat i 1968 og vedtaget trods pro
tester fra landbruget, ligeledes »miljølovene«, »Land og Byzonelovene« protesterede vi
imod fra vores landboforening igennem de Samvirkende jydske Landboforeninger uden re
sultat.
Derimod rejste vores landboforening på delegeretmødet i Århus en protest mod, at skat
temyndigheder brugte momsregnskabet som grundlag for udregning af den skatteplig
tige indkomst og fik medhold.
Alle disse forhold greb selvsagt stærkt ind i landbrugets dispositioner og gav, sammen
med udvidet regnskabspligt, mere arbejde på regnskabskontoret, så allerede 4 år efter
byggeriet af samme, blev en udvidelse nødvendig. Vi byggede kontor, køkken og arkiv
plads på loftet og samtidig skilte vi regnskabsafdelingen ud fra landboforeningen, såle
des at den fik selvstændigt regnskab. Vi ansatte på amtsplan en bygningskonsulent (Overgaard), da vi regnede med, at der blev brug for og råd til en stor byggeaktivitet i land
bruget, inden vi gik ind i EF. Vi fik vore vedtægter og love ført ajour. Ligeledes nedsat
tes et udvalg, så vi sammen med kredsforeningen fik startet en del af de første husbondaf
løsninger.

Der lyttes opmærksomt ved et
fagligt møde.

Men det største arbejde gav dog agitation og møder for Danmarks indtræden i Fælles
markedet.
For at give et billede af, hvorfor vi specielt i landbruget ønskede Danmark med i EF,
vil jeg gå lidt tilbage i tiden. På baggrund af 2 krige i dette århundrede, var vi mange der
hilste forsvarsaftaleme i 1949-50 mellem en række lande velkommen (NATO),først og
fremmest for at Tyskland ikke igen skulle sætte Europa i brand. (At de så er på vej til at
dominere på anden måde, skal jeg senere vende tilbage til).
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I mange henseender blev tiden efter anden verdenskrig ligesom i 1914-18, med for
holdsvis hurtig stigning i produktionen, med lavere priser til følge, importrestriktioner,
kvoteringer og toldbeskyttelse i langt videre omfang end tidligere.
Danmark fik ganske vist langtidsaftaler med England om smør og bacon og med Tysk
land om slagtekvæg og kød, men det forhindrede jo ikke, at der i visse perioder kom stær
ke prisfald, og da driftsudgifterne blev ved at stige måtte der, trods adskillige lovforan
staltninger til imødegåelse heraf, med direkte og indirekte støtte påny noteres forrentnings
procenter på omkring 0.
Særlig stærkt fik det danske landbrug det at føle, da de seks vesteuropæiske lande, Vest
tyskland, Holland, Belgien, Luxenborg, Frankrig og Italien, dannede den økonomiske
sammenslutning under navnet Fællesmarkedet, med fælles prisdannelse og beskyttelse
udadtil i form af told og andre importafgifter.
Disse store afgifter på kvæg, æg, smør og ost, som Danmark i forvejen skulle erlægge
på de varer, man efter gammel tradition solgte betydelige mængder af til Tyskland, blev
endnu større, idet de på dette tidspunkt beregnedes efter Fællesmarkedets takster. Og selv
om vi fik lempelser for visse ostesorter og såkaldte forarbejdningskøer, så betød det ikke
meget i den store sammenhæng, og det forhold at vi stod udenfor, kostede dansk land
brug uhyre summer igennem årene, men var formentlig medvirkende til, at de forskellige land
brugsordninger der gennemførtes, afbødede de allerværste virkninger af Fællesmarkedets
restriktioner.

Fra den første dag i 1961, da landbrugsordningerne under EF trådte i kraft, stod det klart
for landbrugsorganisationerne, at Danmark burde søge optagelse i EF, såsnart som muligt,
og da ikke mindst for foreningen af Jydske Landboforeningers formand A. Andersen, og
han satte meget ind på, at det blev hele Danmarks indstilling.
I 1961 indgav Danmark da også sammen med England og den Irske Fristat, og senere
Norge, ansøgning om optagelse i Fællesmarkedet, men i første omgang af forhandlinger
ne derom i 1963, strandede optagelserne på modstand fra fransk side, måske ikke så me
get med henblik på Danmark som over for England, men med samme resultat, og der
skulle gå 8 år før optagelsen accepteres pr. 1. februar 1973.
Fra landboforeningerne har der ikke hersket tvivl om, at hvis England blev medlem,
så kunne Danmark ikke stå udenfor, uden at det ville få uoverskuelige økonomiske føl
ger, idet vi i så fald ikke kunne opretholde vor eksport af bacon og smør til dette land.
I hvert fald ville vi blive undergivet EF’s told og afgiftsbestemmelser.
Den 2. oktober 1972 gav det danske folk ved en afstemning et overbevisende flertal for
tilslutning til EF, således at medlemsskabet var en realitet 1. februar 1973, dog med visse
overgangsordninger.

Som et modstykke til fællesmarkedet dannedes i sin tid et såkaldt europæisk frihandels
område (EFTA) med de 3 skandinaviske lande - England - Schweiz - Østrig og Portugal
som medlemmer, og det gav visse lettelser i samhandelen, for englandsexportens vedkom
mende toldfrihed for både bacon og smør. Kontingenteringsbestemmelserne vedrørende
begge disse produkter har dog til tider virket stik modsat.
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Nu har vi så været medlem af EF i 5 år, og selv om vi vel må sige, at forståelsen for land
bruget er bedre end i 60’erne, så har hele udviklingen været imod hvad vi i gammeldags
forstand forstod ved frihed og initiativ, og alene det, at vi først kom i EF 8 år efter de 6,
har jo i sig selv givet et handicap i form af tabte markeder o.l. foruden et nedslidt produktionsapparat.Jegkan således nævne, at Holland, som jo er det land vi bedst kan sam
menligne os med, i de sidste 16 år har øget sin smørexport med 387%, medens den dan
ske i samme tidsrum er faldet med 22%.
Men der er mange faktorer, som gør, at vi sakker agter ud, f.eks. jordskatterne - kapi
talvindingsskat, der jo næsten har stoppet generationsskiftet, og nu sidst beskatning af
besætningsudvidelse, et meget højt lønniveau og en rekordhøj rente, foruden låneloft
og meget andet, forhindrer jo den naturlige udvikling og produktionsudvidelse, som er
så nødvendig for den slunkne valutakasse. Alligevel må man jo beundre mange af de dyg
tige unge, som med en mægtig personlig indsats, årets 365 dage, frembringer så stor en
produktion som tilfældet er, og en ting er sikkert, EF’s 250 mill, mennesker skal have
mad hver dag og med den styring, der trods alle brist er i så stort et apparat som EF’s
landbrugsplanlægning, tror jeg der stadig bliver plads for et vågent og dygtigt landbrug.
At give sig til at udrede hvordan EF virker på det valutariske område vil føre for vidt i
en sådan artikel, selv om det er det, der har største betydning for Danmark, idet vi gen
nem vor landbrugsexport får flere penge til landet, end vi skal yde til den fælles valuta
kasse.
Når det er så vanskeligt kort at redegøre for økonomien i fællesskabet, hænger det sam
men med de forskellige landes valutakurser, som jo ikke er ens og derfor skal omregnes
i regningsenheder (R.E.), det er de enkelte landes kurser, omregnet i forhold til dollar,
foruden noget, som kaldes grønne valutaer.
Derimod er det lettere at klarlægge den historiske baggrund for EF og dens opbygning.
Allerede efter første verdenskrig dannede en række lande »ikke angrebspagter« og visse
toldlettelser, indtil Hitler blæste alle aftaler en lang march for at skabe Tyskland »Lebens
raum« og gøre sig selv til leder af hele Vesteuropa. Vi ved hvordan det gik, og ved De For
enede Stater’s hjælp fik vi ret hurtigt oprettet det samme Europa som før krigen, men
allerede i 1952 dannedes det europæiske Kul- og Stålfællesskab (E.K.S.F.) ög sidst i halv
tredserne det europæiske fællesskab (E.Ø.F.) og lidt senere det europæiske atomenergi
fællesskab »Eurotom«. Så var grundlaget for EF lagt, og dette blev opbygget med et mini
sterråd på 9 medlemmer, 1 for hvert land, derunder en europakommission på 13 med
lemmer og endelig europaparlamentet på 198 medlemmer, der ved indførelse af direkte
valg i medlemslandene vil blive udvidet til 410 pladser, hvoraf Danmark får 16 pladser.
Desuden en europadomstol på 9 dommere og 4 generaladvokater til at dømme i stridig
heder landene imellem.
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Landboforeningens
opgaver i dag!
af FOLMER HØGH

Vejledning og rådgivning i så vel teoretiske som praktiske spørgsmål er som nævnt fort
sat hovedopgaver i foreningens virke. I sammenligning med tidligere er der imidlertid
blevet mange flere ting af speciel karakter, der skal rådgives i.
Planteavlsarbejdet, som fra begyndelsen var det primære, har stadigvæk en meget vigtig
plads i vejledningsarbejdet. Den stærke strukturændring i landbruget har betydet en
stærk ændring i markbrugets almindelige karakter, vel egentlig i retning af en forenk
ling, men dette har ikke på nogen måde gjort de dyrknihgsmæssige problemer mindre,
tværtimod. Planteavls vej ledningen varetages af Jørgen Nielsen, som har været ansat her
i landboforeningen siden 1952.
Regnskabsføring var ikke nogen særlig påagtet opgave ved foreningens stiftelse. Først
en halv snes år senere blev det som en svag begyndelse inddraget i foreningens arbejde
og udviklede sig kun langsomt gennem den følgende snes år. Så langt som til sidst i 1950eme blev regnskabsarbejdet næsten endnu kun betragtet som en bibeskæftigelse for planteavlskonsulenteme. Men gennem de sidste tyve år har dette arbejde nærmest udviklet
sig eksplosionsagtigt. Og denne udvikling synes at fortsætte. Både de skattemæssige krav
og de almindelige økonomiske og statistiske vejledningsformål kræver nærmest utrolige
mængder af oplysninger, der skal tilvejebringes og indberettes. Som noget nyt er dertil
kommet vejledning og assistance ved ejendomshandeler, og som et krav fra EF erhversvejledning for de, der ønsker at gå over til andet erhverv. Arbejdet styres af Poul Mumm,
som har været ansat her i foreningen siden 1949, og med Christian Hansen som nær
meste medarbejder. Til hjælp har de en mellemtekniker og seks kontormedhjælpere.
Husdyrbrugsarbejdet spillede en meget stor rolle allerede fra begyndelsen, hvilket jo
tydeligt fremgår af, at det var divergenser vedrørende dyrskuemes placering, der gav det
endelige stød til foreningens stiftelse. Foreningen har da også gennem hele sin levetid
haft konsulentvejledning på husdyrbrugsområdet til rådighed for medlemmerne, ganske
vist aldrig for denne forening alene, men i fællesskab med andre landøkonomiske for
eninger, samt kvægavls- og kontrolforeninger gennem disses fællesledelse. I det væsent
ligste foregik dette fælles arbejde inden for det gamle Randers amt. Den ændrede land23

brugsstruktur og stigende krav til special vej ledning har i de seneste år medført en omorga
nisering af hele husdyrbrugsvejledningen, således at fællesskabet stort set nu dækker
hele Århus amt.
Landboforeningerne og husmandsforeningerne samt kvægavls- og kontrolforeningerne
er sammen om et fælles kvægavlsarbejde under navnet »Fællesudvalget for Kvæg i Århus
Amt«. Inden for svinesektoren er der etableret et tilsvarende fællesskab under navnet
»Fællesudvalget for Svineavl og -produktion i Århus Amt«. Disse fællesskaber har ansat
konsulenter rundt i området, således at der er en rationel geografisk dækning med vej
ledning i avl, kontrol og fodring, som således står til rådighed for alle landmænd i amtet.
Konsulentvejledning vedrørende maskiner og bygninger hører til de nyere aktiviteter.
Dog er det næsten tyve år siden, foreningen i samarbejde med flere foreninger i Randers
amt ansatte en maskinkonsulent, og snart en halv snes år siden, der på tilsvarende måde
blev ansat en bygningskonsulent. Også dette fællesskab er blevet udvidet til at dække fle
re foreninger i Århus amt, omend ikke alle er med i det samme fællesskab. Både for maskinkonsulenten og bygningskonsulenten har behovet gennem årene vist sig at være stort.
Og det er stadig de oprindeligt ansatte konsulenter, der fungerer her i vor forening.
Foruden den foran omtalte lokale konsulentvirksomhed er der på landsplan ansat spe
cialkonsulenter af næsten enhver art, som mere eller mindre direkte eller indirekte står
til rådighed for foreningens medlemmer. I denne forbindelse kan der være særlig grund
til at gøre opmærksom på tilstedeværelse af konsulenter i landboretlige spørgsmål. Vort
stærkt industrialiserede og stedse mere byprægede samfund har ændret meget på de land
lige områder og skabt mange problemer for landbruget. Den nylig vedtagne miljølov sy
nes endog i mange tilfælde at ville forhindre landmænd i at fortsætte udøvelsen af deres
erhverv. Forbruget af god landbrugsjord til andet formål, ekspropriationssager, frednings
sager og erstatningsspørgsmål er problemer, der griber stærkt om sig under nutidens ud
vikling. Der er således ofte behov for konsulenthjælp i sådanne problemer. Foreningerne
inden for Århus amt har iøvrigt nedsat et udvalg til at varetage landbrugets interesser i
sådanne spørgsmål.

Fra tidlig tid har foreningen haft et ungdomsudvalg til støtte for dygtiggørelsen af de
unge inden for landbruget. Der har førhen været stærk aktivitet på dette område. Gen
nem mange år drev foreningen sin egen ungdomsskole i Rønde. I nogle år blev der sam
men med husmandsforeningerne gennemført et ret omfattende 4-H arbejde. En ungdoms
afdeling bestod i nogle år som en selvstændig forening. Gennem de senere år har aktivite
ten været mindre som følge af det stærkt formindskede antal unge i landbruget. Ungdoms
udvalget er i dag underlagt økonomiudvalget. Der er dog fortsat en betydelig aktivitet.
F.eks. er det hidtil lykkedes hvert eneste år at gennemføre et heldagspløj es tævne med
god tilslutning. Og med støtte af Kalø Landboskole er der gennem årene gennemført ad
skillige kursus såsom svejsekursus og kursus i botanik og plantekendskab m.v. Forenin
gen yder et tilskud til opretholdelse af en konsulentstilling ved Århus Amts Landboung
dom, hvormed der således også er en del kontakt vedr. ungdomsarbejdet.
Kalø-Knebelvig Landboforening har altid haft et godt forhold til Mols-Rønde Kreds
forening. Der har været gammel tradition for at gennemføre de største arrangementer i
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fællesskab. Særligt fast lå samarbejdet om et årligt såkaldt efterårsmøde med henholds
vis et fagligt og et folkeligt foredrag. For en halv snes år siden enedes begge foreninger
om at arrangere samtlige faglige møder, markvandringer og udflugter og kursus i fælles
skab. Dette har været gennemført i alle årene siden, og efter alt at dømme til alles tilfreds
hed. I 1973 stod Kredsforeningen uden planteavlskonsulent, og der blev etableret aftale
om, at Jørgen Nielsen også skulle stå til rådighed som Kredsforeningens planteavlskon
sulent, og denne ordning gælder fortsat.
Kalø Landboskoles beliggenhed inden for foreningens område har ganske naturligt på
adskillige måder været en støtte for landboforeningens arbejde gennem årene. Egnens
landmænd har haft let adgang til mange af skolens egne aktiviteter. Med sine lokaler og
sine faglige kræfter og med sin imødekommenhed har skolen i vid udstrækning bistået
landboforeningen i at gennemføre sine aktiviteter. Kursus for unge landmænd er nævnt
foran. Gennem årene har der imidlertid også været arrangeret adskillige møder eller kur
sus for bosiddende landmænd. Denne aktivitet har iøvrigt været særlig livlig i de seneste
år, hvor der under benævnelsen efteruddannelse er gennemført adskillige kursus over
forskellige emner, f.eks. økonomisk kvæghold, økonomisk svinehold, husdyrsygdomme,
jordens behandling, gødskning, byggekursus for selvbyggere og svejsning m.m. Vi håber,
at et sådant samarbejde må fortsætte.

Fremtiden
Vil man bevare et effektivt dansk landbrug fremover, er det vigtigt at finde løsninger, der
giver ungdommen troen på, at der er en fremtid i landbruget. Det må være sådan, at den
unge landmand, der etablerer sig i dag, kan tro på, at der også efter det kommende år
hundredskifte skal være selvstændige landmænd.
Hvordan forholdene vil udvikle sig i de kommende 25 år, er et vanskeligt spørgsmål at
besvare i dag. Men man kan naturligvis prøve at gøre sig sine tanker derom.
Der ligger en ny landbrugslov på folketingets bord. At den vil blive mere restriktiv end
den gamle må vist betragtes som givet. Helt givet er det imidlertid også, at der vil være
behov for fødevarer både omkring år 2000 og derefter. Man kan så filosofere over, hvor
dan de skal frembringes, om det skal ske i industrianlæg med planteprodukter som rå
stof, eller det skal ske på husmandsbrug, der oprettes, når menneskene igen forlader by
erne. Vi kan ikke vide det, men må regne med, at alt ligger inden for mulighedens grænse.
Indtil fremtiden tegner sig mere tydeligt, er vi nødt til at arbejde på grundlag af de for
hold, der er gældende i dag. Konkurrencen på fødevaremarkedet er meget hård, og hvis
dansk landbrug skal klare sig, skal vi være dygtige og forstå at udnytte alle resourcer
helt ud. Vor forædlings- og forarbejdningsvirksomheder skal være i stand til at opfylde
de krav til både kvalitet og mængder, som forbrugerne stiller, hvor danske landbrugsva
rer afsættes.
En forudsætning for, at danske landmænd fremover skal kunne producere fødevarer
til rimelige priser på hjemmemarkedet og desuden skaffe stigende valutaindtægter, må
være, at landmændene får frihed til at udnytte mulighederne. Dette opnåes givetvis bedst
ved at undlade at sætte meget faste grænser for den enkeltes aktivitet og ved at begræn
se de byrder, som samfundet lægger på landbruget.
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Her ved landboforeningens 75 års stiftelsesdag kan vi, der nu står i arbejdet, ikke undgå
at lade tankerne gå tilbage, så langt som det nu er os muligt. Desuden må vi prøve at vur
dere vor nuværende situation og fortsat søge at finde farbare veje for erhvervet fremover.
Til trods for den enorme udvikling og ændring, som landbrugserhvervet og dermed og
så landboforeningens arbejde har undergået, er foreningens opgaver endnu som ved stif
telsen at stille konsulentvejledning til rådighed overalt, hvor der er brug for det, og være
med til at skabe fornyet viden gennem forsøgsarbejdet og sprede oplysning om denne viden
og om praktiske erfaringer fra sted til sted.
Da gennemsnitsalderen på de nuværende landmænd er ca. 54 år, har de fleste selv
sagt gennemgået den stærke omstillingsproces fra den gamle alsidige driftsform til den
nutidige stærke specialdrift. En følge deraf er, at der nu mere end nogen sinde er brug for
special vej ledning.
Eksempelvis kan man blot tænke på det store arbejde, der tidligere lå i at få passet og
malket 10 til 20 køer, og så nu hvor mange landmænd selv både passer 40 til 50 køer
plus opdræt og driver 80 til 100 tdr. land jord. Og sådan har udviklingen jo været i samt
lige grene af landbruget.
Karlekamrene er blevet tomme, og som følge deraf blev hestestaldene også tømt. I ste
det har mekaniseringen udviklet sig i en grad, som ingen troede var muligt. Det var imid
lertid alt for mange unge mennesker, der blev draget bort fra landbruget af de højere af
lønningsmuligheder i andre erhverv. Vi er nede på et utåeligt minimum af medhjælpere
i landbruget, med det resultat at arbejdsbelastningen for erhvervets udøvere er urimelig
stor. Mange ville gerne have lidt hjælp, men der er ikke økonomisk mulighed derfor. Og
samtidig synes samfundet iøvrigt at være ved at kvæle sig selv i arbejdsløn og arbejds
løshed.
Alt dette til trods har landbrugsproduktionen været stigende år for år, og det må håbes,
at dette også vil være tilfældet i den kommende tid, for det er simpelthen nødvendigt, for
at det hele kan gå. Men det er ikke let at se, hvorledes det skal kunne lade sig gøre. Sti
gende alder og stigende arbejdsbyrder sammen med manglende mulighed for at få med
hjælp foranlediger fortsat mange landmænd til at lægge driften om til en enklere og ned
sat produktion.
Den stærke inflation og det høje renteniveau og en urimelig skattepolitik vedrørende
ejendomsoverdragelser virker ydermere stærkt hæmmende på generationsskiftet i land
bruget.
Vi må imidlertid håbe, at det gamle ord »tidens krav skal løses af tidens børn« fortsat
vil finde sin gyldighed. Det ser i alt fald ud til, at de unge, der går i gang med landbruget
i dag, omend der er for få af dem, er i besiddelse af både den fornødne optimisme og dyg
tighed og præsterer så stor en arbejdsindsats, at de kan klare hvad, man næsten skulle
synes er umuligt. De synes at give en ny bekræftelse på Jeppe Aakjærs ord: »Da står en
ny tids bonde på sin toft«.
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Fortid - nutid
og fremtid!
Af MARIUS MADSEN
Når en god ven fylder 75, er det vel almindeligt dette fejres, og da nu vor landboforening
runder dette åremål, har forretningsudvalget bl.a. ønsket at markere det med et festskrift,
hvor der ses tilbage på bøndernes liv og virke.
Vi hører i vor tid en del om demokrati på arbejdspladsen, og borgerforeninger og be
boerforeninger skyder frem alle vegne, - dette sker ene og alene for at bevare i det mind
ste en smule af de små landsbyer fra udslettelse. Noget sådant kendtes, omend under lidt
andre former, for mange år siden.

I hver landsby valgte bønderne en oldermand, som skulle virke et år ad gangen, og by
ens mænd mødte til bystævne, når han blæste i hornet. Stævnepladsen var en rundkreds
med sten, hvor bymændene kunne sidde og diskutere problemerne. - På den tid lå alle
gårde og huse samlet i landsbyen, og markerne blev betragtet som en helhed, selvom hver
gård nok havde sin jord. Denne var inddelt i vange eller åse, og deres antal eller størrelse
rettede sig noget efter bonitet o. lign.
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Det gav nok en vis retfærdig fordeling, men meget upraktisk, idet visse gårde kunne ha
ve jorden spredt indtil 100 steder. På bystævne tog man beslutning om pløjning, harv
ning, høst og andre arbejder der af praktiske grunde måtte udføres på samme tid. - En
særlig vigtig beslutning, var fastsættelsen af den dag, hvor man opgav ævret, nemlig den
dag da kreaturerne måtte gå over alle markerne efter høst.

Oldermanden skulle også påtale, om nogen var forsømmelig med vedligeholdelse af
hegn og veje, og de formastelige idømtes bøder, som han også skulle opkræve.
For ikke at have for megen diskussion om bødernes anvendelse, brugtes de mest til øl
og brændevin. Oprindeligt var bønder frie og selvejere, men gik efterhånden over til at
være fæstere under en herregård. Egentlig blev de ikke tvunget dertil, men for at det kun
ne betale sig. For ved at blive fæstere, slap bonden for at betale de fleste skatter. - Vel
skulle han i stedet betale en afgift - landgilde -, men dels var den mindre end skatterne,
dels var den ens år efter år. Dernæst kunne han regne med som fæster at få en vis hjælp
fra herremanden i dårlige tider. Det var en øget tryghed han skaffede sig ved at kvitte
noget af selvstændigheden. Ofte kunne det dog være svært at skaffe dette landgilde, og
derfor blev det mere og mere almindeligt at betale i form af arbejde - hoveri - for herre
manden. Men dette førte nok bønderne ind i en ond cirkel, - for jo mere de skulle arbejde
ude, - desto ringere fik de deres bedrift passet. - Der er fortalt meget om onde herremænd
og ridefogeder, men i de fleste tilfælde var disse såmænd forstående nok, - for fæstebøn
dernes dårlige kår kunne jo gå ud over dem. - Her som ofte før har man heftet sig me
re ved dårlige eksempler end ved gode! Huske skal vi nok også, at bønderne vel ikke al
tid selv var så gode som de burde være.
Det danske landskab havde i disse år et helt andet udseende, for uden om enhver lands
bys dyrkede arealer lå store områder hen med græs og lyng. Overdrevet kaldtes det, og
var fyldt med mosehuller og krat. Det benyttedes til vedvarende græsning for alle lands
bygårdenes kreaturer, der gik frit omkring, dog oftest under opsyn af byhyrden. Selv med
et sådant areal til græsning var koantallet lille, her skal vi huske, at ukrudt var den mest
fremherskende plante og ikke gav megen næring. Og med i billedet skal jo også, at man
havde en del heste for at dyrke jorden. Dette med de få køer var på sin vis ved at være et
gode, for kvægpest kunne rase i helt katastrofalt omfang, og selv om alle husråd brugtes,
stod bønderne magtesløse, og mange gange var kun enkelte dyr tilbage, når sygdommen
var ovre.
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Stavnsbåndets ophævelse blev vel for danske bønder en skelsættende begivenhed, og
mange reformer gennemførtes. En af de vigtigste var jordens udskiftning, hvorved hver
bonde kunne få sin jord samlet, og således ikke længere være afhængig af landsbyens
øvrige beboere. Dette ændrede totalt det danske landskab, veje og hegn forandredes, og
da mange gårde flyttedes ud på marken, og en lidt anden byggemåde benyttedes, er det
klart, at det har været en temmelig radikal ændring. Mange ville dog nødig flytte fra by
ens tryghed, og frygtede at blive isolerede. Derfor måtte problemerne til tider løses ved
lodtrækning, eller et kompromis, hvor den såkaldte stjerneudskiftning benyttedes. Det
var vel ikke den helt rigtige løsning, nok var jorden samlet, men det meste lå længst bor
te, men - og dette har nok været væsentlig, - gårdene kunne blive inde i byen.

Udskiftningskort over Følle.
Følle By udskiftedes i året 1782 af kgl. Landinspektør O. Munch. Beboerne af byens 14 gårde var på det
te tidspunkt: 1) Niels Stær, 2) Jens Rønne, 3) Rasmus Bruus, 4) Søren Graver, 5) Jørgen Thyekjær, 6) Pe
ter Bang, 7) Jacob Rasmussen, 8) Anders Bentsen, 9) Niels Jørgensen, 10) Jørgen Bøtker, 11) Jens Ander
sen, 12) Niels Andersen, 13)Rasmus Jacobsen, 14) Peder Andersen. Adskillige af disse navne, af hvilke
påfaldende mange ikke er -sen navne, træffes endnu i Følle. Gårdene nr. 1, 5 og 12 anføres som tilhørende
Vosnæsgård og nr. 2,9 og 14 tilhørende hospitalet i Århus. De mørke punkter på kortet betegner eng eller
kær.
Efter Matriklen 1688 havde byen 1682 ligeledes 14 gårde foruden 2 huse med jord og 4 huse uden jord.
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Det samlede hartkorn udgjorde 90 tønder og det opdyrkede areal 639 tønder land, hvorved byen hævede
sig som den storste i sognet. Til sammenligning kan nævnes at Kalø Ladegård havde 79 tdr. hartkorn
med et opdyrket areal på 348 tdr. land.

Vi ser stadig tydelige spor af denne stjerneudskiftning, selv efter at større landområder
er belagt med moderne bebyggelse. Den danske bonde er nu inde i en tid, hvor lovgiv
ningsarbejdet tydeligt svigter mod at stille landbruget på lige fod med andre borgere. Dog
er det forståeligt at krigen i 1807, og de meget vanskelige år der fulgte, i nogen grad brem
sede alt dette. - Men så snart regeringen igen havde frie hænder, forsættes arbejdet om
kring 1830-40, den såkaldte stændertid, der danner indledningen til den folkelige po
litiske bevægelse, der i 1849 bragte landet en fri forfatning.
Meget var der til nu nået, men huske skal vi, at alt ikke med et blev anderledes. Land
brugsproduktionen var beskeden, kunstgødning var ukendt, og besætningerne små. Smør
ret kærnedes hjemme, men afsætningen og opbevaringen kneb det med.

Men i 1882 oprettedes det første Andelsmejeri i Hjedding, og snart fulgte mange flere
efter. - Med bøndernes lærdom stod det sløjt til, skolegangen på landet foregik mest om
vinteren, om sommeren højest hveranden dag, og mange børn måtte først hjælpe til i stal
dene inden skoletid. Men da de første højskoler begyndte deres virke, dannede de grund
lag for en udvikling som ikke tidligere var kendt.
Det var ikke en brat ændring, men over en vis årrække, at dette mærkedes. Når en ung
pige eller mand, med den beskedne uddannelse de havde, kom på en højskole, sugede de
til sig, alt det nye de så, og alt det de lærte. Og når de kom tilbage til landsbyen og hjem
met, kunne det ikke andet end det snart satte sine spor. Også landbrugsskoler begyndte
at gøre sig gældende, og det var nok således, at da først højskolen i kulturel og åndelig
henseende havde åbnet de unges sind, da var også lysten og trangen til faglig viden skabt.
- Alt som generationsskifter finder sted, og flere skolede unge kommer til, ja da begynder
en større produktion i landbruget at gøre sig gældende.
Fra århundredskiftet og frem til verdenskrigens udbrud, havde der været jævnt stigende
konjukturer. Dansk smør og flæsk vandt sig et godt navn på verdensmarkedet. Men kri
gens begyndelse 1. august 1914 blev et alvorligt vendepunkt i dansk landbrugs historie.
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Vel blev vi af tilfældighedernes spil holdt uden for selve krigsbegivenhederne, men
dønningerne var desværre mærkbare nok.
Et enormt behov for trækkraft og fødemidler opstod, og prisen på heste steg efter en
måneds forløb til det dobbelte, og en hest der handledes med den ene dag, kunne tjene
store penge den næste. På tilsvarende måde gik det med kreaturer og svin. Der købtes
til store priser, konservesfabrikkerne kunne bruge alt spiseligt, både til hjemmemarkedet
og de krigsførende lande.
Det var navnlig Tyskland der var den store aftager, men da marken efter fredsslutnin
gen raslede ned, fremkaldte det et fald i kronen til omkring halvdelen af dens værdi, og
dette kuldkastede selvsagt alle de dispositioner, folk under højkonjukturen havde fore
taget.
Dette gav sig særlig udslag i den ejendomshandel som florerede, for også her kom der
under krigen gang i handlerne.
Dog var det nylig i foråret 1918, at det for alvor mærkedes. Naturligvis var det ikke
alle der solgte, men i stort tal handlede mange med ejendomme, som før med køer og
stude, det var som penge helt bjergtog mange ellers kloge og besindige landmænd. Der
handledes, - tjentes formuer, og de tabtes igen.

Da opgangstiderne var forbi, havde tusinder af landmænd, der før havde siddet i gode
kår ved deres ejendomme, mistet hus og hjem og stod ribbet for alt. Dette skyldtes at de
i opgangsperioden havde påtaget sig forpligtelser, som de nu i nedgangstider ikke kunne
indfri.
Og dem, som havde drevet ejendomshandel som erhverv, gik det ikke bedre, kun ganske
enkelte, dem som trak sig ud af det i tide blev rige ved denne virksomhed.
Derfor er det næppe helt galt når det påstås, at 99% af ejendomshandlerne tabte alt og
mere til.
Med alt dette som baggrund skal vi tilbage til 1903, hvor landboforeningen startede,
men om selve stiftelsen kan læses andet sted i denne bog.
Som nævnt har udviklingen i fredstid ændret sig langsomt, men når vi her tænker til
bage over 75 år, er det med den sikre fornemmelse, at der aldrig før er set så stor en
ændring, som de sidste generationer har været vidne til.
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Tak, bonde,med din sædekurv,
lad landet grønnes i dit spor,
så vi med stolthed år for år
tør pege på den danske jord,
så længe du i furen går,
så længe du har arbejd kjær
skal Danmark lægge fold til fold
i sol og storm og bygevejr.
Jeppe Åkjær.

Tænk på sædemanden med sin kurv, når han gik i forårets muld, og med den fra fædre
ne arvede behændighed strøede sin sæd, hvordan han med de simple træharver og plove
tilberedte jorden, hvordan disse redskaber lidt efter lidt forbedres i jern af landsbysme

den, og til nu, hvor de moderne redskaber trækkes af traktor. Tænk på komets høstning,
når vi nu i tankerne ser de mange karle og piger med le og krat gøre høstens arbejde
ude på marken.

Hvilken fremgang og lettelse var det ikke, da slåmaskinen og aflæggeren kom, og sær
lig da selvbinderne begyndte at klapre, syntes det at teknikken var fuldkommen. Vel hør
tes der rygter om, at i Amerika havde de maskiner, som tærskede komet samtidig, men
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det var noget som bestemt ikke kunne lade sig gøre i det danske klima. Ikke desto min
dre kom mejetærskeren hertil, og kom for at blive.

Tænker vi her tilbage på det, vi kalder de gode gamle dage, var de nu så gode? Vil vi
mon tilbage til dem og til den poesi mange mener der var. Det vil vi næppe, for sved og
slid har der bestemt været meget af. Men har vi i vor tid samme respekt for kornet på
marken? Er vi mon i tvivl om svaret, kan vi i tankerne slå følge til de små bondebrug
med de mange sandmarker. Når rugen her var høstet, forstod man, at nu gjaldt det om
at få den vel i hus, det var jo af dens kærner brødet bagtes, og dens strå der gav tag over
hovedet. Det er vel den stemning Jeppe Åkjær har fastholdt som ingen anden, når han
skriver »om den kære rug«.
Først bredte mor et klæde
så ømt som nogen højtidsdug,
for ingen måtte træde
med sko i høstens rug!
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Erindre kan vi vel også, at det var her i landboforeningens område, storken forvildede
sig ind i kornmarken, og fra vor barndom husker alle med hvilken kløgt og snilde den
blev jaget bort!

Og til vore dage igen, hvor den store mejetærsker æder sig fremad, hvor motorsprøjten
danner sine skarpe spor, ofte flere gange gennem frodige afgrøder. Da vil mange mene,
vi ikke har den før omtalte respekt, men det rigtige svar er nok dette, at nutidens land
mænd ønsker at bjerge mest mulig, blot er tiden en hel anden!

Befordringsmidler før, ja, det var for molboer som for dem i de nordlige distrikter apost
lenes heste. Mange arbejdsmænd gik til og fra arbejde, enkelte håndværkere fra Rønde gik
til Århus for at hente materialer til deres erhverv. Bønderne havde dog hestene, og disse
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var i mange år den eneste mulighed for at komme med, når landboforeningen havde mø
der og dyrskue. Krostaldene og omkring boende landmænds stalde var fyldte ved sådan
ne lejligheder, eller de om sommeren kunne tøjre på græs.
Dampskibene på Århusbugten havde i mange år fuldt op at gøre, de sejlede fra Århus
og lagde til ved Skødshoved, Knebelbro, Thorup pakhus og Nappedam.
Ved dyrskuet i Thorup 1905 lejede foreningen skibet til nogle ekstra ture, tilslutnin
gen blev dog ikke stor, og det skyldtes,at man for sent fik aftalen i stand, så det ikke kom
med i Adresseavisen.

Skibene benyttedes som nævnt ikke blot til en århustur, men også i den travle hver
dag brugtes de til fragt af gødning og foderstoffer, ligesom kreaturer der handledes med
kom med bådene. Kort sagt kom de fleste varer denne vej, så disse småhavne var i man
ge år knudepunkter, hvor der var liv og omsætning.
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Men for dette skete der en ændring efter første verdenskrig, da de første rutebiler og
lastbiler begyndte at køre. Skibene sejlede nogle år derefter, men snart fik folk øjnene op
for de nye køretøjer. Lastbilerne kørte til hver gård, og rutebilerne kørte gennem de fle
ste byer, de var nemmere at komme med, og plads til langt flere var der også.
Rutebilerne var i årene inden bilen blev hvermands eje et stort gode, og kører stadig
deres ture, omend meget er ændret på dette område.

Den første forsøgsmark!
Af opgaver der blev indført er jo mange. I 1904 forpagtedes et areal på 6 skb. Id. af gdr.
Kr. Madsen Knudsen, vest for Rønde Højskole, daværende landbrugslærer ved højsko
len, Ingemann Herskind, overtog ledelsen og pasningen. Det kom dog kun til at vare 2 år
og havde en særlig årsag! Kr. Madsen Knudsens gård lå dengang i GI. Rønde, nær
mere betegnet hvor nu Østre Fasanvej runder ud i Molsvej. I oktober 1906 da de var i færd
med at tærske antændte en gnist fra lokomobilet gården, som nedbrændte sammen med
6 andre huse.
Om denne hændelse er det, at ældre folk har berettet, da GI. Rønde brændte. Molsvej
som inden branden snoede sig længere mod øst, blev rettet ud til sin nuværende liniefø
ring, men det er en hel anden historie.
Kr. Madsen Knudsen som havde sine marker både nord og syd forÅrhus/Grenaa lande
vej, valgte at bygge sin nye gård nord for, antagelig i den kun 2 år gamle forsøgsmark.
Den fik navnet Mosbakkegård, er som bekendt senere brændt. De nye bygninger ejes af
Rønde Højskole og jorden købt af Rønde Kommune.
Kr. Madsen Knudsen tilbød landboforeningen et andet jordstykke syd for byen til for
søgsmark. Dette areal var ikke i en tilstand, så det fandtes anvendelig straks. Planen blev
udskudt og blev ikke til mere.

Auktioner
1908 startedes auktioner afholdt flere steder indenfor foreningens område. 1. mandag i
hver måned ved Rønde Kro, 2. mandag i Thorup Pakhus eller Knebel Bro, og 4. mandag
ved Fuglsø Kro, samtidig kunne der til andre tider og på andre steder holdes auktioner.
Som auktionsholder blev ansat sekretær Skøt,»Hestehavegård«, som tillige var skriver på

36

Kalø Godskontor. Skøt virkede som sådan i mange år, og efter ham fortsattes arbejdet
af bogholder Albert Møller, Rønde, der forøvrigt også en del år var ansat på Kalø.
Jeg kender ikke helt nutidens auktions regler, men i 1908 følte man sig foranlediget til
at medtage i vedtægterne, at om nogen generer auktionens afholdelse, eller ikke efter
kommer de gældende regler, bortfjemes han fra auktionsstedet og kan ikke få adgang før
auktionsudvalget på ny giver tilladelse!
Flertallet må have opført sig tilfredsstillende, for det tyder på, at auktionerne eller bort
salgene som de lige så ofte kaldtes, fungerede fint indtil de engang midt i trediverne op
hørte.

Dyrskuer
Disse afholdtes på skift mellem Mols og Rønde. På Mols var det i mange år ved Thorup
Pakhus, men også Knebel var nogle gange vært for skuet.
I Rønde var det markedspladsen midt i byen, der i flere år dannede rammen om denne
sommerens store begivenhed.
I disse første år må det huskes,at vejene ikke var asfalterede, og dette forståes, når der
i de gamle forhandlingsprotokoller skrives om skuernes forløb, vejr, tilslutning m.m., da
ses det, at flere af skuerne var generet af støv.
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Da Rønde marked ophørte, blev en del af pladsen bebygget og det medførte, at landbo
foreningens ledelse ikke mere fandt den anvendelig som dyrskueplads.
I 1922 lejede man en plads vest for byen ved Bejsborg, det er det areal, hvor nu rådhus,
bibliotek, plejehjem m.m. er bygget. Om dette skues forløb kan nævnes, at det ikke blev
generet af støv.
Det er svær lerjord, og da det regnede om eftermiddagen blev der så fedtet, at det var
uhyre svært at færdes.
I 1924 lykkedes det imidlertid at erhverve en dyrskueplads.
Af Søren Greves dødsbo købtes 6 tdr. Id. beliggende i GI. Rønde. Købesummen var
9000 kr., og her kunne så for første gang samme år fejres dyrskue på egen jord.

Mund- og Klovsyge rasede i de følgende år, men i 1928 kunne der igen afholdes skue,
og da landboforeningen netop dette år fejrede 25 års jubilæum, blev det kaldt jubilæums
dyrskue, selv om det kun var nr. 22 i rækken.
Det nye stykke jord, hvor denne dyrskueplads blev anbragt, var som nævnt på 6 tdr. Id.
og det overskydende areal forpagtedes af landboforeningens daværende formand Anders
Andersen, »Juelsminde«.
I 1929 ansattes Martin Nielsen som foreningens første selvstændige konsulent, og nu rea
liseredes de planer, som længe havde været fremme, nemlig igen at få en forsøgsmark og
have. Den blev anbragt ved siden af dyrskuepladsen, og Martin Nielsen var den rette mand
til at forestå dette. Rønde by var stærkt interesseret og bidrog med et beløb på 500 kr.,
ligesom de sammen med mange af landboforeningens medlemmer gav mandskab til
hegn og beplantning.
På dette sted, hvor der dengang endnu var udsigt til skov og strand, skabtes en for Røn
de og landboforeningen skøn plads. Mange besøgende kom på lærerige ture og for Røn
de borgere gik aftenturen i disse år til denne, byens nye attraktion.
Huskes vil den også i forbindelse med de følgende års dyrskuer, hvor hvidklædte gym
naster gav opvisning på plænen.
Men drivkraften for alt dette var som nævnt konsulent Martin Nielsen, som imidlertid
i 1936 fik en stilling i Vejle og derfor rejste fra egnen. Samme år ansattes som ny kon
sulent Nørgård Pedersen. Undervisningen for unge landmænd var da begyndt i lejede
lokaler i Teknisk Skole. I de følgende år drøftedes ofte muligheden for at bygge egen ung
domsskole, det var dengang der var unge på gårdene, og der var et stort behov for en sko
le, og i Nørgård Pedersen havde man også en dygtig lærer. I 1937 kom pludselig mu
ligheden for at købe »Den hvide Villa« af fru Herskind, og her indrettedes undervisnings
lokaler i stueetagen, og på 1. sal konsulentbolig. Forsøgsmarken havde en række gode
år, men lønninger og helt igennem vanskeligheder med at holde den, bevirkede at man
i 1942 besluttede at indstille driften. Jorden blev lejet ud, og i dag er hele arealet bebyg
get.
Såvel indenfor skole, regnskab og planteavl udførte Nørgård Pedersen et stort arbejde,
et arbejde som sygdom forhindrede ham i at fortsætte, og som i 1950 medførte hans alt
for tidlige død. Vore 2 nuværende konsulenter Jørgen Nielsen og Poul Mumm, som nu i
mere end 25 år har virket i landboforeningen, vil andet sted her berette om hver deres
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felt, regnskab og planteavl. Her skal blot nævnes det, som de af gode og naturlige grunde
næppe selv kommer ind på. De er jo begge faldet ualmindeligt godt til, og soger vi hos Jor
gen Nielsen råd om afgrøder på vore marker, så er han pligtopfyldende som få, og vi får et
svar på det vi så ofte kan være i tvivl om. Og når markens og staldens udbytte udnyttes i
penge, ja, da har vi i Mumm en dygtig regnskabsmand. Vi er nok ikke alle lige gode til at
føre regnskab, for mange er det efter en travl arbejdsdag lidt af en plage. Godt derfor at
Mumm og hans flinke medhjælpere kan få bragt orden i dette.

Indtil nu har vi kun set tilbage på landbrugets virke. Vender vi derimod blikket fremad
og stiller spørgsmålet, hvordan vil fremtiden mon forme sig for kommende generationer,
ja da må der nok stilles et stort spørgsmålstegn, for dette ved vel ingen. Men et er dog sik
kert, at der for et landbrugserhverv fremover vil blive stillet store krav til dets udøvere.
Den tid er forlængst forbi, hvor man sagde, at kunne en ung mand ikke blive andet, kun
ne han vel blive landmand. Nej,unge landmænd vil opdage, hvad tilfulde allerede ken
des i dag, at det er et kapitalkrævende erhverv, og for at vinde med, må ting som flid,
dygtighed, og sidsi men ikke mindst en portion optimisme medtages.
Pessimister er dog nogle underlige tåber,
de tror på det modsatte af, hvad de håber,
nej, de optimister som verden beror på,
er de,der tør håbe på det som de tror på.
Piet He in.

Når der i dag, trods enorme prisstigninger på ejendomme, stadig spores en del af denne
optimisme, skyldes det, at den ungdom, som i de seneste år har overtaget et landbrug,
har bevist at de under de nævnte forhold også har formået at udvide bedriften. Og de har
samtidig givet et bevis på, at unge landmænd næppe nogen sinde har været dygtigere
end tilfældet er i dag.
Det var jo dette man for omkring 100 år siden manglede, selv at have folk som kunne
stå i spidsen for landboforeningernes arbejde og derfor måtte vælge godsinspektører, ba
roner, præster o. lign, til disse poster.
Ufattelig måtte vel den tanke være, om vor første formand, som ganske vist ikke var
Kaløs ejer, men dog må siges at have haft store beføjelser over de udstrakte arealer, skul39

le have tænkt den abnorme tanke, at nu de mange år efter, er en som ejer kun en lille del
af de samme marker landboforeningens gode formand.
Og mon så ikke de kommende år bliver dem, hvor vore organisationer samles og for
enkle for det kan næppe være ret og rigtigt at have 3 enheder til at gøre det, som en
med langt større vægt kunne klare.
For os som har valgt bondens gerning, at passe vore marker og pleje vore dyr, må det
nok siges at være lidt af et privilegium, at dette sker her ved Kalø og Knebel vige.
Disse egne, som istidens enorme kræfter har formet for årtusinder siden, men som i det
sidste århundrede vel også er ændret af menneskers indsats og virke.

Møllerup

Her tænkes på at der engang var vand helt til Kolind og Thorsager, inden Kolindsund
blev udtørret, og at denne landvinding vel muliggjorde Korup søs udtørring. Også at
mange af de lidet givtige sandmarker på Mols og Helgenæs er beplantet med skov i dag,
og tænk på vejen til Ebeltoft, når postvognen begav sig afsted fra de frodige egne ved
Rønde, ret langt skulle den ikke, før det var et øde og sandblæst, ja næsten et vildtsomt
område den skulle igennem. Alt dette har beplantningen totalt ændret, at skoven vel så
sine steder har taget overhånd og har taget udsigten må vel desværre siges at være en
kendsgerning.
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De forskellige kommunegrænser indenfor landboforeningens område har jo altid væ
ret der, og aldrig betydet noget for en samling om de altid værende problemer. Om nogle
ved den sidste kommunesammenlægning kunne have ønsket sig grænserne anderledes
end tilfældet blev, er vel tænkeligt, da mange molboer nok har mere tilknytning til Røn
de end Ebeltoft. Men lad os ikke fortabe os i sligt, nu er forholdene som de er, og vi lever
sikkert godt med dem fremover.

Thorsager rundkirke.

I Røndes nærhed ligger den hvide Bregnet kirke, omkranset af Kaløs skove, helt mod
nord Jyllands eneste rundkirke i Thorsager. Og mod syd, disse fjorde og vige, disse bak
ker og dale, det Mols som store dele af landets befolkning valfarter til. Den skønhed, som
blev denne egn givet, værdsætter vi forhåbentlig, vel kan vi ikke leve af den, men et rart
tilskud i hverdagen er det dog alligevel.
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Her vil vi så standse op og gøre os klart, at vel stander stenene ved Knebel runddysse,
og resterne af Erik Menveds stolte borg derude på Kalø Banke og vidner om det, vi alle
ved, at der i mange hundrede år før vor tid har levet og virket mennesker på disse egne.
Og derfor er det vel målt med historiens alen et kort åremål, de 75 vi her markerer, en
kendsgerning er det ubestrideligt, at blandt de ældre lever erindringen om 4 konger og nu
en regerende dronning. Så lad os alligevel blot kippe med flaget og ønske vor landbo
forening bliden bor på vejen fremover mod de 100 år!
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Tilbageblik
Af JENS HVEJSEL

Med mit indlæg i jubilæumsskriftet har jeg søgt at kaste strejflys over enkelte af de ting,
som har været tilrettelagt indenfor Kalø-Knebelvig Landboforenings rammer, og ledet
af en række dygtige og fremsynede mænd, og vi har set, hvorledes der gennem dette vir
ke er kommet grøde og liv ikke blot indenfor egnens landbrug, men at det har bredt sig som
ringe over hele områdets erhvervsliv, særlig i den tid landbruget havde den største be
tydning for landets eksport efter århundredskiftet.
Men hvis man så får lyst til at efterspore kildespringet til den indsats, der gennem årene
er ydet på mangfoldige og vidtforgrenede områder som landboforeningens virke har spændt
over, mon vi så ikke først og fremmest må standse ved den glæde, som ethvert fribåret
folk, enhver frihedskær kvinde eller mand føler gennemrisle sig, når der udføres et frivil
ligt lystbetonet skabende arbejde. Er det ikke netop dette, der har sat adelspræget på land
boforeningens skabende indsats, at den har været øvet, frit og frivillig, af foreningens
kvinder og mænd uden lokkende løn og endnu mindre uden trykkende tvang, kun båret
frem af skaberglæde og indre handlekraft. Men er det ikke netop disse ting, som har skabt
styrke og vilje til at bryde sin bane gennem vekslende vilkår og bygge vort land op til det,
det er i dag.
Der er med vilje undgået at tage udgangspunkter i den franske revolutions frihedsrørelse
og samtidige landboreformer med bondefrigørelse. Der er også undgået at dvæle ved libe
ralismens sejr og den politiske frigørelse med »ånden fra 48«.
Det er vel sandt, at man ved begge disse begivenheder havde fundet ind til kærnen af
urkilden og fundet noget af tingenes sammenhæng, men kildespringet ligger langt læn
gere tilbage. Helt ude i kimingranden ved oldtidens kæmpehøje, der med stærke minder
viser tilbage til datidens frit boende bondeslægter, og oldtidsstednavnene bærer den dag
i dag vidnesbyrd om, hvorledes disse slægter brød sig muld ved sejg kraft at rydde skov
og skabe »torpe« overdrev og udmarker. Johs. V. Jensen kommer det nærmest om folkekraftens udspring i sine smukke strofer.
Alvorlig taler ved alfarvej,
med grønsvær tækket de gamles grave!
Henfarne slægter — forglem dem ej!
I arv de gav dig en ædel gave.
Henfarne slægter i landets marv
sig ej fornægter. Bevar din arv!

Den landbrugskrise, som i tiden op til 1880 skabte en hel omlægning af produktions
mønsteret til forædlede landbrugsprodukter, forøvrigt fremkaldt af præriestaternes jern
baner og udviklingen af dampskibsfarten over Atlanten, og derved billiggjorde transpor
ten afkom til Europa, skete jo ikke uden en mægtig indsats fra mange forskellige sider,
trods landets store armod.
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Jeg vil her særlig fremhæve Andelsbevægelsen og Højskolen. I 1882 byggedes det før
ste Andelsmejeri i Hjedding ved Varde. 1887 det første Andelsslagteri i Horsens, og kun
ne man stadig ikke råbe hinanden op politisk, kunne man finde sammen i praktisk arbej
de. Mon det var tilfældigt at ting som sygekasser, landboforeninger o. lign, netop opstod
i disse år. Her har Højskolen nok sin store del af æren.
Højskolebevægelsen havde fænget ud over landet. Grundtvigs og Koids skoletanker
var taget op af mænd som Trier, Schrøder, Nørregård og flere med dem samlede unge
piger og bønderkarle på skolebænken, hvorfra de vendte hjem til deres sogne, lysvågne
og opsat på det nye, som var oppe i tiden.
Her på Djursland blev der således efterhånden oprettet højskoler i Rønde, Kolind,
Ommestrup, Ebeltoft, Lyngby, Voldby, Vivild og selv om de ikke alle var levedygtige,
var de i hvert fald et talende udtryk for hvad der rørte sig i tiden.

Og hvad så nu?
Ja derpå mål unge svare, det til eder står. Jeg var en af dem der i min formandstid deltog
stærkt i agitationen for Danmarks indtræden i EF, og jeg tror stadig det var det rigtige,
men om den dominans, som vort naboland mod syd får på det økonomiske område efter
hånden vil blive en belastning for forholdet, kan jo godt give os, der har 9. april og de 5
følgende år i tydelig erindring, visse alvorlige overvejelser, fremtiden kan kun bringe sva
ret. Men evner vi under de kommende former for verdensordenen at løfte vor arv og bry
de vort folk en bane påny, her er såvist ikke plads for godtkøbslyssyn, har vi kæmpet for
gæves for vor selvstændighed under de mørke år, eller må vi sige som Tegner i Fridthiofssaga.
Pral ej af fædres ære>
hver har kun sin kan du ej spænde buen,
er den ej din,
hvad vil du med hæder,
som er begravet,
stærk strøm på egne bølger
går gennem havet.

Tiden indbyder langtfra til at hvile på vundne laurbær, vort jubilæum er langt snarere
at betragte som det korte pust, som vi, der har kørt med heste for ploven, tog, når vi
nåede enden af furen og kastede blikket tilbage for at se, om den var lige. Vi tager med
tak et overblik over hvad der nåedes, og hvad der lykkedes, og vender atter blikket fremad
for at udføre hvad der måtte kræves af os for Danmarks ære og for vort folks frihed og
lykke.
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Svineavlsarbejdet
Af JØRGEN RUDBECK

Når der i foreningens jubilæumsskrift skal berettes om arbejdet gennem 75 år, kunne det
blive et større værk, da det har omfattet meget og haft større betydning og værdi for eg
nens befolkning, end de fleste af det unge slægthed er klar over. Her kan kun gives en
meget sammentrængt fortælling om det, der skal berettes om. Da det er historie, er det vel
naturligt at indlede med et historisk grundlag. Mange mener vel, at vedrørende svineavls
arbejdet kan der ikke være megen historie. Med avlsarbejde er den ikke lang, men svinet
har en lang historie.
Da Randers Andels Svineslagteri for 40 år siden havde 50 års jubilæum, blev der skre
vet et festskrift af forfatteren Salomon Frifelt og redaktør Ingvart Ullerup, hvor indled
ningen med svinets historie omfattede mere en 50 bogsider. I beretningen her finder jeg,
at det kan være interessant at tage enkelte uddrag herfra.
Historisk må vi tilbage til Asernes frodige galt Særimner, af hvis flæsk guderne kun
ne skære hvad de lystede, for det voksede ud igen inden aften.
Svineknogleme i stenalderens affaldsdynger fortæller os, at allerede i fjerne tider har
datidens mennesker lært at udnytte svinet som husdyr, men husdyr som selv måtte skaffe
sig det meste af føden. Det blev klaret med olden i skovene. Så længe der var skov nok,
gik det af sig selv, men da man uforstandig ødelagde mange skove blev det begrænset
med bøndernes rådighed i skovene, og mange steder ret snævre grænser.
Der kom svineregulering, og hvor mange svin der blev tilladt, var afhængig af skov
areal og gode og dårlige oldenår. Om efteråret, når svinene skulle flyttes fra marken til
skoven, blev der på herredstinget valgt skovmænd eller oldensyn, der tog syn på skoven,
hvorledes svineolden tegnede. Når de havde undersøgt udsigterne for oldenåret, fastsat
te de det antal svin, som de mente skoven kunne føde idet kommende år. Og ud herfra blev
så igen regnet, hvormange svin, hver landsby og hver gård kunne få lov at sende i sko
ven. Det var datidens svinenævn. Hvert svin blev brændemærket med ejerens bogstav el
ler bomærke, dels for at ejeren kunne få sine dyr igen, og dels for at sikre sig mod, at bjerg
somme folk smuglede flere svin i skoven end de havde ret til.
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Fandtes der umærkede svin, tilfaldt de enten godsejeren eller byfællesskabet. Gode ol
denår gav gode levevilkår for befolkningen.
Men da skoven som nævnt i mange egne blev ødelagt, blev svineholdet her næsten ud
ryddet og nød kun ringe anseelse, hvor ringe kan fremgå af de beskrivelser over erhvervs
forhold i de forskellige amter, der udkom for 150 år siden. I et stort og grundig værk på
212 sider over Randersegnens landbrugsforhold er der kun en lille tilføjelse til skildringen
af amtets kvægavl, følgende 6 linier om svineavlen: »De fleste gårdbeboere have en grise
bærende so, men sælger for det meste tillægget på et par stykker i en alder af få uger. Ved
juletid slagtes soen og en gris til bondens husholdning, en anden gris overfødes som gri
seso for næste år«. Det var alt hvad dette udførlige landbrugsværk havde at sige om svine
hold i Randers Amt for 150 år siden.
Men der var fremsynede mænd, der forstod at var man - dels af uforstand - dels af ti
dernes ugunst, godt på vej til at fortrænge et værdifuld husdyr, måtte det vel kunne for
hindres. Svinet havde engang været et vigtigt led i bondens husdyrhold, og det måtte vel
igen kunne yde et rimeligt bidrag til samfundshusholdningen..
Allerede i 1804 udsendte daværende forstander for Veterinærskolen, Eric Viborg, sit
grundlæggende værk, »Vejledning til svinets behandling som husdyr«.
Vel fik svinet ikke igen det frie liv ude i skoven, hvor en himlens velsignelse af ædeligt
svineolden blæste ned fra oven, til gengæld fik det så gennem sit korte liv sorgfrit udkom
ne med kartofler og roer, grutning og futmælk, ja og avlscentre, dyrskuepræmier og an
delsslagteri i tilgift. Nå, svinet selv kunne jo nærmest være ligeglad, dets eneste forudsæt
ning i tilværelsen er jo at blive ædt. Og enten det sker som kogt flæsk i en vikingehal,
som finker i et husmandshjem eller som lurmærket bacon på et engelsk frokostbord kan
være svinet ligefedt. Det følger sin herre gennem op-og nedgangstider, ta’r de kår, der by
des og gi’r som vederlag to gode flæskesider.

Interiør fra »Juelsminde«.

Avlsarbejdet
Et bevidst avlsarbejde med vore husdyr har man kendt i mange år, særlig for heste og
kvæg, hvor man tidlig formodede, at anvendelse af det bedste til det bedste oftest gav de
bedste resultater. For svinenes vedkommende skete der ikke meget før andelsslagteriernes
oprettelse. Men da svinekød altid har været en yndet spise - særlig i norden - var det na46

turligt at man her interesserede sig for frembringelse af noget der kunne blive efterspurgt.
Til at begynde med bestod avlsarbejdet i at udpege de dyr, som man anså for at have
den mest ideelle bygning til at frembringe en baconvare, som var eftertragtet i udlandet,
her særlig England. Der blev oprettet avlscentre og påbegyndt stambogsføring, men det
gik naturligvis langsomt med at nå de store resultater, når man skulle nøjes med ekstreiørbedømmelse.
Man blev klar over, at der skulle mere til, for at baconkvaliteten og rentabiliteten kunne
blive tilfredsstillende. Man måtte have forsøg for at se, hvor store forskelle der kunne
være i foderforbrug og slagtekvalitet hos de dyr, man formodede egnet til fremgang i av
len. Avlscentrene fik deres første forsøgsstation på Elsesminde ved Odense i 1906.
Det blev verdens første forsøgsstation for afkomskontrol med svin. Arbejdet på statio
nen påbegyndtes 12. marts 1907. Elsesminde har dannet mønster for flere tilsvarende for
søgsstationer andre steder, ikke alene her i landet, men også i udlandet.
Her i landet fik vi hurtigt flere faste forsøgsstationer for de statsanerkendte svineavls
centre.
Det varede ikke længe, før der opstod ønsker om oprettelse af lokale forsøgsstationer
for det almindelige svineavlsarbejde. Den første oprettedes på Fyn i 1916, 2 for Sjælland,
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og 1 for Lolland-Falster i tyverne. Omkring 1930 tog man fat i Jylland. Ved den største
tilslutning nåede man op på 19 lokale stationer, og afprøvning af 3000-4000 søers afkom
årligt. For at få flest mulig med, var der ret lempelige krav i begyndelsen, og derfor blev
tilslutningen stor, efterhånden kunne kravene skærpes, det betød frafald af de besætnin
ger, der ikke kunne og ikke ville opfylde kravene. De avlere der fortsatte har forbedret
deres besætninger, øget avlsdyrbestanden til gavn for hele svineproduktionen. For Ran
ders Amt var det foruden slagteriernes ledelse, særlig kvægavlsfolkene der havde for
ståelsen for at der måtte gøres noget, arbejdet kom derfor til at sortere under Randerskredsens fællesledelse. I uddrag af den første beretning fra forsøgsstationen »Juelsminde«
skal her berettes om arbejdets iværksættelse og formål. Den 22. september 1930 mødtes
De samvirkende landboforeninger i Randers Amt, husmandsforeningerne, andelssvine
slagterier og Randers-kredsens fællesledelse. Gdr. M. Rasmussen indledede om arbejdet
til forbedring af svineavlen i Randers Amt. Emnet fik stor tilslutning og februar 1931
nedsattes følgende forsøgsråd:
M. Rasmussen, Karlby, formand, K. Thomsen, Sølund, Fr. Møller, Karlby, Thygesen
Nielsen, Ørupgård, konsulent H. P. M. Christiansen, Randers, konsulent J. Rudbeck,
Grenaa, konsulent M. Poulsen Pedersen, Skørring.
Kåringsudvalg:
Georg Nielsen, Bakkegård, Hornslet, Jens Andersen, Dråby, H. P. M. Christiansen, J. Rud
beck.

Forsøgsstation »Juelsminde«.

Hos formanden for Kalø-Knebelvig landboforening A. Andersen, »Juelsminde«, er der
opført en forsøgsstald med plads til 26 forsøgshold.
Igennem kriseår og vanskeligheder for at opfylde de krav, der blev stillet til en forsøgs
vært, bevarede Anders Andersen interessen for arbejdet, og derved bidrog han til at for
søgsvirksomheden kunne opretholdes på »Julesminde« gennem de vanskelige år for avls48

arbejdet og svineproduktionen. Da der var forløbet 17 år på »Juelsminde«, blev der mu
lighed for større tilslutning og krav om større forsøgsstation. Dette ville stille større krav
til en forsøgsvært en Anders Andersen mente han rent økonomisk kunne efterkomme,
og derfor blev stationen flyttet til Kødfoderfabrikken »Kronjydens« gård, hvor Kronjydens
ledelse og slagterierne fik ansvaret. Arbejdet fortsatte under fællesledesens forsøgsråd,
der var valgt af slagterier, landboforeninger og husmandsforeninger for at de forskellige
organisationer kunne være interesseret og forpligtet til medvirken ved arbejdet.
Dette er i korte træk en redegørelse for landboforeningens tilknytning til svineforsøgs
stationen »Juelsminde«. Meget mere kunne være omtalt, f.eks. de lokale avlssvineopdrættere og deres indsats, som har haft betydning for egnens svineproducenter. Kendskab
til disse avlsbesætninger fik alle slagteriernes producenter gennem flere år i de udsendte
årsberetninger om arbejdet.
Antallet af deltagende avlere er færre, og kendskab til eliteavlere får nu alle læsere af
foreningernes medlemsblade, arbejdet til forbedring forsætter, formålet vil stadig være
at gøre det bedste bedre,og dette vil sikkert fortsætte.
Aldrig færdig, men altid på vej!
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Kvægavlsforeningerne
AfS. P. KJÆR
Baggrunden for kvægavlsforeningerne, som vi kender dem i dag, er den interesse, der
langt tilbage i tiden har været for fælles tyrehold. I de gamle landsbyfællesskaber havde
man således een eller flere bytyre.
I sidste halvdel af det forrige århundrede fik flere og flere bønder øjnene op for, at der
burde stilles andre krav til en tyr, end at den kunne befrugte køerne. Tyren skulle være
af god kvalitet og af god afstamning, den skulle helst stamme fra en besætning, som var
bedre end den, hvori den skulle bruges til avl.

Ty reholdsforeninger
Ønskerne om bedre tyre medførte, at man fra 1885 begyndte at oprette tyreholdsforenin
ger i den skikkelse, der vandt så stor udbredelse, og som fik så stor betydning i omkring
et halvt århundrede.
Disse almindelige kvægavlsforeninger, som de senere blev kaldt, startede indenfor om
rådet i halvfemserne. I 1887 kom der en husdyrlov med forholdsvis store tilskud til aner
kendte foreningstyre, og det satte gang i oprettelsen af kvægavlsforeninger landet over.
Til at begynde med var det foreninger med jydske tyre, men fra begyndelsen af tyverne
oprettedes en lang række af foreninger med røde tyre.
På egnen her har der ialt været ca. 20 kvægavlsforeninger. Nævnes kan bl.a. Esby-Helgenæs, Ørby, Thorsager, Fårup, Ugelbølle, Eg, Begtrup og Egens. Sidstnævnte fungerede
indtil 1950.
Der er ingen tvivl om, at disse kvægavlsforeninger har haft stor betydning for egnens
kvægbestand og har været med til at øge interessen for avlsarbejdet.

Den kunstige sædoverføring
Overgangen til den kunstige sædoverføring er vel nok det største fremskridt, der er sket
indenfor dansk kvæghold. De bedste avlstyre kunne nu bruges til et meget stort antal
køer og dermed give en større avlsmæssig fremgang. Ufrugtbarhedssygdom kunne be
kæmpes systematisk. Insemineringerne i ejerens stald var en stor lettelse i arbejdet med
besætningen.
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Gdr. Kr. Juul Christensen, Moeskær, skriver i Randersegnens Kvægavlsforenings 25års jubilæumsskrift bl.a.:
Efterhånden som fagpressen og dagspressen bragte mere og godt nyt om den kunstige
sædoverføring, og eftersom man fra de steder i landet, hvor man var kommet i gang, fik
fortalt, at det gik overraskende godt, opstod hos alle disse ko-elskende bønder stor utål
modighed efter at komme i gang starks. Samtidig var man dog også forsigtig. Måske det
alligevel var lidt voveligt, og - tredivernes krisefeber sad endnu i blodet. Altså tegnede
man sig kun for ganske få køer, hvad de gamle tegningslister kan fortælle om.
Nu bagefter kan man så undre sig over, at det gik så godt, som det gjorde. For egentlig
startede man på et dårligt grundlag.
Når det så alligevel gik og tog stærkere fart fremover, må nævnes to omstændigheder,
som ret uventet gav vind i sejlene i den første tid. Den ene af disse omstændigheder er den
mystik, der altid følger det helt nye og uvante, og da især når det gælder indgreb i naturens
orden. Hvis man i disse første år besøgte en kollega og var med ham i kostalden, kunne
man gang på gang opleve, at han udpegede en pæn, blank kviekalv med den bemærkning:
»Den der er en kunstig kalv«. Spurgte man så efter kalvens far, fik man ikke altid besked.
Det var tilsyneladende ikke det vigtigste. Det var det, at kalven var »kunstig«, der gav den
en særlig kvalitet.
Dette er jo mystik, men ikke desto mindre var det en realitet, som kom de nye kvægavls
foreninger til gode i den første tid, da deres tyremateriale faktisk var for dårligt.
Det andet, som uventet gav god støtte, var den store tilslutning fra mindre landbrugere.
Det kom også lidt uventet, men burde måske have været forudset, da det i og for sig ikke
i mindste måde var mystisk. For mange mindre og middelstore landbrugere havde det at
få køerne »holdt til tyr« været noget af et problem. Det blev regnet for noget af en luksus,
hvis man på sådanne brug holdt egen bedækningstyr. Vilkårene for kødproduktionen lå
dengang helt anderledes. Det kostede penge at have en sådan tyr stående, og andet bøvl
kunne opstå. Og så stod han der og tog plads op for en ko. Hvis man derfor ikke var så
heldig at bo et sted, hvor man havde kvægavlsforening, var man henvist til at trække ko
erne hen til en eller anden i nabolaget, som holdt tyr. Men deraf kunne opstå problemer.
Somme steder fik man nej, der var sagen klar. Andre steder var naboforholdet så godt,
at ingen vanskeligheder opstod. Men - så var der det store, brede mellemfelt, steder, hvor
man hverken fik ja eller nej, hvor man måske heller ikke kunne få nogen klar linie i be
talingsspørgsmålet.
Man skulle »både tigge og betale« for det.
Da nu alle disse landbrugere, som havde haft dette at slås med, så, at det med insemi
neringen kunne gå og heller ikke blev så urimeligt dyrt, meldte de sig i stort tal som med
lemmer i den nye forening.
Gdr. Niels Hvirvelkær, Valdal, beretter følgende i Ommersyssel Landboforenings Jubi
læumsskrift:
Den 1. maj 1937 skulle dyrlæge Dreyer, Øster Tørslev, og jeg syd på til Ørnsvig efter
forudgående aftale med brødrene der, for at prøve at tage sæd af »Højvig« i kunstig skede.
- Dyrlæge Dreyer var en ganske eminent dygtighed og altid med på det nyeste. Vi var fuldt
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udrustede med alt til faget henhørende. Højvig var eri estimeret herre på ca. 3. år, men
var ikke særligt interesseret i fremmedes indblanding i hans private affærer med naturlig
bedækning, så ligegyldigt hvor ofte den kunstige skede blev varieret med vandets varmhedsgrad, smøring med vaselin og lufttryk mellem gummi og skedevæg - Højvig nægtede
hver gang at afgive sperma i sådan noget moderne stads.
Hver gang sagde dyrlægen: - Vi opgiver det ikke - hvis ikke dette her lykkes, skyller
jeg kvien ud med fyciologisk saltopløsning - lader Højvig springe hende et par gange på
naturlig vis - så stryger jeg sæden ud af kvien igen i en kop eller skål - piller den værste slim
fra, samt hælder sæden i et reagensglas, sætter en bastprop oven i glasset. - Og sådan
blev det, derefter tog Dreyer temperatur på min vestelomme - den holdt 15 gr. celcius,
dette mente dyrlægen var en passende temperatur til opbevaring af sperma - vi havde jo
ingen erfaring med afkøling samt tilsætning af fortyndervædske, med æggeblomme etc.
Vi kunne hurtigt tilbagelægge de ca. 110 km i dyrlægens nye Kaptajn - til Valdal. Dyr
lægen inseminerede 3 køer, tog resten af spermaen med hjem - ringede inden sengetid
og spurgte, hvor jeg troede, han skulle opbevare det - i sengen mellem din kone og dig,
foreslog jeg. Det skal nok være en passende varme.
Næste morgen var en ko og en kvie brunstige, begge blev insemineret. - 2 køer blev
drægtige af de tre insemineringer første aften og kvien af anden dags inseminering. De 2
køer, der blev drægtige efter første aftens inseminering, kælvede begge 15. februar 1938
med et kvarters mellemrum - begge fik tyrekalve, og dette blev de første to tyre, der fik
betydning i dansk kvægavl og var skabte ved kunstig sædoverføring.
Nemlig Århus Højvig i Århus Kvægavlsforening (med kunstig sædoverføring) M.K.S.,
blev senere solgt til Randersegnens Kvægavlsforening M.K.S., da den stod på fløjen på
kredsskuet i Skanderborg, og siden som ældre tyr til Varde Kvægavlsforening M.K.S.
for 18.000 kr. kontant.
Den anden var Fårup Højvig, solgt til Fårup Kvægavlsforening ved Følle.
De stod begge som unge tyre nr. 2 og 3 fra fløjen på Ungskuet 1939, og senere nr. 1 og
2 fra fløjen på Kredsskuet i Randers. - Begge mødrene blev senere kåret med 10 points
ved F.a.f. Landboforeningers tilsynskåring.

Århusegnens Kvægavlsforening
Den kunstige sædoverføring førte over hele landet til oprettelse af nye og store kvæg
avlsforeninger.
Århusegnens Kvægavlsforening stiftedes den 17. februar 1938. Til at begynde med
dækkede foreningen den nærmeste omegn af Århus, men inden længe også en stor del
af Kalø-Knebelvig Landboforenings område, vel nok fortrinsvis Mols.
I årenes løb har følgende af egnens folk siddet i bestyrelsen for Århusegnens Kvæg
avlsforening:
Poul Rasmussen, Dejret..................................................... 1944 til 1958
Niels Kudahl, Følle............................................................ 1952 til 1957
Jens Christensen, Dejret..................................................... 1955 til 1957
Karl Rasmussen, Begtrup. . . ;......................................... 1958 til 1962
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Jens Hald, Egens................................................................. 1958 til 1962
Robert Rasmussen, Gronfeld........................................... 1962 til 1967
Gunnar Pedersen, Knebel................................................... 1962 til 1967

Kalø Vig Egnens Kvægavlsforening
I Landboforeningens nordlige område var adskillige besætningsejere medlemmer af Kalø
Vig Egnens Kvægavlsforening, der oprettedes den 1. februar 1942.
Chr. Toftgård Nielsen, Røndegård, var medlem af bestyrelsen i en årrække indtil 1963,
hvor han afløstes af Jens Hvejsel, Følle, der i 1966 blev formand for Kvægavlsforeningen.

Kvægavlsforeningen Østjyden
Den næste store epoke i kvægavlens historie var overgangen til benyttelse af dybfrossen
sæd. Sæden af de allerbedste tyre kunne nu udnyttes fuldt ud, og endvidere blev der mu
ligheder for en effektiv avlsplanlægning.
Kvægavlsforeningen Østjyden startede den 1. april 1967 og er dannet ved en sammen
slutning af Århusegnens, Djurslands, Kaløvigegnens og Randersegnens kvægavlsfore
ninger. Sammenslutningen blev i foråret 1968 udvidet med Odderegnens kvægavlsfore
ning og i sommeren 1971 med Hadstenegnens kvægavlsforening.
Jens Hvejsel var en af forgrundsfigurerne ved dannelsen af den store forening og har
en stor del af æren for det gode resultat, der blev opnået. Hvejsel var i bestyrelsen i 6 år
og medlem af forretningsudvalget, var desuden den første næstformand i Kvægavlsfore
ningen Østjyden.
Gennem årene har adskillige inseminører virket på egnen. Inseminør Peter Rasmussen,
Vrinners, har gennem en lang årrække stort set haft hele sin inseminørkreds indenfor om
rådet, og har iøvrigt udført et ualmindeligt godt og solidt arbejde, der er højt værdsat
af medlemmerne.

Kvægavlsarbejdet i nyere tid
Igennem tiderne er der indenfor Kalø-Knebelvig Landboforenings område udført et godt
og solidt arbejde med de forskellige avlsforanstaltninger indenfor kvæget.
Egnens kvægbestand har gennem det meste af dette århundrede haft et særdeles godt
ry på sig. De forskellige racer har hævdet sig smukt side om side, og nogle besætninger
har ved forskellige lejligheder været fremme i forreste række.

Kontrolforeninger
Med den øgede interesse for mælkeproduktion og malkekøernes fodring opstod ønsket
om at få kontrol med de enkelte køers ydelse, og da en tysk Dr. Gerber først i 90’erne
opfandt en tilstrækkelig let metode til bestemmelse af mælkens fedtindhold, var der grund
lag for oprettelse af kontrolforeninger.
I 1895 oprettedes i Vejen den forening, som regnes for at være den første i verden, men
andre fulgte snart og efter samme mønster.
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Den første her på egnen var vistnok Thorsager-Bregnet Kontrolforening, der oprette
des i 1905. Andre fulgte hurtigt efter, sådan at der sidst i 30’erne var 9 kontrolforeninger
på egnen.
I sidste halvdel af 50’erne begyndte EDB at afløse den manuelle regnskabsføring i
kontrolforeningeme, og i løbet af 60’eme var så godt som alle gået over dertil. En væsent
lig grund til den hurtige udvikling var vel sammenlægning til store foreninger.
Randerskredsens Kontrolforening startede sin virksomhed den 1. november 1971 og
blev inddelt i 19 assistentkredse med 1093 medlemmer og 20.585 køer. Hele området
her har fra starten været med i den nye forening.
Gennem årene har mange kontrolassistenter gjort et godt og stort arbejde for egnens be
sætningsejere. Et arbejde der nu på dygtig vis videreføres af kontrolassistenterne Peder
Mølgård, Thorsager, og Kaj Lykke, Dejret.

Fra et dyrskue i Thorup.

Dyrskuer
Indenfor Landboforeningens område er der ikke afholdt dyrskuer siden 1953, hvor det
sidste skue afholdtes i Rønde. Siden da har enkelte besætningsejere udstillet ved dyrskuet
i Kolind.

Fra et dyrskue i Rønde.
Fra venstre Karl Lange, Laurits
Madsen, Konsulent A. Kjær og
Anders Andersen.
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Anders Laursen, Flinthøj, Dejret, har i 1978 været med i forreste række med sin ko nr.
18, f. 23.9.1972. Koen er efter Østjydens Buster. Ved dyrskuet i Kolind udpegedes den
som skuets bedste RDM-ko. Et par uger senere var den med i Grenaa, hvor den fik præ
dikatet: Djurslands bedste ko. Ved dyrskuet i Randers blev den nr. 2 i konkurrencen om
skuets mest typiske ko. Nr. 18 hævdede sig endvidere smukt ved udstillingen i Odense i
anledning af RDM’s 100-års jubilæum. Vi ønsker familien Laursen tillykke med præ
mierne og takker for den indsats, der er gjort.

Kåring af køer
Igennem en lang årrække fra omkring 1920 arrangeredes kåringen i reglen af en kvæg
avlsforening eller en kontrolforening og køerne samledes på en kåringsplads
Indenfor landboforeningens områder har der således været kåringer i Tillerup, Kalø,
Følle, Mollerup, Vistoft og Røndegård. De forskellige steder opstilledes køerne på ræk
ke efter kvalitet. Der er ingen tvivl om, at det har været begivenheder, som mange har
fulgt med stor interesse.
Gennem flere år sorteredes de kårede køer kun i 1. og 2. klasse, men omkring 1935
gik man over til et pointsystem fra 10 til 5, hvor 10,9 og 8 svarede til 1. klasse og 7,6 og

Røde køer på dyrskue.
Drengen på billedet er Arne Jør
gensen, Karpenhøj, nu formand
for Grenaa Landboforening.
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5 til 2. klasse. Snart gled klassebetegnelsen ud, og pointskalaen er den samme, som stadig
bruges. Dog gik man i 1953 over til at give særskilt points for yver, og her er maximum
5 points.

Kvægbesætninger under tilsyn
De første effektive bedømmelser af kvægbesætninger var de såkaldte to-årige konkurren
cer, der afholdtes omkring århundredskiftet.
Som en slags afløser for disse konkurrencer påbegyndte Foreningen af jydske Landbo
foreninger i 1914 tilsyn med kvægbesætninger.
I 1943 oprettedes et lokalt tilsyn under Randerskredsens Fællesledelse. Tilsynet har
gennem årene omfattet områdets bedste besætninger.
Indenfor landboforeningens område har der i 1977 været følgende tilsynsbesætninger:

Poul Klinge, Eg..................................
Anders Laursen, Flinthøj.................
Hagbart Nielsen, Strands.................
Ove Lund Nielsen, Skrejrup............
Walther Bruus, Følle........................
Niels Peter Jensen, Bjødstrup..........
Verner Knudsen, Kejlstrup............

Race

Års køer

Smør fedt

Kårings
gens.

R
R
R
R
S
S
S

27,7
28,3
23,4
39,6
22,0
20,6
17,4

196
248
211
209
215
191
252

7,0
7,6
7,2
7,1
7,3
7,4
7,4

I tilsynsbesætningemé kåres køeme med 1J^ års mellemrum, og det har altid været skik,
at den stedlige landboforenings husdyrbrugsudvalgsformand var medlem af kåringsud
valget. Det har altid været en oplevelse at kåre køer i Kalø-Knebelvigområdet og årsagen
hertil må nok være naturen og de lokale kåringsdommere.

Randerskredsens Fællesledelse
Som tidligere nævnt startede et stort antal kvægavlsforeninger og kontrolforeninger i
slutningen af forrige århundrede. I Randers Amt var man ret hurtigt oppe på over 100
af begge slags foreninger.
Man fandt inden længe ud af, at det ville være praktisk at have en ledelse, der var fæl
les for alle disse nye foreninger, og dette medførte,, at Randerskredsens Fællesledelse af
Kvægavls- og Kontrolforeninger stiftedes i 1887 som den første i Jylland.
Randerskredsens Fællesledelse fungerede indtil 1. oktober 1975.
Oprindeligt omfattede den som sagt kvægavls- og kontrolforeningerne, men ret hurtigt
blev der et nært samarbejde med amtets landboforeninger og senere husmandsforenin 
gerne og Randers Amts Mejeriforening.
Det faglige vejledningsarbejde vedrørende kvæg sorterede i disse mange år under Fæl
lesledelsen, hvis første konsulent blev ansat allerede i 1887. Indenfor det sidste halve år
hundrede har følgende konsulenter været ansat ved Fællesledelsen: N. Poulsen Pedersen,
J. K. Rasmussen, Axel Holm, S. P. Kjær, C. Knudsen, V. Laursen og A. Thulstrup.
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Konsulent N. Poulsen Pedersen virkede ved Fællesledelsen i over 40 år og gjorde et
ualmindeligt godt og dygtigt arbejde for Kvægavlens fremme.
Fra landboforeningens område har der fra midten af 30’erne siddet følgende i fælles
ledelsens bestyrelse: Laurits Madsen, Følle, var med i en årrække indtil 1947. Chr. Toft
gård Nielsen, Røndegård, var med fra 1947 til 1969, de fleste af årene som næstformand.
Jens Hvejsel, Følle, sad i bestyrelsen fra 1966 til 1973, heraf i 2 år som formand. Folmer
Høgh, Bjødstrup Mark, kom i bestyrelsen 1969 og var med indtil fællesledelsens ophør
i 1975.

Fællesudvalget for Kvæg
Fællesudvalget for Kvæg i Århus Amt startede sin virksomhed den 1. oktober 1975 og
er kommet godt fra start. Baggrunden for dannelsen af det nye Fællesudvalg var den struk
turændring, der i de sidste 10-15 år er foregået på kvægbrugets område.
Nyordningen er baseret på et samarbejde, hvori deltager Landboforeninger, Husmands
foreninger, Kontrolforeninger, Kvægavlsforeningen Østjyden og Mejeriernes Fællesorga
nisation. Disse organisationer har dannet Fællesudvalget, hvorunder det samlede kvæg
avls- og kvægbrugsarbejde sorterer.
Virksomheden ledes af et fællesudvalg på 13 medlemmer. Fællesudvalgets højeste
myndighed er et repræsentantskab på 74 medlemmer.
Folmer Høgh og Kristian Foged er repræsentanter for Kalø-Knebelvig Landboforening.
Ved Fællesudvalget er ansat 7 konsulenter, hvoraf 3 står til rådighed for landbofore
ningens medlemmer:
K. Buch-Jepsen: Kvægbrug.
Bodil Popp-Kristensen: Malkning og mælkehygiejne.
S. P. Kjær: Kvægavl og Kvægavlsforeningen Østjyden.
Konsulent K. Buch-Jepsen fratræder sin stilling pr. 15.8. 1978, og vi ved ikke på nu
værende tidspunkt, hvem der skal afløse ham.

Kalø afkomsprøvestation
Gennem en lang årrække - fra 1945 til 1974 - var afkomsprøverne med tyre een af vo
re vigtigste avlsforanstaltninger. Ialt afprøvedes 1788 hold. Afkomsprøvernes ophør
skyldtes bl.a. overgangen til EDB i kontrolforeningerne,, der gav nye muligheder for vur
dering af tyrenes avlsværdi.
Afkomsprøvestationen på Kalø Hovedgård var landets største. Gennem 25 år afprøve
des på Kalø 196 hold, hvilket vil sige tæt ved 4000 kvier.
Under godsinspektør O. Thygesens dygtige ledelse har Kalø afkomsprøvestation været
et godt aktiv i kvægavlsarbejdet, et godt lærested for unge landmænd, og et sted hvor
besætningsejerne kunne hente god og nyttig inspiration.

Afslutning
Kalø-Knebelvig Landboforening har nu fungeret i 75 år. Adskillige har gennem årene
gjort en stor indsats indenfor kvægavlsarbejdet. Jeg tror dog ikke, at jeg går nogen for
nær ved især at fremhæve de to tidligere landboforeningsformænd: Chr. Toftgård Nielsen,
Røndegård, og Jens Hvejsel, Følle.
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I omkring halvdelen af den tid, som landboforeningen har bestået, har de været med i
forreste række. De har taget deres tørn indenfor kontrolforening, dyrskue, husdyrbrugs
udvalg, kåringsudvalg, fællesledelse, kvægavlsforening og mange andre steder.
Chr. Toftgård Nielsen og Jens Hvejsel følger stadig kvægavlsarbejdet med stor interes
se. De kommer sammen til møder, dyrskuer, afkomsfremstillinger m.v. Vi andre glæder
os over at se dem og takker for en stor indsats og for godt samarbejde.
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I landbrugets lange historie er det at føre regnskab noget forholdsvis nyt, idet man først
hen imod slutningen af det nittende århundrede rigtig begyndte at beskæftige sig med
spørgsmålet om regnskabsføring.
Det betyder imidlertid ikke, at man ingen økonomiske overvejelser gjorde sig med hen
blik på at opnå det bedst mulige driftsresultat og skaffe sig et overblik over indtægter og
udgifter, og nogle landmænd var da også i stand til at føre et regnskab, der gav dem et
værdifuldt overblik over bedriftens økonomi.
En af årsagerne til en voksende interesse for regnskabsføringen sidst i forrige og først
i dette århundrede var den, at der på Landbohøjskolen under professor Th. R. Segelcke
gennemførtes en undervisning i bogholderi gennem 27 år, indtil hans død i 1902. I disse
år var der enkelte studerende, som fik interesse for regnskabsføringen og senere gik ind
i arbejdet og i undervisning.
En anden anledning til den voksende interesse for regnskabsføring sidst i det nittende
århundrede var vel nok i nogen grad de stærkt nedadgående tider for landbruget, der
gjorde det nødvendigt med så god en kontrol med driftsresultatet som muligt.
Flere forskellige landmænd, landbrugskandidater og skoleforstandere arbejdede med
den praktiske side af regnskabsarbejdet og med udgivelse af regnskabsbøger og systemer
samt kurser i regnskabsføring. Dette betød, at der efterhånden opstod forskellige endda
mange forskellige regnskabsbøger og systemer, og dette forhold har bestået helt op til for
nogle få år siden på den måde, at mange regnskabskonsulenter hver især har udgivet de
res regnskabsbøger og udarbejdet deres eget system.
Den organisatoriske opbygning af regnskabsarbejdet påbegyndtes i de første år af dette
århundrede og var mange steder knyttet meget nær sammen med kontrolforeningerne.
Først i 1910 stiftedes den første regnskabsforening, og hermed syntes den rigtige form
for organiseret regnskabsføring at være fundet, og i årene umiddelbart derefter startedes
en række regnskabskredse i lokale landboforeninger hver med sin regnskabskonsulent,
der bistod de enkelte medlemmer med årsafslutning af regnskaberne.
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Også her i Kalø - Knebelvig Landboforening var tanken allerede i 1914 stærkt fremme
og følgende protokoltilførsel fra 27. november 1914 viser os noget om, under hvilken
form regnskabsarbejdet startede: Der står: »Regnskabssagen tænkes ordnet saaledes, at 3
eller 4 Medlemmer i hver Landboforening kunde faa gratis hjælp til Planlægning og Ud
førelse af fuldstændigt Landbrugsregnskab. Det forlanges, at vedkommende skal være
Medlem af en Kontrolforening eller paa anden Maade møde med Besætningsregnskab.
Hjælpen ydes til Status og Kassebog samt Opgørelse af Rentabiliteten,naar Aaret er om
me«. Ved landboforeningens forårsgeneralforsamling 1917 nedsattes et udvalg til at ar
bejde for dannelsen af en regnskabsforening. Udvalget kom til at bestå af følgende:
A. Andersen, Juelsminde, N. Olsen, Vrinners, J. Nikolajsen, Fuglsø, og P. Kruse, Tved.
Udvalget benyttede sig i udstrakt grad af den hjælp der den gang kunne fås af en af for
kæmperne for regnskabsføringen nemlig Kapt. Pedersen, Hadsten.
At det var svært at få begyndt og vinde forståelse for arbejdet forstår man af et af Kapt.
Pedersens mange fyndord der lød således: »Landmændene kan ikke lide regnskab, og det
er meget beklageligt, thi for dem, der ønsker at vide virkelig besked om sin bedrift, findes
der kun een vej, og det er den, der føres gennem regnskab.«
I de næste år blev der holdt en del møder,-hvor egnens lærere var særlig indbudt, da det
var tanken, at de skulle medvirke til oprettelse af kurser, hvor de skulle være instruktø
rer, men fra 1. juni 1922 lægges arbejdet i mere faste rammer, idet man da ansatte Jens
Høgh Hvidkjær som regnskabsfører. Han virkede som sådan indtil november 1929, hvor
han fråtrådte på grund af ejendomskøb.
I disse år blev der indgivet beretning til Foreningen af jydske Landboforeninger og ar
bejdet havde fået den form, der fortsattes med i mange år.
Sommeren 1929 forhandledes om at ansætte egen konsulent til varetagelse af arbejdet
i foreningen og dermed også regnskabsarbejdet, og ved et forretningsudvalgsmøde den 6.
august blev det vedtaget at ansætte daværende lærer ved Djurslands Højskole Martin
Nielsen som konsulent. Han virkede i foreningen indtil 1. april 1936. Ved et forretnings
udvalgsmøde 5/3 - 36 blev det vedtaget at ansætte en anden konsulent i samarbejde med
regnskabsforeningen og ved et senere møde valgte man at ansætte Nørgaard - Pedersen,
Djurslands Højskole.
Nørgaard-Pedersen skulle varetage planteavlsarbejdet, pasning af forsøgsmarken og
regnskabsarbejdet, og han øvede en stor indsats på alle områder, og antallet af medlem
mer i regnskabsforeningen voksede støt i de år Nørgaard-Pedersen virkede. Han udgav
sammen med konsulent Mogensen, Hornslet, de regnskabsbøger, der brugtes og selv om,
regnskabsarbejdet ikke sorterede direkte under landboforeningen, blev der alligevel ved
efterårsgeneralforsamlingen 1937 efterlyst en beretning om regnskabsarbejdet, da man
mente det var en meget vigtig side af landboforeningens arbejde, og dette ønske gav for
samlingen tilslutning til. Ved en generalforsamling den 4. januar 1939 aflagde Nørgaard
-Pedersen beretning om regnskabsforeningens virksomhed og resultater for året 1937/38.
Ved samme generalforsamling meddelte formanden, at beretninger ved konsulenterne
ville blive afholdt ved møder i februar måned, og dermed indledtes altså de beretnings
møder, som stadig afholdes.
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Hvordan det har været med regnskabsudvalg i årenes løb står ikke helt klart, men ved
en generalforsamling den 21. april 1939 valgtes et udvalg bestående af Erling Lauritzen,
Quelstrup, Toftgaard Nielsen, Røndegård, og Johannes Jørgensen, Karpenhøj, men det
ser ikke ud til, at udvalget er direkte tilknyttet landboforeningen sådan som de mange
andre forskellige udvalg, der har været.
I 1950 vælges igen et udvalg bestående af B. Lemonius, Følle, Carl Marcussen, Helge
næs, og E. Lauritzen, Quelstrup, og dette udvalg konstituerede sig med Lemonius som
formand og udvalget fik navnet »Økonomiudvalget« og dets formand blev medlem af
foreningens forretningsudvalg.

Som formænd siden den tid har følgende udført et stort arbejde:
E. Lauritzen, Quelstrup 1957 -1961
Sven Mikkelsen, Knebel 1961 - 1965
Poul Holst, Helgenæs 1965 - 1968
Niels Otto Kudahl, Følle 1968 - 1971
Oluf Sloth, Kejlstrup fra 1971

De øvrige medlemmer af udvalget er nu Alfred Pedersen, Tved, og Anton Nielsen, Bjødstrup.
Da jeg fra 1. april 1949 blev ansat i foreningen med bopæl i Knebel omfattede arbejds
opgaverne både planteavl, ungdomsarbejde og regnskab, og sådan var det i de første man
ge år, selv om der siden den tid var to konsulenter ansat i foreningen. Efter NørgaardPedersen sygdomsperiode og - syntes man - alt for tidlige død i efteråret 1950 blev jeg i
foråret 1951 forflyttet til Rønde, og som ny konsulent med bopæl i Knebel ansattes Bent
Belling, der virkede i foreningen til hen på sommeren 1952, hvor han blev afløst af Jør
gen Nielsen. Både i Bent Bellings tid og under de første år af Jørgen Nielsens tid var det
sådan, at begge konsulenter arbejdede med både planteavl og regnskab, men i 1956 gen
nemførtes en ny konsulentordning, der nødvendiggjorde en ændring af dette forhold,
og resultatet af flere forhandlinger blev, at Jørgen Nielsen overtog planteavlsarbejdet og
jeg overtog regnskabsarbejdet.
I 1954 indførtes regnskabspligt for alle landbrugere, der havde over 40.000 kr. grund
værdi, og det gav naturligvis en ret stor forøgelse af antallet af regnskabsførende land
mænd og ændringer i loven om regnskabspligt har flere gange bevirket øget tilslutning
til regnskabskredsen. I årene derefter er der sket mange ting, der har betydet en meget
stærk udvidelse af regnskabsarbejdet, og det vil føre vidt at komme ind på enkeltheder,
så jeg må nøjes med en omtale af enkelte begivenheder. 1958 indførtes den første lov om
kapitalvindingsskat og fra 1960 kom loven til også at omfatte landbrugsejendomme og
mange ændringer i loven har efterhånden medført, at regnskabskontoret i de sidste år
har foretaget mange beregninger forud for ejendomsoverdragelser.
Det var også i 1958 Ebeltoft Landboforening rettede en henvendelse til foreningen om
et samarbejde gående ud på, at de af deres medlemmer som ønskede det, kunne komme
med i regnskabskredsen.
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Det blev oplyst, at der på daværende tidspunkt førtes regnskab for ca. 150 medlemmer
og en optagelse af nye medlemmer fra Ebeltoft Landboforening ville nødvendiggøre mere
fast medhjælp, men forhandlingerne mundede ud i, at et samarbejde påbegyndtes.
1964 blev det vedtaget at sælge »Den hvide Villa« på Grenaavej, hvor regnskabsafdelin
gen havde kontor og så bygge et nyt hus med flere kontorlokaler og en lejlighed. Vi var
på det tidspunkt 2 mand og en kvindelig elev på kontoret, og da vi til juni 1965 flyttede
ind i de nye lokaler var det med den fornemmelse, at så megen plads blev der aldrig brug
for, men udviklingen kom til at gå stærkere og stærkere.

Landboforeningens
regnskabskontor i Rønde.

Den 3. juli 1967 trådte loven om merværdiafgift i kraft. Det er en af de love, der har
givet den største forøgelse af regnskabskontoremes arbejde, så det var et stort gode, at
foreningens bestyrelse med Johs. Jørgensen i spidsen havde været så forudseende at få
bygget nyt hus med plads til udvidelse af kontorpersonalet, idet der i årene derefter har
været en forholdsvis stærk udvidelse af antal ansatte. Det nuværende personale ses på bil
ledet og af fast kontorpersonale der har været ansat kortere eller længere tid kan nævnes
følgende. Kvindelige: Nina Jacobsen, Lissy Henriksen, Else Askov Johnsen, Anna Grethe
Sørensen og Elsebeth Høgh. Mandlige agronomer og landbrugsteknikere: Leif Mikkel
sen, Jens Pedersen, Poul Foersom, Henning Vibjerg, Knud Erik Hvelplund og Henning
Andersen.
Den 1. januar 1970 trådte kildeskatteloven i kraft og dermed indførtes princippet, at
arbejdsgiverne skulle opkræve og administrere lønmodtagernes skattebetaling, og regn
skabet skal herefter tjene som dokumentation over for arbejdsgiverkontrollen.

Disse ting og forskellige andre betød, at arbejdet med de enkelte regnskaber blev stærkt
forøget og betød vel nok også, at det skattemæssige trængte det driftsøkonomiske noget
i baggrunden, men der er dog i årenes løb indberettet et forholdsvis stort antal regnska
ber til Foreningen af jydske Landboforeningers Regnskabsudvalg og siden reorganiserin62

Siddende fra venstre: Susanne Rasmussen, Poul Mumm, Inge-Lise Sanko. Stående fra venstre. Christen
Hansen, Jonna Sørensen, Ellen Margrethe Pedersen, Else Marie Hildebrandt, Rita Marx, Jytte Petersen,
Jens Nørgaard.

gen af det landbrugsfaglige arbejde til De samvirkende danske Landboforeningers Lands
udvalg for Driftsøkonomi fra og med 1972/73. De indberettede regnskabsoplysninger
er så bearbejdet ved hjælp af EDB og den enkelte landmand har fået et EDB - udskrevet
skema der kaldes »Dit regnskab - sammenlignet med andres«.
Med hensyn til EDB - bearbejdning af regnskaberne har vi her på kontoret været ret
tilbageholdne, men i 1973 blev det vedtaget, at der fra 1. januar 74 skulle indledes et
samarbejde med Jordbrugernes Dato Central om udarbejdelse af posteringsbalance.

Den nuværende situation
Der arbejdes nu med 380 regnskaber, heraf de 64 fra Ebeltoft Landboforening, hvoraf
der i 1976/77 indberettedes ialt 241, heraf 3 bidragsregnskaber til landskontoret.
Der indberettedes 17 regnskaber til Det landøkonomiske Driftsbureau.
Disse driftsregnskaber indgår i den landbrugsstatistik, som vi ved Danmarks indtræden
i EF blev pålagt at fremskaffe. Af de såkaldte Feogaregnskaber blev der sidste år ind
berettet 26.
Der arbejdes også med ansøgninger om moderniseringsstøtte og såkaldt ES vejledning,
samt bistand i landboretlige sager. Vedrørende ejendomshandeler har vi de sidste år haft
et godt samarbejde med konsulent L. Bonding, Viborg.
63

Til varetagelse af de mange forskellige opgaver er vi nu på regnskabskontoret 3 mand
lige og 7 kvindelige ansatte,deraf de 3 kvindelige på deltid.
Der arbejdes nu med et regnskabssystem - S 72 - udviklet af et udvalg bestående af re
præsentanter fra forskellige organisationer og et udvalg fra LEC, Risskov, og det er me
ningen, at vi i år skal påbegynde en færdigopgørelse af regnskaberne over EDB. Udvik
lingen de senere år har vist, at der i EDB - der betyder Elektronisk Data Behandling - lig
ger store muligheder for at få virkelig besked om sin bedrift, og da det uden al tvivl vil
blive nødvendig fremover, vil vi på regnskabs kontoret prøve at yde den bedst mulige
støtte og vejledning i årene,der kommer.
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Planteavlsarbejdet
Af JØRGEN NIELSEN

Ved foreningens stiftelse befandt Danmarks landbrug sig i en nærmest rivende udvikling.
Gennem det foregående halve århundrede var der sket en gradvis omlægning fra primi
tiv korndyrkning og komeksport til intensiv animalsk produktion og eksport af animalske
produkter. Det endelige vendepunkt fra eksport til import af korn var passeret midt i
1880-erne, og importen af både korn og oliekager havde i alle de efterfølgende år været
under heftig stigning.
Ganske naturligt stillede denne udvikling store og stærkt ændrede krav til den hjem
lige planteproduktion. Dyrkning af roer havde været noget næsten ukendt indtil århund
redskiftet. Et stærkt stigende behov for velegnet grovfoder til den stigende husdyrbestand
gav ikke alene stærkt forøget interesse for roedyrkningen. En almindelig forøgelse af
høsten af samtlige afgrøder ved hjælp af landvinding, grundforbedring, anvendelse af
kunstgødning og forbedrede dyrkningsmetoder trængte sig også stærkt på.
Man stod fattig på praktisk erfaring overfor denne udfordring og næsten uden vejled
ende forsøgsresultater. I lighed med det øvrige land var man tydeligvis også her på egnen
disse problemer bevidst, og straks fra begyndelsen har planteavlsarbejdet indtaget en
meget fremtrædende plads i foreningens hele virke.
Allerede ved foreningens stiftelse nedsattes et planteavlsudvalg, bestående af: B. Møl
ler, Følle Strandgård, som formand, R. S. Helbo, Dejret, M. P. Mikkelsen, Knebel, Niels
Christiansen, Egens, og S. Knudsen, Hvidtvedgaard.
Udvalget gik straks meget aktivt ind i sine arbejdsopgaver.
Efter beslutninger ved udvalgsmøder henholdsvis 2. marts, 5. april, 20. august og 12.
september blev der i sommeren 1904 igangsat og gennemført følgende aktiviteter: Af Kr.
Madsen Knudsen lejede man 6 skp. land til forsøgsmark for 100 kr. årligt, for hvilket beløb
ejeren også skulle levere alt nødvendigt arbejde med hestekraft.
Landbrugskandidat J. I. Herskind, Rønde Højskole, påtog sig at anlægge og passe 4 skp.
land med forsøgsmark for et vederlag af 50 kr. og 2 skp. land med forevisningshave for
egen regning. Der gennemførtes en konkurrence mellem hele markbrug med 13 deltagere
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og tre af planteavlsudvalgets medlemmer som dommere. Som afslutning på sommerens
arbejde arrangeredes den 8. og 9. oktober en planteavlsudstilling i Thorup Pakhus med
tilknyttet udstilling af redskaber og maskiner og med forskellige demonstrationer og fore
drag.
I en beskrivelse den 26. juli 1904 skrev dommerne i konkurrencen mellem hele mark
brug blandt andet: »Det var en fornøjelse at se, hvor megen interesse der allerede kan
spores for fremme af planteavlen. Derimod synes interessen for havebrug ikke at være så
langt fremme som ønskeligt. Vi vil derfor håbe, at vi med vore udstillinger må slå til lyd
for også denne retning af planteavl, som hygger så meget ved en gård«. I samme beskri
velse fremhæves også almindelige fejl og mangler ved opbevaringen af staldgødningen
og ajlen.
Det første års arrangementer blev alle gentaget i 1905, hvor den afsluttende planteavls
udstilling holdtes i Rønde den 14. og 15. oktober. Efter dette sit andet leveår blev fore
visningsmarken opgivet på grund af bebyggelse. Allerede samme år havde man imidler
tid begyndt at gennemføre nogle gødningsforsøg ude hos medlemmerne. I 1905 og 1906
gennemførtes forsøgene ved lokal hjælp under planteavlsudvalgets ledelse. Vedrørende plan
teavlsområdet sluttede foreningen sig i februar 1907 til Djurslands Samvirkende Land
boforeninger, som i forvejen bestod af Ebeltoft, Kolind og Grenaa Landboforeninger og
som havde ansat Hans Sloth som planteavlskonsulent. Allerede samme forår flyttede Hans
Sloth og blev afløst af Kristian Andersen som herefter var foreningens planteavlskonsu
lent gennem fem år. Hermed blev ikke mindst foreningens forsøgsarbejde stærkt udvidet,
og mange nye opgaver blev taget op, såsom lucerneforsøg, udtyndingsforsøg, såtidsfor
søg, forsøg med vitriolsprøjtning mod agerkål, varmtvandsbehandling af såsæd og forskel
ligt andet.

Planteudvalget på tur. Stående fra venstre: Holst, Rugdahl, Larsen, Røndegård, A. Andersen, »Juelsmin
de«, konsulent Larsen Ledet, Grenå.
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Som et eksempel af begyndende eller grundlæggende karakter på andre initiativer til
fremme af egnens planteavl kan nævnes, at planteavlsudvalget i 1908 købte en triør til
udlejning blandt foreningens medlemmer for 75 øre pr. 200 pund behandlet sædekorn.
Til særlig støtte for de små brug, benævnt husmandssagen, nedsattes hurtigt efter for
eningens stiftelse et tremandsudvalg til bedømmelse af huslodder, senere kaldet husmands
udvalget, som i nogen grad havde tilsvarende opgaver som planteavlsudvalget. Forenin
gens bevilling i 1904 var 250 kr. til planteavlsudvalget og 150 kr. til husmandsudvalget.
Ved en lovændring i 1914 blev disse to udvalg slået sammen til planteavls- og husmands
udvalget, bestående af ialt fem medlemmer. Den samlede bevilling i 1914 var 600 kr.
Senere er dette udvalg igen kommet til blot at hedde planteavlsudvalget, således som det
endnu består i dag.
Efter Kristian Andersens fratrædelse blev Arne Larsen-Ledet ansat i 1912, og under
hans virke som foreningens konsulent i de følgende atten år blev blandt de hidtidige ar
bejder ikke mindst den lokale forsøgsvirksomhed og møde-, kursus- og konkurrencevirksomheden videre udbygget, og nye opgaver blev taget op. F.eks. blev der sat ind på
at forbedre den anvendte såsæd ved organiseret indkøb af stamsæd og videre fremavl
under foreningens kontrol, og for at forbedre det anvendte markfrø tilsluttede man sig i
1926 Landbo- og Husmandsforeningernes Frøsalg. Efter beslutning i 1915 blev der under
ledelse af statsgeolog Milthers igangsat en undersøgelse over mulige forekomster af kalkog mergellejer inden for foreningens område. Ved Hedeselskabets hjælp blev der i de ef
terfølgende år gennemført omfattende kalktrangsundersøgelser med påfølgende merglinger, som der var stærkt stigende interesse for, og i 1933 dannedes Kalø-Knebelvig
Mergelselskab for derigennem ved samlet organiseret indsats af få gennemført omfat
tende merglinger fra lokale lejer.
Foreningens medlemsskab af Djurslands Samvirkende Landboforeninger ophørte i for
året 1930, idet Arne Larsen-Ledet ikke længere kunne påtage sig at fungere som plante
avlskonsulent for hele området. Herefter besluttede foreningen alene at antage sin egen
konsulent, og man ansatte Martin Nielsen. Et betydningsfuldt ungdomsarbejde, som
var indledt i forgængerens tid, kom Martin Nielsen til at bygge stærkt videre på.
Endvidere havde foreningen i 1924 købt 6 tdr. land jord lige ved Rønde by, først og frem
mest for at skaffe egen dyrskueplads, og på en del af dette areal kom han straks efter sin
ansættelse til at anlægge en forsøgs- og forevisningsmark, som han forestod i de seks år,
han beklædte stillingen. Hertil kom, at Martin Nielsen samtidig også var ansat til at
fungere som foreningens regnskabskonsulent og videreføre et regnskabsarbejde, der hav
de udviklet sig langsomt gennem femten år.

I 1936 fratrådte Martin Nielsen og blev efterfulgt af Chr. Nørgaard Pedersen, der fun
gerede til sin død i 1950. Vedrørende planteavlsarbejdet kan her særligt nævnes, at man
i 1940 indledte det endnu bestående samarbejde med A/S N. Kjær, Mørke (nu Djurs
lands Korn) om kontrolleret fremavl af sædekorn og i 1945 et samarbejde om kartoffelkontrol. Desuden tog foreningen den særlige udfordring op, der efter krigens slutning lå
i den epokegørende nyudvikling inden for den kemiske bekæmpelse af ukrudt. Med en
hestetrukket motorsprøjte etablerede foreningen sin egen sprøjtevirksomhed i 1947 og
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supplerede denne virksomhed i 1948 ved et samarbejde med Jens Foged, som havde er
hvervet sig en sprøjte monteret på en jeep. Disse år var jo iøvrigt karakteriseret af, at trak
torerne i hurtigt tempo begyndte at erstatte hestene i markarbejdet, og den revolutione
rende mekanisering iøvrigt tog voldsom fart. Udover planteavlsarbejdet kom en stærk ud
vikling af regnskabsvirksomheden og en skelsættende udvikling af ungdomsarbejdet til
at præge Nørgaard Pedersens funktionsperiode. Foreningen købte i 1938 den store villa,
som nu ejes af bogtrykker Aage Sørensen, hvorfra han udgiver Adresseavisen Kalø Vig.
Her flyttede Nørgaard Pedersen ind og etablerede og drev foreningens egen ungdoms
skole.

Konsulentboligen, Knebel.

Til aflastning for Nørgaard Pedersen blev Poul Mumm ansat 1. april 1949 som konsu
lent med bopæl i Knebel. Efter Nørgaard Pedersens død blev Poul Mumm forflyttet til
Rønde og flyttede ind i foreningens ejendom og overtog ledelsen af ungdomsskolen. Da
foreningen fortsat ønskede en konsulent både i Rønde og i Knebel, ansatte man fra 1.
april 1951 Bent Belling med bopæl i Knebel. Bent Belling, som fratrådte året efter, tog
bl.a. initiativet til at iværksætte et ret omfattende 4-H-arbejde, som fortsatte i nogle få år.
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Fra 1. august 1952 blev undertegnede ansat som konsulent i Knebel. Stillingerne i Røn
de og i Knebel var sideordnede og begge med blandede opgaver med hovedvægten på
planteavl, regnskab og ungdomsarbejde. Udviklingen i landbruget medførte imidlertid
stigende naturlige krav til specialisering i rådgivningsarbejdet. Under stadig skærpelse
af skattelovgivningen og udvikling af regnskabspligten blev det hurtigt særlig nødven
digt at frigøre regnskabsarbejdet fra den blandede konsulentvirksomhed. I 1957 blev op
gaverne derfor delt, således at Poul Mumm alene overtog regnskabsvirksomheden og
undertegnede planteavlsarbejdet med flere andre opgaver. I sommeren 1959 var Jens
Erik Paulsen ansat som medkonsulent ved planteavlsarbejdet og Aksel Haubro som med
konsulent fra foråret 1961 til efteråret 1965.
I dele af den mellemliggende og den efterfølgende tid indtil udgangen af 1971 har der
været ansat assistenthjælp ved planteavlsarbejdet.
Fra 1972 og til nu er arbejdet udført af undertegnede alene med lidt lejlighedsvis lokal
hjælp i ny og næ og med særlig støtte i et samarbejde med Kalø Landboskole gennem
landbrugslærer Bent Severinsen.
Mols- Rønde Kredsforening, som landboforeningen altid har haft et godt samarbejde
med, stod i foråret 1973 uden planteavlskonsulent.
Der blev da indgået aftale om, at landboforeningens planteavlskonsulent også skal be
tjene kredsforeningens medlemmer. Denne ordning består fortsat.
Et tilbageblik over mine 26 år i foreningens tjeneste kan næsten forstyrre sindsroen.
Der er ligesom sket mere, end horisonten kan indkredse, og tankerne kan rumme. Set
som en helhed er det, der var Danmarks alsidige landbrug, hvis altdominerende karak
tertræk var familiebruget som livsform, nærmest forvandlet til ukendelighed.
Allerede i løbet af 1950-eme forsvandt næsten alle trækheste fra landbruget, og næsten
alle selvbindere blev erstattet af mejetærskere. Under en fortsat rivende teknisk udvik
ling er mekanik og elektronik trængt ind som hjælpemidler i alle enkeltfaser af land
brugsarbejdet, udviklingen af kemiske hjælpemidler har været enorm, og den anvendte
totale mængde kunstgødningskvælstof er firedoblet til trods for en anselig nedgang i det
samlede landbrugsareal. Landbrugets samlede erhvervsbefolkning er faldet fra 450.000
til 175.000 eller fra 20 til 7 procent af den samlede befolkning. Antallet af bærende selv
stændige landbrugsbedrifter er rundt regnet halveret, driften af de enkelte ejendomme
er blevet mere og mere specialiseret, og et stadigt stigende antal ejendomme drives helt
uden husdyr, udelukkende med salgsafgrøder, i mange tilfælde kun byg.
Denne udvikling har naturligvis haft indflydelse på karakteren af foreningens plante
avlsarbejde og konsulentarbejde iøvrigt.

Konkurrencer mellem hele markbrug og planteavlsudstillinger med fremvisning af pro
dukter fra både mark, have, biavl, husholdning og husflid m.m., som tidligere var et helt
naturligt led i arbejdet med at formidle vejledning og incitament til landbohjemmene og
styrke fællesskabet mellem disse, har ikke fortsat den samme aktualitet. Den sidste blev
holdt i Rønde i 1955. Ungdomsarbejdet har været præget af den store afvandring fra
landbruget, og i 1963 standsede foreningen driften af sin egen ungdomsskole og overlod
denne opgave til de kommunale ungdomsskoler.
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Chr. Toftgård og Karen Gud
run Lemonius.

Møde-, kursus- og udflugtsvirksomhed har derimod ikke mistet nogen aktualitet under
den nyere tids stærke udvikling, hvor nyheder kommer hurtigt og bør formidles hurtigt,
og på dette felt har foreningen gennem årene arbejdet meget aktivt og gør det fortsat.
En ret omfattende forsøgsvirksomhed har også fortsat været gennemført. Selve dette
arbejdes udførelse har skiftet karakter i takt med den tekniske udvikling. De første år
blev græs- og kornforsøgene høstet med le, og tærskningen foregik i laden på den på
gældende ejendoms eget tærskeværk. I 1955 fik foreningen stillet en transportabel tærske
maskine til rådighed, hvortil jeep eller traktor kunne bruges som trækkraft. På gårde,
hvor der fandtes traktor, blev komforsøgene efterhånden høstet med selvbinder. Fra 1960
fik foreningen sammen med naboforeningeme stillet en mejetærsker til rådighed, og siden
da er kornforsøgene blevet mejetærsket i samarbejde med disse foreninger.
Forsøgsarbejdets samlede omfang har varieret noget gennem årene og har siden 1971,
hvor foreningen ikke længere har haft nogen assistent i planteavlsarbejdet, været ret
stærkt indskrænket i forhold til tidligere.
Sprøjtevirksomheden til bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr, som
foreningen startede i 1947, er ført videre gennem årene.
Det etablerede samarbejde med Jens Foged ophørte i 1951, og foreningen erhvervede
herefter selv sine sprøjter og køretøjer, som i dag består af 3 landrovere og 2 traktorer.
Gennem den sidste halve snes år har det sprøjtede areal årligt udgjort omkring 2500 ha
med en faldende tendens nu i de seneste år.
Planteavlskonsulentens opgaver her i foreningen var tidligere meget alsidige. Den nyere
tids omfattende udvikling af specialiseret konsulentservice på både regionalt og centralt
plan har i væsentlig grad lempet på alsidighedskravet. Til gengæld har den stærke ud
specialisering og de stigende krav til intensitet forstærket behovet for konsulentservice
inden for planteavlssektorens eget område, som omend afgrænset alligevel er stærkt vari
eret. Meget tyder på, at dette vil fortsætte med skærpende krav til både den praktiske
landmand og de vejledere, han bør have til rådighed.
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Hovedtræk af
maskinudvalget
for Randers amts
virksomhed
fra 1955 til 1978
Af P. HØJGÅRD RASMUSSEN

Maskinudvalget for Randers amt blev stiftet i Randers den 1. november 1955.
Grundlaget for maskinudvalgets arbejde blev startet på basis af et samarbejde mellem
landbo- og husmandsforeningerne og Kalø Landboskole.
Det første udvalg bestod af følgende medlemmer: Gdr. Kr. Støvring, Bjergby, forpagter
Helge Ribe, Estruplund, hmd. M. Nielsen, Havndal, hmd. A. Madsen, Sorvad, forstan
der Fr. Teichert, Kalø Landboskole, og sekretær for udvalget, konsulent Th. Jensen,
Randers.
Udvalget ansatte cand. agro. P. Duedahl Pedersen som maskinkonsulent.
Maskinudvalgets første formand blev gdr. Kr. Støvring, Bjergby.
Baggrunden for rådgivningsarbejdets igangsættelse inden for det tekniske område var den
rivende udvikling for maskinanvendelse i landbruget.
Når man betragter vort erhvervs historie, er der til stadighed foregået en udvikling frem
mod en mere tidssvarende teknik.
F.eks. var det for 100 år siden svingploven, der erstattede hjulploven og omtrent halve
rede trækkraftbehovet til pløjning.
For ca. 50 år siden begyndte de første traktorer at køre over markerne. For en 25-30 år
siden slog brugen af traktorer kraftigt igennem, medens mejetærskernes æra var på ny
begynderstadiet.
Et udtryk for, hvor hurtigt udviklingen på det maskinelle område kom til at foregå og
hvor uberegnelig, den i virkeligheden var, vil man finde deri, at landsmaskinudvalgtes
formand, der var meget nøgtern i sin vurdering, i sin første beretning på delegere tmødet
i 1947 udtalte, at han anså anvendelsen af traktorer for et udpræget anliggende for de
store gårde og mente det ikke rimeligt, at almindelige bøndergårde kunne komme til at
benytte disse.
Hesteantallet blev her i landet reduceret fra 601.000 til 309.000 stk. i tiden 1947-55.
Traktorerne overtog »slæbet«, og hesteantallet blev senere reduceret til at få tusinde i
antal.
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Fra beretningsmødet i 1957 fremgår det bl.a., at traktorundersøgelserne er blevet etable
ret, et nyt arbejde var påbegyndt, og der var blevet undersøgt 31 traktorer inden for Ran
ders amt.
Tærskeværksdemonstrationer var påkrævet, 375 landmænd overværede demonstratio
nerne, ialt 15 stk.
Mejetærskerne gav problemer, da halmen ikke var let at bjærge. Man anbefalede at
påmontere presser på mejetærskeren, ellers kunne der fremkomme tab på ca. 40% af hal
men.
Korntørringspriserne ved firmaerne var høje, hvorfor der opfordredes til etablering af
tørring på gårdene.
I 1958 blev gdr. Niels Bæk, Bode, udvalgets ny formand.
P. Duedahl Pedersen fik ny stilling i 1959, og ny maskinkonsulent blev cand.agro. P.
Højgård Rasmussen, Allingåbro.
Grenaa landboforening blev medlem af maskinudvalget i 1961.
Projektering af kornsiloer blev mere og mere omfattende.

Der kom stadigvæk mange nye maskiner på markedet til brug i landbrugsbedrifterne.
Her fortjener grønthøsteren at blive omtalt - en maskine, der kunne klare flere forskellige
arbejder.
Inden for Kalø-Knebelvig Landboforening var man klar over, at det på mange områder
var en revolutionerende maskine, derfor blev der arrangeret en arbejdende maskinde
monstration med grønthøstere. Forøvrigt Danmarks første.
Demonstrationen blev afholdt hos gdr. Svend Thomsen, Viderupgård pr. Knebel,
den 25. maj 1961. Der deltog 10 grønthøstere, den billigste kostede 2.450 kr og den
dyreste 4.200 kr.
Dertil kom 15 traktorer og en del vogne, den største traktor, Munktell B. M. boxer 350,
på 52 hk kostede 23.750 kr., den billigste, en tysk Güldner, kostede 9.500 kr.
Demonstrationen, der omfattede høstning af lucerne og hjemkørsel af denne, blev be
søgt af flere hundrede landmænd.
Af andre nye maskiner, der kom på markedet i disse år skal bl.a. nævnes ammoniaknedfældere og halmpressere.
Traktorafprøvningen blev populære. I 1961/62 blev der afprøvet 149 stk., hvoraf de
89 var benzin trak torer. Justeringer gav besparelser fra X
A til 7P6 liter pr. time.
I de følgende år blev der behov for udstillinger og demonstrationer på lokal basis.
I midten af 60’erne kom den store forandring på vore plove, alle skulle have deres plov
eller plove udskiftet. Svejsekurser blev almindelige. Ejendomsbesøgene tiltog i omfang
i takt med den tekniske udvikling, der skete på maskinområdet i stalde og lader. Der blev
for alvor investeret i staldinventar, såvel rørmalkning som udmugning. Besætningerne
blev større, og der skabtes basis for eget formalings- og blandingsanlæg. - Frøtørring,
høtørring og halmbaner projekteredes på de større gårde.
I 1968 valgtes gdr. Jens Sejrsen, Råby, som ny formand for maskinudvalget.
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I 1970 hjembragte en pløjer fra Randers amt verdensmesterskabet i pløjning fra So
merset, England. -1 dette år blev gdr. Åge Kirkegård, Fløjstrup, ny formand for maskin
udvalget.
Tekniken har i 70’erne for alvor erstattet den menneskelige arbejdskraft. I 1976 blev
der i Danmark investeret 1,8 milliard kroner i maskiner og redskaber. Traktorerne top
per listen over fordelingen af midler til investeringer. Traktorsalget i 1976 har andraget
9.491 stk. - Traktorafprøvningerne er kommet op på ca. 400 stk. pr. år. - Den mest al
mindelig størrelsesgruppe for traktorer, der sælges i dag, er placeret i gruppen fra 70-90
hk, gruppen repræsenterer ca. 45%, priserne ligger fra 100.000 til 150.000 kr.
Når det drejer sig om tekniske hjælpemidler til indendørs brug, er der tale om et bety
deligt salg af foderblandingsanlæg, 9.000, tilnærmelsesvis kontinuerlige anlæg. 20.100
rørmalkningsanlæg, 33.500 mælkekøleanlæg, 21.300 udmugningsanlæg i kostalde og
ca. 12.500 anlæg i svinestalde.
Derimod er tallet af mejetærskere, som i flere år har været konstant stigende, nu stag
neret og oven i købet gået en smule tilbage, fra 44.900 til 42.352 i 1976.
På grund af de seneste års tørre somre er der en meget stor interesse for vandingsanlæg,
antallet er vokset på kort tid fra ca. 5.000 anlæg til ca. 25.000 anlæg. Der gives 25%
statstilskud til de underjordiske dele. Der gives vandindvindingsret til 1000 m3 vand pr.
ha pr. år.
Strømafbrydelserne på Djursland i 1972 og i Nordjylland 1976 på grund af vinter
storme med sne og isslag har resulteret i øget interesse for generatorer, der kan sørge for
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elforsyningen i en nødsituation. For en investering på 12.000 til 16.000 kr. kan man få
et nødanlæg, der eksempelvis vil kunne klare strømforsyningen til malkearbejdet på 40
køer tillige med andet nødvendigt arbejde i forbindelse hermed.
Ved projektering af nye moderne stalde bør der i projektet indgå et nødstrømsanlæg,
idet manuelt arbejde i nye stalde er vanskeligt og meget tidkrævende, hvis strømmen
svigter.
Maskinudvalget har overtaget den daglige ledelse af Landboorganisationernes Trak
torkontrol, Midt- og Nordjydsk område. D.v.s. fra en linie i syd mellem Horsens og Nymindegab til Skagen mod nord. Der afprøves ca. 1500 stk. traktorer inden for dette om
råde pr. år.
Den nye færdelslov, som trådte i kraft 1. maj 1977, bevirker, at der skal erhverves fører
bevis til traktorer og motorredskaber.
Arbejdsmiljøloven, som trådte i kraft 1. juli 1977, har bestemmelser om, at fremmede
unge ikke må køre traktorer på MARKEN, før de er fyldt 18 år, med mindre de har
traktorkørekort, som kan fås, når de er fyldt 16 år.
Udviklingstendenserne vedrørende ny teknik inden for landbrugsmekaniseringen, som
for tiden synes mest aktuelle, er følgende: reduceret jordbehandling, majs som grovfoder
(majsmaskiner), nye former for halmbjærgning og halmudnyttelse. Systemerne med rundog storballepresser breder sig. Flere har etableret teknik til at »forbedre udnyttelse« af
halm til foder. Vandingsmaskinerne afløser de »gamle« sprinkleranlæg til markvanding.
Automatiske grovfodringsanlæg er kommet på markedet for at blive. Flere og flere bliver
interesseret i alternative energiformer, især vindmøller og biogasanlæg synes populære
blandt landmænd, men også staldvarmen og solenergien ønskes udnyttet.
1978 er et år i den elektroniske tidsalder, Kalø-Knebelvig Landboforenings jubilæums
år, til lykke!

De strenge dommere i aktivitet.
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Landbrugets
bygningsproblemer
Af H. OVERGAARD

Så længe der har været drevet landbrug i Danmark, har man også opført driftsbygninger
hertil. Gennem det lange spænd af år har der været en rolig udvikling af bygningsfor
merne i takt med de stadige, men jævne fremskridt, der har fundet sted på alle driftsgrene
indenfor landbruget.
Med begyndelsen af dette århundrede var den helt jævne udvikling borte, indførelse af
søer, senere ensilage, og indførelse af el kraft ændrede forholdene så meget i bygningerne,
at der skulle mere plads til: - fodergange i stalden - bedre halmplads m.v., og med mejetær
skerne og traktorkørsel blev der for alvor brug for megen nytænkning på bygningsom
rådet, såvel hvad indretning angik som ved selve bygningskonstruktionerne.
Tegning og projektering har fra Arilds tid ligget naturlig hos landhåndværkerne, der
gennem deres opvækst på landet havde gode forudsætninger for at kombinere tidligere
traditioner for godt håndværk med de nyere krav til bygnings typer.
Efterhånden som udviklingen tog fart, blev denne opgave belastende for håndværkerne,
og det blev derfor naturligt, at landboforeningerne tog fat på disse problemer for at kun
ne hjælpe medlemmerne på dette område.
De første bygningskonsulenter blev ansat her i landet fra omkring 1944-46. Der blev
mange forskellige løsninger og ansættelsesformer. Kaløvig gik på et tidligt tidspunkt i
samarbejde med Hedeselskabets Århus afdeling, der med Pedersen som leder gennem
årene har udført mange gode projekter.
Fra 1972 blev loven om statstilskud til landbrugets konsulenter ændret, hvorefter byg
ningskonsulenten kom med under denne ordning. De fleste af landboforeningerne i År
hus amt, dermed også Kalø-Knebelvig, gik sammen om oprettelse af »Landboorganisa
tionernes Bygningsudvalg for Århus Amt«, som oprettede bygningskontor i Langå med
H. Overgård som leder. Kontoret beskæftiger i øjeblikket 5 personer, hvilket må tages
som udtryk for, at foreningerne så rigtigt, da man tog dette arbejde op.
Det; er i de forløbne 5 år udført planer for godt 200.00 m2 bebygget areal og besøgt ca.
1.500 ejendomme.
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Den tekniske udvikling, som tog sin begyndelse ved denne forenings oprettelse og som
siden sidste krig stadig har accelereret op i fart, kan vi ikke regne med vil stoppe op, om
end farten måske vil gå noget ned. Endnu mere avanceret teknik vil komme og må ind
passes i fremtidens produktionsbygninger.
Mit jubilæumsønske skal derfor være håbet om, at denne forening stadig må have kraft
til og ledelse til at se fremad og arbejde videre på det gode grundlag, der er skabt i de
første 7 5 år.
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Lidt fra
»F orhandlingsbogen«
i Rønde og omegns
Husmoderforening
Af HANNE SEVERINSEN

Rønde og omegns Husmoderforening oprettedes i marts 1929. Det har ikke været mig
mulig at opspore Husmoderforeningens første protokol, men i Landboforeningens pro
tokol står der ganske kortfattet, at Anton Anthonsen på et møde i nov. 1928 ankede
over, at der gjordes for lidt ved havesagen, hvilket fik den daværende formand, Anders
Andersen, til at anbefale, at der dannedes et husholdningsudvalg. Ifølge protokollen var
det altså en mand, som begyndte at tale om husholdningsudvalg, - men, mon ikke ordet:
»Der står kvinder bag alt« også var gældende den gang?
Husmoderforeningen dækkede fra starten hele Landboforeningens område, altså både
Mols, Helgenæs, Tåstrup-Feldballe samt Rønde og omegn. Husmoderforeningens navn
var: Kalø-Knebelvig Husmoderforening med undertitlen: Rønde afd., Knebel afd. o.s.v.
Disse afdelinger er senere blevet selvstændige foreninger, men det nøjagtige tidspunkt
for adskillelsen har jeg ikke kunnet finde, da vores ældste protokol »Forhandlingsbog«
kun dækker tiden tilbage til 1946.
Foreningens formål har altid været at drive oplysning om de mange gøremål, en hus
mor har, bl.a. at uddanne unge piger til at varetage alle hverv i hus og hjem - specielt
nok landbohjem -, og ved at læse i den gamle protokol kan man se navne på adskillige
dygtige landhusmødre her på egnen, der har lært husholdning, barnepleje, syning m.m.
i Marthaskolen, som var oprettet af Husmoderforeningen.

Vævekursus.
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Ved foreningens start var næsten alle medlemmer landhusmødre - i dag er kun 25%
landhusmødre. En sådan ændring vil selvfølgelig indvirke på foreningens arbejde, som
altid har været aktuel.
I mange år var Husmoderforeningen og Landboforeningen fælles om mange arrange
menter. I 1947 var det aktuelt med andelsvaskerier, og man holdt et møde sammen med
Landboforeningen for at drøfte oprettelse af et andelsvaskeri, som på det tidspunkt ville
have været en uhyre lettelse af vaskearbejdet i henhold til de vaskebetingelser, man den
gang havde på landet.

Madlavning.

En anden aktuel ting kan nævnes fra 1948, hvor der var rationering på næsten alt. Da
anskaffede Husmoderforeningen en kartoffelrasper, som kunne lejes af medlemmerne
for 1 kr. pr. dag - og så kunne man selv lave kartoffelmel, som jo altså var en mangel
vare.
Landbo- og Husmoderforeningen samarbejdede i mange år om dyrskuerne, som blev
holdt i Rønde, og hvor Husmoderforeningens medlemmer sørgede for det kulinariske
ved salg af kaffe med brød, pølser, is, æbleskiver o.a.
I flere år holdt man også udflugter sammen, lige som man i nogle år holdt fælles afslut
ning på vinterens kurser for unge mænd og unge piger.
Rønde og omegns Husmoderforening fik sine egne vedtægter i 1961, der stod - og står
stadig -, at som medlem kan optages enhver kvinde og mand fra land og by, men så vidt
jeg ved, har der endnu ikke været mandlige medlemmer. Måske det kommer - det er jo
ikke så mange år siden, begrebet »husfar« opstod. Tiderne kan jo ændre sig, så det bliver
en husfaderforening!
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Det har ikke været mig muligt at få sikker oplysning om Husmoderforeningens formænd før 1948, - dog ved jeg, at Kathrine Mikkelsen, Knøvlseje, Knebel, Cathrine Kyllesbeck, Knebelbro, og fru Lassen, Tåstrup, på et tidspunkt har været foreningens formænd, men der har nok været flere i de første år.

1948:
1953:
1954:
1958:
1965:
1972:
1978:

Fru Andersen, Juulsminde, Rønde.
Lis Toftgård, Nygård, Rønde.
Karen-Gudrun Lemonius, Højvang, Følle.
Gudrun Høgh, Bjødstrup.
Inger Sofie Rasmussen, Mosegård, Grønfeldt.
Hanne Severinsen, Tikærsgård, Egens.
Winny Skovgård.

Rokken snurrer.
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Husmoderforeningen har altid drevet oplysningsvirksomhed, først som demonstrationer,
senere kurser i syning, madlavning, og der kom flere kurser til. Især i de senere år er kur
susvirksomheden vokset stærkt, nu udarbejder kursusudvalget et stort undervisnings
program med ca. 40 undervisningstilbud til både mænd og kvinder. Ligeledes har man
i de senere år satset på at give børnene en positiv og lærerig fritid ved at tilbyde interes
segrupper i manuelt arbejde: læder, bagning, madlavning, keramik, håndarbejde m.m.
Landbo- og Husmoderforeningens medlemmer stiller stadig større krav om faglig viden
- og dette har nok været medvirkende årsag til, at vi ikke i de senere år har haft fælles
arrangementer. Dog synes jeg nok, at arrangementer af kulturel, social og miljømæs
sig art kunne arrangeres i fællesskab.
Det er mit håb, at det gode forhold, der har været mellem Landboforeningen og Hus
moderforeningen i årene, må fortsætte fremover.
Hermed ønskes den jubilerende Kalø-Knebelvig Landboforening hjertelig til lykke!
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Spredte træk!
I 1904 kostede en frokost ved dyrskuet 1,25 kr. og middag 1,50 kr. Disse priser holdt
sig nogenlunde ens i flere år.
Ved 25 års jubilæet 1928 kostede middagen 3,00 kr. Ved dyrskuefrokosten 1934 var
tilslutningen dårlig, hvilket muligvis skyldtes at prisen var 3.50 kr.
50 års jubilæet 1953 kan der være lidt tvivl om, hvad en middag kostede, men efter
protokollens sparsomme oplysninger, har man nærmet sig 20 kr.
Hvad 75 års jubilæets pris for de samme kulinariske nydelser angår, vil det være ukor
rekt, at forsøge at få det oplyst. Så meget mere som vi jo alle er klar over, at en hundred
kroneseddel ikke mere slår til ved en sådan fest.

Glimt fra 50-års jubilæumsfesten
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De ledende poster gennem 7 5 år
FORMÆND:
Jægermester Engelbrekt Olsen. . . . 1903
Propr. N. J. Kløve, Følle................... 1914
M. P. Mikkelsen, Knebel................... 1920
P. Nyskov, Thorsager........................ 1924
A. Andersen, Juelsminde................... 1926
Chr. Toftgård Nielsen, Følle..........1950
Johs. Jørgensen, Karpenhøj............ 1961
Jens Hvejsel, Følle............................. 1967
Folmer Høgh...................................... 1973
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NÆSTFORMÆND:
M. P. Sørensen, Tved........................ 1903
M. P. Mikkelsen................................. 1913
R. Winter, Bjødstrup.......................... 1920
S. Rønde, Følle.................................... 1923
N. P. Tornbjerg, Helgenæs............ 1925
P. Holst, Dammen............................. 1929
Søren Greve, Helgenæs..................... 1947
Peter Sørensen, Ørby.......................... 1949
Carl Marcussen, Esby........................ 1955

Sigurd Josiassen, Vrinners.............. 1965
Johs. Pedersen, Vrinners................... 1971
Børge Nielsen, Korup........................ 1977
KASSERERER:
S. Schmidt, Vrinners.......................... 1903
Th. Lisbjerg, Egens............................. 1922
Jens Høgh Hvidkjær....................... .1938
Johs. Jørgensen, Karpenhøj............ 1946
Niels Anker Sørensen, Egens..........1961
Johs. Pedersen, Vrinners................... 1976
SEKRETÆRER:
Lærer Thøger Jensen, Følle.............. 1903
Lærer Bjergård, Rønde..................... 1908
S. Rønde, Følle.................................... 1921
Jens Pedersen, Strands..................... 1923
Nørgård Pedersen, Rønde.................1936
Poul Mumm, Rønde.......................... 1951

HUSDYRBRUGSUDVALG:
N. P. Møller, Skrejrup........................ 1918
P. Nyskov, Thorsager........................ 1921

L. Madsen, Følle..................................1924
Chr. Toftgård Nielsen, Følle............ 1946
Alfred Christensen, Fårup................. 1950
N. Kudahl, Følle..................................1952
Jens Hvejsel, Følle............................. 1960
Folmer Høgh, Bjødstrup................... 1966
Chr. Foged, Egens............................... 1973

PLANTEAVLSUDVALG:
B. Møller, Følle Strandgård............ 1903
M. P. Mikkelsen, Knebel................... 1908
N.J. Kløve, Følle............................... 1913
A. Andersen, Rønde.......................... 1914
N. Olsen, Rønde..................................1925
Kr. Pedersen, Thorsager................... 1932
A. Sørensen, Thorsager......................1941
N. P. Frederiksen, Dejret................... 1949
R. Brandenborg, Helgenæs............ 1953
Hagbart Nielsen, Strands................... 1957
Søren Frederiksen, Agri......................1965
Aksel Helbo, Bjødstrup..................... 1968
Jørgen Andersen, Rønde................... 1972
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Foreningens første forretningsudvalg

Jægermester Engelbrekt
Olsen, Kalø.

Sognefoged N. P. Sørensen,
Tved.

Lærer Thøger Jensen,
Følle.
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Rentier S. Schmidt,
Vrinners.

Proprietær B. Møller,
Følle Strandgård.

Forretningsudvalget ved 25-års jubilæet

Gårdejer A. Andersen,
Juelsminde, Rønde.

Gårdejer Jens Pedersen,
Strands.

Gårdejer N. P. Tornbjerg.
Helgenæs.

Gårdejer N. Olesen,
Egegård.

Gårdejer Th. Lisbjerg,
Egens.

Gårdejer L. Madsen,
Folie.
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Forretningsudvalget ved 50-års jubilæet

Stående fra venstre: N. Kudahl, Hannesminde, B. Lemonius, Høj vang, Anders Laursen, Flinthøj, R. Brandenborg, Helgenæs, Severin Jensen, Tillerup. Siddende fra venstre: Næstformand Peter Sørensen, Ørby,
formand Chr. Toftgaard Nielsen, Røndegård, kasserer Johs. Jørgensen, Karpenhøj.
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Forretningsudvalget ved 75-års jubilæet

Stående fra venstre: Karl Sørensen, Tillerup, Preben Winther, Legerholm, Oluf Sloth, Kejlstrup, Kristian
Foged, Egens. Siddende fra venstre: Næstformand Børge Nielsen, Korup, formand Folmer Høgh, Rønde,
kasserer Johs. Pedersen, Vrinners.
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Adresseavisen Kalø Vig
Af JØRGEN NIELSEN
Efter forudgående forhandling med udgiveren vedtoges det på generalforsamlingen i nov.
1905 at gøre Adresseavisen Kalø Vig til medlemsblad for landboforeningen fra 1. januar
1906. Bladet kom til at bære undertitlen: Medlemsblad for Kalø-Knebelvig Landbofor
ening, og foreningen fik ret til at indrykke en spalte stof hver uge og skulle desuden have
10% rabat på annoncer. For dette skulle foreningen betale 25 øre årligt pr. medlem til
bladet.
Denne aftale fik både stor og varig betydning for foreningens virke.
I første omgang gjaldt den kun for et år, men den kom til at fortsætte efter næsten uæn
dret mønster helt til 1962. Udviklingen havde da gjort det nødvendigt for Adresseavisen
Kalø Vig, at lade bladet udsende gratis til samtlige husstande i området, og senere igen
i et udvidet område. Dermed ophørte bladet med at være egentligt medlemsblad for land
boforeningen, men dette kom ikke til at betyde nogen forringelse af samarbejdet.
Som altid hidtil har foreningen fortsat fri adgang til bladets spalter med faglige meddel
elser og artikler af enhver art, og gode betingelser med hensyn til annoncering. Der er her
tale om et særdeles effektivt talerør og meddelelsesmiddel, fordi det når ud til samtlige
foreningens medlemmer. Ganske naturligt har dette samarbejde derfor været stærkt ud
nyttet gennem alle de 73 år, siden det blev indledt, og det har altid været og er fortsat
overordentlig værdifuldt for foreningens arbejde.
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J ubilæumsheftet
Ved udarbejdelsen af dette jubilæumsskrift har foreningens protokoller været til min
rådighed. Og som det ses, har konsulenter og tidligere formænd ydet et bidrag for at få
alle områder belyst. De lokale egnsarkiver og flere private personer har været behjælpe
lig med udlån af billeder, og for denne hjælp bringer jeg en tak.
Måske kan det være et beskedent udbytte, en gennemlæsning vil give læserne, men det
er et ønske, at den må være med til at kaste lys over en svunden tid og sidst men ikke
mindst: må give nye generationer oplysning om forholdene i dag. Hvis dette i nogen grad
er lykkedes, er hensigten med denne udgivelse nået.

Marius Madsen.
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Jubilæumssange
Foreningens 10-års fødselsdag fejredes med en meget Vellykket fest i Rønde Kro den 6.
november 1913. Ved denne tog jægermester Engelbrekt Olsen afsked med foreningen
som formand, efter at have været enstemmigt genvalgt i 10 år, og en afskedssang blev i
den anledning afsunget ved bordet. Medlemsbladet, »Adresseavisen Kalø Vig«, udkom i
et festnummer og bragte en beretning om foreningens stiftelse og virksomhed samt bille
der af det daværende forretningsudvalg. Til disse portrætter havde digteren, urmager
Kattrup i Strands, skrevet en vittig sang: »En Jubilæums-Omgang«, som følger her:
Vor Formand, han har nok at gøre:
han vogter Erik Banners 0,
og han maa laane Hvermand Øre
og ta’ imod Kritik og Klø.
Og Madro kan han aldrig ha’,
Gud ved, hvad Manden lever a’,
for han maa tale, medens vi ta’r fra!

Det er i Grunden noget farligt
at pille ved en Sekretær,
den Slags behandler man lidt varligt,
for Pennen er saa hvas et Sværd!
Med vor det kan jo sagtens gaa
— en plaget Mand med mange Smaa
har ganske andre Ting at tænke paa!

Som anden Mand paa Formandsgiggen
gaar Mikkelsen jo godt i Spænd,
for han er noget ved Musiken,
hvor man saa siden kommer hen;
han springer paa et Øjeblik
fra Mejeri til Politik
og en Snes andre Ting — jo, han er chic!

Hvor træffer man vel bedst Hr. Kløve?
Ja, han er stadigvæk paa Græs!
Han undersøger, han ta’r Prøve
rundt Vigene, fra Næs til Næs.
Hvert Efteraar gaar han i Frø
og river sit private Hø,
det hele kommer saadan pø om pø!

Se, Manden på Kassererpladsen,
med ham vi gør jo ikke Grin;
vi ser ærbødigt hen til kassen,
saa længe der er noget i’en!
Og Schmidt er en solid Person,
han gaar skam ikke hen paa Kroen
og pimper for vor Fælles-Million!
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En vise
til at synge under Bordet
ved Kalø-Knebelvig Landboforenings Festmiddag
i Rønde Tirsdag den 6. November 1928

Brugsanvisning!
Denne hjemmelavede Vise kvædes paa
den ved festlige Lejligheder ej ukendte
Melodi: »En Sekstur — ak, i det lille
Ord«. Det er tilladt den ærede Forsanger
efter Smag og Behag at smide nogle Vers
væk, hvis Visen skulde vise sig at være
for langtrukken, ligesom det ej skal for
menes ham at sætte ny til, hvis Publikum
mod Forventning skulde begære mere, ef
ter at Visen er ude.

Om ét er vi enige, alle Mand:
vi lever — jojo! — i et Fremskridtsland;
et Drej paa en Tap,
et Tryk paa en Knap,
saa snurrer det hele omkap:
Hvor vore Fædre Leen svang,
dér bruser nu Maskinens Sang,
— en Nyhed fra i Fjor, nej Tak!
Det er noget gammeldags Snak!
Ja, det er vist noget enhver har lært:
at følge med Tiden er grumme svært,
og det skal vi naa — det kommer, jaja! —
at vi allesammen kan Præmie ta’.
I gamle Dage — ja, tænk en Gang! —
da snurrede Rokken og Væven sang
til Vindelens Klap
og Karternes Rap
— fra »Helmis« til Vinteren slap.
Man sad saa lunt i Ovnens Læ
og slynged Reb og skar i Træ
og sang en Vise nu og da,
for Slægten var nøjsom — ak ja!
Nej, heldigvis saa gaar Tiden frem,
nu boer man ikke i Bindingsværkshjem,
nu skal man til Møder hér og dér,
den skærer ikke i Vadmelsklæ’r!
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Men — skred det end villigt med Uld og Hør,
saa var det lidt sløjt med det danske Smør
hvor godt det blev gjort:
for fineste Sort
12 Skilling pr. Pund — det var stort!
Og der kom mange Uheld til,
tidt var der Hekseri paa Spil,
at kærne var en trælsom Sport,
naar Fløden den var forgjort!
Nu centrifugeres det hele rundt,
en hel Masse Potter i hvert Sekund;
vort Smør det er Verdens første, min Fa’r!
— indtil Australien Téten ta’r.

Se forhen — hvis ikke jeg husker fejl —
da var der et Redskab, der hed en Plejl,
og Kærnerne sprang,
naar Asnet man svang
— men uha, hvor Vintren var lang!
Nu tærsker man pr. Mekanik:
Hurr! det er kun et Øjeblik;
— om Kornpriser ingen spø’r,
nej hva’ — man holder jo Søer!
Bli’r Grisene ædt, ja saa er det slemt,
for dér ligger skam Millionen gemt,
det koster en Daler, om ikke der gi’s
nu snart en Snes for en Maanedsgris!

I fordums Tid, naar det led mod Vaar,
saa tog man hver Ko i dens Halehaar,
hiv-op! — sikket Pres,
man ha’de sit Læs,
en hel Del sku’ køres paa Græs.
Thi Spisesedlen den blev slag:
lidt muggent Halm og gammelt Tag!
man regned ikke med Procent,
Kaalraben var slet ikke kendt.
Kom nu! Nu staar den paa Kager og Roer,
om lidt saa malker vi med Motor,
for nu er det Koen, der bærer vort Land
— og hverken ti eller tyve mand!
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Det tegner — ak nej! — ikke allerbedst
for Kælebarnet, den jyske Hest,
for tænk bare paa,
hvis Færdslen skal gaa
fra nu af i Luften — hvad saa?
Maaske kan man ved Krydsning faa
en Munkedal med Vinger paa---for hvad der sker til næste Aar,
ja, det er der ingen, der spaar!
Og derfor trækker vi Vejret lidt
— en god Dags Gerning gi’r Appetit —
og ta’r — uden Analyse — vort Fo’r,
— den Skik gaar vist aldrig af Brug, jeg tror.
(Forfattet i 1 11 af afd. Joachim Kattrup.)
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