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ansk Landbrugs Opbygning og Udvikling fra lidlige Tider indtil Nutiden er
teknisk og historisk kendetegnet ved Udøvelsen af flere hver for sig særprægede
Produktionsgrene. Og er end disse fra Tid til anden opstaaede og har fundet deres
mere eller mindre fremtrædende Plads under Hensyn til deres Lønsomhed, oftest
bestemt ved Vilkaarene for de fremstillede Produkters Afsætning, har det paa den
anden Side i væsentlig Grad været bestemmende for de Retningslinier, som blev
fulgte, at der mellem de forskellige Grene af Landbrugsarbejdet har bestaaet en
faglig og dermed økonomisk Samhørighed, en gensidig Udnyttelse af tilstede
værende Muligheder, hvad man med Rette kan betegne som en organisk Forbindelse.
Alene ud fra dette Synspunkt erhverves den rette Forstaaelse og Grundlaget for
en fyldestgørende og rigtig Bedømmelse af den stedfundne Udvikling, og dette med
fører, at man kun med stadig Hensyntagen til Helheden kan fremdrage den enkelte
Gren til Behandling og Betragtning.
Naar derfor den følgende Fremstilling til Formaal har en Belysning af Hoved
linierne i danske Andelsslagteriers Virksomhed i det halve Sekel fra deres Oprin
delse i 1887 indtil 1937, vil det være naturligt som Baggrund herfor at give et
Tilbageblik over den Udvikling, hvoraf Andelsslagterierne er fremgaaet, og hvorpaa
de i deres Oprindelse byggede. Vi lærer derved deres historiske Placering at kende,
dette saa vigtige Moment til den historiske Forstaaelse af enhver Begivenhed, enhver
Person. Vi faar Lejlighed til at se, hvorledes en Produktionsgren, som nu er af
gennemgribende Betydning, har været lidet eller intet og med Rette har været
betragtet saaledes. Og vi faar, selv ved en kortfattet Belysning af tidligere Tilstande
og Forhold paa dette særlige og i Sammenligning med den almindelige Historie
saa begrænsede Omraade, ogsaa her en Mulighed for at fastslaa, hvor forskellige
Tider og Opfattelser er, dengang og nu, eller maaske netop det modsatte: hvor ens
de er, i hvor høj Grad der »er intet nyt under Solen«..

D

7

Og tillige uil Fremdragelsen af Andelsslagteriernes Virksomhed udgøre et Led
i den almindelige Belysning af en for Landbruget og det danske Samfund meget
betydningsfuld Periode og af den Indsats, som gennem Andelsbevægelsens frivillige
Samarbejde blev ydet herunder. Det vil være Formaalet at bidrage hertil ved den
efterfølgende Fremstilling, men dertil kommer, at Skildringer af denne Art ofte
kan føre til det saare værdifulde, at Læserne selv bygger videre ud fra de Begiven
heder og med Tanken paa de Personer og deres Virke, som skildres, for nogles
Vedkommende i Erindringen, ved Tanken om Oplevelser og Erfaringer, og for
andres Vedkommende i Erhvervelsen af Kendskab dertil gennem de Oplysninger,
som foreligger om vor erhvervsmæssige Oprindelse og den Udvikling, hvoraf vi selv og
vore nuværende Kaar og Muligheder er fremgaaet.

I.

FRA DEN GRAA OLDTID
aar og hvor Historien beskæftiger sig med Svineavlen og dens Betydning,
er Vejen kun kort til en Skildring af den Anvendelse i Madlavning og Er
næring, som var Svinets Skæbne gennem Aarhundreder. Som der over Svinet,
dets Navn og dets Ydre jo ikke kan siges at være noget særlig opløftende eller
poetisk, om end man saa langt fra kan frakende det et vist Lune, ofte noget
skøjeragtigt, saaledes er dets Forbindelse med Begrebet Mad saa nær, at man
nødvendigvis maa fremdrage denne straks fra Begyndelsen.
For vore Forfædrc har fra Hedenold Svinet spillet en fremtrædende Rolle for
Ernæringen, ved festlige Lejligheder som paa det daglige Bord. Flæsket og andre
af Svinets Produkter i mere eller mindre sammensat Tillavning har, spædet op
maaske med Mjød, senere med 01 eller med Brændevin, været anset for rigtig
Mandfolkemad. Intet tydeligere Bevis herfor behøves, end at Flæsk spiller en
fremtrædende Rolle i de mytologiske Beretninger, som Føde for Guderne og for
de faldne Kæmper i Valhalla. Ligesom Østerlændingen og Ørkenmanden tænker
sig Paradiset udstyret med skyggefulde Palmelunde, og Grønlænderen, som en
gammel Forfatter skriver, umuligt kan forestille sig »en Himmel uden Sælhunde«,
saaledes er Flæsket og det bugnende Sulefad for Nordboen en Bestanddel i
Billedet af den fuldkomne Lyksalighed, i den fortjente Belønning ovenpaa veloverstaaet Dags- eller Livsgerning. I Asernes Husholdning var Galten Særimner
en uudtømmelig Kilde til den daglige Forsyning af Flæsk, eftersom den lod sig
slagte og fortære saa tit, det skulde være — en Egenskab, som jo dog heldigvis,
set fra et Producentstandpunkt, ikke gik i Arv til senere Svine-Generationer !
Som berettet i Mytologien og om vor Oldtids Folk, saaledes var gennem Aar
hundreder Flæsk i saltet og røget Tilstand eller stegt eller kogt, f. Eks. sammen
med Ærter eller Kaal, en højtskattet Spise. En gammel Forfatter har træffende
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Optrin fra Gudelivet i Valhalla, hvor man ser Galten Særimner, pynteligt anbragt ved Gudernes Side.
Efter Tegning af L. Frølich.

udtrykt det saaledes, at Svinets nærende Kød er ligesaa uundværligt for den arbej
dende Menneskeklasse som for Lækkermunde til utallige Retter, og det er det mest
nærende og styrkende af alt Kød, et af Bondens vigtigste Fødemidler, der er ham
»af uberegnelig Værdi« og »gør ham alt andet Sul, ja selv Smørret undværligt«.
Er dette end megen Lovprisning at svare til, kan vi dog slaa fast, at Flæsk
og Svinekød op gennem Tiderne indgik som en væsentlig Bestanddel saavel i
Kongens TafTel som i Bondens nøjsomme Maaltider, ofte i en ubegribelig Ens
formighed og i mangfoldig ugentlig, ja daglig Gentagelse. En anden Historiker for
tæller som Bevis for, hvor højt man her i Norden satte Flæsk, at det i gamle Dage
ofte nævnedes som testamentarisk Gave endogsaa til offentlige Stiftelser. Eller
dette, som stammer fra Christian den IFs Tid, at Nordboer, der paa deres Rejser
i visse af Sydens Lande ikke kunde faa Flæsk tilberedt paa den rigtige Maadc,
»blev som syge«, og endogsaa, som det fortælles om en enkelt Mand, lod sig
narre til at spørge efter røget Svinekød paa et stedligt Apotek.
Historisk berømt er blandt adskillige Aarhundreders Former for Anretning
af Mad, det saakaldtc Sciltmadsfad eller »Gammelmadsfad« — kaldet saaledes,
fordi der sædvanligvis kogtes saa meget til dette, at det kunde vare en hel Uge.
Det omfattede en Mangfoldighed af Sulevarer, af Okse, Faar, Gaas, men dog
først og fremmest af Svinets Flæskcside og velbehandlede Rygstykker.
Og ikke alene hos de nordiske Folk, men ogsaa f. Eks. fra Romerrigets Stor10
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hedstid, omkring vor Tidsreg
nings Begyndelse, foreligger
Skildringer, der ikke alene
godtgør dette, men tillige viser,
at man ogsaa paa dette Omraade har drevet det til ud
søgte Raffinementer — i hvert
Fald efter den Tids Opfattelse.
Saaledes havde man udfun
det, at Svinets Lever blev stor
og mere lækker og velsma
gende, naar Dyret blev fedet
med Figen og havde faaet Vin
sødet op med Honning at
drikke. Ja, en romersk »Fein
Vore Forfædre Vikingerne ved Sulefadct.
schmecker« med en Smule
Agtelse for sig selv rørte overhovedet ikke Svinelever, hvis den ikke havde
denne sin Tilblivelse i Orden. Ogsaa stegte Sopatter betragtedes som en særlig
Lækkerbidsken, og forøvrigt mange andre mærkelige Biprodukter.

Svinet bliver Husdyr
Bl. a. ud fra saadanne og mange andre Træk fra vore egne Hjemlande og
den store Verden og tillige fra Overleveringer af forskellig Art, fra Køkkenmød
dinger, Udgravninger o. s. v.
kan man slutte sig til, at Svinet
meget tidligt har været holdt
som Husdyr, rimeligvis endda
blandt de første og de vigtigste.
At fastsætte Tidspunktet for
Svinets Overgang til Husdyr
tilværelsen lader sig ikke gøre
med større Nøjagtighed, bl. a.
fordi Overgangen fra dets Til
stand som Vildsvin til Tamsvin
er meget flydende og strakte
sig over et langt Tidsrum, saa
ledes at man i Virkeligheden
kan sige, at denne Udvikling
fortsattes gennem flere Aar11
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hundreder og ikke var nogen
lunde fuldført før nær op imod
vor Tid. Antagelig kan man dog
regne med, at den afgørende
Overgang foregik i Jernalderen,
d. v. s. i de første Aarliundreder
efter vor Tidsregning. Det var
imidlertid en meget primitiv
Form for Husdyrtilværelse, der
blev budt Svinet. Det maatte
som Fribytter søge at friste Livet
paa bedste Maade, ved at hole
Svin fra det 15. Aarhundredc. (Iler gengivet efter N. Beck:
sig lidt saa hist og saa her, snart
Svinets Historie).
paa Møddingspladscn, ved Lade
porten, snart ved Køkkendøren eller i Grøfter og Render. Og navnlig toges der,
naar det drejer sig om Svinene, ikke nævneværdigt Hensyn til mit og dit, saa
ledes at de lige saa gerne maatte finde deres Føde paa Andenmands Ejendom
som paa deres egentlige Hjemsted. Efterhaanden gik man vel over til at have en
Svinesti, og denne benyttedes navnlig til Grisesøerne med deres Grise, ligesom
disse ogsaa fik lidt ekstra Forplejning til Forskel fra de andre Svin, som var
mere løsgaaende. Paa den anden Side var det ingenlunde ualmindeligt, at Svinene
ved Aftenstide søgte Nattely i selve Beboelseshuset, ofte med Tilladelse til at
betræde Familiens Soverum, i skøn Samdrægtighed med Mennesker og iøvrigt
ogsaa Smaakræ af forskellig Art, f. Eks. Hønsene.
For Svinets Tilværelse gennem Aarliundreder spillede Skovene en frem
trædende Rolle, og betegnende nok maaltes Skovenes Værdi i det offentliges
Regnskab og f. Eks. i Matrikelen af 1688 bl. a. efter det Antal Svin, som kunde
faa deres Føde der. I Almindelighed udtrykkes Skovenes Betydning ved det gamle
Ord: »Skovene føder, og Skovene feder Svinene.«
Tilsyneladende har gennem de ældste Tider Skovene ligefrem ydet hele Op
holdet for Svinene, dels ved Græsning, men efterhaanden mere og mere ved
Ege- og Bøgetræernes Frugter, der under eet kaldtes Olden. Særlig Bøgens Frugter,
Bog, havde en særdeles opstrammende Virkning paa Svinene, saaledes at de,
som det fortælles hos en af Datidens Forfattere, endogsaa blev »ligesom drukne
og meget hidsige, saa de maatte svale sig ved Græsset og dets Rod«. Det var i
Tusindvis af Svin, der henimod Efteraarstid blev drevet til Skovs og gennem en
stor Del af Vinteren levede paa Olden. Fra omkring Aar 1600 nævnes, fra Hertug
dømmerne, at en Skov paa den sydlige Del af Als kunde føde 18.000 Svin, GottorpSkovene 30.000 Svin, og paa adskillige enkelte Gaarde, særlig Kronens, kunde
Skovene føde en halv Snes Tusinde eller mere, saaledes i Frederiksborg og
12
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Kronborg Len 20.000, i Vordingborg Len 11.000, i Skanderborg og Aakjær Len
ligeledes 11.000 og paa Hundslund Kloster 10.000. Kronen lod iøvrigt som Skov
ejer sine Oldensvin, som den fik i »Olden-Gjæld«, samle paa forskellige Slotte
og derefter slagte og nedsalte, saaledes at Beholdningen kunde vare fra det ene
Oldenaar til det andet.
Ogsaa paa Bondegaarde var Svineholdet ret stort. Tallet varierede fra 6—12
paa en almindelig Gaard til henimod det dobbelte i Skovegnene. Selvsagt maatte
dette store Antal bjerge Føden selv. Kun Grisene fik ved Hjemmet lidt Affald fra
Koholdet, men om nogen egentlig Fedning var der næppe Tale. Til Gengæld var
Svinene smaa, ofte »ikke større end en stor Kat«, til Trods for at de fik Lov at
friste Livet, til de var 2—3 Aar gamle. Grisesøerne behandledes som nævnt med
lidt større Omhu, saalænge de gik med Grisene. I Reglen blev der af disse tillagt
4—5 Stykker, og Resten blev slagtede som spæde, blev stegte eller saltede og
gjorde Fyldest som højtskattet Gildesmad. Tilfældigheden og Ansvarsløsheden i

Oldensvinene muntrer sig i Skoven.
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Svineavlen tilkendegives ogsaa derved, at de jordløse »Husmænd« paa Landet
lod opføde Svin, vel nok med lidt Affald fra Husholdningen, men ifølge Sagens
Natur navnlig paa Grundlag af, hvad Svinene kunde rode sammen paa Anden
mands Ejendom.
De anførte Tal fra større og mindre Landejendomme giver jo Indtryk af en
vis Mangfoldighed i Antallet, og dette maa naturligt ses paa Baggrund af, at
hverken Pasningen af Svinene eller, hvad der medgik til selve Forbruget, blev
taget særlig højtideligt. Tallene, der nævnes ved en og anden Lejlighed for, hvad
der blev spist, er da ogsaa saa overraskende store, at der maa have været en
anden Maalestok baade for Svin og de Retter, der kunde laves af dem, end nu.

Svineholdet og Afsætningen
I Enkeltheder at følge Udviklingen i Svineholdet eller, som det efterhaanden
gaar over til, Svineavlen, har vi ikke historisk Materiale til, men det kan dog
efter Opgivelser over Besætningsstørrelser, f. Eks. paa Kronens Gaarde, fastslaas, at der gennem det 17. og 18. Aarhundrede foregik en Indskrænkning i
Svinebesætningen. Hvor man før regnede i Tusinder af Svin og Grise, er man nu
næsten nede paa Hundreder. Aarsagen hertil maa i nogen Maade søges i den
almindelige Udvikling, som Landbruget gennemgik, og som efterhaanden gav
sig til Kende ved en vis Driftskultur. Om end under yderst forskellige Former og
med yderst forskellig Styrke og Bevidsthed kom man mere og mere til at regne
med Værdierne og blev dermed mere paapasselig med, at disse ikke blev lagt
øde, f. Eks. af de omstrejfende Svin. Dette medførte en Nedgang i disses Antal,
men desuden staar denne Bevægelse sikkert i nær Forbindelse med, at der i Slut
ningen af det 16., men navnlig gennem det 17. og en stor Del af det 18. Aar
hundrede foregik en omfattende, man kan næsten sige en systematisk, Ødelæg
gelse af Skovene, tildels ved en næsten fuldkommen Nedhugning. Med det betyde
lige Tilskud til Svinets Underhold, som Skovene præsterede, var dermed Til
værelsen for en stor Del af Svinene, og navnlig de ældre Aargange, beseglet.
Man havde jo fremdeles Overdrevene, hvor Ungsvinene gik og opretholdt Livet
sammen med de andre Kreaturer, men ogsaa denne Fodringsmetode mistede en
vigtig Baggrund ved Skovenes Indskrænkning.
Imidlertid begyndte, nogenlunde fra omkring Midten af det 18. Aarhundrede,
en anden Faktor for hele Svineholdet at gøre sig gældende, nemlig den Rolle,
som det udvidede Mejeribrug med sine Biprodukter, navnlig Valle, spillede for
Fodringen. Dette medførte f'. Eks. paa en stor Del Hcrregaarde og Godser, som
var det egentlige Hjemsted for Datidens Mejerivæsen, en Udvidelse af Svineholdet
og tillige Tilløb til mere rationelle Fremgangsmaader i Fodringen, bl. a. ogsaa med
en bevidst Hensyntagen til Afsætningen af Fedesvin og Flæsk. Det er fra dette
14
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Tidspunkt anført, at den grasserende Kvægpest, der jo var saa ødelæggende, at
den, som Holberg skriver, »dannede en Epoke udi Historien«, gav Anledning til
forøget Svinehold. Dette maa ses netop i Forbindelse med, at Kvægpesten ramte
Studeholdet haardere end Malkekvægsbesætningerne, saaledes at den indirekte
fremmede Mejeridriften og dermed Svineholdet.
Med Hensyn til Anvendelsen og dermed Afsætningen af Svin og Flæsk maa del
først og fremmest regnes med det store Hjemmeforbrug i selve Landhushold
ningen og dernæst med en ikke ubetydelig Omsætning til indenlandsk Forbrug,
d. v. s. til Købstæderne og navnlig Staden København. Det angives f. Eks. fra
omkring 1730, at der aarlig tilførtes København 2.350 Skippund (ca. 376.000 kg)
Flæsk. Dette maa antagelig regnes at svare til godt en Snes Tusind Svin.
Desuden er der gennem adskillige Aar hundreder foregaaet en vis Udførsel ud
af Landet, selv om der ikke set med Nutidens Øjne er nogen Grund til at henfalde
til Forundring over store Tal, saaledes som Tilfældet ofte er i Samtidens Skildring
af landøkonomiske Forhold. Saa tidligt som paa Valdemarernes Tid omtales for
skellige Landbrugsprodukter (Korn, Kvæg, herunder Svin, samt Smør) som
Eksportvarer, og navnlig Jylland roses den Gang og senere for en Vindskibelighed paa dette Punkt. Udførsel af disse Varer betegnes ved Slutningen af det
16. Aarhundrede som »ret stor« fra Jylland, uden at der dog foreligger nær
mere Talangivelse. Dette er egentlig først Tilfældet fra omkring Midten af det
18. Aarhundrede, hvor vi har forskellige Oplysninger om Svineavlen og Ud
førselen. I Erik Pontoppidan: »Den danske Atlas« (1763) omtales to indenlandske
Svinearter, nemlig en »langstrækket«, som var den bedste, og en mindre Race.
Desuden havde man navnlig i Nærheden af København det kinesiske Svin, der
var indført hertil samtidig med Kinafartens Opkomst.
For Aarene omkring 1760 foreligger i Pontoppidan: »Økonomiske Balance«
en samlet Oversigt over Udenrigsomsætningen. Som et Nær
billede, der ved en Nutidsbe
tragtning giver Indtryk ogsaa
fra andre Omraader af Land
bruget, vil det være af Interesse
at gengive nogle Enkeltheder fra
denne Opgørelse. Den samlede
Udførsel beløb sig til 2,5 Mill.
Rigsdaler (25 Tdr. Guld), hvor
af 2,2 Mill. Rdl. var fra Land
bruget, omtrent lige meget af
»Væksternes Rige« og af »Dyre
En ikke helt almindelig Udgave af det kinesiske Svin.
Efter Erik Viborg: Vejledning.
riget«, medens ca. 350.000 Rigs-
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daler var for »Fabrikvarer«. Udførselen gik til Norge, Island, Holland, Sverige,
Tyskland og De vestindiske Øer, for største Delen de sidste. Af Heste og Øksne,
udførtes der for 520.000 Rdl., og af Svin og Svineprodukter beløb Udførselen sig
til henimod 100.000 Rdl. For Svinenes Vedkommende omtales kun Udførsel fra
Jylland, livor de »uddreves i store Flokke til Elben og Ejderen« særlig i gode
Oldenaar. Antallet angives til 10.000 Stykker til en Gennemsnitsværdi af 1 Rdl.
4 Mark Stykket, altsaa ikke nogen imponerende Pris. Endvidere udførtes der
altsaa Flæsk, grøn, saltet og røget, til Lybeck, Hamborg, Holland og Norge. Dette
foregik fra forskellige Provinser, særlig »hvor Brændevin brændes, i Købstæder,
Kroer-Huse og paa Herregaarde«.
Udførselen anslaas til henimod 4.000 Skippund (640.000 kg), til en Værdi af
16 Rdl. pr. Skippund eller ialt 64.000 Rdl. Endelig nævnes en Udførsel af Svine
børster, Krølhaar og »Ged-Rager« til en Værdi af ialt 1.000 Rdl. Fra anden Side
opgøres den samlede Udførsel af Svin i Aarene 1763—71 til aarlig 19.000 Stkr.,
men dette omfatter vel at mærke saavel Kongeriget som Hertugdømmerne. Vær
dien af denne Udførsel angives til 57.000 Rdl., altsaa 3 Rdl. pr. Svin (omregnet
til nuværende Pengeværdi ca. 10 Kr.).
Et vigtigt Træk i Billedet af Datidens Svinehold er det, at der foruden i For
bindelse med Landbruget ogsaa i ret stort Omfang blev opfødet Svin i Køb
stæderne og i København. Dette foregik dels under lignende Forhold som paa
Landet, idet Forskellen mellem Land og By jo i det hele taget ikke var saa stor,
og dels særlig i de mange Brænderier, Bryggerier, Bagerier samt hos Slagterne
o. s. v., hvor Svinene levede højt paa Affald og Biprodukter. Lidt mere bunden
end paa Landet maatte naturligvis Svinenes Tilværelse forme sig i Byerne. Man
søgte at holde dem i de dertil indrettede Stier, ganske vist med større eller mindre
Held. Adskillige Beretninger fra gammel Tid vidner da ogsaa om, hvorledes Svin
i Købstæderne og København stadig var paa Kant med Byens Ro og Orden saa
vel som Haandhæverne af denne.
Nogle Træk fra Svinenes Bytilværelse skal fremdrages. Helsingør var i det
15. og 16. Aarhundrede særlig rigt paa Svin. Man havde indrettet Stier foran
Husene paa Fortovet, men naturligvis Brød Svinene ofte de hæmmende Skranker,
hvilket vil sige, at de hjulede rundt i Gaderne og ydermere i deres fuldkomne
Mangel paa Færdselskultur maatte virke højst forstyrrende for Godtfolk, der
færdedes i Gaderne. Det gik saa galt, at de hjemsøgte Kirkegaardene, og en kgl.
Forordning fastsatte derfor, at Byens Skarpretter fik Lov til at indfange og eje de
løsgaaende Svin, hvilket førte til, at han afholdt en formelig Klapjagt paa dem.
Dette medførte paa den anden Side, at Svinene blev yderst populære, da Borger
skabet jo paa Forhaand — som sædvanlig — var paa Parti imod Ordenshaandhæverne, særlig da disse var repræsenteret ved Skarpretterens Person.
I København var det ogsaa galt med de omløbende Svin, endda saaledes at
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der i 1564 blev udstedt
en særlig Forordning om,
at Svinene ikke maatte
færdes paa Nikolaj Kirkegaard! Dette er jo ikke
noget særlig hyggeligt Vid
nesbyrd om Tilstandene
i Almindelighed. Senere
forbød Kongen, Frederik
den II, overhovedet at
holde Svin i København,
men dette Forbud afsvækkedes unægtelig slemt
ved, at Kongen selv ved
blev at holde Svin paa
Slottet.
Fra Aalborg omtales,
at en Bestemmelse om
kring Midten af det 16.
Aarhundrede stadfæstede
den mindelige Ordning,
at Svin kun maatte fær
des i Gaderne, naar de
blev drevet af en Hyrde.
Svin paa Købstadsgaden i gamle Dage.
Dog gjaldt dette ikke ny
købte eller syge Svin og ej heller Søer med Grise, da man nemlig regnede med,
at disse ikke kunde følge Trop med den samlede Flok. Dette førte naturligvis
til, at der opstod ualmindelig mange nykøbte og syge Svin.
Priserne paa Svin og Flæsk, som omtales i den nævnte Udførselsstatistik er
jo ikke imponerende efter en Nutidsbedømmelse. Det er dog i saa Henseende af
Betydning at sammen
Flæsk pr. kg. Smør pr. kg
Byg pr. Td.
ligne disse Priser med,
1705—14 .
Øre 22
Øre 38
1701—10. . . Kr. 5,10
hvad andre Landbrugs
1715—24.
— 24
1711—20 . . . — 5,45
— 36
produkter betaltes med.
1725—34.
— 24
1721—30. . . — 4,81
— 38
Vi
har i Kapitelstak
1735—44.
— 26
1731—40 . . . — 4,75
— 38
sterne
en omend ikke
1745—54.
— 46
1741—50. . . — 4,62
— 30
ganske
ufejlbarlig An
1755—64.
1751—60. . . — 5,22
— 38
— 52
givelse heraf saa dog en
1765—74.
— 42
1761—70. . . — 6,02
— 58
Pegepind, i hvert Fald
1775—84.
1771—80. . . — 5,87
— 38
— 60
1785—94.
— 44
— 62
1781—90. . . — 7,56
til Belysning af Bevæ-

2

17

FRA DEN GRAA OLDTID

gelsen i Priserne. I foranstaaende Oversigt angives for Flæsk og for Smør samt for
Byg Kapitelstaksten fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede, som er det tidligste
Tidspunkt, fra hvilket vi har ensartede Opgivelser for Flæsk.

Udseende, Race, Kvalitet —
I det hele taget maa vi jo vel erindre, at Datidens Svin med Hensyn til Ud
seende ikke var nogen Skønhedsaabenbaring, hverken rent æstetisk og ej heller
»svinemæssigt«. Fotografier har vi ingen af fra den Tid, men Gengivelser i
Tegninger, som vel endda har tilsløret et og andet, godtgør dette med Enstemmig
hed. Det karakteristiske ved Svinet var dets spidse, lange Tryne, stærke Nakke
og lange Ben. Dertil dets krumme Ryg — skrutrygget vilde vi kalde det — der
ligesom andre Dele af Kroppen var forsynet med grove, stive Børster. Disse
Træk fremhævede det haardføre hos Dyret. Alene Hjørnetænderne, der var kraf
tigt udviklede og stak langt frem over Overlæben, forlenede det med et vist glubsk
Præg. Der var ganske øjensynligt ikke langt til Fætter Vildsvin!
Og nu Flæsket? Ja, herom foreligger der jo desværre ingen Rapporter fra
Kvalitetsbedømmelser, men vi maa regne med, at Svinet ifølge dets Levemaade
har været ret muskuløst. Der tales da ogsaa i mange Forbindelser stadig om
Svinets Kød. Paa den anden Side har der næppe været fine Striber som nu; men
snarere Kød for sig og Flæsk for sig.
Ganske ejendommeligt stammer et af de ældste direkte Vidnesbyrd om dansk
Flæsks Kvalitet fra en Udlænding, oven i Købet en Englænder, nemlig Robert
Molesworth, der efter en Rejse i Danmark udgav et Skrift »An Account of
Denmark« i 1694, hvori han skildrer Tilstandene her bl. a. inden for Land
bruget. Egentlig betragtedes dette paa Grund af dets polemiske Natur som et
Smædeskrift mod Danmark og
var ogsaa haardt dømmende
paa mange Punkter. Men om
et Par danske Produkter, som
senere kom til at spille en do
minerende Rolle i Samhande
len med Storbritannien, nemlig
Flæsk og Smør, var hans Be
dømmelse anerkendende. Det
danske Smør betegner han som
meget godt og Flæsket end ogsaa
som fortrinligt.
Det gamle europæiske Landsvin.
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I Miskredit
Som det fremgaar af foran nævnte Bestemmelser fra Købstæderne, var det
ikke med blide Øjne, man fra visse Sider saa paa Svinene. De var og blev Fri
byttere af Natur og Levevis og derfor vanskelige at holde indenfor offentlig Orden.
Vi ser da ogsaa, at der adskillige Steder træffes særlige Bestemmelser, som i Al
mindelighed tager Sigte paa at hindre Svinene i at volde for stor Skade. En
gennemgaaende og ofte optrædende Bestemmelse var det saaledes, at Svinene,
naar de gik løse, skulde være »ringede«, d. v. s., at der blev stukket et Metal
stykke, f. Eks. en Ring af Jern eller noget i Retning af et Stykke Staaltraad, ind i
den forreste Del af Trynen, hvorved der naturligvis blev lagt en uhyggelig Dæmper
paa Lysten til at rode i Jorden og paa Kræfterne i det hele taget, saadan som
Meningen jo ogsaa var.
I 1587 bestemmer en Forordning, at et uringet Svin, som findes paa Anden
mands Grund, maa »optages« af vedkommende, og at Ejermanden skal betale
Bøde, stigende for hver Gang det sker, for saa allerede tredie Gang at miste Ejen
domsretten til Svinet. Christian den IV udstedte et almindeligt Paabud om, at
Folk af alle Stænder skulde lade deres Svin »ringe«. Blev det misligholdt, skulde
Borgere og Bønder have Svinene »forbrudt« til deres Herskab, og de gejstlige
til det nærmest liggende Hospital. Det er øjensynligt, at Svinenes Roderi
og Løsgængeri var en almindelig
Plage ogsaa i de enkelte Landsbyer.
I »Byskraaer«, By’sens Lov, omtales
f. Eks. i det 17. og Begyndelsen af det
18. Aarhundrede »Ringning« og An
svar af anden Art, som Svinenes Ejermænd havde for eventuel Ødelæggelse
af fremmed Ejendom. Der tales ofte
om »skadelige« Dyr, hvortil hører, lige
som f. Eks. Hunde, de omløbende Svin.
I det offentlige optræder Svinene
iøvrigt ogsaa i Paaligningen af Afgif
ter i Form af Tiende, hvorom Bestem
melser findes fra gammel Tid og gen
tages f. Eks. i Christian den V.s danske
Lov (1683), og tillige som LandgildeYdelse sammen med andre Produkter
af Landbruget. I Arent Berntsens
berømmelige Skildring fra Midten af
det 17. Aarhundrede, »Danmarckis
Ringede Svin.
2*
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oc Norgis fruetbar Herlighed«, der beskæftiger sig med disse Poster i den offentlige
Husholdning, ansættes et Fedesvin som Landgilde-Ydelse lig 1 Tønde (d. v. s. 6
Skæpper) »hart Korn«, et magert Svin og andre Slags, saa som et Græssvin, et
Skovsvin eller »brændt« Svin, til 1/2 Tønde »hart Korn«.
Det er foran omtalt, at Skovenes stærke Indskrænkning i det 17. og 18. Aar
hundrede, saavel som i Almindelighed den voksende Driftskultur i Landbruget,
medførte en betydelig Nedgang i Svineholdet og navnlig en stærk Beskæring af
Svinenes frie Tilværelse. Afgørende i samme Retning blev de ved Landborefor
merne i Slutningen af det 18. Aarhundrede indførte Ændringer i Landbrugets
Driftsformer og først og fremmest Udskiftningen af Jorden, særlig knyttet til For
ordning af 23. April 1781. Den hermed øgede Interesse hos den enkelte Land
mand for sin egen Jord og hans større Omhu for, at der ikke skete hans Omraade
nogen Overlast fra Andenmand, maatte ganske naturligt betyde yderligere Ind
skrænkning i Svinets Friheder og dermed i dets Muligheder som Husdyr. Beteg
nende for den Betydning, man tillagde Markfredens Overholdelse, er for Svinets
Vedkommende, at en Anordning af 1794 fastsatte, at man var berettiget til at
dræbe Svin, som brød gennem lovligt Hegn ind i en Kornmark. Vi kender ogsaa
Eksempler (saaledes fra Grevskabet Knuthenborg) paa, at Bønderne ved Udskift
ningen forpligtede sig til overhovedet ikke at lade deres Svin gaa løse, heller ikke
paa deres egne Marker.
Men trods Ringeagten for Svinet og næsten Forfølgelsen af det gennem den
sidste Del af Fællesskabets Tid gav dog ogsaa ved visse Lejligheder Svineholdet
Anledning til Fest og Gammen. Det var, naar By-Ornen, hvis Bedrifter ogsaa
henhørte under Landsbyfællesskabet, fratraadte sin Stilling.
Ordningen var den, at en enkelt Mand for et Aar ad Gangen skulde holde
Orne for hele Byen. Det aarlige Skifte og Tiltræden af den nye Orne var for
bunden med Afholdelse af et gævt Gilde for Bymændene. Under Iagttagelse af
et spændende Ritual fik den afgaaede Ornes Ejer sin Ros for det svundne Aar,
og han fik af hver Mand en Skæppe Havre for godt Ornehold. Den gamle
Orne blev saa sunget ud af Lavet i følgende poetiske Vendinger:

Vor Orne, der gjorde god Tjeneste og Gavn,
skal sættes ud af Lavet og miste sit Navn!
Vi, uden at skamme os, gør det ved Bord;
Vorherre gav Mennesket den Ret i sit Ord.
Og Herskabet aldrig sig satte imod,
vi holdt os den Orne, vi selv holdte god.
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II.

GENNEM TIDEN TIL DE FØRSTE EKSPORT
SLAGTERIERS OPRETTELSE
Almindelighed maa man sige, at de Interesser, der paa Landboreformernes
Tid stod højest i Landbrugets Anliggender, jo langt fra var gunstige for
Svineholdet i dets hidtidige Skikkelse, og paa adskillige Maader var det stakkels
Svin Genstand for en udpræget Ringeagt og ligefrem Foragt, hvilket gav sig Ud
tryk i praktiske Foranstaltninger og tillige i foreliggende Skildringer af forskellig
Art. Denne Foragt ses dog ikke i væsentlig Grad at have øvet sin Indflydelse paa
Flæskets og Svinekødets Plads, naar det drejede sig om Bordets Glæder.

I

Fortalere for Svineavlen
Imidlertid begyndte allerede i Slutningen af det 18. Aarhundrede en vis
Reaktion herimod at gøre sig gældende i Retning af, at Landbruget ikke helt
maatte kaste Vrag paa Svineholdet. Hvad der hos Reformperiodens ledende Mænd
udtryktes ved, at Svineholdet vel talmæssigt burde indskrænkes endda ret betyde
ligt, men at man samtidig skulde erstatte Antallet ved en bedre Driftsform og en
bedre Kvalitet, møder os omkring Aarhundredskiftet som en Bestræbelse for at
anspore Landmanden til at ofre Svineholdet mere Opmærksomhed.
Et af de mest kendte Udtryk herfor — og egentlig den første specielle Behandling
af Svineavlen — er Erik Viborg: »Vejledning til Svinets Behandling som Huusdyr« (1804), der foruden denne sin Vejfedning giver adskillige fyldige Oplys
ninger om Tilstandene paa Svineavlens Omraade.
Erik Viborg fremhæver til at begynde med Svinets gode Egenskaber som
Husdyr og paataler de herskende Fordomme herimod, der kun skyldes, at Svin
i Almindelighed behandles saaledes, at de maa blive »lidet frugtbringende«.
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Han nævner, at Flæsket anvendes ferskt, særlig til Steg af forskellig Art, som
grønsaltet, særlig anvendt kogt til Suppe, Kaal og Ærter, eller som røget — og
saadan agtes særlig Skinken og Hovedet højt, bl. a. som Tilsætning til »den i
Norden saa højt elskede Ret Flæske-Pandekage«. Skinken spises ogsaa i speget
Tilstand. Desuden opremses, med en sagkyndig Angivelse af de forskellige herlige
Egenskaber, talrige andre Tilberedninger af Svinekød. »Naar Svinet slagtes,
nyttes alt,« siger han videre. Det gælder ogsaa Indvoldene og Svineblæren, der er
uundværlig for Apotekerne, ligesom Galden er bekendt som et godt Middel mod
Hvepsestik. Svinehaar anvendes til Reb og til Iblanding i Kalk og Ler til Murer
arbejde, idet det giver mere Fasthed og Sammenhæng. Rygen med Svinehaar
nævnes tillige som Middel til at hæve Krampetrækninger hos hysteriske Fruen
timmer. Svinetænder bruges til Polering, og Svinebørster tjener til Redskaber af
forskellig Art. Huden anvendes til Saalelæder, endvidere til Pergament, til Frem
stilling af Solde, Sadler og Seletøj. Benene og Klovene er det eneste, som af Mangel
paa Fabrikker til Fremstilling af Ammoniak, bliver kastet bort..
Svinenes Gødning agtes ringe, skriver Viborg, fordi den giver mange Tidsler
og megen Ukrudt. Den er dog stærkt nærende for Planterne og anvendes med
Fordel til Humledyrkning. Og hør saa dens vidunderlige Egenskaber: »Denne
Gjødning bruges med en Tilsætning af Urin til Klædevalkning, og af ukyndige
Kuursmede gives den Hesten imod Kolik. Som Huusmiddel er en varm Svinelort
bleven anpriist for at standse Næseblod og Durkløb. I første Tilfælde holdes den
varm under Næsen, og i sidste Sygdom indgives den qvintinviis. Den er ogsaa
bleven brugt mod Koldfeber. Svinemelken, som indeholder flere olieartede Dele
end den af andre Dyr, anprises ogsaa som et ypperligt Middel mod Øresusen.«
Erik Viborg giver yderligere en udførlig Beskrivelse af de forskellige Svinearter og deres særlige Karakteregenskaber, vel nok lidt rigeligt i Favør af disse,
saaledes naar han berømmer Svinets Intelligens og fortæller, at »man har set
Svin oplukke Døre for at bemægtige sig velsmagende Føde og trække Tappen
ud af Øltønder for at erholde
Drikke«. Blandt Svineracerne
nævnes »den engelske store«,
der omkring 1800 var forsøgt
indført i Danmark af en Bræn
devinsbrænder Ruggaard i Slan
gerup. Et Eksemplar af denne
Race vejede, da det slagtedes i
sit 4. Aar, 500 Pund og blev
betalt med 56 Rdl. En Blanding
af den engelske Race blev for
søgt paa Næsbyholm, men iøvrigt
Det saakaldte Øsvin. (Efter Erik Viborg: Vejledning).
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havde man i Almindelighed to Arter, nemlig den jydske, der var ret stör og
langstrakt, noget krumrygget og højbenet og vejede som ca. P/a-aarig 200—320
Pund, og den sjællandske, der var kortere og mindre helt igennem og i samme
Alder vejede 100—150 Pund. Endvidere nævnes en sort lavbenet Svinerace, den
kinesiske, der lidt før 1800 indførtes fra Portugal og bl. a. blev holdt paa GI. Køgegaard. Flæsket af denne berømmes for sin behagelige Kvalitet. En Art, der meget
ligner denne, fandtes paa Øen Endelave i Horsens Fjord. Endelig nævner Viborg,
at der til Helsingør tidligere var indført Svin fra England af BerÆshzre-Racen.
En anden Forfatter, der skriver omtrent samtidig med Erik Viborgs berømte
Bogs Fremkomst, Oberst A. Falkenskjold, Ejer af Gaarden Sophienborg ved Hørs
holm, paapeger det uøkonomiske i den Maade, hvorpaa der i Almindelighed blev
fedet Svin af de hyppigst forekommende Racer, og fortæller, at han selv sammen
med Generalmajor Walterstorff paa Kokkedal har importeret Søer og Orner fra
England (af den gamle Yorkshire- og Suffolk-Ra.ce). Afkommet solgte de »ved
hver September Maaneds Fuldmaane« ved Auktioner, og man medgav samtidig
Køberen en Anvisning paa, hvorledes han billigst kunde opføde dem.

Begtrup fortæller
Om en Række Forhold ogsaa paa Svineavlens Omraade i Aarene først i det
19. Aarhundrede har vi desuden omfattende Oplysninger i G. Begtrup: »Beskri
velse over Agerdyrkningens Tilstand«, der udkom i Aarene 1803—12. Forfatterens
principielle Syn udtrykkes bl. a. i dette, at gennemgaaende havde Bønderne for
mange Svin, og mange Svin hos Bonden er Tegn paa Fattigdom og slet Økonomi,
eller som det siges et andet Sted: »Mange Svin og mange Heste skade mangen
Bonde.« En af Forfatterens sjællandske Præstevenner betegner Svinene som »det
mest ødelæggende, som vel kan tænkes«, og fortæller, at det første Aar bliver Svinet
ikke stort større end en Kat og maa være tre Aar, før det med Fordel kan slagtes.
Hvor meget det da er bevendt med Fordelen, kommer han iøvrigt ikke ind paa.
Af Begtrups Omtale bekræftes for de forskellige Landsdeles Vedkommende,
at særlig Udskiftningen af Jorden nedsatte Antallet af Svin betydeligt, saaledes
at det normale Tal antagelig paa en almindelig Bondegaard var 2—3 fuldvoksne
Svin. Hvor man særlig tillagde Grise, bl. a. paa Herregaardene, skete dette i
April, og ellers købtes de i November, efter at de havde gaaet paa Brakmarken
Sommeren igennem. Efter Mikkelsdag (29. September) blev de saa drevne paa
Olden i 4—6 Uger. Paa de større Gaarde spillede Mejeriet en væsentlig Rolle for
Svineholdet, og man regnede med, at der kunde holdes et Vallesvin for hver
fire Køer. »Valleflæsk« var imidlertid ikke særlig godt, hvorfor Vallesvinene,
hvad enten de solgtes, eller de blev paa Stedet, fik en Efterfedning med Ærter,
Vikker, Byg og Havre.
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Hos Begtrup som andre Steder faar man Indtrykket af, at den egentlige Fed
ning var en meget tvivlsom Forretning. Ofte syntes det at have været en ren Sport
for de mere fremskredne Svineavlere at se, hvilken Vægt der kunde lægges paa
saadannc Fcdesvin, uanset, hvor meget Foder der gik til. Beg trup fortæller om
en Købmand i Køge, der havde et Fedesvin paa 24 Lispund (384 Pd.). En Brænde
vinsbrænder i Slangerup (formentlig RuggaarcT) solgte i 1801 et Fedesvin til Køben
havn, der i Henhold til den gængse Pris, som han fik for det, blev anslaaet til at
veje 28 Lispund (448 Pd.). Det var, siger Begtrup, saa fedt, at det maatte køres
paa Vogn til Staden og undervejs »flittigt afkøles med Vand, og dog holdt man
med Møje Liv i det, skønt der kun var 4 Mil at køre«.
Medens Begtrup særlig synes indstillet paa at revse de sjællandske Landmænd
for deres Mangel paa Økonomi i Svineavlen, nævnes for Fyns og Langelands
Vedkommende, at Bonden her var saa økonomisk, at mange ikke selv holdt
Griseso, men købte Grisene om Foraaret. Det noget mere udviklede Mejerivæsen
paa Fyn spillede en fremtrædende Rolle for Fedningen. For Lolland og Falster
fremhæves den overordentlige Rolle, som Flæsk og andre Madvarer af Svin spillede
i Husholdningen, saa at Svinet var for dem »den allerførste Nødvendighed«.
Denne Svinets fremtrædende Plads fandt forøvrigt allerede et kraftigt Udtryk
i en Skildring af Lolland i 1763 (ved Præsten J. A. Dyssel), der gaar ud paa,
at de Tusinder af smaa Svin, som roder Græsmarker og andet op, »er Lolliken en helliget Skabning og Almuens bedste og næsten eneste Sucil«. Ifølge
Begtrup slagtedcs der paa Falster paa en almindelig Gaard 5—8 Svin om Aaret
imod et Par Stykker som det almindelige i andre Dele af Landet, og der brugtes
meget Ærtefoder, saa at f. Eks. Skinken fra Falster, ligesom de Vordingborg’ske,
var særlig søgte.
Pudsigt nok citeres under Omtalen af Lolland forskellige Udtalelser af en
Assessor Tøttrup, der bl. a. for at afbøde den herskende Uredelighed og Skødes
løshed i Handelen med Fedevarer, foreslog, at man for Smørrets Vedkommende
burde forlange, at Købmandens og Gaardens Navn skulde staa brændt ind i
Træet, og endvidere at Flæsk i Sider og Skinker skulde have et vedhængende
Segl med Navnet. Om dette Forslag, der jo næsten er ved at minde om en Spire
til Lurmærket, tilføjer han dog meget træffende, at »Forbud og Befaling kun
virke lidet, naar Individernes egen Interesse og Overbevisning ikke tilskynder
Udøvelsen« !
Om Jylland siges, hvad man maa underforstaa for hele Landet, at der i de
Egne, hvor der var megen Skov, blev holdt flere Svin end i de skovfattige Dele.
I Vesteregnen, særlig Ribe og Ringkøbing Amter, var det saaledes Sædvane, at
der om Foraaret blev købt mange Grise i Skovegnene øster paa i Landet. Det
skete ved Prangere, som spillede en stor Rolle i Svineomsætningen i de Dage.
Svinene blev saa i Løbet af Sommeren fodrede med Græs, Valle, lidt Mælk og
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til Slut fedede om Efteraaret, før de slagtedes i November-December. Her som paa
anden Maade bekræftedes iøvrigt det gamle Ord, at Jyden, og ikke mindst Vest
jyden, »sparer for sin Mund og fylder sin Pung,« idet Bønderne solgte begge Side
stykkerne af Svinene — altsaa det bedste — og selv beholdt Hoved, Ryg, Ister,
Indmad og Fødderne. Vesteregnen havde ved Siden af Skovsvinene en noget
større Race, det saakaldte vesterlandske Hjemsvin. I Østjylland var særlig
Vejle Amt berømt for sine fortrinlige Svin, antagelig de bedste i Landet. Her var
Tillægct meget stort, idet saa at sige hver Bondegaard havde sin Griseso. Grisene
solgtes til Vestjylland og endvidere i stort Tal til Holsten, hvor de fededes, særlig
ved de talrige Mejerigaarde. I det nordlige Jylland blev der gennemgaaende kun
holdt Svin til eget Forbrug. Dog nævnes, at der f. Eks. fra Thisted Amt udførtes
en Del til Norge med »Skudefarerne« fra Thisted og Aalborg.

Gennem Landbrugskrisens Trængsler
Dansk Landbrug gennemlevede jo, sammen med det øvrige danske Samfund,
en yderst bevæget Periode i det 19. Aarhundredes første Fjerdedel. Den politiske
Uro, de unormale Pengeforhold og de dermed følgende fantastiske Svingninger i
Priser og økonomiske Beregninger af enhver Art øvede Indflydelse i ret gennem
gribende Grad ogsaa paa Landbruget. Aarene ved Udgangen af det 18. Aar
hundrede og indtil omkring 1807—08 betegnede som Helhed økonomiske Op
gangstider. Derefter kom hele Uroen, der dog indtil omkring 1816—17 virkede
som en Højkonjunktur — til Tider med en »Gullaschperiodes« Karakter — indtil
saa Omslaget kom i Skikkelse af den bundløse Krise, der som et Uvejr væltede
indover Landet og først og fremmest ramte Landbruget, og vel at mærke alle
dets forskellige Grene, saavel Planteavl som Husdyrbrug. Det gjaldt paa dette
Tidspunkt, som Tilfældet havde været gennem Aarene, at de økonomiske Inter
esser i Landbruget først og fremmest var knyttet til Kornavlen, og det begrænsede
og tildels ødelagte Marked for Kornsalget virkede under Krisen haardt paa Land
mandens Økonomi.
I hvor høj Grad Svineavlen har været paavirket af den urolige Tid, er det
vanskeligt i Enkeltheder at paavise. Men netop den tilbagetrukne Stilling, som
Svineholdet og dets Økonomi indtog i Sammenligning med andre Driftsgrene,
og som bl. a. gav sig Udslag i, at dets Skæbne ikke har givet Anledning til fyl
digere Behandling i Litteratur og anden Overlevering, lader formode, at For
holdene paa dette Omraade ikke ændredes væsentlig gennem denne Periode.
Det samme maa siges at gælde, da Omslaget til det bedre indtraf henimod
Slutningen af 1820’erne, hvor der navnlig paa Agerbrugets Omraade blev udfoldet
omfattende Bestræbelser for at hele de Saar, som Krisen havde slaaet, og at
genvinde Produktions- og Afsætningsmuligheder under de tildels ændrede og
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stærkt vanskeliggjorte Vilkaar, der blev Følgen. Aarene fra omkring 1830 betegner
i saa Henseende en Periode af grundlæggende Betydning for Landbrugets fort
satte Stilling som førende Erhverv, som nævnt først og fremmest saaledes, at det
var Agerbruget, d. v. s. Fremskridt i Jordens Udnyttelse og Produktivitet, der var
den egentlige Genstand for Landmandens Hovedinteresse.

Stillingen omkring 30’erne
Stillingen paa Landbrugets forskellige Omraader ved Begyndelsen af denne
Periode kan som Helhed uddrages af den værdifulde Skildring i de af Det kgl.
danske Landhusholdningsselskab udgivne Amtsbeskrivelser. Desværre er det dog kun
lidt og ret tilfældigt, der siges om Svineavlens og Svineholdets Stilling, og hvad
der siges, bekræfter i Almindelighed, at der endnu indtil dette Tidspunkt ikke
var foregaaet eller foretaget væsentlige Ændringer eller Fremskridt fra tidligere
Tider. Og i hvert Fald var der endnu ikke Tale om, hvad der kan betegnes som
noget Gennembrud.
En vis stigende Interesse synes dog i Tiden fra omkring 1830 at have gjort sig
gældende, i hvert Fald hos adskillige mere fremragende Landmænd, for en For
bedring af Svineracen. Adskillige Forsøg, om end famlende og yderst tilfældige,
blev gjort ved Indkøb og Indførsel af udenlandske Racer, saaledes fra England,
Holsten, Mecklenborg, Spanien, Portugal og Kina. I sin Beskrivelse af Viborg Amt
omtaler St. St. Blicher denne Indblanding, som han dog bedømmer ret nøgternt,
idet han siger, at den er »muligt til ingen Skade«. I Beskrivelsen af Skanderborg
Amt omtaler Forfatteren (J. C. Schythe) en engelsk Indblanding, som har fundet
Sted via Sjælland. Bl. a. omtales en Orne af engelsk fuldblods Race paa Lillerup.
løvrigt fandtes der i Amtet mange brogede og sorte Svin, og de sortplettede blev
af mange foretrukne, men efter Forfatterens Mening »beror deres Fortrin noget
paa tom Indbildning«. I Vejle Amt, beskrevet af C. Dalgas, gav den begyndende
Interesse for Avlsarbejdet sig Udslag i, at der fra omkring 1840 gennem det sted
lige landøkonomiske Selskab foretoges Besigtigelser og ligefrem Præmiering af
baade Tyre, Væddere og Orner, og disse skulde være af ren jydsk Race.
Ogsaa paa Øerne omtales Indførsel fra Udlandet. For Odense Amt nævner For
fatteren, Jac. Aall Hofman (Bang), udtrykkelig Fremgang i Svineavlen sammen
lignet med tidligere Tid, bl. a. ved Indførsel af Stammer fra England, Mecklen
borg og Holsten. Fra Svendborg Amt omtales — af C. Dalgas — Indkøb fra Holsten,
særlig paa Holckenhavn, og desuden havde Raunholdt (Kammerherre SehestedJuul) en ren engelsk Race, der berømmedes højt. Paa Sjælland nævnes i Beskri
velsen af Holbæk Amt, at der i ret stort Omfang og med Held er foretaget Kryds
ning mellem den stedlige Race (det sjællandske Øsvin) og Orner af jydsk Race.
Om Fodringen og Behandlingen af Svinene i det hele taget saavel som om

26

KUN UBETYDELIG FREMGANG TIL BEGYNDELSEN AF 60’ERNE

Størrelsen af Svineholdet paa de enkelte Ejendomme er Oplysningerne spredte
og uensartede. Stigende Betydning havde dog øjensynligt Forbindelsen med
Mejeriet, saaledes som det mere og mere blev drevet navnlig paa større
Gaarde og jo i alle Tilfælde i den enkelte Bedrift. Særlig udgjorde Vallen et vigtigt
Foder, men der nævnes dog ogsaa Mask og Ølbærme eller »Spøl«, som det kaldtes,
og f. Eks. i Ringkøbing Amtsbeskrivelse anføres, at Fedningen af Svinene ofte
stod i Forbindelse med »Smugbrænding«, som aabenbart har spillet en ikke helt
ubetydelig Rolle.

Kun ubetydelig Fremgang til Begyndelsen af 60’erne
Det er tidligere berørt, at Landbruget, efter de værste Virkninger af Landbrugs
krisen i 20’erne, gennemgik en betydningsfuld Udvikling, der tog sin Begyndelse
i 30’erne og strakte sig frem til omkring 1860. Det maa i Almindelighed siges, at
Svineproduktionen kun tog ringe Del i denne og i hvert Fald kun som en absolut
underordnet Gren af Landbruget. Det var Planteavlen og selve Jordens Dyrkning,
der havde Hovedinteressen. Mergling, Dræning og forbedrede Driftsformer øgede
Jordens Ydeevne og dens Produktion fra Aar til Aar. Gennemgribende Frem
skridt fandt Sted paa andre Omraader særlig henimod Midten af Aarhundredet,
og en økonomisk og kulturel Udvikling styrkede Mulighederne for det almindelige
Fremskridt. Dog — Buen blev spændt for haardt. Kravene til Jorden blev mere
og mere anstrængte, saaledes at man efterhaanden nærmede sig den Form for
Jordbrug, der med Rette senere er betegnet som Rovdrift.
Det er da ud fra vort Emnes Behandling af Interesse at fastslaa, at en Reak
tion nu begyndte at gøre sig gældende, særlig gennem 50’erne, i Retning af, at
man forstod, at den stakkels udpinte Jords Ydeevne ikke var uendelig, men at
der til Erstatning for alt, hvad man afvandt den, tildels paa kort Sigt, maatte
tilføres den Næringsstoffer igen. Herigennem var man inde paa Erstatnings
driftens Synspunkter, der fra dette Tidspunkt fik afgørende Betydning. Og hvad
der har vor særlige Interesse, er dette, at Erstatningsdriften ganske naturligt
fandt en Udvidelse af Husdyrbruget som det virksomme Middel til fortsat For
øgelse, eller i hvert Fald Opretholdelse, af Jordens Ydeevne. Fremdeles var altsaa
dog Planteavlen den Tap, hvorom det hele drejede sig.
Naar vi da betragter Svineproduktionen under den følgende Udvikling, maa
det siges, at den i første Omgang kun i mindre Grad nød godt af den Bevaagenhed, der vistes den dyriske Produktion, og navnlig kun som noget Anden-Rangs,
og særlig som Biproduktion til Mejeribruget. Som det senere skal blive paavist,
var der vel nok Stigning i selve Svineholdet, dog f. Eks. uden at dette gav sig
Udslag i nogen væsentlig Forøgelse af Udførselen, og som Helhed indvirkede den
stigende Interesse for Husdyrbruget kun paa Svineavlen derved, at Bestræbel27
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seme for en Forbedring af Racerne søgtes fortsat fra tidligere Aar, vel nok i noget
øget Omfang, men dog stadig under ret tilfældige Former. Med Hensyn til Avls
dyr kan det nævnes, at der ligesom tidligere indførtes en Del fra Holsten og
Mecklcnborg, men iøvrigt foregik der i Aarene indtil omkring 1863 navnlig en
Indførsel fra England af de middelstore Typer, Berkshire- og Yorkshireracerne.
Husdyrloven af 1852, der paa andre Omraader fik saa afgørende Betydning, om
fattede ogsaa Svin, men uden at der til at begynde med i selve Produktionen eller
Interessen herfor endnu forelaa noget Grundlag for større planmæssige Fremstød.
Hvad man interesserede sig for ved Forsøgene paa Opdræt af udenlandske
Racer saavel som ved Fodring og Pasning, var iøvrigt i første Række at frem
skaffe det udprægede Fedesvin, dog tillige med en voksende Bestræbelse for
at gøre Fedningsperioden kortere, altsaa forsaavidt noget i Retning af en begyn
dende, mere bevidst Indstilling paa Slagteproduktionens Metoder og Formaal.
Hvorledes man næsten drev det som Sport at fremstille Rekordsvin, bekræfter
bl. a. et lille Eksempel, som omtales i 1861 i »Ugeskrift for Landmænd« og gaar
ud paa dette, at der i Landboforeningen for Sydslesvig en Gang i Slutningen af
1859 blev indgaaet et Væddemaal(!) om Fremvisning af det bedste Fedesvin
født og opdrættet paa en nærmere fastsat Tid. Vinderen blev en hvid Galt,
falden efter en Coleshill fuldblods Orne og en forædlet So af skotsk Race. Pragt
eksemplaret vejede 456 Pd. og var knap 1 Aar gammelt.

Svinetælling og Udførsel
Udviklingen i den nævnte Periode indtil Begyndelsen af 60’erne kan vi be
dømme ogsaa ud fra et talmæssigt Grundlag, idet der i 1837 og 1861 blev foretaget
Svinetællinger, ligesom vi fra omkring 1840 har en ret fuldstændig Statistik over
Udenrigshandelen ogsaa med Svinets Produkter.
Over Antallet af Svin er Tællingen i 1837 den første, der foreligger, vel nok
dels fordi man tidligere ikke regnede med Svin som nogen egentlig National
værdi, og dels fordi en Tælling var uoverkommelig. Af omstaaende Oversigt
fremgaar Tallene for Svineholdet i de forskellige Landsdele i 1837 og ved den
næstfølgende Tælling i 1861, og endelig er i Tabellen anført Stigningen mellem
de to Tællinger.
Det fremgaar af denne, at Bestanden i hele Landet i 1837 udgjorde ca. 1/4 Mill,
og selv om der i de følgende 25 Aar var en gennemsnitlig Stigning paa 28 pCt.,
bevæger vi os dog altsaa stadig nede paa et meget lavt Tal. Dette kan som Helhed
f. Eks. udtrykkes saaledes, at de angivne Tal udgør fra omkring 3—4 Svin til
godt 8 Svin pr. 100 Td. Land i 1861, men Forskellen var uhyre stor fra Egn til
Egn for ikke at tale om fra Ejendom til Ejendom. Et lille Begreb om »Tætheden«
— om et saadant Udtryk kan anvendes i denne Forbindelse — faar man ogsaa
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Stigning
Antal
ved, at der ved Tællingen
1837
1861
1837—1861
i 1837 f. Eks. i Randers
1000 Stk.
1000 stk.
pCt.
Amt var 22 Sogne, hvor Sydøstiylland................
31
46
48
der kun var 2—9 Svin Nordjylland..................
17
28
65
pr. Sogn. Paa Øen Anholt Sydvestjylland..............
24
38
52
fandtes der overhovedet
Jylland ialt...
72
112
53
ingen Svin.
35
20
42
Tilvæksten fra 1837 Fyn...............................
Sjælland
.......................
101
117
16
til 1861 var, som det er al
Bornholm
....................
21
10
23
mindeligt ogsaa paa an
17
6
7
dre Omraader, størst i de Maribo Amt.................
Øerne ialt. . .
163
16
189
Egne, hvor Stillingen ved
Periodens Begyndelse var
Hele Landet.. .
235
28
301
længst tilbage.
Hvad der iøvrigt ikke kan ses af Tabellen, er Svinebestandens Alder ved
de to Tællinger, men det fremgaar af Oplysninger om denne, at der allerede i det
nævnte Tidsrum var et stærkt Udslag af Bestræbelsen for at tilendebringe Fed
ningen hurtigere end i gammel Tid. Saaledes var der ved den første Tælling i 1837
ca. 158.000 overvintrede Svin og en aarlig Produktion af Grise paa 164.000 Stk.,
men i 1861 var disse Tal henholdsvis dalet til 62.000 Stk. og steget til 239.000 Stk.
Om Udenrigshandelen er paa et tidligere Sted anført nogle enkelte Tal fra
sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede, men en sammenhængende Belysning paa
dette Omraade har vi forøvrigt først fra omkring 1820. Paa dette Tidspunkt
udførtes der fra det egentlige Kongerige, og saa godt som udelukkende fra Jylland,
omkring 19.000 levende Svin aarlig. Tallet var noget dalende i de følgende Aar,
men laa i Gennemsnit for Aarene 1818—25 omkring 17.000 aarlig. Det gik i
Aarene til omkring Midten af 1830’erne endnu yderligere lidt ned til 13—14.000
Svin aarlig. For Flæskets Vedkommende optræder der fra 1823 en begyndende
Udførsel af fersk Flæsk paa ca. 1850 Skippund (ca. 300.000 kg). Denne Udførsel
ændredes nogle Aar senere til saltet og tildels røget Flæsk. Tallene herfor angives
for 1827 til omkring 1 Mill, kg saltet og 100.000 kg røget Flæsk, men laa iøvrigt
i de følgende Aar paa omkring henholdsvis 4.000 Skpd. (640.000 kg) og 1.500
Skpd. (250.000 kg).
Det fremgaar af disse Tal og bekræftes paa forskellig Maade, at den egentlige
Interesse ved Udførselen i denne Periode knyttede sig til levende Svin, om end
ogsaa denne, saaledes som det særlig gav sig til Kende for Flæskets Vedkom
mende, kun havde Karakteren af at være et Overskud fra Salget paa Hjemme
markedet, altsaa uden at der endnu var Tale om en udtrykkelig Indstilling paa
Udførsel, endsige at de udenlandske Markedsforhold øvede nogen direkte Ind
flydelse paa Produktionens Anlæg og Art.
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Om Udviklingen i Udenrigsomsætningen gennem Aarene fra Slutningen af
30’erne indtil 1863 gives der Oplysning i den følgende Oversigt, der deler Aarene
i forskellige Perioder, som Regel Femaar, men iøvrigt under Hensyn til Stati
stikkens Opstilling bl. a. paa Grundlag af den politiske Udvikling.
Kongeriget
Udførsel
Indførsel

1838—43....... . . .
1844—50.......
1851—55.......
1856—60....... , . .
1861—63....... . . .
x) Kun til 1847.

Udførsel

Monarkiet
Indførsel

Flæsk

Svin

Flæsk

Svin

Flæsk

Svin

Flæsk

Svin

1000 kg

1000 Stk.

1000 kg

1000 Stk.

1000 kg

1000 Stk.

1000 kg

1000 Stk.

1059
850
978
1005
1096

—
2
3
2
3

77
25
-2)
-2)
-2)

—
—
-2)
-2)
-2)

2595
18341)
2182
2263
2122

17
221)
36
52
34

—
201)
20
43
128

—
41)
2
3
3

a) Helstaten.

Som Baggrund for den senere Udvikling knytter Hovedinteressen sig her ganske
naturligt til det egentlige Kongerige, for hvilket der imidlertid paa Grund af Told
forholdenes Ordning ikke foreligger nogen speciel Opgørelse over Indførselen.
Naar man da betragter Tallene for Udførselen, maa det først fastslaas, at den
som Helhed, i hvert Fald set fra et Nutidsstandpunkt, var ganske ubetydelig og
uden afgørende Stigning gennem hele Perioden. Den Forøgelse i selve Svine
holdet, som foran er omtalt, gav sig altsaa ikke Udslag af nævneværdig Art i
Udenrigsomsætningen, men er gaaet til Hjemmemarkedets Forsyning. Man lægger
dernæst Mærke til, at Udførselen fra selve Kongeriget i Forhold til den samlede
Udførsel fra Monarkiet som Helhed kun udgør henimod Halvdelen for Flæskets
Vedkommende og ikke engang Tiendedelen for Svinenes, til Trods for Konge
rigets større Landomraade i Forhold til Hertugdømmerne. Om Markederne for
Udførselen maa som de vigtigste nævnes Hamborg-Altona, navnlig for Svin, og
desuden Norge, Vestindien samt til
Smør
Flæsk
Byg
en vis Grad England, hvortil der ud
pr. Td.
pr. Pd.
pr. Pd.
1820—29 . . . . . . Øre 19 Kr. 4,53 Øre 31 førtes 1/2—1 Mill, kg Flæsk aarlig.
Som Udtryk for Prisudviklingen
1830—39 . . . . .. — 25 — 5,89 — 37
skal
endelig meddeles Gennemsnittet
1840—49 . . . . .. — 25 — 7,00 — 44
af Kapitelstaksterne for Flæsk og til
1850—60 . .. . .. — 34 — 9,77 — 61
1861—65 . .. . .. — 38 — 8,50 — 59 Sammenligning for Byg og Smør.

Hjemmemarked og Hjemmeslagtning
Som det fremgaar af disse talmæssige Angivelser, er det ganske øjensynligt,
at det, der endnu i den omtalte Periode virkelig havde nogen Betydning for
Afsætningen og dermed for Produktionen af Svin og Flæsk, var Hjemmemarkedet
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og den indenlandske Omsæt
ning. Selv under Hensyn til
den Alder, i hvilken Svinene
udførtes eller slagtedes, beslag
lagde Udførsel af Svin og Flæsk
kun en ringe Del, i hvert Fald
ikke over 6—7 pCt., af den
samlede Produktion. Uden for
Omsætningen faldt i alt væsent
ligt Landbefolkningens eget, ret
betydelige Forbrug af Flæsk,
hvorimod Byernes Forsyning
spillede en stor Rolle. Torve
salg af Flæsk og andre Produk
Fr et n tT 015 e ft.
>937
ter af Svin og Salg til HanHj emmeslagtning.
delsmænd og Slagtere var den
gængse Form for Afsætning, medens Udførselen kun betragtedes som en An
bringelse af Overskuddet. Ved dette blev Udførselen saa at sige nødvendiggjort,
om end det ikke maa overses, at denne Trang blev mødt af stigende Mulig
heder for Oparbejdelse af et Verdensmarked, der lidt efter lidt bidrog til at føre
Produktionen ad de Baner, som bevidst eller ubevidst skønnedes mest formaalstjenlige herfor.
Det kan da have sin Interesse, forinden vi forlader den rigtig »gamle Tid« i
Svineproduktionens og Slagterivirksomhedens Udvikling, at fremdrage nogle
Træk fra Forholdene paa Hjemmemarkedet og i Hjemmeomsætningen.
Som Udgangspunkt for vor Betragtning af disse Forhold maa det erindres,
at Befolkningens daglige Forbrug paa Landet og i Byerne, og til Søs forsaavidt
ogsaa, af Flæsk og forskellige Retter tilberedt af Svin stadig var meget omfattende.
Det betegnede den konstante Del af Spisesedlen, det, som man fik, naar man ikke
fik andet! I mange Variationer, som fersk, saltet eller røget, optraadte Flæske
retterne paa Bordet til Hverdag saavel som ved festlige Lejligheder.
Det er unødvendigt at gaa i Enkeltheder for at paapege, hvad Flæske- og
Sulemad betød for Folkeernæringen, men lad os blot f. Eks. nævne Flæsk sammen
med Ærter og Kaal, i Æggekage, som stegt Flæsk eller som Pølser og Sylte, med
Anvendelse af de mangfoldige Dele af Svinet. Her var et næsten uudtømmeligt
Felt for Husmoderens Opfindsomhed — eller vel lige saa ofte for hendes Mangel
paa Opfindsomhed. Thi ensformig var ganske utvivlsomt al Flæskemaden. Som
Udtryk for, hvorledes Traditionerne paa dette Punkt udviste en forbavsende
Ubevægelighed endogsaa til langt op mod de seneste Aar og nærmest i stigende
Grad, skal nævnes, at i »Den erfarne Husmoder, Vejledning i den fine og grove
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Landhusholdning«, der udkom saa sent som i 1882 (citeret hos N. Siggaard: Om
den danske Befolknings Fødemidler gennem Tiderne), forekommer i den daglige
Middagskost saavel for Sommerugerne som for Vinterugerne Flæsk eller Flæskemad paa de seks af Ugens syv Dage !
I Billedet af den hjemlige Omsætning og Anvendelse af Svin er det da naturligt
at begynde hos Landmanden. Meget forskelligt var som nævnt Antallet af Svin,
der blev holdt paa de forskellige Ejendomme, men i Reglen havde man det dog
paa en almindelig Gaard saaledes, at der kunde slagtes en Gang eller to om Aaret.
Den faste Slagtetid var, efter gammel Skik og paa Grund af Svinenes Fodrings
perioder, ved Vinterens Begyndelse navnlig i November, »Slagtemaaneden«, og i
December. Til Forbrug i Husholdningen foregik Slagtningen derhjemme, og selve
Eksekutionen foretoges sædvanlig af en særlig Mand, ofte en Husmand, der tillige
havde andre Bierhverv, f. Eks. var Tækkemand. Men ellers sorterede Behand
lingen af Flæsk og Fremstilling af de forskellige Produkter under Husmoderen.
En egen festlig Stemning hviler over Slagtebilledet paa Gaardene, lige fra Grisens
hjerteskærende Farvel til denne Verden til Tilberedningen og Forberedelsen af
alle Sulekammcrets Herligheder og den pludselig indtræffende Overflødighed af
ferske Varer, ofte efter en langvarig Spægelse paa ramsaltet og hentørrede Skinker
og Skanker.
Ogsaa hvor Landmændene holdt Svin i større Tal, end der svarede til Husets
eget Behov, blev Slagtningen ofte foretaget paa Stedet, og de mere kurante Varer
blev da bragt til Torvs og solgt direkte til en Kundekreds i Købstaden eller til
dennes Slagtere. Dette Salg spillede en særlig Rolle hos Landmændene i Nær
heden af de større Købstæder, og da først og fremmest København, hvor Gammel
torv fra tidlig Tid var Samlingspladsen baade for Slagtere og Bønder, som havde
Flæsk at sælge, saavel engros som direkte til Forbrugere.
For den egentlige Omsætning spillede iøvrigt, saavel for Svinet som for andre
Smaakreaturer, Lam, Gæs o. s. v., Datidens »Handelsmand« en fremtrædende
Rolle. Han optraadte i mange Slags Skikkelser og Størrelser, lige fra den stedlige
Fusker, der skaffede sig lidt Biindtægt ved at smaahandle, til Storopkøberen inde
fra Købstaden, der lod sig Svinene samle paa forskellige centrale Steder i Egnen,
f. Eks. paa Kroer, ved en Smedie eller lign., hvor han saa indfandt sig paa be
stemte Dage i Ugen og købte op, hvad der passede ham i Pris og Kvalitet. Nævnes
skal ogsaa, hvorledes Handelsmanden undertiden kom langvejs fra, f. Eks. i
Jylland, hvor Omsætningen mellem Øst og Vest saavel for Kreaturers som Svins
Vedkommende foregik ved Handelsmænd, ofte unge Mennesker, der saaledes
fra en tidlig Alder udfoldede deres særlige Anlæg for Handelen netop under
denne Form og dermed opretholdt en grundmuret Tradition blandt Vestjyder.
Handelsmændene, som særlig opkøbte Svin til Købstæderne, var ofte af lidt
større Format og havde Slagteforretning som deres egentlige Erhverv, eller i
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hvert Fald For
bindelse med en
Slagter. Naar de
kom ridende —
hvad de ofte
gjorde paa deres
Landture som de
raske og slagfær
dige Folk, de var
—havde de noget
af den store Ver
den med sig i
Kappefolden og
som Regel ogsaa
i Tegnebogen. De
gjorde sikkert i
Reglen gode For
retninger, men
var samtidig vel
sete af Land
Stakitvognen i Funktion.
mændene, hvis
Evner til at bedømme Priserne ifølge Sagens Natur var noget begrænsede i For
hold til Handelsmandens.
Bl. a. i en fornylig fremkommen Skildring, Fanny Fang: »Handelsmand og
Slagter,« fortælles Oplevelser og Træk fra saadan Virksomhed. Naar der saaledes
paa forskellige Samlepladser var foretaget Opkøb af Svin og desuden af Kalve
og Lam, skete Transporten ind til Byerne i de store saakaldte »Stakitvogne«, der
kunde rumme, eller i hvert Fald blev læsset med, et utroligt Antal Dyr: f. Eks. et
Læs bestaaende af omkring 25 Fedekalve og 25 Fedesvin af en Vægt paa 250—
350 Pd. Stykket, eller et Læs bestaaende af et Par Søer paa 4—500 Pd. hver og
18—20 Svin paa et Par Hundrede Pund Stykket. Undertiden havde man levende
Svin forneden og slagtede Svin og Kalve ovenpaa, paa et særligt Lad. Rigtignok
brugtes til Forspand for disse Stakitvogne ikke mindre end fem Heste. Det var
en hel Forestilling for sig, naar Vognen skulde læsses. Dyrene blev hejsede op med
Talje og ved Hjælp af en Læssestang, der blev stukken ind under Maven paa
Dyrene mellem For- og Bagbenene, saaledes at den ved Hjælp af en Løkke om
Dyrets Ryg fungerede som Underlag. Derefter blev saa Dyret hevet op i Vognen
til den øvrige Forsamling — og Vejen gik til Købstaden.
Her foregik Slagtningen og Salget hos Slagtermesteren, hvis Gaardsrum og Porte
betegnede de ydre Lokaliteter for Virksomheden. En saadan Slagtergaard var
3
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noget meget interessant og særpræget for Datidens Købstadliv. Svin og Kreaturer
maatte her lade Livet under Svendenes velrettede henholdsvis Stik og drabelige
Kølleslag. Dertil knyttede sig Udskæring og Partering, Afsmeltning af Fedt og
Tilberedning af Pølser og anden Slagtemad. Det var haardt Arbejde, ikke mindst
om Vinteren, naar Aftenen og Natten tit paa store Slagtedage maatte tages med.
Svendene stod saa med deres »Lysepind« eller »Gaffelpind«, d. v. s. et flækket
Stykke Træ, hvor der var anbragt et Tællelys. Naar det gik rigtig strengt til, holdt
de Lysepinden i Munden, hvis ikke denne allerede var optaget af en drabelig
Slagtekniv. En særlig Butikshandel fandt kun Sted i mindre Omfang, men ofte
var der dog Udsalg fra Slagterens Port. Det almindelige var, at Svendene fik
Flæsk og Kød »paa Truget« og gik ud hos Kunderne, »huserede« som det hed.
Det lille Indtryk, som saaledes gives af Omsætningen og Afsætningen paa Hjem
memarkedet, gjaldt den Periode, som sluttede omkring 1860, men mange Træk
kunde lige saa godt henføres til den følgende Tid til langt op imod vore Dage. Som
andre Sider ved Forsyningen med vigtige Levnedsmidler og ved Tilberedningen og
Omsætningen deraf var der knyttet mange og faste Traditioner til Slagtning og anden
Omsætning af Svin. De nævnte Træk fremdrages her, fordi der i de følgende Aar i
stigende Grad indgaar andre Traade i Udviklingen, der som Helhed kom til at præge
Produktion og Afsætning og dermed ogsaa den følgende Skildring.

Slagtetiden er inde.
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or at forstaa Udviklingen i en bestemt Tidsperiode er det af Vigtighed at
kende, hvad denne kommer af, hvad der er dens historiske Forudsætninger.
Dette kan det i Almindelighed være nyttigt at fremholde, ikke mindst i en Tid
som vor, hvor vi i fremtrædende Grad ofte er stillet overfor en stykkevis Til
egnelse af Oplysninger og af Kendskab til baade det ene og det andet. Men det
kan ogsaa være rimeligt at minde herom som Indledning til Omtalen af den
Periode i Landbrugets Udvikling, der strækker sig fra 1864—65 til det Tidspunkt
i 80’erne, da Andelsbevægelsen gennem Mejerier og Slagterier kom til at yde et
saa afgørende Bidrag til Gennemførelse af en bestemt Retningslinie i Produktion
og Afsætning. Forholdet er nemlig det, som man ofte er tilbøjelig til at glemme,
at Gennembruddet i 80’erne som en nødvendig Forberedelse og Indledning havde
den Udvikling, der fandt Sted i de forudgaaende Decennier. Og disse var saa
langt fra uden store Begivenheder i økonomisk og erhvervsmæssig Henseende.

F

Landbrugets almindelige Udvikling
Ved Erstatningsdriften, som Landbruget i stigende Grad blev tvunget ind paa
fra Slutningen af 1850’erne, var som foran omtalt et udvidet Husdyrbrug blevet
det attraaede Middel til Opnaaelse af en Lønsomhed, der svarede til de øgede
Omkostninger og den øgede Intensitet. Netop denne Intensitet, som havde gjort
sig gældende i selve Agerbruget, var en gavnlig Skole for Landbrugets Udøvere i
Almindelighed og paa en Maade en Forskole for de følgende Aar, i hvilke man

3*
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indenfor vide Kredse viste, at man evnede at tage Konsekvenserne af indhøstede
Erfaringer og at anlægge en rationel Bedømmelse af Midler og Maal.
Som Helhed gjaldt det, at det indtil sidste Halvdel af 70’erne var gode Tider
for Landbruget. Gennem Aarene 1860—80 steg Ejendomspriserne fra 4.375 Kr.
til 7.292 Kr. pr. Td. Hartkorn. Det dyrkede Landbrugsareal voksede stærkt, i de
nævnte Aar omtrent 700.000 Tdr. Land (deraf i Jylland 550.000 Tdr. Land), og
dermed Produktionens Omfang, saaledes den aarlige Kornhøst med et Par Mil
lioner Tdr., fra ca. 18 til ca. 20 Mill. Tdr. Forbedrede Laaneforhold, særlig takket
være Kreditforeningerne, en livlig Udvikling i Trafikmidlerne, kulturelle Frem
skridt, en vaagnende Sans hos Befolkningens brede Lag for, at der var noget at
interessere sig for udover ens egne Markskel — alt dette og andre Tidens Fore
teelser skabte Baggrunden for, at der ligesom blev en større Linie i Arbejdet,
og fremmede Forstaaelsen af, at den daglige praktiske Virksomhed havde en vis
Sammenhæng med Helheden.
Bl. a. gjaldt dette Afsætningsforholdene. Mens tidligere Udførselen til frem
mede Lande i Almindelighed havde været betragtet som en Følge af Produktionens
Anlæg og Omfang, bibragte nu Muligheden for videre Udblik og for en livligere
og mere overskuelig Forbindelse udadtil ogsaa Producenterne Forstaaelsen af, at
Afsætning til Udførsel maatte blive Formaalet for Produktionen.
Som Begivenhederne i 1848—50 havde øvet direkte Indflydelse paa Afsætnings
forholdene, saaledes blev den politiske Adskillelse fra Sønderjylland i 1864 af
gennemgribende Betydning, bl. a. i den bestemte Retning, at den aabnede Øjnene
for, at Danmark nu maatte bane sig selv Vej til de store Markeder, først og frem
mest Storbritannien, og handelsmæssigt staa paa egne Ben, til væsentlig Forskel
fra tidligere. Foregaaende Tiders Gennemgangsled, de store nordtyske Handels
steder og i særlig Grad Hamborg, havde ændret Karakter som Handelsforbindelse.
Kræfterne maatte nu prøves i direkte Udfoldelse, og paa en ejendommelig Maade
blev efterhaanden Anlæg af Produktion og Afsætning et Led i Tidens Arbejdsdevise: Hvad udad tabtes, skal indad vindes.
Og samtidig med denne Stræben efter Selvstændighed mødte det danske Land
brug da ogsaa indenfor denne Periode Verdensmarkedets Vilkaar i Form af dets
Omskiftelighed. Thi allerede i Begyndelsen af 70’erne kunde et Omslag i den
herskende Tilstand begynde at mærkes. En Konkurrence fra oversøiske og andre
fjernt liggende Lande satte ind paa de europæiske Hovedmarkeder. Det gjaldt
først og fremmest Korn, og Konkurrencen optraadte med Priser, der laa adskilligt
under, hvad der betegnede det rentable for de gamle europæiske Produktions
lande. Dertil kom stigende Tilførsler af Kød, ogsaa til Priser, der betegnede en
væsentlig Nedgang i Forhold til, hvad Opgangstiden forud havde vist. Som Helhed
var den indtrufne Konkurrence Udtryk for den billige Produktions Fortrin, bl. a.
i Kraft af de nye Landes mere ekstensive Driftsform. Ligeledes selve Produkternes
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Art var Udtryk herfor, idet Konkurrencen gjaldt Masseartikler af en ret lav
Bearbejdningsgrad, for hvilke det ekstensive Landbrugs Fordele kunde udfolde
sig, netop i Modsætning til den Intensitet, som efterhaanden var ved at præge
f. Eks. dansk Landbrug.
Som Udtryk for denne Udvikling skal blot nævnes, at Tilførslerne af Korn
og Kød til de europæiske Markeder i Løbet af faa Aar omkring Midten af 70’erne
fra Lande som Nord- og Sydamerika, Australien, New Zeeland og tildels Rus
land blev fordoblet flere Gange. Det alvorlige i saadanne Forhold bl. a. for Dan
mark er indlysende. Men Udviklingen ramte navnlig haardt derved, at der sam
tidig med de ændrede Markeders Vilkaar efterhaanden indtraf en Vending i Kon
junkturerne som Helhed, saaledes at Vanskelighederne gav sig Udløsning i en alvor
lig Krise for Landbruget, som varede gennem 80’erne og en stor Del af 90’erne.
Indledningen til Omslaget i Landbrugets Produktionsformer og selve dette
Omslag er ifølge Sagens Natur af den mest afgørende Betydning for Udviklingen
i Svineavl og Slagterivirksomhed, saaledes som denne gav sig til Kende særlig
efter Midten af 80’erne.
Virkningen af det begyndende Omslag blev for det danske Landbrug i første Om
gang en Indskrænkning i Afsætningsmulighederne for Planteavlens Produkter og en
dermed følgende forøget indenlandsk Anvendelse af disse, som yderligere bidrog til
en fortsat forøget Husdyrbrugs-Produktion. Saaledes passeredes i 1872 den for denne
Udvikling saa karakteristiske »Milepæl«, at Værdien af Merudførselen af dyriske
Produkter for første Gang oversteg det tilsvarende Tal for Korn og Kornvarer.
Af Betydning for Svineproduktionen blev det, at denne Forskydning i særlig
Grad skete ved et stærkt udvidet Mejeribrug, om end fremdeles under de gamle
Former, altsaa navnlig knyttet til det større Landbrug. Atter passeredes her en
Milepæl, idet i 1875 Værdien af Merudførselen alene af Smør oversteg Værdien
af Merudførselen af Kornvarer.
Med den nære Forbindelse mellem Mejeribrug og Svineproduktion og under
Indflydelse af den paa de udenlandske Markeder stadigt klarere udtrykte Situation,
at Mulighederne for dansk Landbrug var at søge i den forøgede Fremstilling af
dyriske Produkter af forholdsvis høj Forædlingsgrad og Kvalitet, er paa væsentlige
Punkter Baggrunden angivet for den Udvikling, som allerede i dette Tidsrum
fandt Sted ogsaa for Svineavlen og dermed blev Indledning og Forberedelse til
den egentlige Slagterivirksomhed.

Svineholdets Størrelse og Avlsarbejdet
Som Udtryk for den stigende Interesse, der saaledes blev Svineavlen til Del,
har vi ogsaa et rent talmæssigt Materiale, nemlig de indenfor Perioden afholdte
Svinetællinger. I omstaaende Oversigt anføres Resultaterne heraf i Aarene 1871
37

SVINEPRODUKTIONENS STIGNING OG DE FØRSTE EKSPORTSL. (1864 — 87)

og 1881 saavel for de en
kelte Landsdele som hele
Landet. Udgangspunktet for
Sydøstjylland........
76
65
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16
denne
talmæssige Udvikling
Nordjylland..........
49
75
73
49
er
de
tilsvarende Tal for
Sydvestjylland .. ..
64
68
27
8}
1861, der er angivne paa
Jylland ialt.. . 189
69
242
28
et tidligere Sted (Side 29),
ligesom disse danner Grund
Fyn
58
38
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3
Sjælland
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39
17
laget for den procentvise
191
25
Bornholm..............
9
27
8
Stigning i Tiaaret 1861—71.
Lolland-Falster ...
7
7 •
0
0
Paa lignende Maade er som
Øerne ialt.. . 253
34
sidste Kolonne i Oversigten
285
13
anført Stigningsprocenten i
Hele Landet.. . 442
47
527
19
Tiaaret 1871—81.
Opmærksomheden hæfter sig først og fremmest ved den stærke Stigning indtil
Begyndelsen af 70’erne. Navnlig for de jydske Landsdele og Jylland som Helhed,
hvor der i et enkelt Amt foregik nær op imod en Fordobling, bekræftes herigennem
den Indflydelse, som de ændrede Driftsforhold i Almindelighed øvede ogsaa paa
Svineholdet. Med en Stigning paa 69 pCt. for Jylland, 34 pCt. for Øerne og 47 pCt.
for hele Landet er Tallene ogsaa absolut set bragt et godt Stykke i Vejret, til en
samlet Bestand paa henimod en halv Million. Og som Tallene for 1881 viser, gik
Udviklingen videre med stærke Skridt frem til dette Tidspunkt, og Tallet steg for
hele Landet endnu en Snes Procent, atter her med stærkest Stigning for de Lands
dele, der var forholdsvis langt tilbage tidligere i Perioden. Interessant er det dog at
fastslaa, at der endnu ved Tællingen i 1881 var en væsentlig Forskel mellem Jylland
og Øerne med Hensyn til Svineholdets Størrelse i Forhold til det øvrige Husdyr
brug. Saaledes havde Øerne omkring halvt saa mange Svin som Stk. Hornkvæg,
medens Jyllands Svinetal kun udgjorde mellem en Fjerdedel og en Tredjedel af
Kvægtallet. Dette skyldes ganske naturligt Øernes mere gennemførte Mejeribrug
og paa den anden Side, at Jylland lagde mere Vægt paa Kvægopdrættet, hvortil
anvendtes en forholdsvis større Del af Mælken.
Ogsaa forskellige Enkeltheder i Tællingerne tilkendegiver Retningen i Svine
holdets Sammensætning, nemlig den hyppigere Udskiftning af Besætningen,
altsaa kortere Fedningsperiode. Medens man, som tidligere nævnt, i 1861 var
naaet dertil, at der af Bestanden paa 298.000 Stk. var godt 62.000 aarsgamle
Svin, men 236.000 Grise under 1 Aar (henholdsvis ca. 20 og 80 pCt.), var For
holdet i 1881 det, at der af det samlede Tal paa 527.000 Stk. kun var 60.500 aars
gamle Svin, men 466.500 Grise under 1 Aar (henholdsvis 11 og 89 pCt.).
Til Fuldstændiggørelse af Billedet af Udviklingen i Perioden fra Begyndelsen
af 60’erne til 80’ernes egentlige Gennembrud er det imidlertid af største VigtigStigning
Stigning
1881
1861—71
1871—81
1000 Stk.
pCt.
1000 Stk.
pCt.
1871
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hed at paapege, at den rent
talmæssige Forøgelse ledsa
gedes og underbyggedes af
kvalitative Fremskridt i Svinebestanden, ved en Fort
sættelse af Avlsarbejdet og en
efterhaanden mere udtrykt
Bestræbelse for Tilvejebrin
gelse af de rigtige Svineracer for Produktion og Af
Det rigtige Fedesvin, 60’ernes og 70’ernes Ideal.
sætning.
Efter den Indførsel af Avlsdyr fra England, der, som tidligere omtalt, fandt
Sted allerede i 50’erne og nu fortsattes i 60’erne, var der oprettet en Del Avls
centre med det Resultat, at der efterhaanden blev holdt et ret stort Antal Orner
af middelstor engelsk Race. Ved Tællingen i 1871 var der saaledes af det samlede
Antal Orner, ca. 2.100, lige mange af engelsk Race og af Landracen. Som det
en Del Aar senere blev anført af P. A. Mørkeberg i hans epokegørende Skrift
»Svineavlens Ledelse« (1901), kan det derfor som Resultat af Avlsarbejdet i disse
Aar fastslaas, at der henimod Slutningen af 70’erne fandtes en særdeles god Svinebestand, der passede godt baade for de tilstedeværende Fodringsmuligheder og for
de Krav, som det daværende Eksportmarked, i alt væsentligt Tyskland, stillede.
Udviklingen gik imidlertid fra omkring dette Tidspunkt i stigende Grad i Ret
ning af Produktion og Afsætning af en bestemt Slags Flæsk, nemlig Bacon, for
det britiske Marked. Og efterhaanden som dettes Muligheder fuldt ud holdt Tridt
med den nævnte Omlægning og den stadig øgede Produktion, foregik der samtidig
en Ændring i Kravene til den rigtige Svinetype og dermed ganske naturligt til
Avlsarbejdet. Det var netop særlig fra Slutningen af 70’erne, om end man kan
spore Tilløb hertil langt tidligere, at der indenfor Landbrugets ledende Kredse
gjorde sig en udpræget Bestræbelse gældende for Frembringelse af et »langt,
kødrigt, fintknoglet og fintskindet Svin med tyndt Spæklag i Ryggen, tyk Bugvæg
og gode Skinker« (saaledes karakteriseret af Mørkeberg). Med dette Formaal for
Øje gik man derfor mere og mere over til i Stedet for de middelstore engelske Racer
at indføre den store Yorkshire-Race, om end ikke i stort Antal saa dog med paaviselig Virkning paa Svinebestanden. Karakteristisk for dette Forædlingsarbejde
var det, at Forædlingen tilstræbtes ved en gennemført og fortsat Krydsning med
den hjemlige Race. Der er i denne Forbindelse særlig Grund til at nævne den
Indsats, paa en vis Maade et Pioner arbejde, som blev ydet af Magnus Kjær i
Holstebro,*dels ved Udstationering i stort Tal af rene Yorkshire-Orner indenfor
Kredsen af Leverandører til hans Slagteri i Holstebro, og dels ved et omfattende
Salg af Orner til andre Egne af Landet, efterhaanden som »Holstebro-Svinene«
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og »Holstebro-Flæsket« — »kgl. dansk Flæsk«, som det endogsaa kaldtes — vandt
sig Ry paa begge Sider af Nordsøen.
Som Helhed maa det dog ikke overses, at der endnu fremdeles i Avlsarbejdet
herskede en vis Usikkerhed og Uensartethed, som først paa et senere Tidspunkt
blev overvundet. De forskellige Markeder opviste ret forskellige Vilkaar, hen
holdsvis det tyske, det engelske og Hjemmemarkedet. Og ikke mindst maa det
fastslaas, at der endnu manglede en rationel, gennemført Forstaaelse af, at det
til syvende og sidst maatte være Markederne, der bestemte Produktionens Art og
dermed altsaa Avlsarbejdets Retning. Ikke mindst paa dette Omraade bragte den
følgende Periode, og navnlig Andelsslagteriernes Tilvejebringelse af en Enhed i
Produktion og Afsætning, de afgørende Fremstød.

Livlig Udvikling i Produktion og Afsætning
Naar, som det er fremdraget i det foregaaende, den almindelige Udvikling i
Landbruget og dets mere direkte Føling med det udenlandske Marked blev af
stor Betydning ogsaa for Svineholdet, er det da ogsaa naturligt, at denne Periode
fremby der adskilligt af Interesse med Hensyn til Produktion og Afsætning.
Den kloge, fremsynede Etatsraad E. Tesdorpf, Ourupgaard, talte i Marts 1864
i Landhusholdningsselskabet om Afsætning af vore Produkter, ligesom han selv
og andre fremkom med Udtalelser herom ved forskellige Drøftelser, der fandt
Sted i disse Aar, mere eller mindre under Trykket af »64« og med Opmærksom
heden rettet paa, hvorledes den nærmeste Fremtid skulde forme sig. Han gav
her Udtryk for, at »det kontinentale Marked« ikke kunde ventes at ville slaa til
under den Omlægning af Landbrugs-Produktionen, som var ved at foregaa. »Et
større Marked med mere lønnende Priser maa søges i England og Skotland,«
udtalte han, thi Markederne paa Fastlandet var »kun Mellemmarkeder, hvis Af
benyttelse kun kan være forbundet med Tab. Vi skal gaa den kortest mulige,
direkte Vej«. Ligesom der heri jo paa en Maade angives en Linje i den kommende
Udvikling, der saa fuldt ud blev til Virkelighed i de følgende Aartier, saaledes er
det ikke mindre bemærkelsesværdigt, at E. Tesdorpf hertil knytter — næsten som
en Undskyldning for sit Klarsyn — at Emnet er merkantilt og derfor egentlig burde
behandles af Købmændene; men, tilføjer han saa, »de Grænser, hvilke var trukne
for Landmandens Virksomhed i gamle Dage, gælder ikke mere nu. Ogsaa hans Blik
maa gaa ud over hans Markers snævre Skel, ogsaa han maa betragte det som en Op
gave at drøfte de nærbeslægtede Fags Udviklinger og Svingninger«. — Ikke sandt:
vi har heri næsten udtrykt et helt Arbejdsprogram for den følgende Udvikling!
Om end Tesdorpfs Tanker gjaldt Udførselen som Helhed og bl. a. særlig de
større Kvægarter, rummede Udtalelser af denne Art dog noget i høj Grad
almenvigtigt og kom ogsaa til at gælde for Svineproduktionens og -afsæt-
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ningens Vedkommende. Den vældige Stigning i Svine
holdet, særlig i Forbindelse med en tilsvarende Ud
vikling i Mejeribruget, maatte bl. a. give sig Udslag i
Udførselen, der nu, efterhaanden som den sammen
lignet med Hjemmemarkedets Forsyning kom til at
spille en større Rolle, kan tages som Barometer for
Udviklingens Retning og Art. Hvad der da maa haves
i Erindring ved en Betragtning af Udførselen, og som
betegner den afgørende Forudsætning for hele den føl
gende Udvikling, er dette, at der paa vore Markeder
mod Syd og Vest gennem disse Aar viste sig fortsatte
og nærmest forøgede Muligheder for Salg og Forbrug Godsejer, Etatsraad Edward Tesdorpf, Ourupgaard.
af vore Produkter.
Allerede i Gennemsnit for Aarene 1864—70 havde Udførselen fra Danmark
af levende Svin naaet — og for Flæskets Vedkommende oversteget —Tallene for
Udførsel fra det samlede Monarki i Aarene forud for 1864. Tabellen Side 42 viser
en Udførsel paa henimod 5 Mill, kg Flæsk og 31.000 Svin. Naar endnu paa
dette Tidspunkt Udførselen af Flæsk oversteg, hvad der svarer til Udførselen af
levende Svin, maa dette nærmest tages som Udtryk for en vis Mangel paa virkelig
Overvejelse, thi Markeds- og Transportforholdene laa faktisk bedst for den
sidstnævnte Form, og som Tallene til Tydelighed viser, medførte den følgende
Periode, helt op i 80’erne, da netop ogsaa den Udvikling, at Tilvæksten i langt
overvejende Grad foregik ved en Stigning i Udførselen af Svin. Dette er saa meget
mere bemærkelsesværdigt — men økonomisk ganske konsekvent — som denne
Periode efterhaanden satte Svineavlen og dens Udførselsprodukter paa en saa
fremskudt Plads i Landbrugets Økonomi som Helhed.
Den øgede Betydning af den udenrigske Afsætning, ogsaa i Forhold til det i
sig selv stærkt udvidede Svinehold, gjorde sig gældende gennem 60’erne og med
særlig Styrke i Begyndelsen af 70’erne, hvis første Femaar udviser en Femdobling af S vineudførselen i Forhold til det forudgaaende Femaar, samtidig med
at ogsaa Udførselen af Flæsk viste en Stigning paa ca. 1 Mill, kg aarlig. Denne
Udvikling gentog sig i de følgende Aar, som Gennemsnitstallet for Fcmaaret
1876—80 viser, dog denne Gang samtidig med en mindre Nedgang i Flæsketallet.
Og endelig viste ogsaa det sidste Femaar i den omhandlede Periode, 1881—85,
atter en stærk Stigning til 287.000 Stk., samtidig med at der i dette Femaar ind
traf en epokegørende Stigning i Udførselen af Flæsk, saa at denne nu kom til
at repræsentere en væsentlig Del af den samlede Udførsel. Fælles som Baggrund
for Udviklingen paa dette Punkt var imidlertid Forhold, som skal blive nærmere
belyst paa et senere Sted.
Betragtes nu Markedsforholdene, saaledes som de bl. a. giver sig til Kende i de
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Udførsel og Indførsel af Flæsk og Svin.

i Tabellen an
førte Procenttal,
Gnstl.
Gnstl.
Gnstl.
Gnstl.
1864
1871
1876
1881
der angiver det
—70
—75
—80
—85
enkelte Udfør
Samlet Udførsel af Flæsk . 1000 kg 4.776 5.748 4.712 10.438
selslands
Part i
Deraf til Storbritannien. pGt.
57
50
59
60
den
samlede
Ud
— - Norge..............
15
11
6
6
—
førsel, knytter
— - Sverige ..........
27
8
12
—
19
vor Interesse sig
— - Slesvig-Holsten • —
14
7
6
13
naturligt i første
— - Hamborg........
1
7
—
3
7
— - andre Markeder
4
3
3
Linie til Storbri
2
—
tannien, baade
Samlet Udførsel af Svin . . . 1000 Stk.
154
213
287
31
under
Hensyn til
—
Deraf til Storbritannien. pGt.
2
2
3
dettes
daværen
92
— - Slesvig-Holsten —
84
94
86
de
og
dets se
— - andre Lande ..
16
4
11
6
—
nere Plads og Be
Samlet Indførsel af Flæsk. 1000 kg
117
637 2.001
2.342
tydning.
Deraf fra Storbritannien. pCt.
2
12
23
5
Det vil da være
— - Sverige ..........
1
40
4
—
19
naturligt
straks
— - Slesvig-Holsten
41
15
—
4
18
paa
dette
Sted
— - U. S. A............
—
3
26
56
68
ganske
kort
at
— - andre Lande. .
14
29
16
4
—
paapege, hvorle
Samlet Indførsel af Svin
des Baggrunden
og Grise......................... 1000 Stk.
11
8
13
25
for dette Mar
Deraf fra Sverige.......... pCt.
94
94
98
93
keds
Muligheder
—
—
- andre Lande.
7
6
6
2
for Afsætning,
bl. a. i fremtrædende Grad af danske Landbrugsprodukter, er at søge i Landets
særlige politiske og erhvervsmæssige Udvikling. Gennem sin Frihandels-Politik, der
var indledet med Kornlovene fra Midten af 40’erne og gennemført omkring 1860,
havde England lagt Grunden til en udpræget Specialisering af sit Erhvervsliv,
først og fremmest i Retning af en højt udviklet Industri. En direkte Følge heraf
blev, ved Fremkomsten af en talrig Industribefolkning og dennes omfattende og
vigtige Forbrug af Levnedsmidler, Nødvendigheden af Tilførsler fra andre Lande
og dermed Skabelsen af Muligheder for de paagældende Produktionslande for
Afsætning i et stadig voksende Omfang. Den Udvikling, der saaledes paa en typisk
Maade sattes i Gang, fik ikke alene Betydning for England selv, men paavirkede
indirekte den Kreds af andre Lande, som deltog i Omsætningen, saaledes at de
hver især fik Mulighed for at specialisere sig og at udvikle de Erhvervsgrene, som
var de fordelagtigste for dem. At denne Frihandelens Guldalder blev af afgørende
Betydning for Danmark som Produktionsland, var Udviklingen allerede den Gang,
men i stigende Grad gennem de følgende Aar, et slaaende Bevis for.
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F/æsTce-Eksporten til Stor
britannien, der, om end spar
somt og yderst spredt, havde
fundet Sted gennem adskillige
Tiaar tilbage, havde i den sid
ste Snes Aar før 1864 ligget
mellem 1/2 og 1 Mill, kg aarlig.
Den gamle Hjuldamper »Jylland«.
Nu steg den altsaa stærkt gen
nem 60’erne, til mellem 2,5 og 3 Mill, kg aarlig, og udgjorde fra dette Tidspunkt
og gennem de følgende Perioder over Halvdelen af Udførselen, repræsenterende
et Kvantum fra 2,3 Mill, kg gennemsnitlig i Aarene 1876—80 til 6,3 Mill, kg i
det sidst omhandlede Femaar 1881—85. Hvad angaar Udførselen af levende Svin,
laa denne, som Tabellen udviser, omkring et Par Procent for Storbritannien og
kunde ikke paaregnes at ville stige væsentlig, dels paa Grund af, at det danske
Eksportsvin først efterhaanden svarede til det engelske Markeds særlige Krav,
medens paa den anden Side baade Kvaliteten og Transportforholdene stillede
sig gunstigere for denne Eksport ad Landvejen til Tyskland, og dels fordi der
fra 1882 udstedtes Forbud mod Indførsel af levende Svin til England, med Und
tagelse af Tilførsel til forskellige Sø-Slagtehuse.
Den Interesse, der som Helhed fra dansk Side vistes det engelske Marked, gav
sig i disse Aar Udtryk i en Række Bestræbelser for den bedst mulige Ordning af
Dampskibsforbindelsen. »Hyppig og hurtig Transport« var Slagordet og Maalet
for de Anstrengelser, der blev udfoldet fra offentlige og private Kredse. Dette
gjaldt Kvæg, som det gjaldt Mejeri- og Slagteriprodukter. Før Adskillelsen fra
Hertugdømmerne var der bl. a. paa Regeringens Foranledning gjort Forsøg. Damp
skibet »Jylland« sattes ind i 1852, men toges atter ud faa Aar senere. Efter
1864 aabnede, særlig efter Tilskyndelse af Landhusholdningsselskabet og dettes
Præsident, E. Tesdorpf, et engelsk Rederi en ugentlig Forbindelse KøbenhavnLeith, og i 1870 aabnedes endnu en Forbindelse fra København, denne Gang til
Newcastle. Ret tidligt oprettede ogsaa danske lokale Rederier Ruter mellem for
skellige Provinshavne og engelske Havne. Særlig Jylland viste Eksempler herpaa,
blandt hvilke Interessen mest knytter sig til den i 1874 nyaabnede Esbjerg
Havn. Her oprettede Det forenede Dampskibs-Selskab i 1875 to ugentlige Ruter
paa England, henholdsvis til Harwich og Newcastle.
Med disse Baade, og naar Skibslejlighed i det hele taget gaves, besørgedes og
udvikledes nu Englands-Eksporten ogsaa for Svineavlens Produkter. Ingenlunde
maa man dog herved forestille sig for meget i Retning af den Regelmæssighed
eller »Service«, som senere blev det afgørende paa disse Kanter. Det var yderst
primitive Forhold at virke under. Værst kunde det nu og da gaa ud over de levende
Svin, som sammenstuvede i Last eller paa Dæk og lidet søstærke maatte udstaa
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Nordsøens Kvaler — tilmed paa den visse Vej til Slagtebænken ! Ikke saa sjældent
skete det da ogsaa, hvorom Beretninger fra de forskellige Ture melder, at et
større eller mindre Antal af Svinene havde opgivet Aanden før Ankomsten til
England, saa de altsaa end ikke naaede Maalet — at opleve Slagtebænken.
Ser vi dernæst paa vort andet Hoved-Eksportmarked, nemlig Tyskland, maa
det ikke overses, at dette ved sin alt overvejende Part i Udførselen af levende
Svin endnu i denne Periode spillede en langt større Rolle for Udførselen som
Helhed, end Storbritannien. Som Oversigten viser, oversteg fra omkring 1870
Udførselen af Svin meget betydeligt, hvad Flæske-Udførselen repræsenterede,
og udgjorde i de følgende tre Femaarsperioder indtil 1885 henholdsvis det tre
dobbelte, det seksdobbelte og det tredobbelte af Flæske-Udførselens Kvantum. Det
var da ogsaa i denne Aarrække, at den egentlige Svincfedning havde sin Glans
periode og altsaa sit væsentlige Afsætningsmarked i Tyskland. Fra Jylland ad
Landvejen gennem Sønderjylland, fra Øerne med Skib særlig over Kiel droges
stigende Masser af Fedesvin sammen til Hovedmarkedet i Hamborg og Altona,
der var Porten til det store tyske Forbrug af Flæsk eller til den videre Udførsel
til andre Markeder, bl. a. ogsaa England.
Tyskland var i en Aarrække under Frihandels-Bevægelsens Indflydelse og
aabnede sine Døre for uhindret Tilførsel af Svin. Men det er karakteristisk, at en
ikke uvæsentlig Del af disse dannede Grundlaget for en ret betydelig Eksport
eller direkte Re-Eksport, idet f. Eks. danske Svin enten indgik i det tyske Hjemmeforbrug og derved frigjorde tyske Svin til Udførsel eller anvendtes særlig paa de
Hamborg’ske Slagterier (bl. a. J. D. Koopmann & Co. og Thompson & Co.) og
udførtes som Bacon. Denne Anvendelse gav sig ogsaa fra tysk Side Udslag i en
delvis Ændring af de Krav, der stilledes til de indførte danske Svins Karakter,
paa ganske samme Maade som de danske Slagterier tilstræbte. Men det er natur
ligt, at denne Tendens fra tysk Side samtidig maatte bidrage til at aabne Øjnene
paa de danske Svineproducenter for det urimelige i, at ikke denne Bacon-Eksport
foregik fra Danmark direkte til England.
Hertil kom imidlertid særlig fra Slutningen af 70’erne en begyndende Ændring
i Tysklands Toldpolitik og Overgangen til en Beskyttelse af Landbruget. Der
paalagdes saaledes fra 1879 en Indførselstold paa 2 Mark pr. Svin, og selv om
den for det »rigsfrie« Hamborg kun gjaldt den Del af Indførselen, der gik videre
til det tyske Rigsomraade, virkede Tolden i hvert Fald som en Bebuder om
ændrede Signaler. Hamborgs Tilførsel fra Danmark paa dette Tidspunkt ud
gjorde et Par Hundrede Tusinde Svin, hvoraf ca. en Trediedel gik til de der
værende Baconslagterier, en lidt mindre Part Syd paa til Forbrug i Tyskland
eller til Eksport til Holland, medens Resten udgjorde Forbruget i Hamborg og
Omegn eller udførtes som levende Svin til England.
Som Udtryk for Beskyttelsestendensen maa det ogsaa betragtes, at Tyskland
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i 1883 gennemførte Forbud mod Indførsel af Flæsk fra Amerika, om end under
den Form, at Faren for Trikiner angaves som Grund til dette Skridt. Der krævedes
for Danmarks Vedkommende samtidig Oprindelses-Legitimation, og selv om Ude
lukkelsen af det amerikanske Flæsk gav udvidede Afsætningsmuligheder, med
førte det dog for den danske Udførsel en hel Del Besværligheder, som man den
Gang stod ukendt overfor og tog meget tungt paa.
Ganske interessant gav denne Situation Anledning til en Drøftelse mellem
den danske Regering og Repræsentanter for de eksport-interesserede Erhverv.
Landbruget indtog det Standpunkt, at man ønskede Begrænsning af Indførsel af
Flæsk til Danmark, særlig amerikansk, og af Svin, særlig fra Sverige, for derved
at styrke Landbruget med Hensyn til Oprindelses-Certifikaterne til Tyskland.
Handelen var paa sin Side imod enhver Begrænsning, baade med Henblik paa
det amerikanske Flæsk, der bl. a. dannede Grundlaget for en ret omfattende
Transithandel til Sverige, og ikke mindre med Henblik paa Indførselen af svenske
Svin, hvorpaa de københavnske Slagteriers Virksomhed i væsentlig Grad var baseret.
Ejendommeligt nok set fra et Nutids synspunkt blev der paa denne Maade tilkende
givet et Modsætningsforhold mellem selve Svineproducenterne (Landmændene)
og Slagterierne som Repræsentanter for de særlige Købmandsinteresser.
Af Interesse i Forbindelse med Udenrigshandelen som Helhed er det tillige,
at Indførselen af Flæsk og Svin spillede en ikke uvæsentlig Rolle. Flæsk ind
førtes, som det ses, fra Sverige samt tillige fra eller via Slesvig-Holsten, og
yderligere kom mod Slutningen af Perioden Indførselen fra De forenede Stater
til at spille en betydelig og stærkt stigende Rolle, saaledes at det amerikanske
Flæsk i en Aarrække var et særligt Problem for sig for den danske Svinepro
duktions Stilling. Indførselen af levende Svin laa gennem hele Perioden for en
langt overvejende Del paa svenske Hænder, og navnlig udgjorde denne Indførsel,
som foran nævnt, en ret betydende Del af, hvad der tilførtes de københavnske
Slagterier og derefter til Dels udførtes igen som dansk Bacon.
Som en afgørende Faktor i Bedømmelsen af de handelsmæssige Forhold skal
vi endelig se paa de opnaaede Priser. I store Træk fremgaar Prisudviklingen af
nedenstaaende Oversigt, hvor Kapitelstaksterne er anført for Flæsk, Byg og Smør,
og desuden er der for Aarene fra 1870 meddelt Gennemsnittet af en Notering, som
Københavns Svineslagterier an
Københavnske
satte for Flæsk. Foruden at give
Slagteriers
Flæsk
Smør
Byg
pr. kg pr. Td. pr. kg Notering for Flæsk
et interessant Billede af selve den
pr. kg (si. Vægt)
stedfundne Bevægelse, viser Tal
Øre
Øre
Kr.
Øre
lene Forholdet mellem Prisen paa 1866—70..
__
94 12,18 138
Korn, Flæsk og Smør, der jo var 1871—75..
62 13,23 164
88
Repræsentanter for en ny Epoke, 1876—80.. . 108 12,51 168
86
som var under Opmarch.
1881—85.. . 110 11,01 182
82
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Oprettelse af de første Svineslagterier
Naar imidlertid Perioden efter 1864 blev direkte grundlæggende for den senere
Udvikling af den specielle Slagterivirksomhed, skyldes dette ikke mindst, at den
uafbrudt øgede Svineproduktion i disse Aar gav sig Udslag i Oprettelsen af de
første egentlige Svineslagterier. Som Historien Gang paa Gang bekræfter i lig
nende Tilfælde, skete dette vel ikke ved en pludselig Omvæltning, men som Resul
tat af en forudgaaende Udvikling, hvor en forholdsvis lille Forandring fra noget
tidligere bestaaende kan siges at have medført en Nydannelse.
Udførsel af Flæsk var fra gammel Tid foregaaet paa den Maade, at dette sal
tedes og nedlagdes i Tønder, der hver vejede ca. 200 Pund og indeholdt 26—27
Stykker. Det drejede sig altsaa egentlig nærmest om noget i Retning af »Kon
serves«. Foruden hvad der paa denne Maade udførtes fra større eller mindre
Slagterforretninger som Overskud fra Salg paa Hjemmemarkedet, var der i
nogle Købstæder og i København større Virksomheder, der paa visse Tider af
Aaret, særlig om Vinteren, havde Flæske-Salterier bl. a. med Udførsel for Øje.
Imidlertid gjorde den særlige engelske Efterspørgsel efter Flæsk, udskaaret og
behandlet som Bacon, sig mere og mere gældende paa Verdensmarkedet, og særlig
efter 1864 mærkedes en stærk Interesse for at oparbejde den direkte Forbindelse
med Englands-Markedet, uden Omvejen via Koopmanns Slagterier i Hamborg.
Det var derfor kun naturligt, at ogsaa Interessen her i Danmark i øget Grad vaktes
for den engelske Form for Flæsk, hvilket, som det tidligere er omtalt, bl. a. øvede
Indflydelse paa Retningen i selve Svineavlen og Produktion af det mere kød
fulde, saakaldte »Sengsvin«. Denne i et Lægmands-Øre noget ejendommelige
Glose har sin Forklaring i det tyske Ord for »svide« (zu sengen), hvorved altsaa
udtrykkes, at det slagtede Svin under Behandlingen til Bacon blev svedet i en
Svideovn.
Efter Udtalelser af Godsejer Edward Tesdorpf ved forskellige Lejligheder, bl. a.
i Landhusholdningsselskabet i 1864, er det sandsynligt, at det i nogen Maade
skyldtes hans Initiativ, at der henimod Slutningen af 1865 oprettedes det første
Svineslagteri i Danmark, bl. a. med Produktion og Udførsel af Bacon for Øje.
Grundlæggeren var Grosserer, Etatsraad A. N. Hansen, der paa Bodenhoffs Plads
paa Christianshavn ejede en efter Datidens Forhold større Damp-, Ris- og Mel
mølle, forøvrigt anlagt og oprindelig ejet af Carl Hambro, Grundlæggeren af det
londonske Bankhus »Hambro & Son«. Ved Siden af Møllerivirksomheden havde
Firmaet A. N. Hansen & Co. Skibsinteresser og tillige en ret omfattende Provianteringsforretning, særlig i Fedevarer. Der var saaledes et Flæskesalteri, som
særlig om Vinteren havde ret stor Omsætning. Heri maa vi da se Grundlaget for
det egentlige Svineslagteri, der begyndte sin Virksomhed i Efteraaret 1865.
Det karakteristiske for Slagteriet paa Christianshavn var ikke i og for sig
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Indførelse af maskinmæssige Metoder i Slagtningen i
Lighed med et Nutids-Slagteri, men derimod nærmest
en større Samling og Organisering af Haandkraft. Og
dertil kom det vigtige, at der indførtes vedvarende
Drift gennem hele Aaret, altsaa ikke i Sæsoner efter
»Slagtetiden«. En samtidig Skildring af Slagteriet gaar
ud paa, at Svinene blev slaaet for Panden og derefter
for deres Vedkommende, der skulde sælges som Bacon,
svedne i Svideovnen. Nu fulgte Skrabning, Opskæring
o. s. v., og Affald, Ben og Hoved solgtes til Detailhand
lere, medens Fedtet blev smeltet af og fyldt paa Fjer
Grosserer, Etatsraad
dinger til Salg. Flæsket blev saltet i store Kar med
A. N. Hansen.
Plads til Flæsk af et Par Hundrede Svin. løvrigt frem
hæves det, at der paa denne Maade i de store Slagterier kunde gives Flæsket en
langt bedre Behandling, end f. Eks. naar den enkelte Landmand selv lod slagte
og sendte Flæsket ind til Salterierne i Byerne, maaske endda med flere Dages
Transport.
Allerede i det følgende Aar, i Sommeren 1866, oprettedes endnu et Slagteri
i København, nemlig af Grosserer Philip W. Heyman, oprindelig sammen med
Grosserer H. Puggaard, under Navnet »Kjøbenhavns Svineslagteri«. Heyman
havde i 1864 som den første herhjemme optaget Salget af Pakkesmør til Troperne
og havde ogsaa paa anden Maade betydelige Interesser i Næringsmiddel-Industrien
(senere Tuborg Fabrikker m. fl.). Fremgangsmaaden i det nyoprettede Svineslag
teri var ligesom paa Christianshavn Benyttelse af Haandkraft, og saa vidt det kan
oplyses, var Tallet af Slagtningerne 4—500 pr. Uge. Der fremstilledes dels Bacon,
som solgtes i Konsigna
tion til London eller i
fast Regning til Firmaer
i Nordengland, og dels
almindeligt Tønde
flæsk af Svin, der ikke
egnede sig til Bacon, bl.
a. saadanne, som var
indkøbt paa Køben
havns Torv. Dette Tøn
deflæsk blev solgt til
Sverige og Nordafrika
samt i nogen Udstræk
ning til den danske og
den engelske Flaade.
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Nogen afgørende Udvikling i Slagterivirksomheden kan man egentlig ikke sige, at der fandt Sted i
de nærmest følgende Aar efter de to nævnte Virk
somheders Oprettelse, og som tidligere paapeget,
fandt den stærkt stigende Svineproduktion nærmest
sin øgede Afsætning ved Udførsel af levende Fedesvin. Men de to Slagteriers Tilstedeværelse og ikke
mindst Philip W. Heymans forretningsmæssigt set
dygtige Virksomhed samt tillige den begyndende
Opfattelse indenfor Landbruget holdt stadig rørte
Vande omkring Slagterispørgsmaalet. I Forholdet
mellem Slagterierne og Svineproducenterne foregik
denne Udvikling vel langt fra uden Gnidninger. Det
var
jo to Parter overfor hinanden med hver sine In
Grosserer Philip W. Heyman.
teresser, men dog saaledes at ogsaa den forretnings
mæssige Interesse, som Slagterierne havde i en Tilpasning efter Markedets Krav,
virkede i samme Retning som det ledende Landbrugs Bestræbelser og til øget
Forstaaelse af, at en stærk Fedning ikke var det eneste saliggørende.
Et Skridt i denne Retning af ikke uvæsentlig Betydning betegnede Oprettelsen
af det tredie Privatslagteri, nemlig i Holstebro 1879. Den oprindelige Grundlægger
af dette var Købmand P. Schou, men den, der gjorde det berømt og gav det sin
Betydning ogsaa udover det rent forretningsmæssige, var Magnus Kjær, der fra
en Begyndelse blev Slagteriets Direktør og senere dets Ejer. Han havde som ung
uddannet sig i England i Smør- og Flæskehandel og var dermed naturligt indstillet
paa Dyrkning af det engelske Marked. Slagteriets Beliggenhed i en Egn, hvor
S vinetypen var ret langt fra at være, hvad Baconproduktionen fordrede, rettede
særlig hans Opmærksomhed paa Avlsarbejdet, og som omtalt paa et tidligere
Sted, var han nu i de nærmest følgende Aar Foregangsmanden paa dette Om
raade. Svinene var efter hans Mening baade af Landmændene selv og af Bladene,
d. v. s. i den offentlige Mening, bleven behandlede som Stedbørn sammenlignet
med Køer, Stude og Heste. Om den Plads, som de rent udvortes havde i Gaardene, anvender han Udtrykket »Svineskabe« og tilkendegiver sin dybe Medynk
med de Stakler, som saaledes er fordømte »næsten til levende Begravelse«, saa
det burde omtales for »D’Herrer af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse«.
Magnus Kjær foretog Indkøb og Udstationering i stort Tal af Yorkshire-Orner,
og efterhaanden blev Holstebro-Svinene en anerkendt Salgsvare, ikke blot i selve
Egnen, men i andre Dele af Landet, hvortil han solgte. Han var først og fremmest
en dygtig Købmand. Hans Bedømmelse af Situationen paa Flæskeomraadet,
saaledes som han bl. a. udtrykte det i sit Skrift »Nogle Bemærkninger om Svine
holdet i Danmark« (1881), gaar ud paa, at Danmark som intet Land i Verden
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havde Betingelser for at oparbejde den rigtige S vine
type og det rigtige Flæskeprodukt, der ved en direkte
Eksport til England vilde kunne overgaa HamborgFlæsket. Han paapeger i denne Forbindelse, at Dan
marks værste Konkurrent i England paa dette Tids
punkt, Irland, havde omfattende Afsætning af Mælk
til direkte Bybrug, hvorimod Danmark netop vilde fin
de en naturlig Anvendelse af megen Mælk til Fodring
af Svinene.
Hvad Magnus Kjær saaledes gik i Breschen for, er
i væsentlig Grad, hvad vi nu betragter nærmest som
Selvfølgeligheder, men intet beviser bedre Rigtigheden
af hans Meninger og deres Gennemførlighed.

Slagteriejer Magnus Kjær,
Holstebro.

En Brydningstid: Der maatte ske noget!
En Række forskellige Faktorer, som tildels er placerede og bedømte i det foregaaendc, virkede til, at Aarene i første Halvdel af 80’erne maa betegnes som en
Brydningstid. Produktionen af Svin var fortsat øget, ikke mindst fra omkring
1883—84, som Resultat af Mejeribrugets Gennembrud og Vækst fra dette Tids
punkt. Oprettelsen af de private Mejerier havde nærmest lagt en Dæmper paa
Svineproduktionen, fordi Mejerierne selv havde Svinehold og benyttede skummet
Mælk og Valle, men ikke rigtig fik noget ud af det. Heri skete der nu en afgørende
og bemærkelsesværdig Ændring med Andelsmejerierne, hvor Svineholdet paa
Mejerierne saa godt som straks fik en ganske underordnet Betydning, hvorimod
der netop skabtes Mulighed for, at Andelshaverne, d. v. s. Svineproducenterne,
kunde faa betydelige Kvanta af Mejeriernes Affaldsprodukter hjem til Svinefodring. Til den vældige Produktionsforøgelse bidrog naturligvis ogsaa i Alminde
lighed den stærke Fodring, som Indskrænkningen af Kornsalget og Forholdet
mellem de forskellige Priser opfordrede til. Allerede paa dette Tidspunkt spillede
Indførsel af Foderstoffer en Rolle, for Svineproduktionen først og fremmest den
amerikanske Majs, hvis ret omfattende Benyttelse gav Anledning til Klage over,
at Flæsket blev blødt deraf.
Og med denne Produktion som Baggrund gav Afsætningsmulighederne efter
haanden mere og mere Indtrykket af, at Fremtiden laa usikkert med det tyske
Marked for Fedesvin som Hovedaftager, men at derimod det engelske Marked
og den for dette egnede Produktion maatte være Fremtidens Løsen. Tegn herpaa
havde man jo i Toldsituationen i Tyskland, som i 1887 fik sin yderligere Udfol
delse ved, at Hamborg var gaaet ind i det tyske Toldforbund. Men paa den anden
Side maatte naturligvis Omlægningen af Produktionen betyde gennemgribende
4
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Forandringer paa mange Omraader. Man var fra gammel Tid vant til at fede.
Svinene, at have dem gaaende i næsten henimod et Par Aar, før de afgik til Han
delsmanden eller »Hønsekræmmeren« eller Slagteren. Fedesvinet var i mange
Tilfælde, og f. Eks. for Smaafolk, netop Sparegrisen, hvis Skæbne ved Salg eller
Slagtning betød, at der kom Penge til Huse. Men almindeligt var det jo ogsaa, at
Grisen maatte lade Livet hjemme paa Gaarden. Og saa solgte man efter en saadan
Slagtning jo nok Flæskesiderne, men man beholdt dog Indmaden, Hovede,
Tæer og Fedtet, altsammen Herligheder, som »vor Mor« kunde lave de dejligste
Ting af, og da ikke mindst de uvurderlige »Finker«, en Ret, som nød en fantastisk
Popularitet. Ogsaa fra saadanne Synspunkter — om man kan kalde dem mere
psykologiske — meldte Modstanden sig imod Optagelse af en ændret Kurs og
Omlægning til udpræget Slagteriproduktion.
Efter Oprettelsen af de foran omtalte Slagterier var der oprettet et Slagteri i
Varde paa Philip W Heymans Initiativ og tilhørende ham eller i hvert Fald det
af ham kontrollerede Selskab »De danske Svineslagterier«. Saa fulgte omkring
1883—84 Heymans Oprettelse af Slagteriet i Assens, som var det første paa Fyn,
samt i Hjørring og Aalborg, hvilket sidste senere erhvervedes af Firmaet Koopmann
& Co. Ogsaa Aarhus og Randers havde faaet deres Slagterier, bl. a. under Med
virkning af de ogsaa fra andre Omraader bekendte Købmænd Hans Broge og
H. J. Ankerstjerne, og endnu i de nærmest følgende Aar fulgte Oprettelse af nogle
nye Slagterier, saa der i 1887 var ialt 11 Privatslagterier.
Der var altsaa en paaviselig Udvikling paa dette Omraade, som dog ikke
bragte Sikkerhed for, at det var den Vej, man skulde ud. Landbrugets Vanskelig
heder i Almindelighed gjorde ikke Stillingen lettere, ej heller den Omstændighed,
at Svineproduktionen var en af de faa Grene, der udviste nogenlunde Renta
bilitet, og hvis rigtige Tilrettelægning man derfor tillagde særlig Vægt. Bidragende
til Usikkerheden var det først og fremmest, at de betalte Priser henholdsvis ved
Salg af Fedesvin og af Slagterisvin ikke gav Landmændene nogen sikker Vej
ledning til Besvarelse af, hvilken af de to Slags Produktioner der var den rigtige.
I begge Tilfælde, stod Landmanden overfor en anden Part, der som Køber altid
var interesseret i den lavest mulige Pris. I begge Tilfælde fandt Handelen og
Leveringen i Reglen Sted til Handelsmænd eller Hønsekræmmere, hvorom det
meget træffende i en samtidig Omtale er udtrykt, at Salget af Svin foregik »dels paa
Slump efter Princippet: den kloge narrer den mindre kloge, og dels efter levende
Vægt«. Til Trods for at Ejerne af Privatslagterierne stadig gav Udtryk for deres
Interesse for Svineavlens rigtige Retning, var Landmændene utrygge overfor, at
de nu ogsaa til syvende og sidst fik den Pris hjem, som virkelig svarede til deres
Anstrengelser.
Der var da ogsaa stadig Gnidninger paa dette Punkt. Paa Sjælland var Land
mændenes Krav særlig rettede imod de københavnske Slagterier, hvis betvdelig50
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ste Mand, Philip W. Heyman,
ganske vist i 1884 gennem de
sjællandske Landboforeninger
tilbød at foretage visse For
bedringer i Leveringen og Af
regningsforholdet, bl. a. i Ret
et Slagtesvin se ud, — og saadan maa det ikke se
ning af at gaa uden om Han- »Saadan skal
ud!« — Efter Gengivelse i Samtidens Fagblade.
delsmændene og at foretage
Afregning efter levende Vægt paa Grundlag af en Bedømmelse af Flæsket og en
vis Kvalitetsbetaling. Forslaget blev imidlertid behandlet paa et Delegeretmøde i
Landboforeningerne, men vandt ikke særlig Tilfredshed, fordi Landmændene
skønnede, at de ikke havde noget Middel til at kontrollere Vejningen, og iøvrigt
nærmest havde Indtrykket af, at de lokale Handelsmænd fremdeles var dem, der
betalte den rigtige Pris. Betegnende for hele Situationen er en Udtalelse paa det
paagældende Møde om, at man hellere maatte fortsætte paa den gamle Maner,
»da Landmændene paa Omsætningens Omraade nu een Gang ikke var vante til,
at der vises dem Velvilje«.
Lignende Røre om Slagterisagen herskede i Jylland, hvor der trods Bestræ
belser fra Slagterierne i Retning af Avlens rette Udøvelse manglede det afgørende
Punkt, som f. Eks. en samtidig Mejeriberetning af Forpagter J. Winkel i »Tids
skrift for Landøkonomi« paapeger ved at sige, at der, »for at det forønskede
Resultat skal opnaas, først og fremmest maa betales en virkelig og varig højere
Pris for de Kvaliteter, der er efter Ønske, en Præmie, som Slagterierne hidtil har
været meget knebne med at ville tilstaa Producenterne. Man tør ikke herhjemme
vrage, som der burde vrages, man tør ikke give den nødvendige Præmie for den
ene Sort for ikke at drive Prisen i Vejret for alle Sorter«.
I Nordjylland, hvor der som nævnt var anlagt Privatslagterier i Hjørring
(Heyman) og i Aalborg (Koopmann), gav Modsætningsforholdet mellem Land
mændene og disse Slagterier sig Udtryk i, at der, da Heyman og Koopmann
havde delt »Riget« mellem sig, blev stiftet et Par Eksportforeninger af Landmænd,
en for Hjørring-Frederikshavn-Egnen og en for Brønderslev-Egnen. De spillede
en ikke helt ringe Rolle og opnaaede en aarlig Levering paa ca. 10.000 Svin,
samtidig med at de virkede regulerende paa Landsdelens Svinepriscr. Afsætningen
fandt Sted udenom de to lokale Slagterier, bl. a. til et Slagteri i Gøteborg, samt til
Slagteriet i Holstebro.
De fremdragne Træk i Udviklingen i første Halvdel af 80’erne og indtil op
imod 1887 bekræfter Karakteren af denne Periode som baade vigtig og vanskelig
for den rette Varetagelse af Producenternes Slagteri-Interesser. Spørgsmaalet
herom var aktuelt, og dets Løsning trængte sig paa: Der maatte ske noget!
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fte kan det ved et historisk Tilbageblik være vanskeligt at fastslaa, hvor vi har
den eller de »Kraftcentre«, i hvilke en Udvikling tager sit Udspring. Og som
Regel vil der ved nærmere Eftersyn netop vise sig at være ikke et men flere, særlig
naar det drejer sig om Indledningen til en virkelig betydningsfuld og omfattende
Nydannelse. Saadan ogsaa, naar vi ser tilbage paa Landbrugets Udvikling i Al
mindelighed. Flerheden i Landbrugsbedriften, dens Afhængighed af flere forskellige
Faktorer, tildels hver især med en ret selvstændig Udvikling, vil da i Bedømmelsen
og Beskrivelsen deraf fremtræde med Tydelighed og paakræve Opmærksomhed.
Betragter vi derimod den enkelte Bedriftsgren, er vi paa den anden Side ofte
i Stand til ret nøjagtigt at fastslaa Udspringet af en bestemt Retningslinie i dennes
Udvikling. Det gælder, hvad vi i første Række maa betegne som Moderproduktio
nen for Landbrugets Driftsform siden omkring 1880, nemlig Mejeribruget, hvor
Oprettelsen af det første Andelsmejeri i 1882 betegner Grundlaget for Mejeribrugets
»Popularisering«, d. v. s. dets Anlæg under en saadan Form, at det kunde blive
Hvermands Sag med Fordel og under lige Vilkaar at dyrke det.
Og det gælder ikke mindre, naar vi betragter den særlige Driftsgren og Drifts
form, som vi her beskæftiger os med, nemlig Slagteriproduktionen indenfor Svine
avlen og dens Tilrettelæggelse med en bestemt Afsætning for Øje. Ogsaa her kan
vi nemlig finde tilbage til en bestemt Begivenhed, der betegner Udgangspunktet
for en senere Epoke — omend, som det fremgaar af den forudgaaende Skildring,
ikke saaledes, at den blev skabt af intet, saa dog ganske øjensynligt saaledes, at nye
Retningslinier blev anlagt, som blev afgørende for Skabelsen og Udnyttelsen af
Muligheder og Tilvejebringelse af en Enhed over en i sig selv sammensat Virksom
hed, omfattende selve Svineavlen, Slagterivirksomheden og Afsætningen.

O
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Oprettelsen af det første Andels-Svineslagteri 1887
Denne Begivenhed var Stiftelsen af det første Andels-Svineslagteri 1887 i
Horsens, og Betydningen heraf er, for Forstaaelse og Skildring af den Periode,
som den danner Indledning til, en saadan, at det vil være naturligt først at blive
bekendt med selve dette historiske »Centrum«.
Forholdene med Hensyn til Afsætning af Svin, udover, hvad der slagtedes
hjemme eller solgtes til Egnens Handelsmænd, var i Horsens væsentlig de samme
som i andre Dele af Landet, hvor der ikke var anlagt noget Slagteri. Svinene blev
leveret paa Jernbanestationen, hvor Opkøbere for Eksportører eller Slagterier
modtog dem og foretog Afregningen, saaledes som nu Forholdene efter Opkøbernes
Skøn og Instrukser begrundede det, og i hvert Fald uden at Landmændene havde
nævneværdig Indflydelse paa, om Prisen var den rigtige under Hensyn til de
leverede Svins Kvalitet og Egnethed for Markedet.
En væsentlig Faktor var naturligvis selve Svinets Vægt, til hvis Konstatering
der foretoges en Vejning ved Stationen. Megen Tidsspilde, foruden en Udgift paa
35 Øre pr. Svin og sikkert megen Usikkerhed, medførte denne Vejning. I Kulde
som i Varme irriterede det S vineleverandør erne at vente eller at lade Folkene
vente med Køretøjer og det hele, og de fandt Betalingen af de 35 Øre pr. Svin
urimelig, som Fradrag i en ofte sparsomt beregnet Betaling. Kort og godt: Land
mændene saa i alt dette Væsen ved Leveringen ligesom et Udtryk for en Modpart.
Utilfredsheden understregede Usikkerheden, ikke alene her paa dette Punkt, men
i Svinehandelen og Produktionen i det hele taget.
Og saa løsnede den lille Sten sig, der blev til Lavinen, ja, til en Formation i
Eftertidens økonomiske Terrænbillede.
Horsens Landbrugsforening besluttede nemlig ved et Andragende af 25. Januar
1887 at søge Indenrigsministeriets Tilladelse til »at hensætte en Kreaturvægt med
tilhørende lille Bræddeskur paa Jernbanens Grund ved Horsens Station«. Som
særlig Begrundelse fremholdtes
den gældende høje Takst for Vej
ningen, bl. a. besværlig under
Hensyn til Landbrugets almin
delige trykkede Tilstand. Svaret
paa Andragendet indløb ikke
før end i April Maaned og blev
et Afslag. Men vigtigere er det,
at Formanden for Landbrugs
foreningen, Forstander Peter Boj
sen, Gedved, utvivlsomt tilskyn
det af den Stemning, den UsikHorsens Andels-Svineslagteri i 1887.
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kerhed og Mangel paa Afklaring i Situationen, som i Almindelighed raadede, i
Mellemtiden havde arbejdet med Planer om Svineeksportens Forhold, af langt
videregaaende Art end det omtalte Andragende.
Paa en Generalforsamling i Landbrugsforeningen den 30. Marts forelagde han
Resultatet af sine Overvejelser. Han henviste til den stedfundne betydningsfulde
Udvikling paa Mejerivæsenets Omraade særlig paa Baggrund af, hvor langt man
endnu stod tilbage med Svineholdet. Et Slagteri vilde virke fremmende i denne
Retning, og han stillede nu Forslag om at vælge en af følgende Fremgangsmaader :
1) at oprette et Svineslagteri for hele Egnen i Horsens,
2) at oprette smaa Slagterier, omtrent eet i hvert Sogn. Vi vil da i mange Tilfælde kunne
nøjes med at bruge Affaldet i vor egen Husholdning og sælge Siderne — den værdiful
deste Del af Svinet —
3) at hensætte en Vægt ved Jernbanen for at faa Medlemmernes Svin vejede til rimelig
Pris. Deraf vilde nødvendig følge, at vi satte os i Forbindelse med større Huse i Ud
landet for at undgaa Mellemhandelen.

Allerede med disse tre Forslag var det døde Punkt passeret, og Tilblivelsen af
det første Andels-Svineslagteri var indledet. Afgørende er det nemlig, at Baggrun
den for hvert af de tre Forslag var et Andelsforetagende, for det sidste Forslags
Vedkommende derved, at det ved den givne Tilføjelse om en udenlandsk Forbin
delse faktisk indebar Stiftelsen af en Eksportforening.
Det næste Skridt var, at Landbrugsforeningens Bestyrelse i Henhold til given
Bemyndigelse den 5. Maj vedtog at virke for Forslag 1, altsaa Oprettelse.af eet
stort Slagteri i Horsens. Tanken om Oprettelse af Sogneslagterier var dermed
ladet ude af Betragtning og kom ingensinde senere frem, hvad der i og for sig kan
være mærkeligt nok, men paa den anden Side er en Bekræftelse paa, at det, der
een Gang er slaaet fast som det normale, vanskeligt fraviges i en efterfølgende
Udvikling. Ejendommeligt er det iøvrigt at tænke paa, hvilken Forskel i hele
Slagteriudviklingen det vilde have bragt, om man havde faaet de smaa Slagterier
ude i Sognene, paa samme Maade som vi nu har Andelsmejerier.
I Forbindelse med den nævnte Beslutning foretog et nedsat Udvalg med
P. Bojsen i Spidsen en Studierejse op til Magnus Kjær i Holstebro, og derefter ud
sendte saa den 26. Maj Bestyrelsen for Landbrugsforeningen et Opraab gennem
^Horsens Folkeblad«, der i sin ydre Form og efter sit Indhold er en bevidst Frem
stilling og Paavisning af Hovedlinierne i et Andels-Svineslagteri og dermed med
Rette indtager en fremtrædende Plads i Sagens Udvikling.
Allerede i Opfordringens Overskrift, der lyder: »Andels-Svineslagteriet for
Horsens og Omegn«, kommer dette til Orde. I det første Afsnit fremsættes en Om
tale af Betingelserne for, at Sagen kan fremmes. Den første er, at der paa Egnen
kan tilvejebringes det fornødne Antal Svin indenfor en passende Omkreds, og at
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Der modtages Svin paa Horsens Andelssvineslagteri. — Paa Billedet ses P. Bojsen sammen med andre af
Slagteriets fremtrædende Mænd. — (Efter Maleri af Rasmus Christiansen.)

de kan blive af den rette Kvalitet. Der henpeges her paa selve Avlens og Fodringens
Betydning og bebudes, at der vil blive tilvejebragt en Oversigt over det Antal Svin,
som kan ventes leveret til Slagteriet. Betingelse Nr. 2 er, »at Landbrugerne ved denne
Lejlighed viser, at de baade vil og kan samarbejde, og navnlig vil dette være for
nødent, hvis det skal lykkes her at gennemføre en ganske vist ny, men sikkert ligesaa
fordelagtig som sund Tanke: at grunde det nye Slagteri paa Andels-Princippet«.
Som de Goder, der herved kunde opnaas, fremdrages, at et Aktie-Slagteri
maatte afholde en betydelig Udgift til Opkøbere af Svin, hvorimod denne Post
kunde fuldstændig spares ved, at Andelshaverne, som det forudsættes, havde
Leveringspligt og selv leverede Svinene paa Slagteriet. Dernæst, at Andelshaverne
blev interesserede i at skaffe Slagteriet Afsætning for Biprodukterne, et Forhold,
som der tillagdes en Del Betydning, men jo iøvrigt ikke senere kom til at spille
en afgørende Rolle. Og endelig nævnes som et Gode, at den Fortjeneste, der ved
Aktie-Slagteriet gaar i Aktionærernes Lommer, ved Andels-Princippet blev for
delt paa samtlige Producenter — saavel som naturligvis et eventuelt Tab.
Efter en Understregning af, at Andels-Princippet maa anses for at være »det
fordelagtigste Grundlag for vor Egns Slagteri«, fremsattes et nærmere Forslag om,
hvorledes Andels-Slagteriet kan rejses. Under det første Punkt nævnes, at For55
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rentning og Afdrag paa Slagteriets Anlæg, hvorved Andelshaverne efterhaanden
vilde blive Ejere af dette, kunde ansættes til ca. 35 Øre pr. Svin, altsaa netop,
hvad alene den berygtede Vejning paa Horsens Station hidtil havde kostet Leveran
dørerne. Opfordringen afsluttedes med at udtale som Underskrivernes Formening,
at »et sligt Andelsslagteri vil blive et Velfærdsanliggende for hele Egnens Landbrug,
idet det naturligt slutter sig til Andels-Virksomheden paa Mejeriets Omraade«.
Og endelig gives en Oversigt over, hvad der paa de efterfølgende Sognemøder
om Sagen skulde skaffes Klarhed over.
Paa dette Grundlag afholdtes nu den følgende Agitation for Tilslutning. Denne
byggede paa, at Andelshaverne forpligtede sig til i en Periode paa 7 Aar at levere
deres Svin til Slagteriet mod den Betaling, som dettes Drift betingede. Endvidere
undertegnedes af de fleste Leverandører — men altsaa ikke som en Betingelse for
Leverandørforholdet — et Garantibevis paa 100—1000 Kr., i Følge hvilket Garan
terne sognevis forpligtede sig til »alle for een og een for alle« som Kautionister og
Selvskyldnere at hæfte for Slagteriets Gældsforpligtelser.
Med Indholdet af Opfordringen og den paafølgende Garantitegning blev i de
følgende Uger Sagen bragt saa vidt frem, at den stiftende Generalforsamling kunde
afholdes den 14. Juli 1887. Hermed var skabt en Form for Andelsvirksomhed,
der i Hovedlinier og Principper laa nær op ad Andelsmejerierne, men som bl. a.
ved den enkelte Virksomheds Størrelse og mere sammensatte Art og Formaal
alligevel betegnede en Nydannelse af gennemgribende Betydning.
Som det fremgaar ogsaa af de Episoder i Sagens Udvikling, der her er frem
dragne, tilkommer Æren for det opnaaede Fremstød Horsens Landbrugsforening
og dennes Bestyrelse, men først og fremmest nævnes dog med Rette dens Formand,
Forstander Peter Bojsen, Gedved, der iøvrigt ogsaa var selvskreven Formand for
Slagteriet, som Andelsslagteriernes Fader.
P. Bojsen, som altsaa paa dette Tidspunkt var Forstander for Gedved Semina
rium, der var købt af ham i 1859 som Højskole og senere omdannet til Semina
rium, var endnu en ung Mand. Han var født i 1838 som Søn af den kendte »Budstikke-Bojsen«, Præsten F. E. Bojsen i Skørpinge. P. Bojsen var uddannet som
Landinspektør og drev saadan Virksomhed ogsaa i Gedved, men navnlig inter
esserede han sig, ved Siden af sit omfattende og højt skattede Arbejde som Skole
mand, for det landøkonomiske I'oreningsarbejde. Han var altsaa Formand for
Horsens Landbrugsforening og var senere en Aarrække Næstformand i »Foreningen
af jydske Landboforeninger«. Han var en interesseret, vaagen og virksom Natur,
en dygtig og slagfærdig Taler, ildnende for den Sag, som havde hans Kærlighed.
Han var i en lang Aarrække, indtil 1912, Formand for Horsens Andels-Svineslag
teri og deltog, som det skal blive omtalt i det følgende, med Initiativ og Interesse
i Slagteriernes Organisationsarbejde. Paa sine senere Aar deltog han, der i 1866
havde været Medlem af Folketinget, atter aktivt i Politik, idet han først fra 1896
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til 1904 var Landstingsmand og derefter fra 1912 og indtil sin Død i 1922 henholds
vis kongevalgt og tingvalgt Medlem af Landstinget.
Om Horsens Andels-Svineslagteri og dets Mænd er det naturligt endnu kort at
paapege, hvorledes de paa den stiftende Generalforsamling vedtagne Love til-

Forstander P. Bojsen, Gedved.

kendegiver de Principper, som var de særlige og de nye for Samarbejdet, og som
fik deres videre Betydning ved, at de blev taget i Anvendelse og dannede Forbil
lede for de i de følgende Aar oprettede Andelsslagterier i Landets forskellige Egne.
Thi som i andre Tilfælde ligger Betydningen af Pionérarbejdet i Horsens netop
deri, at det viste sig efterfølgeligt og fastslog sin Bæreevne i Dagligdagens Virksom
hed, i Opbygningen af en saa at sige ny Erhvervsgren, for hvilken Andelsslagte
rierne blev det egentlige Udtryk.
Bemærkelsesværdigt er det da først, at der i § 2 som Betingelse for at blive
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Andelshaver kræves, at vedkommende paatager sig Leveringspligt for en nærmere
fastsat Periode, men tillige at han tegner en Garanti paa 100—1000 Kr. for Slag
teriets Anlæg og Drift. Heri er saa at sige en Grundlov fastslaaet: den ufravigelige
Forbindelse mellem Producent og Slagteri, med Udelukkelse af fremmede Inter
essers Indflydelse, og dermed angivet noget af det mest centrale i et Andelsfore
tagende af denne Art.
Dernæst fastsættes, at de leverede Svin skal hidrøre fra Andelshaverens egen
eller en anden Andelshavers Produktion. Uvæsenet paa Leveringsstedet under de
gamle Former faar endvidere sin Reprimande ved, at det forbydes under nogen
somhelst Form at tilbyde eller modtage Drikkepenge.
I § 10 udformes derefter Ordningen af Afregning og Deltagelse i et eventuelt
Overskud, efter Afholdelse af Driftsomkostninger, Henlæggelser o. lign. Det fastslaas nemlig, at en Leverandør faar Part i det samlede Overskud i Forhold til
det Beløb, der er ham udbetalt som Forskud, d. v. s. i Forhold til hans Leve
rance af Svin. Det udtrykkes saaledes, at han efter Regnskabsaarets Afslutning
modtager »saa stor en Part af Slagteriets i Aarets Løb indvundne Overskud, som
svarer til Summen af de erholdte Forskud paa de Svin, han har leveret, i For
hold til de erholdte Forskud paa de Svin, som samtlige Leverandører har leveret«.
Og endelig er der Grund til at nævne Princippet om demokratisk Styresæt, som
tilkendegives — egentlig som en stiltiende Forudsætning — ved Bestemmelserne
(§§ 11 og 19) om, at samtlige Andelshavere har Adgang til og Stemmeret ved den
aarlige Generalforsamling, samt at »Generalforsamlingen fatter ved Stemmefler
hed gyldig Beslutning i alle Slagteriets Anliggender«, ved Haandsoprækning eller,
naar Formanden eller Forsamlingens Flertal ønsker det, ved Stemmesedler.
------ Danmarks, ja vi tør sige Verdens første Andels-Svineslagteri optog der
med sin Virksomhed. Og snart fulgtes Eksemplet fra Horsens, og som en Bevæ
gelse, hvis Tilstedeværelse og Vækst snart mærkedes i mange Egne af Landet,
fik Andelsslagterierne deres fremskudte Plads og Betydning i Udviklingen — og
dermed deres egen Historie.

Landbruget gennem Krise og Nydannelse
De Vilkaar, der mødte det danske Landbrug under dets Bestræbelser for at
opnaa en selvstændig Plads paa Verdensmarkedet i Tiden efter 1864, medførte,
som det er omtalt tidligere, en delvis Omlægning af Produktions- og Afsætningsfor
hold. Og lige saa lidt som dette skete efter en forud lagt Plan, saaledes undgik man
ej heller at føle de Vanskeligheder, som saa at sige et helt Erhvervs Tilrettelægning
og Tilpasning efter de nye Muligheder og Krav nødvendigvis maatte medføre.
Derfor blev i første Omgang Virkningen en Krise for Landbruget fra Begyn
delsen af 80’erne, med sin Kulmination i økonomisk og psykologisk Henseende i
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sidste Halvdel af dette Tiaar, og derefter vedvarende gennem den første Del af
90’erne. Men efterhaanden mærkedes, allerede omkring Midten af Tiaaret, Virk
ningen af de ændrede Retningslinier, og til Landbrugets almindelige Udvikling
under Krisens Trængselsaar føjer sig derfor glædeligvis den begyndende Opgang
i Aarene før Aarhundredskiftet og Befæstelsen af de Produktionsformer, som blev
grundlæggende for de følgende Aartier.
Om Landbrugskrisen giver Samtiden slaaende Vidnesbyrd paa mange Maader.
Det gav sig stærkt Udtryk i Stemningen, som naar det i en Beretning for Aaret 1887
hedder, at »Depressionen fæstner sig« —vel nok en saa tragisk Karakteristik af en
Tilstand som vel muligt. »Bedre Tider kunne komme, ethvert Haab er vel ikke op
givet, men ingen fornuftig Mand regner længere med denne Faktor, men gaar ved
sine Overslag og Planlægninger ud fra de naaede Priser som de normale.« Eller
naar nogle Aar senere et saa sorgblandet Lyssyn forsøges udtrykt som dette, at »Lod
det har ligesom fundet Bund, og Tilstanden viser sig altsaa ikke længere bundløs«.
Og ved Siden af disse Udtryk for Stemningen kan i store Træk Krisens Forløb
paapeges bl. a. ved, at Kornpriserne faldt, f. Eks. Byg fra ca. 12 Kr. pr. Td. omkring
1880 til 9,30 Kr. midt i 90’erne, Hvede fra omkring 18 Kr. til omkring 11,50 Kr.,
Rug fra godt 13 Kr. til omkring 10 Kr. Det gav sig til Kende i Ejendomsprisernes
Fald, særlig for de middelstore og store Ejendomme. Prisen for Størrelsen 2—4
Tdr. Hrtk. sank gennemsnitlig fra ca. 5.800 Kr. til 5.300 Kr. pr. Td. Hrtk., Gaarde
paa 4—12 Tdr. Hrtk. fra omkring 5.500 Kr. til 4.800 Kr. pr. Td. Hrtk.
En afgørende Side ved hele Udviklingen gav sig Udtryk ved dette, at Prisen for
Smør viste Tendens til Stigning, og at Prisen paa Flæsk kun faldt ret uvæsentligt
samtidig med de nævnte Prisfald for Korn. Dette Forhold indbyrdes mellem de
forskellige Produkters Udvikling tilkendegiver jo Begrundelsen for selve Produk
tionens delvise Omlægning netop i Retning af, at de Priser, som viste sig holdbare,
kunde komme til at betyde det mest mulige for Landbrugets Økonomi som Helhed.
Og endelig faar vi, klarere end paa anden Maade, et Billede af den for Land
bruget saa bevægede Periode 1880—1900 ved at se paa, hvorledes netop denne
Ændring i Produktionen, og Nydannelsen paa vigtige Omraader, gav sig Udtryk i
Udenrigs-Omsætningen. I
Gennemsntl.
Gennemsntl.
Gennemsntl.
hosstaaende Oversigt er
1895—99
1879—82
1887—90
Mill. Kr.
Mill. Kr.
Mill. Kr.
Tallene angivet herfor,
22,8
Levende
Dyr
..........
34,0
50,3
nærmerebetegnetforVær22,4
46,0
Flæsk........................
2,6
d:en af Overskudsudførse
46,9
94,0
Smør.........................
19,1
len, i tre forskellige Fem- Æg...........................
4,9
1,7
11,4
aars-Perioder, henholds Korn og Kornvarer..
4-45,4
24,7
4- 13,8
vis ved Krisens Begyn Foderstoffer..............
7,3
4-18,2
4- 20,2
delse, dens Midte og dens Kunstgødning.......... 4- 0,6
4- 2,9
4- 1,3
Slutning.
Frø til Udsæd........ - - 3,5
4- 4,7
4- 5,1
t
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Svineholdets stærke Tilvækst
Ligesom selve den forhaandenværende Svinebestand er det egentlige Grundlag
for, hvad der kunde foretages paa dette Omraade, saaledes er Tallene herfor et
naturligt Udgangspunkt for Forstaaelsen af Udviklingen og Stillingen paa de for
skellige Tidspunkter.
Omtrent samtidig med de første Andelsslagteriers Fremkomst, nemlig i 1888,
foretoges en almindelig Svinetælling, hvis Tal altsaa betegner det Grundlag, hvorpaa
vi naturligt begynder. De nærmere Enkeltheder er meddelte i den første Del af
nedenstaaende Tabel. En Sammenligning mellem Tallene for 1888 og 1881, der er
meddelt foran (Side 38), viser en meget betydelig Stigning, saaledes som det frem
gaar af Procenttallene nedenfor i Kolonne 2. Stærkest var Stigningen paa Born
holm og i Nordjylland, men beløb sig, som det vil ses, til henimod 50 pCt. for
hele Landet.
Denne stærke Opgang i selve Bestanden gennem 80’erne er vel værd at lægge
Mærke til, fordi den altsaa var foregaaet forud for Slagteriernes egentlige Gennem
brud og som Udslag særlig af Mejeribrugets stærkt øgede Produktion. Paa en
Maade understreges netop derigennem Betydningen af Andelsslagteriernes senere
Anbringelse af den stadig øgede Svineproduktion.
Tællingerne i 1893 og 1898, der ligeledes meddeles i Tabellen, giver hver for sig
1888

Tilvækst
1881—88

1833

1000 Stk.

Tilvækst
1893—98
pCt.

2
4- 1

195
167
168

45
38
43

373

—

530

42

53
33
79
45

93
307
15
41

1
21
20
6

124
427
24
63

34
39
61
52

399

40

456

15

638

40

771

46

829

8

1168

41

1000 Stk.

pCt

1000 Stk.

Sydøstjvlland...................... .
Nordjylland.......................... .
Sydvestjylland.................... .

134
119
119

52
62
48

134
121
118

Jylland ialt.. .

372

54

92
255
13
39

Øerne ialt. . .
Hele Landet.. .

Fyn.......................................
Sjælland................................
Bornholm.............................
Lolland-Falster....................

Tilvækst
1888—93
pCt.
—

Antal Svin pr. 1000 Mennesker

Jylland................................. ...
Øerne................................... ...
Hele Landet....................... ...
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Antal Svin pr. Tdr. Hartkorn

1888

1893

1898

1888

1893

1898

2730
3442
3066

3468
4321
3865

4503
7126
5709

12
11
12

16
14
15

21
23
22
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interessante Bidrag til Belysningen af Tidens særlige Udvikling. Indtil 1893 steg
Tallet 8 pCt., hvilket, selv i Betragtning af, at det kun drejer sig om et Femaar, var
mindre end en lang forudgaaende Periode havde udvist. Flere af de enkelte Lands
dele viser saa godt som Stilstand, medens andre har en Stigning paa omkring
20 pCt. Disse Udslag fra Gennemsnittet for hele Landet staar i Forbindelse med
disse Aars særlige Afsætningsforhold, som det senere skal blive omtalt.
Men saa foregik der til Gengæld indtil 1898 paany en kraftig Tilvækst, der i
Løbet af kun 5 Aar endogsaa oversteg 40 pCt. og for enkelte Landsdele over 50 pCt.
Denne Udvikling skyldes den Udfoldelse i Produktion og Afsætning, som de sær
lige Muligheder paa Englandsmarkedet og den efterhaanden fastere Linie i Slag
terivirksomhedens Tilrettelægning havde muliggjort. S vinebestanden naaede inden
Aarhundredskiftet dog altsaa over Millionen, hvilket betegnede mere end en
Fordobling i Løbet af knap 20 Aar!
Dertil kommer, at den stadig mere fremtrædende Plads, som Slagterivirksom
heden indtog, bevirkede, at Svinebestandens Sammensætning efter Alder fremdeles
viste store Tal for de yngre Klasser. Saaledes udgjorde Svin under eet Aar ved alle
de nævnte Tællinger omkring 89 pCt. af hele Bestanden, et Tal, der er Udtryk for
en væsentlig Stigning sammenlignet med tidligere Tællinger.
Endelig meddeles i sidste Del af Tabellen forskellige Forholdstal for Svinebe
standen, hvorigennem i Almindelighed paavises den stedfundne Stigning inden for
den behandlede Periode.

Avlsarbejde og Fodringsforsøg
Med den stigende Betydning, som Svine-Produktionen efterhaanden fik for
Landbrugets hele Økonomi, maatte ogsaa de enkelte Faktorer, der tilsammen
skabte det rigtige Produkt, blive Genstand for nærmere Opmærksomhed. I Al
mindelighed er det værd at erindre, at der i et Slagteri jo ikke foregaar en saa
gennemgribende og omdannende Behandling af selve Grundproduktet, Flæsket,
som Tilfældet er f. Eks. i Mejeriet ved Behandlingen af Mælken til Smør, Ost o.s.v.
Det er derfor nærliggende, at Fremstillingen af selve Flæsket, hvilket til syvende og
sidst vil sige Tilvejebringelsen af den rigtige S vinetype, med andre Ord Avlsarbej
det, Opdræt og Fodring, kom til at spille en fremtrædende Rolle i Tidens Bestræ
belser for Fremskridt paa Slagteriomraadet. Ikke mindst var dette Tilfældet som
et yderst vigtigt Resultat af den Samling af de forskellige Interesser og den Enhed
i disse, der blev tilvejebragt ved Andelsslagterierne.
Om Linien i Avlsarbejdet gælder det som tidligere nævnt (se Side 39), at Kra
vene saavel paa Hjemmemarkedet som paa vort daværende Hovedmarked, Tysk
land, i Perioden til op omkring 1870—80 havde fremmet Opdrættet af det egent
lige Fedesvin, bl. a. ved Krydsning, særlig med den middelstore Yorkshire-Race.
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Ligeledes er nævnt, hvorledes
den øgede Efterspørgsel efter
egentlige Slagterisvin efterhaan
den mere gav sig Udslag i en
Krydsning med Englands store
Svineracer, i Hovedsagen den
store Yorkshire-Race, hvorved
der opnaaedes et mere kødfuldt
Slagterisvin.
Det er givet, at der paa dette
Orne af stor Yorkshire-Race.
Grundlag
i en Del Aar opnaa
Indført 1890 af Magnus Kjær, Holstebro.
edes værdifulde Fremskridt, og
Avlsarbejdet op gennem 80’erne, der paa dette Punkt stod i Forbindelse med
selve Slagterivirksomhedens Udvikling, saavel den private som Andelsslagterierne,
betegnede sammenlignet med tidligere en øget Forstaaelse hos stadig større Kredse
af Svineproducenterne. Saaledes indkøbtes til de forskellige Slagterikredse adskil
lige »Holstebro«-Orner, eller der indførtes Yorkshire-Orner fra England. Dette
var bl. a. Tilfældet i Horsens, hvor Konsulent A. Hansen forestod Indkøbet, og
ligeledes i Hjørring, Aarhus og flere Steder paa Øerne. Ogsaa private Svineavlere
blandt Landmændene indtog en fremtrædende Plads i denne Udvikling, blandt de
mest kendte Proprietær N. H. Sørensen, Dortheasminde, v. Horsens, og Proprietær
0. Langkilde, Christianslund, v. Bogense.
Imidlertid begyndte henimod Midten af 90’erne en ny Linie i Avlsarbejdet at
gøre sig gældende. Bevæggrunden herfor var, at den udbredte Krydsning ikke i
Længden gav tilfredsstillende Resultat med Hensyn til Flæskets Kvalitet og Dy
renes Trivelighed, Frugtbarhed og i det hele taget deres Egnethed for de Leve
forhold, som de var underka
stede. Ganske interessant er det,
at der allerede i 1862 fra da
værende Inspektør N. P. J. Bims
lød en advarende Røst imod »at
gaa ind paa nye Krydsninger
og betragte enhver Indblanding
af fremmed Blod for en For
bedring«. Og nu var det ikke
langt fra, at man netop havde
gjort dette i de følgende Aartier.
Tilkendegivelse af en Ny
orientering skete første Gang,
da der paa De samvirkende sjælDansk So af Yorkshire-Race (»Holstebro-Racen«).

AVLSARBEJDE OG FODRINGSFORSØG

landske Landboforeningers Delegeretmøde i 1893 af et
nedsat Udvalg til Svineavlens Fremme blev fremsat et
Forslag, der gik ud paa, at man vilde opnaa det bedste
Resultat ved Krydsning mellem ren Landrace og det
rene Yorkshire-Svin, og at Bestræbelsen derfor burde
gaa ud paa at holde de to Racer rene hver for sig her
i Landet. Udvalget anbefalede, at der med dette Formaal oprettedes Avlscentre for Svin af Landrace og af
ren Yorkshire-Race. Dette Udvalgets Standpunkt blev
tiltraadt af Delegeretmødet, og man ansøgte derefter
Ministeriet om Tilladelse til at indføre nogle rene York
shire-Svin fra England og derved danne Grundlag for Statskonsulent P. A. Xlørkeberg.
de første Avlscentre.
Forinden videre blev foretaget, fik nu Det kgl. danske Landhusholdningsselskab
Sagen til Udtalelse og besluttede til dens nærmere Belysning at udsende Fore
spørgsel til de bestaaende Slagterier om disses Syn paa Stillingen. De indkomne
Udtalelser fra Slagterierne var ret pessimistiske, idet de gik ud paa, at Kvaliteten
ikke var forbedret i de senere Aar, særlig paa Grund af en planløs Krydsning, som
havde fundet Sted i vid Udstrækning. Det fremgaar bl. a. af Besvarelserne, at de
jydske Slagterier kun havde 36—53 pCt. af Flæsket i 1. Klasse, Resten i 2. og 3.
Klasse, og at Sjælland og Lolland-Falster endogsaa kun havde 20—28 pCt. i
1. Klasse, men 72—80 i 2. og 3. Klasse.
Uden Forklejnelse af de Mænd, der iøvrigt bidrog til Rejsningen af dette vig
tige Spørgsmaal og til Gennemførelsen af vigtige Skridt for dets heldige Løsning
i den følgende Aarrække, maa som Sjælen i dette Arbejde nævnes daværende Kon
sulent P. A. Mørkeberg. Naturligt var det derfor, at Landhusholdningsselskabet,
da det skønnedes ønskeligt at faa Sagen nærmere undersøgt og belyst, overdrog
denne Opgave til ham. Efter et omfattende Arbejde fremlagde han Resultatet af
sine Undersøgelser den 5. Februar 1896 i et Foredrag i Landhusholdningsselska
bet omDanmarks Svineavl. Det vakte megen Opmærksomhed, og dets Hovedpunkter
kom faktisk til at danne Grundlag i det senere Arbejde for en Planlæggelse af
Svineavlens Ledelse. Som Skrift fremkom det i 1901 under Titlen »Svineavlens
Ledelse« og blev udbredt i stort Tal Blandt Svineproducenterne.
Mørkebergs Standpunkt sluttede sig nær til, hvad der allerede var fremkommet
i det oprindelige Forslag fra de sjællandske Landboforeninger, i hvis Arbejde han
iøvrigt var Deltager. Man skulde foreløbig virke for at holde Landrace og York
shire-Race rene hver for sig, og paa Grundlag heraf ved en enkelt Krydsning mel
lem dem fremskaffe gode Brugsdyr for Slagterierne. Først derigennem og efter
haanden skulde der senere oparbejdes en indenlandsk Race, der var egnet til at
frembringe den rigtige Flæskekvalitet og for de tilstedeværende Vilkaar med Hen-
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syn til Fodring og hele Tilværelse. Til Gennemførelse af denne Plan foreslog
Mørkeberg Oprettelse af Svineavlscentre, saaledes at de enkelte Landboforeninger
skulde tage sig af Landracen, og de provinsielle Foreninger af Yorkshire-Racen.
Og saaledes som Mørkeberg havde givet Udtryk derfor, formede Udviklingen
sig i alt væsentligt i de følgende Aar. Allerede i 1895 oprettedes de første Avls
centre paa Sjælland (ialt 4), og igennem de følgende Aar indtil 1900 var Antallet
vokset for hele Landet til ialt 13 Centre for Yorkshire- og 83 for dansk Landrace.
Det er naturligt i Forbindelse med disse Centre at fremhæve Betydningen af,
at der med Henblik paa den direkte Forbindelse til selve Producenterne blev ind
sat det vigtige Led, som Oprettelsen af Svineavlsforeninger betegner. De første af
disse stiftedes i 1894 paa Sjælland og Bornholm, og Antallet steg i Aarene indtil
1900 til ialt 56. Formaalet for disse blev nemlig at indkøbe Tillægsdyr fra Avls
centre og derigennem at skaffe de enkelte Producenter den rigtige Type af Brugsdgr. Til det almindelige Arbejde paa dette Omraade blev der paa Indstilling af
Landboforeningerne og Andelsslagterierne fra 1899 ydet et Statstilskud, og iøvrigt
blev der senere ved Husdyrloven af 1902 truffet vigtige Bestemmelser om Svine
avlsforeningerne.
Den stærke Udvikling i Produktionen gav foruden det egentlige Avlsarbejde
ogsaa Anledning til øget Interesse for en rationel Fodring af Svinene. Det havde
paa dette Punkt ingenlunde gennem tidligere Tider manglet paa velmenende Raad
og Anvisninger fra landøkonomiske Foregangsmænd og Forfattere. Men der
manglede det almene Præg over de indhøstede Erfaringer og navnlig en mere
planmæssig Tilrettelægning. Denne indtraadte først gennem Aarene med Land
brugets rigt udviklede Forsøgsvirksomhed.
Og dertil maa føjes, som et saare vigtigt Moment, at der til Frugtbargørelsen
af den indhøstede Viden og til Udbredelse og Modtagelse deraf krævedes baade
kulturelle og økonomiske Forudsætninger hos den almindelige Landbrugsbefolk
ning, som egentlig først Tiden fra 70’erne og 80’erne ret udviste, og som udvik
lede sig paa en beundringsværdig Maade i øget Grad gennem de følgende Aartier.
Den menige Landmands selvfølgelige Benyttelse af Forsøgsresultater, hans For
trolighed dermed og hans Respekt derfor blev et afgørende Led i Landbrugets hele
Udvikling, i Almindelighed saavel som indenfor specielle Driftsgrene.
Fodringsforsøg med Svin paa mere rationelt Grundlag var bl. a. udført paa et tid
ligt Tidspunkt, i 1862, af N. P. J. Buus paa Gedsergaard. Nu fremkaldte Slagteriernes
stærke Fremkomst og Interessen for en bestemt Svine- og Flæskekvalitet en hel Del
Anvisninger i Forbindelse med hele Slagterivirksomheden, bl. a. ogsaa fra prak
tiske Slagterifolk. Men iøvrigt var det paa dette som paa andre Omraader inden
for Husdyrbruget, N. J. Fjord, der ved sine Forsøg bragte de første væsentlige
Fremstød for rationelle Fodringsforsøg og grundigt Kendskab til Fodringens En
keltheder, saavel som til andre Forhold af afgørende Betydning for Slagterierne.
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N. J. Fjord gjorde Begyndelsen hertil i 1882—83,
særlig i Anledning af den voldsomme Strid, der var
rejst om Skummetmælkens Værdi i Forbindelse med
Fælles- og Andelsmejeriernes stærkt voksende Virksom
hed. Bemærkelsesværdig fra denne Strid var den unæg
telig alarmerende Resolution, som vedtoges paa et Læge
møde i Roskilde i 1883 om, at »skummet Centrifuge
mælk er et i Almindelighed utilstrækkeligt, for Børn
ligefrem skadeligt Næringsmiddel, medmindre der bliver
iblandet nymalket Mælk i et passende Forhold«. Fjords
Svine-Fodringsforsøg, der fortsattes paa forskellige Tids
punkter op gennem 80’erne, behandlede da netop Skum
Ar. J. Fjord.
metmælkens og Vallens Foderværdi, endvidere Foder
værdien af Byg og Rug, Bedømmelser af de slagtede Dyr, foretagne paa Slagterierne
i København og Assens, samt Beregning af Foderet til en vis Tilvækst og Analyse
af Foderet. Foruden den Betydning, som disse Forsøg fik for Bekræftelsen af
Skummetmælkens Værdi og dens Renomé, fremgik heraf allerede Fastsættelsen
af de klassiske Forholdstal i al Svinefodring: 1 kg Byg (en Foder-Enhed) = 6 kg
Skummetmælk = 12 kg Valle = 1 kg Roetørstof.
Ogsaa efter Fjords Død (1891) fulgte gennem de følgende Aar en omfattende
Række Fodringsforsøg, f. Eks. til Bestemmelse af de forskellige Foder-Emners
Værdi og indbyrdes Forhold, saaledes bl. a. den saa stærkt omstridte Majs og
dennes passende Benyttelse, og man fik gennem disse Forsøg vigtige Forhold
belyst med Hensyn til Foderets Indflydelse paa Flæskets Kvalitet og Slagtnings
resultaterne i Almindelighed.

Den almindelige Linie i Ind- og Udførsel
I den gennemgribende Omlægning af Landbrugets Udenrigsomsætning, som
bl. a. er belyst i den tidligere meddelte Oversigt (Side 59), indtog Svin og Slagteri
produkter en fremtrædende Plads. Og naar man i Almindelighed skal angive
det mest karakteristiske ved Afsætningen i disse Aar, maa det være, at den fra
omkring 1880 og i de følgende Aartier først og fremmest blev anlagt med Udførsel
for Øje og efter de udenlandske Markeders Krav.
Udenrigsomsætningen og dens forskellige Sider betegner derfor en væsentlig
Bestanddel af Udviklingen, og et kort Overblik herover er formaalstjenligt allerede
paa dette Sted. Den rent talmæssige Belysning samler sig særlig i Oversigten over
de enkelte Aars Ind- og Udførsel samt Merudførsel, udtrykt saavel i Kvantum som
Værdi, samt i Oversigten over Fordelingen af dette Kvantum paa de vigtigste
Lande i de enkelte Femaar.
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Det typiske for Stillingen ved Periodens Begyndelse var, at Indførselen rundt
regnet udgjorde en Tiendedel af Udførselen saavel for levende Svin som for Flæsk.
For begge Grupper stammede den væsentlige Indførsel fra Sverige, hvis sydlige
Landsdele, og da først og fremmest Skaane, i mange Henseender indtog en lig
nende Plads i Omsætningen som f. Eks. de sjællandske Landdistrikter i Forhold
til København.
Hvad Udførselen angaar, var det karakteristiske — foruden dens stadig mere
fremtrædende Plads — Tysklands alt overvejende Betydning for Udførselen af
Svin, og Storbritanniens tilsvarende Betydning for Udførselen af Flæsk. Der er til
lige Grund til at understrege den Plads, som Udførselen af Svin i Almindelighed
indtog endnu paa dette Tidspunkt i Forhold til Flæskeudførselen, om end denne
dog nu havde Overtaget.
I Stillingen som Helhed skete imidlertid fra Slutningen af 1887 en afgørende
Forskydning, foraarsaget af Begivenheder, der blev af gennemgribende Virkning
ogsaa for Slagteriernes Fremkomst og Udvikling.
Paa et Par Lossepladser paa Amager, hvor der den Gang udfoldedes en livlig
Ind- og Udførsel:
Svin og Grise

Flæsk og Skinker
Indforsel
Mill, Mill.
Kr.
kg

Udforsel
Mill,
Mill.
Kr.
kg

Merud forsel
Mill,
Mill.
Kr.
kg

1000 Mill.
Stk. Kr.

1000
Stk.

Mill.
Kr.

1000
Stk.

Mill.
Kr.

225
241
18
25
111

12,8
14,9
1,0
1,6
8,1

124

7,7

Indforsel

Udforsel

Merudforsel

1886 .....................
87.....................
88.....................
89.....................
90.....................

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

1,2
1,2
2,1
2,5
1,8

18,1
24,5
41,8
34,8
29,6

13,8
18,6
35,1
29,2
24,8

16,0 12,6
22,6 17,4
39,1 33,0
31,4 26,7
27,3 •23,0

27
30
—
—
—

0,8
0,9
—
•—
—

252
271
18
25
111

Gensti. 1886—90. .

2,5

1,8

29,8

24,3

27,8

22,5

11

0,3

135

13,6
15,8
1,0
1,6
8,1
8,0

1891 .....................
92.....................
93.....................
94.....................
95.....................

2,5 1,9
4,3 3,5
2,8 2,2
4,2 3,3
5,1 3,0

34,8
39,9
43,2
46,2
65,9

27,8
33,8
35,9
35,1
37,8

31,3 25,9
35,1 30,3
40,4 33,7
41,6 31,8
55,9 34,8

3
4
—
1
2

0,1
0,1
—
—
0,1

200
186
44
118
130

13,7
13,9
3,5
10,6
10,4

197
182
44
117
128

13,6
13,8
3,5
10,6
10,3

Gensti. 1891—95 . .

3,9

2,8

44,9

34,1

41,6

31,3

2

0,1

136

10,4

134

10,3

1896 .....................
97.....................
98.....................
99.....................
1900 .....................

3,7
4,0
4,1
3,9
5,3

2,0
3,2
2,9
2,4
3,7

74,6 44,0 70,9 42,0
62,7 56,0 58,7 52,8
61,3 50,5 57,7 47,6
74,7 54,8 70,8 52,4
67,6 62,0 62,3 58,3

7
1
—

0,2
0,1
—-

_

1
—
3

_
0,1
—
0,1

4-7 4-0,2
0
0
—
—
3
0,1

—

—

Gensti. 1896—1900

4,2

2,8

68,2

2

0,1

1

—
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Svineavl, man fristes til at sige livligt Svineri, forefaldt der i Slutningen af Sep
tember 1887 nogle Tilfælde af Svinepest eller Svinedifteritis, Svinefeber. Sygdom
men bredte sig paa andre Lossepladser ved København, og nogle Tilfælde fore
faldt endvidere andre Steder i Københavns og Frederiksborg Amter, samt i Øst
jylland, i Vejle og Skanderborg Amter, dog saaledes at Tilfældene udenfor Losse
pladserne indskrænkede sig til 15—20 Besætninger.
Ikke mindst under Hensyn til Tysklandsmarkedets Betydning og den i For
vejen lidt usikre Luftning fra denne Side blev der foretaget kraftige Forholds
regler mod Sygdommens Udbredelse. Besætningerne paa de københavnske Losse
pladser, i et Antal af ca. 150, blev slaaet ned, og Dyrene blev, efter at man for
gæves havde forsøgt at brænde dem, nedgravet i dybe Fællesgrave, der dækkedes
med et tykt Lag Kalk. Endvidere paalagdes der Amtmændene i hele Landet at
føre Tilsyn med Svinebesætninger, hvor der i den senere Tid var tilført Svin fra
København og Omegn, og i Slutningen af November, den 29., blev Overførsel
forbudt mellem de enkelte Landsdele.
Men netop paa samme Dag, og trods alle de trufne Forholdsregler, indtraf saa
Katastrofen i Skikkelse af et Forbud, vedtaget af det tyske Forbundsraad, mod
Indførsel til Tyskland af levende Svin samt Flæsk og Pølser fra Danmark — og
forøvrigt ogsaa fra Sverige og Norge. Man forstaar, hvor lammende dette Skridt
maatte virke paa hele Situationen i Danmark, alene ved at betænke, at vor nor
male aarlige Udførsel til Tyskland laa paa over T/4 Mill, levende Svin foruden af
Flæsk og navnlig Affaldsprodukter fra Slagterierne. At der til den tyske Lukning
senere ogsaa føjedes Forbud mod Indførsel til Sverige og Norge samt Belgien og
U. S. A., gjorde naturligvis ikke Stillingen lettere. Der udstedtes iøvrigt ogsaa fra
dansk Side Forbud mod Indførsel hertil fra Sverige, hvilket bl. a. medførte den
yderligere noget ejendommelige Situation, at de københavnske Svineslagterier
maatte ligge stille en Tid i 1887, fordi deres Produktion, som tidligere nævnt, var
baseret paa Tilførsel af svenske Svin.
Og Virkningen udeblev ikke, thi foruden det direkte Tab ved Nedslagning af
de angrebne Besætninger og Indskrænkning i den indenlandske Omsætning med
førte Situationen et voldsomt Prisfald, i første Omgang paa Fedesvin, men ret snart
tillige paa egentlige Slagterisvin. Sidstnævnte Forhold vakte megen Uvilje mod
Privat-Slagterierne og opfattedes af Landmændene som Forsøg paa Udnyttelse af
en Nødstilstand, medens paa den anden Side Slagteriernes Ejere paastod, at Pris
faldet var begrundet i den almindelige Situation og det voldsomme Udbud ogsaa af
Slagterisvin. Stemningen stod nærmest paa Panik, saaledes som det f. Eks. frem
gaar af en samtidig Bedømmelse, der gaar ud paa, at »det gælder om at skabe den
Konkurrence, som det tyske Forbud har afskaaret, og som viser sig absolut nød
vendig overfor vore indenlandske Slagterier. Det gælder at bevare Koldblodig
heden. Det er Panikken, som Slagterierne benytter sig af til at nedsætte Priserne«.
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Under disse For
Gennemstl. Gcnnemstl. Gcnnemstl.
hold maatte Opmærk
1891—95 1896—1900
1886—90
Indførsel:
somheden i øget Grad
4,2
3,9
2,5
Flæsk ialt Mill, kg..........
vende sig til det engel
96
56
78
Deraf fra Sverige.......... pCt.
ske Marked. Det gjaldt
4
26
14
—
- U.S.A............ —
først og fremmest Af
—
18
8
—
- andre Lande . —
sætningen af Bacon,
2
2
11
Suin og Grise, 1000 Stk.
som den øgede Tilfør
99
100
99
Deraf fra Sverige.......... pGt.
sel af Svin og Opret
1
1
0
—
- andre Lande . —
telsen af flere Slagte
Udførsel:
rier ganske naturligt
68,2
44,9
Flæsk ialt Mill, kg.........
29,8
satte i Vejret, men og
Deraf til Storbritannien. pCt.
91
98
96
saa Udførselen af le
— - Tyskland . . . . —
4
1
3
vende Svin til England
5
1
1
— - andre Lande. . —
søgtes tilrettelagt paa
Svin og Grise ialt 1000 Stk. . 135
136
1
en mere rationel Maa
Deraf til Tyskland........ pCt.
87
99
—
de. Siden Englands al
— - andre Lande. . —
1
100
13
mindelige Lukning i
1882 for levende Dyr fra Danmark var der endnu Mulighed for Tilførsel af Svin
til de saakaldte Slagterihavne, særlig Hull og Grimsby, hvor Svinene inden 10 Dage
efter Ankomsten skulde være slagtede under visse offentlige Kontrolforanstaltninger.
Med en Udvidelse af denne Eksport for Øje blev der paa Foranledning af
Landhusholdningsselskabet iværksat en ugentlig Rute Esbjerg—Hull, der aabnedes i Marts 1888. Afskibningen til England foregik under stor Opmærksomhed
og under Iagttagelse af særlige Forholdsregler. Saaledes fulgte der med hver Lad
ning en betroet Mand, en »Konduktør«, i hvilken Egenskab bl. a. den unge Dyr
læge P. A. Mørkeberg gjorde Turen flere Gange over Nordsøen.
Forbindelsen til Hull opretholdtes endnu gennem Aaret 1889, uden at man dog
kan sige, at den havde bragt nogen afgørende Bedring i Udførselsforholdene som
Helhed, og det blev derfor hilst med et Lettelsens Suk, da der fra Begyndelsen af
1890 sporedes en Lysning i den tyske Situation. I Februar blev der tilladt søværts
Indførsel af levende Svin til Kiel, og et Par Maaneder senere til andre Havne, men
dog fremdeles under ret skarpe veterinære Foranstaltninger. Endelig fulgte den
1. Juli en fuldstændig Ophævelse af Indførselsforbudet, efter hvad der oplystes,
særlig paa Foranledning af nogle Samtaler mellem C. F. Tietgen, under hans Del
tagelse i en Arbejdskongres i Berlin, og Repræsentanter for den tyske Regering.
Hermed indtraadte Svineudførselen paany i sin gamle Plads, hvilket nødvendigvis
maatte øve stærk Indflydelse paa Slagteriernes Virksomhed.
Herligheden med Tysklands-Eksporten varede imidlertid ikke saa længe. En
stærk Bevægelse for øget Agrar-Beskyttelse i Tyskland mærkedes fremdeles og

Fordeling af Indførsel og Udførsel
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gav sig Udslag i, at der i Oktober 1895 blev indført ret stramme KarantæneBestemmelser for danske Svin, ud fra den Antagelse, at der derved skulde læg
ges en Dæmper paa Tilførslerne. Da dette imidlertid ikke i væsentlig Grad blev
Tilfældet, blev nogle forefaldende Sygdomstilfælde i en Sending danske Svin til
Rostock taget som Anledning til paany at udstede Forbud mod Indførsel den
16. December 1895, af saavel levende Svin som fersk Flæsk og Affaldspro
dukter fra Slagterierne.
Med dette tyske Forbud, der nu fik varig Karakter, idet Lukningen oprethold
tes gennem hele den følgende Aarrække, blev der anlagt en afgørende Linie for
vore Udførselsforhold, i Virkeligheden lige til Verdenskrigen. Hermed blev
nemlig det engelske Marked og dets særlige Krav saa godt som enebestemmende
for Udviklingen, og som den talmæssige Oversigt viser, androg Procenttallene
for Englands-Udførselen meget nær 100.
Ved Siden af denne Samling om det engelske Marked foregik der tillige i
Produktionens Art en næsten endnu mere typisk Samling, nemlig om Bacon, hvoraf
den stadig stigende Udførsel nu i de følgende Aar saa godt som udelukkende
bestod. Kun udførtes der enkelte Sendinger saltet Tøndeflæsk til Forbrug i den
engelske Flaade, saaledes at » Tommy’ erne« endnu fremdeles nød godt af Englands
Troskab mod Traditionerne paa dette Punkt.
Og endelig kommer hertil, at den danske Baconudførsel til England ogsaa ud
fra en Betragtning af dette Lands Indførsel indtog en voksende Plads. En Paavisning af dette er givet i omstaaende Tabel over Englands Indførsel og dens For
deling paa de vigtigste Lande. Vor Opmærksomhed hæfter sig ved Procenttallene
for Danmark og Bevægelsen i disse, der ud fra alle Synspunkter var opadgaaende.
Det ligger i Sagens Natur, at den bedst mulige Gennemførelse af Baconudførselen
til England dermed fra dansk Side maatte blive den eneste virkelig store Opgave
for Bestræbelser af produktions- og afsætningsmæssig Art. Hertil var gennem Aarene
knyttet et omfattende Arbejde for Fremskaffelse og
Hævdelse af den rigtige Kvalitet, for Gennemførelse
af de bedst mulige Transportforhold og for Afsætnin
gens Tilrettelægning paa selve Markedet.
En fremtrædende Plads heri indtager den betyd
ningsfulde Virksomhed, der udøvedes ved den danske
udsendte Statskonsulent i England, først og fremmest
knyttet til Havnet Harald Faber. Han tiltraadte sin i
mange Henseender vanskelige Post i 1888, altsaa paa
et Tidspunkt, hvor den danske Husdyrproduktion pres
sede paa i Kraft af sit stadig voksende Omfang, og
hvor der afsætningsmæssigt var ved at foregaa en Ud
vikling, som havde Nydannelsens Karakter. Og ikke
statskonsulent Harald Faber.
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Indførsel til Storbritanien og Irland af Side flæsk og Skinker.
Ialt
Mill,
eng. Pd.

gnstl. 1887—90 .................. ............
— 1991—95 .................. ............
— 1896—1900 .............. ............

329
367
534

Danmark
Mill,
eng. Pd.

43
75
IH .

U.S.A.
og Kanada

Andre Lande

pCt.

Mill,
eng. Pd.

pCt.

Mill,
eng. Pd.

pCt.

13
20
21

239
259
370

72
71
69

47
33
53

15
9
10

mindst gennem den Periode, vi her beskæftiger os med, var han den utrættelige
Raadgiver og vaagne Iagttager paa vort Hovedmarked. Gennem Beretninger, ved
Foredrag paa faglige Møder og gennem Paavisning af Farer og Fejl bidrog han
til Arbejdets Tilrettelægning saavel i Produktion som Afsætning.
Et Forhold, som allerede tidligt blev Genstand for danske Produktionskredses
Behandling, var Ujævnheden i Tilførslerne til Markedet. Klager herover fremkom
Gang paa Gang fra Agenterne, og i Sommeren 1889 rettede da Statskonsulent
Faber en Henvendelse til Landhusholdningsselskabet om, at der gennem Ind
beretning fra Slagterierne burde skaffes Oversigt over de ugentlige Slagtninger,
hvorom der derefter skulde gives Agenterne Meddelelse. Paa denne Foranledning
anmodede Landhusholdningsselskabet samtlige Slagterier om at foretage Ind
beretning, men med det kummerlige Resultat, at kun 11 Andelsslagterier erklærede
sig villige, medens der fra Privatslagterierne vistes en afgjort Uvilje og direkte
Modstand.
Forsøget maatte derfor opgives i denne Omgang, men da der paany et Par Aar
senere blev Røre om Sagen, rettede Selskabet i Sommeren 1891 atter en Henven
delse til Slagterierne, af hvilke nu 26 foretog Indberetning, hvorefter Meddelelse
tilgik Agenternes Sekretariat i London. Denne Ordning fortsattes indtil 1895,
men bl. a. fordi der viste sig Vanskeligheder ved Meddelelsernes rette Benyttelse
i England, ophørte fra dette Tidspunkt dette første Forsøg paa en Regulering.
Om Foretagender og Opgaver vedrørende Englandsmarkedet gælder det iøvrigt,
at en Række saadanne gennem Aarene blev røgtede i nær Tilknytning til de en
kelte Slagteriers Virksomhed og indenfor Rammerne af deres Organisationsarbejde.
En Omtale deraf vil derfor finde sin naturlige Plads i den følgende Skildring.

Andelsslagteriernes første Udvikling
Optakten til den Nydannelse paa Slagteriomraadet, som Andelsslagteriernes
Fremkomst og følgende Udvikling kom til at betegne, er at søge i den øgede Svine
produktion særlig fra Begyndelsen af 80’erne og samtidig den Mangel paa en fast
Linie, som prægede Afsætningsforholdene, særlig paa Grund af Udviklingen i
Tyskland.
Dertil kom en voksende Forstaaelse af Foreningstankens Værdi, støttet bl. a. paa
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Erfaringer fra Mejeri
brugets Udformning,
saavel som fra Fælles
skabet i det alminde
lige faglige Arbejde
indenfor Landbruget,
alt i alt en forstærket
Følelse af, at Land
bruget under de her
skende Vanskelighe
der maatte søge sin
Modstandskraft ved
indre Sammenhold.
Denne Udvikling for
stærkedes ved den al
mindelige Udvikling
i Erhvervslivet, hvor
der f. Eks. indenfor
Handelen ofte traadte
Der holdes Møde i Slagterisagen.
Stiftelsen af Aktiesel
skaber i Stedet for tidligere Enkeltmands-Forretninger. Der indtraf hermed en
Slappelse i det personlige Forhold mellem Købmand og Landmand, som i mange
Tilfælde havde været af gensidig Værdi for disse. Den indtrufne Ændring paa
dette Punkt maa ses og bedømmes paa Baggrund af Tidens almindelige Udvik
ling. Og samtidig maa förstaas de Følger, som denne havde.
Og endelig maa for Andelsslagteriernes Fremkomst nævnes Betydningen af
forskellige ydre Begivenheder. Dette gælder først og fremmest selve den Begyn
delse, som blev gjort i Horsens i Sommeren 1887 ved Oprettelsen af det første
Andelsslagteri. Der var hermed aabnet en ny Vej, og en velkendt Tanke havde
fundet en ny Udformning, der i Kraft af sin Naturlighed umiddelbart opfordrede
til Efterfølgelse. »Horsens« blev dermed den direkte Anledning til, at Sagen rejstes
og tog fastere Form i andre Egne af Landet.
Den anden Begivenhed i 1887, som fik direkte Indflydelse paa Bevægelsen,
var Lukningen af Tysklands-Markedet for levende Svin, der med eet Slag medførte,
at den ene vigtige Udførselsvej var afskaaret, hvorved — som ved en Eksplosion —
alle virkelige Eksport-Muligheder væltedes over paa Slagterivirksomheden. Det
Mismod, som det dermed følgende Nedslag i Prisen paa Fedesvin medførte, og
den Misstemning, som derefter dette Nedslags Udbredelse ogsaa til Slagterisvin
vakte overfor Privatslagterierne, bidrog yderligere til en Stemning og en Trang,
hvis naturlige Udløsning blev Andelsslagterierne.
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Som det vil blive belyst senere i Omtalen af de enkelte Slagterier, blev iøvrigt
Initiativet til Oprettelsen af Andelsslagterier, eller rettere til, at Spørgsmaalet blev
rejst i den enkelte Egn, taget under forskellige Former. I mange Tilfælde fandt
Sagen sin første Behandling i den stedlige Landboforening, hvor saa et forbe
redende Udvalg blev nedsat, ofte saaledes at dette eller i hvert Fald dets ledende
Mænd gik over i den senere valgte Bestyrelse for selve Slagteriet.
Ikke saa sjældent udgik Initiativet fra et Samarbejde mellem Egnens Land
mænd og den Købstad, hvor Slagteriet tænktes oprettet. Vi ser Eksempler paa
virkelig Forstaaelse af Sagen fra saadanne Bykredse, men ogsaa adskillige Gange
en udpræget Bypatriotisme og alene en Forstaaelse af, hvad det kunde betyde for
Byen at faa rejst et Slagteri, der vilde skabe Beskæftigelse og Levebrød for mange
Mennesker og navnlig give Anledning til et Rykind af Leverandører, ligesom man
regnede med, at Udbetalingen af Penge kunde medføre, at i hvert Fald en Del af
disse spadserede i Butikker og Banker. I det hele taget var Andelsslagteriet jo
Udtryk for, at en Egns Købstad paa et vigtigt Omraade paany blev et Centrum.
Denne Byernes Ivrighed for at faa oprettet Andelsslagterier blev vel ogsaa nu og
da overdrevet, og f. Eks. i de vanskelige Aar for Andelsslagterierne i Begyndelsen
af 90’erne lød der navnlig fra Privatslagteriernes Mænd en stærk Fordømmelse
af denne Byernes Iver.
Forskellige Træk, som vi Gang paa Gang genfinder gennem Aarene i Andels
slagteriernes Oprettelse, blev karakteristiske for Udformningen af denne Andels
bevægelsens nye Gren. Af Betydning var saaledes selve Foretagendets Størrelse,
dets økonomiske Omfang, dets lokale Udstrækning og dermed Paakaldelse af
Samarbejde indenfor større Kredse, i Reglen efter den Afgrænsning, som Begrebet
»Egn« giver, med dennes fælles Interesser ogsaa paa andre Omraader. Linien
i det forberedende Arbejde og dettes Gennemførelse, Afholdelsen af større Møder
eller en Række lokale Agitationsmøder gav en vis Stemning og Luft omkring Sa
gen, ofte noget i Retning af, hvad en potitisk Bevægelse kunde opvise.
Og Sagen kaldte paa Egnens Foregangsmænd, der tog sig af Slagterisagen,
undertiden med Erhvervelsen af »de første Sporer« som Resultat, maaske som
Gennemgangsled til andre og mere omfattende Hverv.
Og først og sidst blev Arbejdet for Oprettelsen af Andelsslagterierne fra en
Begyndelse Udtryk for et rent fagligt Arbejde og for Tilvejebringelse af en Enhed
i dettes Varetagelse, som strakte sig fra Avlsarbejdet, Fodringsspørgsmaal og andre
med den egentlige Svineproduktion forbundne Opgaver til Organisering af Slagte
rivirksomheden og Afsætningen af dennes Produkter.
Men kan vi saaledes nu ved en senere Betragtning finde og paaskønne disse
omtalte og andre værdifulde Sider ved Andelsslagteriernes Udvikling fra de før
ste Aar, maa vi ingenlunde derved overse de Vanskeligheder, hvormed denne var
forbunden. Som al Begyndelse var den svær, og som alt nyt mødte den Modstand
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fra naturlige Modstandere, fra Tvivlere indenfor Landmændenes egen Kreds og
fra dem, der i mulig Famlen, mulige Fejltrin saa en kærkommen Anledning til at
gøre Modstand. Særlige Udslag af Vanskelighederne forelaa ikke alene ved selve
Stiftelsen af Slagterierne eller de forudgaaende Forhandlinger. Ofte møder vi dem
ogsaa f. Eks. ved Ordningen af de finansielle Forhold, som naar der Gang paa
Gang vistes en kold Skulder fra de stedlige Pengeinstitutter, naar Slagteriernes
Mænd kom og skulde rejse de fornødne Midler. Mangen en »polsk Tiggergang«
blev gaaet, før man saa virkelig fandt den Bank, der turde indlade sig paa at
træde i Forbindelse med noget saa luftigt ( !) som et Andelsslagteri, og som Regel
skete det i første Omgang kun mod en eller anden personlig Sikkerhedsstillelse
fra Bestyrelsen eller flere — uanset, om der bag Anmodningen stod et solidarisk
Ansvar for Andelshaverne, Leveringspligt o. s. v.
Og navnlig maa det da heller ikke glemmes, hvorledes Landmændene hidtil
havde betragtet selve Svineavlen og Svinesalget som det, der nu var deres Sag at
tage sig af, hvorimod Svinets senere Anvendelse, enten det nu var til Eksport i
levende Live eller som Flæsk, eller det var til Anvendelse i Hjemmemarkedets
Forbrug, var andres Sag at tage sig af. Thi ved Overtagelsen ogsaa af de egentlige
merkantile Opgaver betegnede jo Andelsslagterierne en afgørende Forskel fra
Andelsmejerierne, som i en Aarrække fulgte tilvante Baner med Hensyn til Pro
dukternes videre Afsætning.
Betegnende er det da ogsaa, at der allerede i Forbindelse med Stiftelsen af
Horsens Andelsslagteri meldte sig delte Meninger i Landbrugets Kredse — ogsaa
indenfor saadanne, som i og for sig var klar over Betydningen af et forenings
mæssigt Samarbejde paa dette Omraade — om, hvorvidt Andelsslagteriet var den
rette Form for et saadant Samarbejde. Dette kom til Orde ved Foreningen af jydske
Landboforeningers Delegeretmøde i Efteraaret 1887, hvor den unge, endnu ret
ukendte Gaardejer Anders Nielsen, Svejstrup Ostergaard, indledede Spørgsmaalet:
»Hvorvidt bør man arbejde hen til at oprette Andels-Svineslagterier i Lighed med
Andels-Mælkerier?« Det undrer ikke, at han gav et positivt Svar herpaa, men fra
anden Side, særlig af Godsejer Harald Brandt, Sdr. Elkjær, blev der slaaet til Lyd
for, at Svineproducenternes Interesser blev bedre varetagne gennem Oprettelse
af »Svinehandels-Foreninger«, saaledes som det allerede paa dette Tidspunkt
havde fundet Sted i Nordjylland og ogsaa efter Andelsslagteriernes egentlige Gen
nembrud virkedes for indenfor visse Kredse af større Landmænd, bl. a. med Til
knytning til Agrarbevægelsen.
Dog allerede kort efter at der i Horsens var taget Beslutning om Stiftelse af et
Andelsslagteri, og ganske særlig efter at Virksomheden her i December 1887 havde
taget sin Begyndelse, vakte ogsaa i andre Egne Spørgsmaalet øget Interesse, med
det Resultat, at der iværksattes et forberedende Arbejde for Oprettelse af Andels
slagterier. Ofte blev der aflagt Besøg i Horsens eller andre Steder, efterhaanden
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Odder Andelsslagteri i 1889.

som Slagterierne rejste sig. Som Regel blev saadanne Udsendinge vel modtaget og
fik god Besked om Sagerne. Det modsatte kunde nok ogsaa hænde: at de allerede
igangværende Slagterier viste en vis Forbeholdenhed mod at udlevere deres Me
toder og Erfaringer. Saadan fortæller Forstander Højgaard som Udsending fra
det planlagte Slagteri i Nykøbing F., at han et Sted var ude for, at der mellem de
ledende Mænd blev talt Engelsk, for at han ikke skulde forstaa det hele. — Uhel
digvis forstod Højgaard særdeles godt Engelsk, saa det generede ikke ham !
Det første Sted, hvor man naaede til en stiftende Generalforsamling for et nyt
Andelsslagteri var i Odder, hvor ikke mindst selve Byen var stærkt interesseret,
men hvor tillige Egnen lagde stærkt an paa Svineavl, saaledes at Sagen i sig selv
var af største Vigtighed. Den 17. Marts 1888 afholdtes Generalforsamlingen, men
Slagteriet kom først i Virksomhed godt et Aars Tid efter. Paa dette Punkt blev
derfor Esbjerg Andels-Svineslagteri Nummer to, idet det efter en stiftende General
forsamling to Dage efter Odder, den 19. Marts, kom i Gang allerede den 1. Sep
tember 1888, fra en Begyndelse under ret store Former. Vestjylland var jo stærkt
interesseret i Svineavl, og de private Slagterier i Holstebro og Varde havde allerede
fra tidligere Aar bidraget til at lede Produktionen specielt ind paa egentlige Slag
terisvin.
Endnu fulgte i 1888 Stiftelsen af Andelsslagterier i Faaborg (8. April), Hol
bæk (d. 18. April), Kolding (d. 29. Maj) og Slagelse (d. 6. Juli), saaledes at der
inden Aarets Udgang var stiftet ialt 7 Slagterier, hvoraf de 4 var i Gang. En
vigtig Begyndelse paa Bevægelsens Udfoldelse var allerede hermed sket, en Ny74
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Stiftende
. Driften
dannelse skabt, som var velegnet til
Generalforpaaat vække Opmærksomhed ikke alene
samling
begyndt
blandt Standsfæller indenfor Landbru
Horsens...................
14/7 1887
22/121887
gets egne Kredse, men ikke mindre Odder..................... 17/3 1888
23/4 1889
blandt naturlige Modstandere, først og Esbjerg...................
19/3 1888
1/91888
fremmest Privatslagterierne, der ganske Faaborg.................
8/41888
5/1±1888
øjensynligt betragtede og behandlede Holbæk...................
18/4 1888
Beg.1889
dem som deres egentlige Konkurrenter. Kolding................... 29/5 1888
27/n1888
6/71888
23/x1889
Det gav sig til Kende i en stærk Slagelse....................
16/2 1889
1889
Konkurrence om selve Erhvervelsen af Masnedsund........
16/3 1889
25/u1889
Svin og i Priserne paa disse, idet For Nykøbing F........
Køge
.......................
17
/
7
1889
16/x1890
holdet for Andelsslagterierne fra en
Skanderborg........
17/12 1889
21/81890
Begyndelse var det, at de ofte ved Si
Randers.................
21/121889
6/121890
den af de tegnede og leveringspligtige Hjørring.............. 11/1 1890
1891
Andelshavere maatte købe hos Land Nørresundby .... 26/3 1890
20/x1891
mænd udenfor disses Rækker. Ogsaa Rønne......................
7/61890
1/51891
i Tale og Skrift lød Kampgnyet, endda Frederikssund . . . 14/4 1894
29/121894
til Tider under ret voldsomme Former. Roskilde................. 14/7 1894
30/4 1895
14/3 1896
6/5 1896
Set fra et Nutidssynspunkt var Mid Ringsted.................
lerne haardere, og Fremgangsmaaden Kalundborg........ 19/3 1896 17/12 1896
14/8 1896
mere paagaaende, eller i hvert Fald Haslev..................... 26/3 1896
Maribo
................
1896
—
mindre tilsløret, end tilsvarende For
Nakskov
..................
2
/
6
1896
19
/j
1897
hold nu til Dags udviser. I den af Gros
Bogense............ Sommer 1896
15/12 1896
serer-Societetet udgivne Handelsberet
Odense...................
27/xl1896
4/7 1897
ning for 1888 udtales den Formodning, Svendborg..........
15/12 1896
1/1 1897
at de anlagte Andelsslagterier betaler Løgstør....................
4/71899
18/9 1900
lavere Priser end de private, og iøvrigt
bemærkes, hvad der har sin Interesse under Hensyn til senere Bedømmelse af
Andelsslagteriernes Betydning, at »denne Form for Sammenslutning mellem Land
mændene langt fra har blot tilnærmelsesvis en lignende Berettigelse og Betydning
som Andelsmejerierne, hvormed de ofte sammenstilles«. Grunden hertil, der an
gives i følgende, unægtelig noget skruede Vendinger, skulde være den, at Andels
slagteriernes store Antal forøgede Landets »samlede Driftsomkostningen^ ! ), medens
»Produktets Kvalitet forringes derved, at Sorteringen af de mindre Kvaliteter maa
blive mindre fuldkommen end af de store«.
Hvorledes Slagteriernes Oprettelse nu fulgte i Aarene indtil 1900, fremgaar af
ovenstaaende Oversigt, der oplyser om deres Stiftelse og Igangsættelse. Det vil heraf
tydeligt fremgaa, hvorledes der efter de første Aars stærke Udvikling, hvor der
med Aaret 1891 var 15 Slagterier i Virksomhed, fulgte en Stilstand til henimod
Midten af 90’erne. Dette staar naturligt i Forbindelse med de ydre Vilkaar for
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Slagterivirksomhed i det hele taget og da ganske særlig Genaabningen af Tysklandsmarkedet for levende Svin og den dermed følgende fornyede Produktion af
Fedesvin, navnlig paa Øerne.
Men dertil kommer, at der for flere af de nyoprettede Andelsslagterier indtraf
Vanskeligheder af indre foreningsmæssig Art, som medførte, at den almindelige
Stemning faktisk i disse Aar ikke var dem gunstig. Selv fra Kredse, der stod Land
bruget nær, fremkom Røster om, at man nu alligevel skulde passe paa ikke at køre
for stærkt frem. Der forelaa da ogsaa paa adskillige Slagterier saadanne Vanskelig
heder med Hensyn til Produktionens Opretholdelse, at der foretoges Indskrænk
ning i Driften eller ligefrem Standsning, for ikke at tale om, at det paa enkelte
var stærkt paa Tale, at man helt skulde nedlægge dem igen. Betegnende er det,
at der i disse Aar fra Privatslagteriernes Kreds fremkom fristende Frierier med
Ægteskabstilbud til Andelsslagterierne om at gaa op i en højere Enhed — med
Udslettelse i hvert Fald af det specielt andelsmæssige i deres Opbygning. Saa meget
mere paaskønnelsesværdigt er det, at Andelsslagteriernes Folk trods alt holdt fast,
og at der tilmed paa faglige og foreningsmæssige Omraader blev foretaget Skridt
til Styrkelse og Udvidelse af Samarbejdet.
Og da saa Udførselen af levende Svin i 1895 atter — og denne Gang for en
lang Periode — blev stoppet, og der fulgte en voldsom Opblussen i den egentlige
Slagteriproduktion, kom ikke blot de bestaaende Andelsslagterier til i stigende
Grad at tage Part i denne, men der fulgte Oprettelse af saadanne i stort Tal, saa
ledes at der med Aaret 1900 var stiftet og igangsat 26 Andelsslagterier. Hvorledes
denne ydre Udvikling gav sig til Kende i Andelsslagteriernes Omsætning, vi
ser hosstaaende Oversigt
Andelsslag teriernes almindelige Udvikling :
over Slagtningstallet samt
Igangværende Slagterier:
Pengeomsætningen i de
Af samtlige Slagtninger
Antal
Slagtede
Omsætning
til Eksport udgjorde
enkelte Aar. Tillige er an
Slagtninger
Svin
Andelsforeningernes
ført Procenttallene for
1000
Mill. Kr.
1888.
1
1,0
ca. 5 pCt.
23
Andelsslagteriernes Part
89.
8
132
6,7
- 26 —
af samtlige Eksportslagt
90.
147
10
7,7
- 35 —
ninger i Danmark, og her
91.
14
270
13,6
- 49 —
igennem gives der bedre
92.
14
298
17,3
- 43 —
end ved mange Ord et
93.
14
318
19,2
- 45 —
Udtryk for, hvorledes
94. . . .
15
386
20,2
- 55 —
»Andelen«s kvantitative
95.
17
529
- 56 —
22,9
Betydning
øgedes Aar for
96.
20
627
25,6
- 52 —
Aar, og et Bevis for Hold
97.
25
583
29,1
- 58 —
barheden i hele Grundla
98.
25
601
29,3
- 60 —
get for dens Virksomhed.
99.
25
726
31,2
- 59 —
—
—
1900.
26
660
Thi det maa i Betragt-
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Slagteriets samlede Mandskab i Gang med at balle Flæsk (Odder 1889).

ningen af de almindelige store Linier i Udviklingen ingensinde overses, hvorledes
disse er Resultat af et detailleret, sammensat og mangeartet Samarbejde mellem
de enkelte Led i Produktion, Behandling og Afsætning, lige fra Avlsarbejdet og
Fodringen hos den enkelte Andelshaver til Slagteriets tekniske og faglige Bestræ
belser for Fremstilling af det rigtige Produkt og endelig dettes rette Placering og
Levering til de rigtige Forbrugere. Adskillige Skær maatte klares, for at alt kunde
klappe, og ofte maatte man gaa frem med Begynderens famlende Skridt.
Paa vigtige Punkter bød dog Andelsslagterierne netop i det daglige Arbejde
Vilkaar, som betegnede Fortrin fremfor Privatslagterierne. Den Enhed i Interesser,
som er Særkendet for den andelsmæssige Virksomhed, gav sig bl. a. til Kende paa
et saa afgørende Omraade som Afregningen og de Paavirkninger i forskellig Ret
ning, som kunde udøves gennem denne. Saaledes bidrog det til Styrkelse af An
delsslagterierne, at de tidligt kunde optage en vis Klassificering af Svinene og vel at
mærke paa en saadan Maade, at der ikke derved forvoldtes Skaar i Forholdet
mellem Leverandør og Slagteri, hvilket man indenfor Privatslagterierne jo var
udsat for, hvorfor man i Almindelighed havde afholdt sig fra en Klassificering.
I nær Forbindelse hermed stod selve Grundlaget for Afregningen, hvor det fra
Andelsslagteriernes første Aar var et Programpunkt af Vigtighed, at der skulde
afregnes efter slagtet Vægt. Iøvrigt havde Udviklingen været den, at ogsaa Privat
slagterierne oprindelig afregnede saaledes, men efterhaanden var de — dog med
Undtagelse af det første danske Eksportslagteri, N. A. Hansens paa Christians-
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havn, som var vedblevet med Afregningen efter slagtet Vægt — gaaet over til »le
vende Vægt«, flere Steder paa Landmændenes Tilskyndelse.
Det maa i Almindelighed betænkes, at Afregningen efter slagtet Vægt forudsatte
et videregaaende Tillidsforhold mellem Leverandør og Slagteri, fordi Afregnings
grundlaget først konstateredes, efter at Leverandøren havde tabt Svinet af Syne,
og det er derfor naturligt, at Andelsslagterierne paa dette Punkt havde Muligheder,
hvor Privatslagterierne kun havde Vanskeligheder. Det var nemlig fra alle Sider
erkendt, at Afregning efter slagtet Vægt for en slagterimæssig Anvendelse af Svinet
naturligvis var den rette Metode. Ikke mindst de Forsøg, som N. J. Fjord havde
udført omkring Midten af 80’erne, havde paapeget det vanskelige ved paa Forhaand at fastslaa et Svind, som der maatte regnes med, hvis man afregnede efter
levende Vægt. Og dertil kom det vanskelige ved at foretage den rette Bedømmelse
af selve Flæskets Kvalitet, naar denne skulde foregaa, før Svinet var slagtet.
Særlig det højst forskellige Svind var jo et vigtigt Moment til Fordel for slagtet
Vægt, og der var da ogsaa mange Eksempler paa, at Svindet ikke var mindst, naar
der blev afregnet efter levende Vægt! I 1891 oplyste Direktør A. Hansen, Horsens,
i et Foredrag, at han havde vejet Maverne paa 20 Svin, som var afregnet efter
slagtet Vægt, og fundet en Gennemsnitsvægt paa 2x/2 Pund, men samtidig havde
han af Svin, der var afregnet efter levende Vægt, fundet Maver, som vejede 5—35
Pund, en enkelt endogsaa 42 Pund ! Han fortæller videre om en Opkøber til Hor
sens Andelsslagteri, som i Nr. Snede stod og skulde købe en So, men den var saa
tykmavet, at han ikke vilde ansætte Vægten paa den og paa dette Grundlag fore
tage Afregningen. Svinet blev saa kørt til Horsens, men tabte under Køreturen paa
de 4 Mil omtrent 50 Pund! Selv da det var ankommet til Horsens, mente Direk
tøren, at det var drægtigt, men det viste sig, at den kun var overfyldt med Foder,
antagelig blandet med Sand og Savsmuld.
Det var den Slags, der kunde risikeres, og derfor betegnede Andelsslagteriernes
stærke Aktion for Gennemførelse af slagtet Vægt et væsentligt Fremskridt og var
bidragende til at fremme Interessen for deres Oprettelse og Tilslutningen til dem.
Hvad iøvrigt angaar den daglige Drift paa Slagterierne, møder vi Gang paa
Gang i Omtalen af deres Oprettelse Udtryk for Forstaaelse af, at Anlæg og Maskinel
skulde være det bedst mulige, ligesom ogsaa Lederne af det rent praktiske Arbejde
skulde være fuldt ud kvalificerede Folk. Dertil kommer, at der under selve Virk
somhedens Udøvelse stadig blev foretaget Forbedringer og Nyanskaffelser, lige
som Udveksling af Erfaringer fra det ene til det andet Slagteri muliggjorde, at
Metoder og Arbejdsmaader var de rigtige. Iøvrigt prægedes lige fra de første Aar
Slagteriernes ydre Forhold af en næsten konstant Trang til Udvidelse af Bygnin
ger, som den voksende Produktion nødvendiggjorde.
Gennem den Statistik, som Fælleskontoret udarbejdede paa Grundlag af ind
sendt Regnskabsmateriale fra Slagterierne, har vi Oplysninger om de gennem-
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»Isning« paa et Slagteri (Masnedsund).

snitlige Driftsomkostninger saavel som de opnaaede Englandspriser, og endelig
Slagteriernes Driftsresultat, saaledes som dette giver sig Udslag i den udbragte
Pris pr. kg, slagtet Vægt. Tallene til Belysning af disse Forhold meddeles i nedenstaaende Oversigt for Aarene 1893—1900.
Og endelig skal der meddeles nogle Tal for Noteringen i disse Aar, for hvilken
der fra Slutningen af 80’erne forelaa forskellige Udtryk. Interessen samler sig
naturligt om de af enkelte Andelsslagterier eller en Flerhed af disse ansatte
Noteringer, der efterhaan
den jo fik en mere fast og Priser og Driftsforhold:
Andelssvin ud
Omkostninger bragt i pr. kg
Opnaaede Priser
officiel Plads. Vi har sam
i England pr. kg
pr. Svin
slagtet Vægt
tidig med andre Enkelt
Øre
Øre
Øre
heder i disse Noteringer
86,8—93,0
1893 .......... 98,4—104,8
273—308
herigennem et Billede af
76,2—80,4
240—288
94 .......... 86,0— 90,0
Prisbeuægelsen fra Aar til
63,0—67,6
182—274
95 .......... 76,8— 79,0
Aar, under Indflydelse af
60,4—64,8
215—261
96 .......... 71,0— 77,0
de almindelige Markeds
74,3—80,4
208—322
97 .......... 87,8— 94,8
forhold.
72,4—78,0
204—386
98 .......... 85,8— 91,4
Perioden fra Slutnin
202—335
65,0—70,5
99 .......... 76,2— 81,8
79,0—86,0
232—355
gen af 80’erne til omkring 1900 .......... 94,8— 99,6
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Noteringer for Flæsk:
Jydske Andelsslagteriers
Fællcsnotering

Sjællandske Andelsslagteriers Fællesnotering1)

Privatslagteriernes
Notering2)

Extra

Øre pr • kg
1. Kl. 2. Kl.

1888 .
1889 .
1890 .
Gnstl. 1886—1890

—
80,8
—

—
78,8
—

—
76,8
—

—
—
—

—
—
—

60,6
62,6
—

55,6
58,6
—

—
—
—

Øre pr. kg
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.
49.0 44,0 —
61,0 — —
66,2 65,8 —
— — —

1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .
Gnstl. 1891—1895

—
—
—
74,2
69,0
—

—
—
—
70,6
65,0
—

—
—
—
67,4
62,0
—

—
—
—
65,2
60,0
—

—
—
—
—
70,6
—

58,0
65,4
68,0
63,8
64,2
63,9

55,4
62,8
64,0
60,0
60,6
60,6

—
—
—
—
—
—

80,0 76,0 72,4
81,6 78,0 74,9
— — —
— — —
— — —
— — —

1896 .
1897 .
1898 .
1899 .
1900 .
Gnstl. 1896—1900

63,4
78,6
76,0
66,0
80,4
72,9

59,4
74,6
72,0
62,4
77,2
69,1

57,0
71,0
68,4
60,0
75,0
66,3

54,6
67,4
65,4
57,0
72,6
63,4

66,0
82,0
77,2
67,0
82,2
74,9

62,0
78,0
72,8
63,2
78,4
70,9

58,0
74,6
70,0
60,4
75,8
67,4

—
70,6
67,2
58,0
73,0
67,2

3. Kl. Extra

Øre pr. kg
1. Kl. 2. Kl.

3. Kl.

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

x) I Aarene 1889—96 Slagelse Andelsslagteris Notering.
2) 1886: Københavnske Slagteriers Notering, 1888—90: Holstebro Slagteris Notering.

1900 var vel ingenlunde lutter Medgang og Stabilitet, og navnlig møder man
stadigvæk den indre prismæssige Sammenhæng, eller rettere det Modsætningsfor
hold, som bestaar mellem Prisen paa Foder og Prisen paa Flæsk, saaledes at
f. Eks. Prisstigning for hjemmeavlet eller indført Korn virkede anspændende for
Prisen paa Flæsk, og omvendt. Men trods dette understreger en Betragtning af
Udviklingen som Helhed den Opfattelse, at Flæskeproduktionen gennem denne i
de fleste Henseender mørke Tid for dansk Landbrug, dog hørte til Lyspunkterne,
og dermed bevidst eller ubevidst tilskyndede til fortsat og udvidet Dyrkelse.

Samarbejde og Oprettelse af „Andelsslagteriernes Fælleskontor“
Allerede Andelsslagteriernes første Udvikling gav naturlig Anledning til Be
stræbelser for et Samarbejde mellem de enkelte Slagterier til Varetagelse af fælles
Interesser ved Siden af den daglige Virksomheds Udøvelse. Noget saadant fandt
Sted fra en Begyndelse. Skriftligt eller mundtligt udveksledes der Mand og Mand
imellem gode Raad og Oplysninger, ligesom faglige Drøftelser af anden Art ogsaa
berørte Slagterispørgsmaal.
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Ret tidligt møder der os ogsaa ydre Tilkendegivelse
af et saadant Samarbejde. I Foraaret 1888 tog For
stander P. Bojsen Initiativ til Afholdelse af et Møde i
Fredericia til Drøftelse af Englands-Eksporten, bl. a.
med Slagteriernes Interesser for Øje. Mødet vedtog en
Resolution, der krævede, at Fragten dels pr. Jernbane
til Esbjerg og dels herfra til London og Newcastle ikke
maatte overstige Fragten for Forsendelse over en østjydsk Havn. Det viste sig nemlig, at den billigere, men
langsommere Forsendelse ad denne Vej blev foretrukken
for Esbjerg-Ruten. Der dannedes yderligere til Fremme
af Opgaven en »Jydsk-Fynsk-Eksportforening«, der dog
Dir. A. Hansen, Horsens.
ikke i den følgende Tid fandt Anledning til nogen
mere omfattende Virksomhed. — Fredericiamødets Beslutning blev iøvrigt af
P. Bojsen forebragt de jydske Landboforeningers Delegeretmøde i Efteraaret
1888, og der vedtoges ogsaa her en Resolution om Nedsættelse af Jernbane
fragten til Esbjerg og af Havneudgifterne, som havde givet Anledning til en Del
Utilfredshed.
Med et direkte Samarbejde mellem Andelsslagterierne for Øje blev der nu og da
afholdt Sammenkomster af disses Ledere. Men det var dog først i 1890, at et
egentlig organisationsmæssigt Samarbejde kom til Udtryk. I Anledning af Sam
menslutnings-Planer, som senere skal omtales, var i Juli 1890 Repræsentanter for
Andelsslagterierne samlede i København, og den 6. Juli blev det i et Møde af disse
besluttet at oprette »Andelsslagteriernes Fælleskontor«. Formaalet skulde være at
udarbejde periodiske Oversigter over de opnaaede Priser i England, endvidere
Oprettelsen af en fælles Notering samt eventuelt et Fællesindkøb af Slagteriernes
Forbrugsartikler.
Som Formand for Fælleskontoret indtraadte ganske naturligt Forstander
P. Bojsen, Gedved, og da Kontorets Hjemsted blev Horsens Andelsslagteri, blev
dettes Direktør, A. Hansen, Sekretær og udførte det daglige og kontormæssige
Arbejde.
I Henhold til hvad der var angivet som Fælleskontorets Formaal, iværksattes
ret snart Indsamling af Prismeddelelser fra Slagterierne. Meddelelserne tilgik Kon
toret i Horsens og tillige Forslag om, hvad der skulde betales i den følgende Uge
for de forskellige Kvaliteter af Svin. I Fælleskontorets Bearbejdelse af dette
Materiale havde man det naturlige Grundlag for en Fælles-Notering, og vi ser da
ogsaa, at der fra Efteraaret 1890 offentliggøres en saadan, selv om den ikke naaede
den Position og det Indhold, som man senere gennem Aarene stræbte efter og til
Dels naaede. Under skiftende Former fortsattes denne Fællesnotering indtil 1901.
Et andet Omraade, som Fælleskontoret beskæftigede sig med, var Indsamling
6
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af Regnskabsmateriale fra Slagterierne og en Statistik til Paavisning af Fortrin eller
mulige Fejl hos de enkelte Slagterier og derigennem en Vejledning for andre. I Fælles
kontorets Aarsberetninger over disse Forhold meddeles Hovedtallene fra Slagteri
ernes Indtægtsside (særlig de opnaaede Englandspriser), samt Udgifterne, herunder
de egentlige Omkostninger og den Pris, hvortil Flæsket som Helhed var udbragt.
Ogsaa ved Deltagelse i Forhandlinger indbyrdes mellem Andelsslagterierne og
indenfor andre Kredse, hvor Spørgsmaal af Interesse for Slagterierne drøftedes,
finder vi Udtryk for Fælleskontorets Eksistens og Virksomhed, men det maa iøv
rigt antages, at Udviklingen af Samarbejdet i disse Aar blev stærkt paavirket, og
sikkert ogsaa hæmmet, af de Planer, der samtidig kom til Udtryk i Kredse udenfor
Andelsslagteriernes egne Rækker, i Retning af at finde en Form for Sammenslut
ning af baade Privat- og Andelsslagterier.
I den offentlige Diskussion og i Slagteriernes foreningsmæssige Udvikling spil
lede disse Bestræbelser en ret fremtrædende Rolle, bl. a. fordi der fra begge Sider
var noget af en storpolitisk Linie i Forsøgene. En Skildring af denne Udvikling er
derfor paa sin Plads, forinden vi følger Andelsslagteriernes særlige Organisations
arbejde videre frem.

De skønne spildte Kræfter for en Sammenslutning]
Det er forstaaeligt, at der med Slagteriproduktionens stigende Betydning ogsaa
fra ledende Forretnings- og Finanskredse viste sig en øget Interesse for disse An
liggender. Man befandt sig i en Tid, i hvilken store Foretagender og Sammenslut
ninger saa Dagens Lys. Geheimeetatsraad C. F. Tietgen var i sin Glansperiode.
»De forenede« og »Det forenede« begyndte at optræde paa forskellige Omraader
(Skibe, Papir, Bryggerier, Sprit, Sukker o.s.v.).
Men endnu manglede »De forenede Svineslagterier«, og Begivenhedernes Ud
vikling viste, at Indføjelse af et saadant nyt Led i Kæden ingenlunde var de le
dende Forretnings- og Finanskredse nogen ukendt, endsige nogen ukær Tanke.
Udgangspunktet i Bestræbelserne i denne Retning var et Skrift med Titlen
»De danske Svineslagterier, en Forklaring af Situationen samt et Forslag«, som
Philip VV. Heyman udsendte i Maj 1890. Han omtaler heri først den stedfundne
Udvikling i Svineproduktionen og særlig Virkningerne af Tysklands Lukning for
Fedesvin i 1887 og fremsætter en Forklaring paa det stærke Nedslag i Priserne,
der som nævnt havde vakt megen Uvilje blandt Landmændene. Derefter kommer
han i Forbindelse med en Omtale af Oprettelsen af Andelsslagteriet i Horsens
med den bemærkelsesværdige Oplysning, at en Ven af ham i Horsens i April 1887
opfordrede ham til at deltage i Oprettelsen af et Slagteri, hvortil han erklærede sig
villig paa visse nærmere Betingelser. Imidlertid, skriver Heyman videre, blev nu
»ganske kort Tid efter denne min Plan bragt til Udførelse i Horsens aldeles i
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Overensstemmelse med mit Forslag, men ved ganske andre Folk, der altsaa be
nyttede min Ide«. Hvorledes det forholdt sig med denne Heymans Paastand,
omtaler vi senere.
I en ret polemisk Form gør Heyman derefter Andelsslagteriernes opnaaede
Priser til Genstand for Kritik, men iøvrigt gaar han over til det, som Interessen ved
hans Skrift særlig knytter sig til, nemlig en Plan til en Sammenslutning af saavel
de private Slagterier som Andelsslagterierne i et Selskab ved Navn »De danske
Svineslagterier«. Planen gik i Korthed ud paa, at alle bestaaende Slagterier skulde
overdrages til Selskabet efter Anlægssum. For Beløbet skulde Ejerne enten have
Kontanter, og derved altsaa træde ud af Virksomheden, eller Aktier i Selskabet.
Dette skulde ledes af et Udvalg paa 5 Medlemmer, som ugentlig skulde fastsætte
en Afregningspris for Svinene. Virksomhedens Udbytte skulde fordeles med først
5 pCt. til Aktionærerne, hvorefter disse skulde deltage i Udbyttet lige med Svineleverandørerne, saaledes at der dog ikke kunde tilfalde Aktionærerne over 1,50 Kr.
pr. Svin. Det overskydende skulde Leverandørerne have i Forhold til stedfun
den Levering.
Heyman slutter med at fremhæve de Fordele, som en saadan Sammenslutning
vilde betyde, bl. a. med Henblik paa Fremskaffelse af den rigtige Svinekvalitet
og Besparelser i Driften, og ikke mindst derved, at Andelsslagteriernes Andels
havere vilde blive fritaget for det solidariske Ansvar, idet Selskabet skulde bære
ethvert eventuelt Tab, og, som Heyman skriver, »Producenterne vilde kun komme
til at deltage i Fordelene, men aldrig i nogen Skade«.
Det ligger nær, at Philip W. Heymans Skrift og ikke mindst den fremsatte Plan
maatte vække et vist Røre, og forinden der iøvrigt skete noget, fremkom der et
indgaaende Svar fra P. Bojsen, Gedved, gennem et lille Skrift med Titlen »AndelsSvineslagterierne contra de private Slagterier«.
P. Bojsen understreger heri som det vigtigste, hvorledes Priserne stillede sig for
Landbruget henholdsvis ved Levering til private Slagterier og til Andelsslagterier.
Han paapeger, hvorledes Andelsslagteriernes Tilstedeværelse har stimuleret Pri
serne, og navnlig har medført, at Forskellen mellem Englandsprisen paa Flæsk
og de Priser, som betaltes for Svin i Danmark, i Almindelighed var blevet mindre.
Medens Flæskeprisen i 1888 i England havde været 48—50 Shillings samtidig
med en Svinepris herhjemme paa 21—22 Kr., havde den samme Flæskepris i
England i 1889, altsaa efter at der var oprettet forskellige Andelsslagterier, med
ført en Svinepris herhjemme paa 27—28 Kr.
Og dernæst gendriver Bojsen den af Heyman fremsatte Paastand om, at han
skulde være Ophavsmanden til Andelsslagterierne, hvor Bojsen finder, at han
»falder lidt ind i det morsomme«. Bojsen peger ganske kort paa, at Planen til
Andelsslagteriet i Horsens blev forelagt allerede i Marts 1887, medens Heymans
»Horsens-Ven« først lagde ud i April.
6*
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Og nu Heymans store Plan om Sammenslutningen.
Herom oplyser Bojsen, at den tidligere var blevet drøftet
af Andelsslagterierne, men forkastet. Aarsagen hertil er
den, siger hån, at man ikke ønsker at komme ind i det
store Aktieselskab, »hvor Kapitalisterne altid vil blive
de dominerende«. Hvis Aktierne i Tidens Løb sam
ledes hos enkelte Rigmænd, vilde disse have hele Mag
ten, og Landmændene intet faa at sige. »Det er over
hovedet Faren ved den Slags Aktieselskaber, at den
enkelte eller den enkelte Egn mister al sin Indflydelse,
eller for at sige det paa en gængse Maade, sælger sin
Selvstyreret
for en Ret Linser«.
Geheimeetatsraad C. F. Tietgen.
Til Heymans Paastand om Faren ved det solidariske
Ansvar fremkommer Bojsen med det mesterlige Svar, der forøvrigt fortjener Op
mærksomhed den Dag i Dag, at den egentlige Risiko ved et Slagteris Drift natur
ligvis ikke ligger i Ansvaret for Anlægs- og Driftskapital, men derimod i selve
Leverancen af Svin, d. v. s. den Pris, som selve Virksomheden muliggør, og, un
derstreger Bojsen, et eventuelt Tab under Aktieselskabsformen vilde selvsagt ogsaa
blive baaret af Producenterne, ved at Priserne paa leverede Svin i de følgende
Tider bliver nedsat, indtil Tabet er dækket.
Paa et enkelt Punkt anerkender Bojsen den mulige Værdi ved en Sammenslut
ning, nemlig for Tilvejebringelsen af mindre indviklede Afsætningsforhold paa
det engelske Marked, men Bestræbelser i denne Retning betragtede han som en
naturlig Opgave for en fælles Organisation af Andelsslagterierne alene.
Ogsaa fra de private Slagteriers egen Lejr fremkom et Genmæle, nemlig fra
Magnus Kjær, Holstebro. »Det vilde,« skriver han, »blive en Ulykkesdag for Land
bruget i Danmark den Dag, Sammenslutningen træder i Kraft,« og man vilde i saa
Tilfælde »naturligvis faa en veltalende Grosserer paa Københavns Børs til at lægge
for med at sætte 1/2 Mill. Kr. i Andelsslagteri-Aktier, og andre Rigmænd vilde saa
følge efter og tage omtrent Resten af Aktierne«, ligesom det var gaaet ved Opret
telsen af Det forenede Dampskibs-Selskab.
Til Drøftelse af Slagterisituationen og specielt den fremsatte Plan udsendte
Philip VE. Heyman Indbydelse til alle slagteriinteresserede Parter til et stort Møde,
som blev afholdt paa Børsen den 7. og 8. Juli 1890. Et udførligt Referat foreligger
af de faldne Udtalelser, hvorimod desværre endnu ingen Lydfilm gengiver Mine
spil eller Tonefald hos dem, som dér var forsamlede — de to Parters Repræ
sentanter, Bøndernes og Storfinansens Mænd. Det havde ellers nok været værd
at rulle en saadan Film nu !
Geheimeetatsraad C. F. Tietgen beklædte Dirigentstolen. Klogt og myndigt,
uden at fortale sig, uden at støde an, men dog uden at lægge Skjul paa sin Mening,
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søgte han at finde Vejen frem til et Resultat, og i hvert Fald ikke noget Brud!
Han udtrykte, at han »samstemmede med Formaalet«, et Samarbejde mellem Ar
bejde og Kapital. Og efter nogle ikke særlig opmuntrende Bemærkninger om det
solidariske Ansvars Værdi gav han Ordet til Forslagsstilleren, Philip W. Heyman,
der ret kort henviste til Forslaget om en Sammenslutning, saaledes som det var
udtrykt i hans udsendte Skrift.
Næste Taler var Folketingsmand, Godsejer Tutein, Høgholt, der anbefalede
Sammenslutning, men dog saaledes at Andelsslagterierne skulde bevare deres
Selvstændighed. Iøvrigt var han klar over, at man ikke fik Andelsslagterierne til at
gaa ind i et almindeligt Aktieselskab, »hvis Aktier kan sælges til Gud og Hvermand,
og som Følge deraf rimeligvis efter ikke lang Tids Forløb vilde være ude af Land
boernes Hænder«.
Og saa kom P. Bojsen, der først omtalte Baggrunden for Andelsslagteriernes
Oprettelse og dernæst om Sammenslutningen udtalte, at den vilde blive dyr for
Andelsslagterierne, hvis Frihed og Selvstyre vilde gaa tabt overfor Kapitalens Magt.
Derimod erkendte han Betydningen af et Samarbejde om en bedre Form for Af
sætning, men et saadant vilde nu blive forsøgt indenfor Andelsslagteriernes egen
Kreds.
Hermed var Strømpilen angivet for Andelsslagteriernes Standpunkt. Der fulgte
en lang Række Talere. Proprietær P. Hasselbalch, Aastrup, udtrykte som Repræ
sentant for Svineproducenter udenfor Andelsslagterierne sin Anbefaling af et Sam
arbejde. Randers-Matadoren, Grosserer Ankerstjerne anbefalede Sammenslut
ningen. Folketingsmand Jens Busk, Aas, tog som sædvanlig velgørende ligetil paa
Sagen. »Naar d’Herrer Kapitalister er kommen til os, er det naturligvis, fordi de
tror, at det er en Fordel at komme i Kompagniskab med os.« Muligvis kunde
Samarbejdet give Fordele for begge Parter, og som »simpel og gemen Andelshaver
i Horsens Andelsslagteri« vilde han derfor anbefale, at Sagen blev undersøgt,
og han skyede ikke den Tanke, »at durkdrevne Folk som Heyman og Anker
stjerne kan hjælpe til en bedre Pris i England«.
Forhandlingerne førtes videre, uden at væsentlig nye Synspunkter fremkom.
Tietgen foreslog da Nedsættelse af et Udvalg til at undersøge Mulighederne for en
Sammenslutning og ønskede et nyt Møde Dagen efter (d. 8. Juli), hvortil imidlertid
P. Bojsen bemærkede, at mange af Deltagerne var indstillede paa at rejse hjem
samme Aften. Heyman beklagede dette og indbød Mødets Deltagere til Middag
paa Langelinie, idet han dertil føjede, at »saa kunne vi dels drikke et Glas sammen,
dels faa Lejlighed til at konferere mere privat, som man plejer oppe i Vindues
krogene, og at udveksle Tanker dér, saaledes at de forskellige Standpunkter kunde
udjævnes lidt«.
Tietgen rundede Indbydelsen af, maaske ogsaa fordi han følte, at Heyman
havde været lidt aabenmundet, og trods Bojsens Ønske om at faa et eventuelt
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Udvalg nedsat med det samme, fik Tietgen fastholdt Middagsenigheden og ansatte
et nyt Møde Dagen efter.
Stemningen paa dette var tilsyneladende noget skarpere, og ikke mindst fra
Sammenslutningens Tilhængere tilkendegaves der ret tydeligt en vis Irritation over,
at hverken den foregaaende Dags Forhandlinger eller Middagen paa Langelinie
havde bragt noget Resultat. Den første Del af Mødet optoges af et langt Indlæg
af Philip IV. Heyman. Han svaredes af P. Bojsen, der ikke lader ham noget efter i
Skarphed, og en Række følgende Talere beskæftiger sig med forskellige Enkelt
heder i Forslaget og Situationen.
For første Gang under Børsmødet havde nu Folketingsmand P. Bjerre, Højstrup,
Ordet og tilkendegav paa en utvetydig Maade Forskellen mellem Andelsslagte
riernes og Privatslagteriernes Formaal og Virkemaade. Iøvrigt har P. Bjerre selv
fortalt, hvorledes adskilligt ved hele Arrangementet af Børsmødet saavel som
Middagen virkede noget utiltalende paa ham, nærmest som et Forsøg fra Pengemændene og de private Slagterifolk paa at imponere Bønderne og Andelsslagteri
ernes Repræsentanter. Mødets 2. Dag bød ogsaa paa en kraftig Tale af Formanden
for Kolding Andelssvineslagteri, Hans Buch, Seest, der fremhævede Andelsslag
teriernes og Andelsbevægelsens Betydning i Almindelighed.
Hvor meget der end diskuteredes, og hvor meget der bl. a. fra Tietgens Side
lagdes Vægt paa at faa et Resultat, lykkedes det heller ikke denne Dag. Det længste
man kunde komme var til Nedsættelse af et Udvalg, for hvilket navnlig Tietgen
var ivrig, og hvori P. Bojsen, Gedved, H. Buch, Seest, P. Jensen, Masnedsund,
Povl Sams, Svendsbjerg, og J. Johansen, Ollerup, fik Sæde fra Andelsslagterier
nes Side. Endvidere blev Jens Busk bragt i Forslag, og da han vægrede sig ved at
indtræde i Udvalget, foreslog Tietgen, at der mellem ham og L. Laursen, Vrold,
som ogsaa var foreslaaet, kunde »tælles paa Knapperne« eller »trækkes længste
Straa« om, hvem der skulde være med. Ved Lodtrækning blev Jens Busk Medlem
af Udvalget.
Dette nedsatte iøvrigt med det samme et Underudvalg bestaaende af P. Bojsen,
Philip IV. Heyman og Godsejer Tutein. Der kom imidlertid ikke noget ud af dets
følgende Forhandlinger, og allerede i August kunde man betragte det som sprængt,
særlig fordi P. Bojsen efterhaanden blev klar over, at Andelsslagterierne ikke
havde Udsigt til at faa den Indflydelse i Sammenslutningen, som maatte tilkomme
dem i Kraft af deres Omfang allerede paa dette Tidspunkt.
Der førtes samtidig en varm Debat mellem Bojsen og Heyman i forskellige Dag
blade, særlig »Morgenbladet« og Horsensbladene, hvoraf fremgaar, at Bojsen
umiddelbart efter Børsmødet syntes at være tilbøjelig til at gaa med til et Forslag
om et vist Samarbejde, naar der samtidig sikredes Bevarelse af de enkelte Slagte
riers Selvstændighcd.
Den saaledes foreliggende Situation blev behandlet paa et Møde, som en Kreds
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af Andelsslagterierne afholdt den 24. Oktober i Odense, og her billigede man en
stemmigt den Stilling, som Andels-Repræsentanterne havde indtaget i Forhand
lingerne, og »finder yderligere Forhandling med Heyman overflødig«.
Alle Broer syntes paa dette Tidspunkt at være brudt af, men ikke desto mindre
maa der alligevel i forskellige Kredse fremdeles have været Stemning for et nyt
Forsøg, thi endnu inden Udgangen af 1890 udsendte Philip VF. Heyman et Forslag,
formuleret og opstillet i alle Enkeltheder som Love for Aktieselskabet »De danske
Svineslagterier«. I alt væsentligt indeholdt det, hvad Underudvalget i August 1890
ikke havde kunnet enes om.
Dette Forslag drøftedes i de følgende Maaneder bl. a. paa Andelsslagterierne,
hvoraf flere nu gav Udtryk for en mere forhandlingsvenlig Stemning, saaledes at
det trak op til nye Forhandlinger. Man tager næppe fejl i den Antagelse, at
C. F. Tietgen nzx meget interesseret heri, og at det væsentlig skyldes ham, at der
paany blev holdt et Møde i Børsudvalget i Begyndelsen af April 1891. Atter her
nedsattes et snævrere Udvalg, bestaaende af Proprietær Andersen, Rosendal,
Grosserer Ankerstjerne, Randers, P. Bojsen, Jens Busk og Godsejer Tut ein, som
skulde søge udarbejdet et nyt Forslag til Sammenslutning.
Det samlede Børsudvalg holdt paany Møde i København den 10. Maj. Der blev
indledet med en fin Middag paa »Hotel d’Angleterre«, med C. F. Tietgen som
Vært. Han var fra Slagteriernes Side udpeget som Formand for den eventuelle
Sammenslutning og gik paa Mødet stærkt ind for Samarbejdet, hvor Landmæn
dene skulde samle sig om Produktionen, og Købmændene om Salget. Besynderligt
nok var han ved denne Lejlighed lidt mindre afbalanceret end sædvanlig, lidt
irriteret over al den megen Forhandling, uden at der var naaet et Resultat. Han
udtalte bl. a., at han nu havde ofret meget paa Slagterisagen og hermed smed
»saa og saa mange Millioner i Gabet paa Bønderne«. Særlig betænksom var denne
Vending jo ikke, og den vakte lidt Uvilje blandt Andelsslagteriernes Folk.
I Jubilæumsskriftet fra Kolding Andelsslagteri fortælles saaledes, at Hans
Buch, Seest, tog til Orde imod, at Tietgen paa Forhaand var udpeget til Formand
for Sammenslutningen, og fremhævede iøvrigt, at Salget af Svin i mange Tilfælde
var varetaget paa en alt anden end tilfredsstillende Maade af Købmændene.
Tietgen blev aabenbart vred over Hans Buchs Udtalelser og lod sig endogsaa for
lede til at ironisere over hans jydske Dialekt. Dette gjorde jo ikke Stemningen
bedre. Iøvrigt gav Sammenstødet mellem de to Mænd Anledning til et lille Efter
spil, som viser Tietgens Lune og Smidighed. Hans Buch havde glemt sine Briller,
som Tietgen sendte ham et Par Dage efter Mødet med følgende Brev:
»Høistærede Herr Buch.
Da det jo næppe er med Forsæt, at De har efterladt de hermed følgende Briller, for at
jeg derigjennem skulde faae akkurat det samme Syn, som De, — sender jeg Dem samme
hermed.
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Men om vi nu end maa see paa Adskilligt med forskjellige Øine, saa tror jeg dog, at det
Maal, vi har for Øie, er det samme, og at det skal lykkes os i Forening at bringe noget i
Stand til Gavn for Land og Folk.
Mig har det korte Samarbeide med Dem været en Glæde, og jeg haaber, at det skal
vedblive at være saa.
Med Hilsen, Deres ærbødige
C. F. Tietgen.«

Resultatet af Mødet den 10. Maj og Drøftelsen Dagen efter blev nu imidlertid,
trods de tilstedeværende Uoverensstemmelser, et Forslag til Sammenslutning,
bl. a. gaaende ud paa følgende: det paatænkte Selskabs Kapital skulde deles i
Prioritets-Aktier, svarende til Slagteriernes Takseringssum, antagelig omkring 4
Mill. Kr., og Andels-Aktier til et Beløb af 4 Mill. Kr. De førstnævnte skulde fordeles
med Halvdelen til Privatslagterierne og Halvdelen til Andelsslagterierne, medens
Andels-Aktierne skulde fordeles paa Grundlag af de enkelte Slagteriers Slagtnings
tal. Andelsslagterierne maatte ikke sælge deres Aktier, medens dette ikke gjaldt
for Privatslagterierne. Nettofortjenesten i Selskabet skulde først udbetales med
4 pCt. til Prioritets-Aktierne, derefter skulde af Restbeløbet 25 pCt. henlægges til
Reservefond, og 75 pCt. udbetales til Andels-Aktierne. Selskabets Ledelse skulde
bestaa af et Repræsentantskab paa 34 Medlemmer, hvoraf Andels- og Privatslag
terierne hver skulde vælge Halvdelen, samt en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, 2
valgte af hver af de to Grupper, og eet valgt af det samlede Repræsentantskab.
Dette Forslag vakte en Del Røre, men ret snart navnlig Modstand. Forskellige
Andelsslagterier, saaledes Nørresundby, Kolding og Odder vedtog at gaa imod det,
medens f. Eks. Horsens sluttede sig til. Men navnlig kom Modstanden fra de
»ubundne« Svineproducenter, d.v.s. Landmænd, der stod udenfor Andelsslagte
rierne og altsaa var Sælgere til disse eller navnlig til Privatslagterier. Det er i denne
Forbindelse værd at erindre, at det endnu paa dette Tidspunkt jo gjaldt det store
Tal af Landmænd. Disse »ubundne« Producenter betragtede Sammenslutningen
som noget i Retning af en Ringdannelse, fordi den delte Magten mellem Slagte
rierne, om end altsaa med Halvdelen til Andelsslagterierne.
Ved et Møde, som det nævnte Femmands-Udvalg afholdt i Aarhus i Slutningen
af Maj Maaned (1891), blev der i nogen Maade taget Hensyn til denne Stilling fra
de udenforstaaende Landmænd, idet der foretoges en Udvidelse af Udvalget ved
Optagelse af Repræsentanter for disse. Men alligevel blev der den 6. Juni ved et
Møde i Hjørring stiftet en særskilt Forening af »frie Svineleverandører«, hvor der
fremkom stærke Udtalelser imod, at man skulde lade sig »svinebinde«, og iøvrigt
opfordrede Mødet til Dannelse af lignende Foreninger Landet over, særlig under
Medvirkning fra Landboforeningerne.
Saaledes laa nu Grundlaget, da der for anden Gang afholdtes et stort Børs
møde om Sagen den 25. Juni 1891. Ogsaa dette blev ledet af Geheimeetatsraad
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Tietgen, der lagde al sin Indflydelse og Veltalenhed for Dagen for at faa et Resul
tat. Meget betegnende for hans Opfattelse af, hvorfra Modstanden kunde forventes,
understregede han, at den foreslaaede Plan »slog ingen Streg over Andelsbevæ
gelsen. Andelsslagterierne ville jo vedblive at bestaa og ville hvert Aar have tak
nemmelige Generalforsamlinger at aflevere et Udbytte til«. Selve det paa Mødet
foreliggende Forslag var i alt væsentligt det foran omtalte, kun med den Ændring,
at de »ubundne« Svineleverandører skulde være Parthavere i den sidste Del af
Overskuds-Udbetalingen. Men ogsaa her maatte Tietgen og Heyman nøjes med
at faa nedsat et Udvalg, hvori som Repræsentanter for Andelsslagterierne valgtes
P. Bojsen og Poul Sams (Holbæk), og for Privatslagterierne Philip W. Heyman og
J. D. Koopmann, samt tre Repræsentanter for Landboforeningerne. Nogen egent
lig Forventning om, at Udvalget skulde naa til Enighed om et Forslag, var der dog
næppe. Bl. a. gjorde det et ret pinligt Indtryk, da det oplystes, at Privatslagterierne
i Aarene siden 1888 var gaaet meget stærkt tilbage i Slagtningsantal (fra ca. 450.000
til ca. 250.000), medens Andelsslagterierne samtidig havde forøget deres Slagt
ninger fra ca. 25.000 til ca. 270.000.
Behandlingen af Sagen paa de enkelte Andelsslagterier resulterede som efter
en Snor i Forkastelse, og dermed var endnu en Gang Sammenslutningstanken op
givet. Der fremkom ganske vist fra »Foreningen af frie Svineproducenter«, der
var organiseret som Landsforening ved et Møde i Aarhus i Slutningen af September
1891, en Henvendelse til Slagterierne angaaende et nyt Forslag, uden at dette dog
vakte nogensomhelst Interesse.
Medens dermed foreløbig Bestræbelserne for en Sammenslutning syntes at
være opgivet indenfor Slagteriernes egen Kreds — for Andelsslagteriernes Ved
kommende ganske naturligt, fordi et Samarbejde om forskellige Opgaver var
realiseret gennem Fælleskontoret i Horsens, og for Privatslagteriernes Vedkom
mende bl. a. sikkert fordi Philip VV. Heyman afgik ved Døden i Slutningen af
1893 — bevarede Planen ogsaa i de følgende Aar en vis Interesse og Aktualitet
indenfor de »ubundne« Leverandørers Kreds, navnlig efterhaanden med Til
knytning til Agrarforening en. Indenfor denne havde dog ogsaa Spørgsmaal af
rent praktisk Art i Forbindelse med Svineproduktionen lagt Beslag paa Opmærk
somheden.
Saaledes var der indenfor den jydske Afdeling nedsat et Udvalg til at over
veje, hvad der kunde gøres for at bedre Svinepriserne, og i dette Udvalg var An
delsslagterierne specielt repræsenterede ved P. Bojsen, Proprietær Poulsen, Nørbjerg, J. Sørensen, Saksager, og fhv. Folketingsmand P. Skaarup. I Begyndelsen af
Maj 1896 indgik man til Landhusholdningsselskabet med Anmodning om, at der
maatte blive gjort et Arbejde i den nævnte Retning. Der nedsattes paa Mødet et
Fællesudvalg, i hvilket Kammerherre S. Barner, Eskildstrup, og Godsejer M. Ahlmann, Langholt, repræsenterede Landmændene, og Grosserer Aage Heyman (en
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Søn af Philip W. H.) og Direktør F. Godbey, Aalborg, Privatslagterierne. Dettes
første Handling blev at indbyde til et Møde i Landhusholdningsselskabet, som af
holdtes den 15. Juni, og hvori deltog en omfattende Repræsentation for de inter
esserede Parter, saaledes Formænd og Direktører for 19 Andelsslagterier, desuden
Privatslagterierne, de provinsielle Landboforeninger, Agrarforeningen og Land
husholdningsselskabet.
Som Mødets Dagsorden var opført forskellige Punkter, saaledes vedrørende
Fordelingen af Svineleverancerne til Slagterierne, Fællesindkøb af Slagterimate
rialer, Kontrol paa Slagterierne og Samarbejde med Hensyn til Salgsforholdene
paa det engelske Marked.
Ved Mødet, der blev ledet af Højesteretssagfører F. Salomon, forebragte P. Boj
sen først Spørgsmaalet om nogle uheldige Forhold ved Esbjerg Havn, hvorom der
samme Dag skulde forhandles med Ministeriet. Hertil blev nedsat et Udvalg med
en Repræsentant fra Andelsslagterierne, Privatslagterierne, Agrarforeningen, Land
boforeningerne og Landhusholdningsselskabet. Under den paafølgende Drøftelse af
den egentlige Dagsorden havnede man ret snart i en Diskussion om en Sammen
slutning af alle Slagterier, idet man fra flere Sider betonede, at en saadan maatte
være Grundlaget for det opstillede Programs Gennemførelse. Bojsen mente, at det
kun kunde ske ved, at alle Slagterierne blev Andelsforetagender, men han var
iøvrigt ret skeptisk overfor de fleste Punkter. Af andre Talere fremhævede P. Bjerre,
Højstrup, Betydningen af en fælles Notering og ensartet Afregning efter slagtet
Vægt. Grosserer Aage Heyman anbefalede en Sammenslutning, hvortil Direktør
A. Hansen, Horsens, bemærkede, at en saadan kun havde Udsigt til Gennem
førelse, hvis Andelsslagterierne blev det egentlige Grundlag. Der syntes virkelig at
være en Mulighed for et Resultat i denne Retning, men da indtraf Mødets Sensa
tion, idet der oplæstes et Brev til Direktør Godbey fra hans Chef i London, For
manden for I. D. Koopmanns Slagterier, E. M. Denny, hvori han bestemt gik imod
en Sammenslutning, da den, »naar den individuelle Aktivitet gik ud af Spillet«,
vilde medføre, »at Tilkendelsen ganske naturligt vilde gaa over i et lavere Kvali
tets-Trin«. Brevet gav bl. a. Anledning til en skarp Omtale af den Ringdannelse,
som bestod paa det engelske Marked mellem Agenter, Grossister og Detailhand
lere, og gav Udtryk for nogen Forbavselse over, at Direktør Godbey overhovedet
var Medindbyder til dette Møde, hvis Formaal var bl. a. et Samarbejde imod
Ringen.
Heller ikke dette Møde naaede imidlertid videre end at nedsætte et Udvalg
til at udarbejde Forslag til et Samarbejde, men — tilsyneladende med Tilslutning
fra Mødets Flertal — nærmest saaledes, at Sammenslutningen skulde bygge paa
Andelsprincippet. Til Udvalget valgtes Kammerherre Castenschiold (Landhushold
ningsselskabet), Kammerherre S. Barner (Agrarforeningen), Godsejer A hlmann,
Gaardejer Hans Jensen, Vemmelev, og Direktør A. Hansen, Horsens (Andelsslagte90
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rierne) samt Grosserer A. Heyman og Direktør Nørregaard, Holstebro (Privat
slagterierne). Der fremkom imidlertid under Udvalgets Behandling af Sammen
slutningstanken saadanne Krav fra Privatslagterierne, at Andelsslagterierne paa
ingen Maade kunde akceptere dem, og Udvalget blev derefter opløst.
Men Sammenslutningstanken — ogsaa i Selskabsform — holdt sig dog indenfor
visse Kredse, særlig repræsenteret ved Agrarforeningen og dennes Formand, Kam
merherre Barner, og med Højesteretssagfører Salomon som juridisk Raadgiver. Og
endnu en Gang, nemlig i Efteraaret 1897 bragtes Sagen paa Bane, om end kun til en
yderst formel og ganske særegen Behandling fra Slagteriernes Kreds. Da denne
Episode imidlertid stod i den næreste Forbindelse med Organisationsforholdene
indenfor Andelsslagteriernes egen Kreds, skal vi først se paa disses Udvikling.

Stiftelsen af »De samvirkende danske Andels-Svineslagterier«
Efter Stiftelsen i 1890 af Andelsslagteriernes Fælleskontor og dettes Virksomhed
i de følgende Aar var Stillingen i 1896—97, da Forsøgene paa en almindelig Sam
menslutning som foran omtalt var strandede, den, at der indenfor Andelsslagte
riernes Kreds herskede en vis Stemning for at tilvejebringe en mere haandfast
Form for det andelsmæssige Samarbejde. Paa den anden Side synes der ogsaa fra
visse Kredse indenfor Andelsslagterierne at have været en Tilbøjelighed til at
tiltræde Dannelsen af et egentlig Selskab, omfattende i første Række Andels
slagterierne, men dog næppe uden en Sidetanke om, at ogsaa Privatslagterierne
paa et eller andet Grundlag kunde sluttes til.
Det var da nærmest som Reaktion imod en saadan Udvikling, at der særlig
fra de nordjydske Andelsslagterier (Randers, Nørresundby og Hjørring) fremkom
Planer om en Ændring af Fælleskontoret til en fastere Organisation, med bestemte
Vedtægter, Afholdelse af Møder, Valg af en særlig Bestyrelse o.s.v. Paa et Møde
af jydske Andelsslagterier i Aarhus den 12. Juni 1897, hvor iøvrigt forskellige
løbende Sager drøftedes, blev der særlig med P. Bjerre, Højstrup, som Talsmand
stillet Forslag om en saadan landsomfattende, fastere Organisation af Andels
slagterierne. Der vedtoges da her et foreløbigt Udkast til Vedtægter for »De sam
virkende danske Andels-Svineslagterier«, og dette udsendtes til samtlige Andels
slagterier sammen med Indbydelse til en Generalforsamling, som skulde holdes
i Aarhus den 8. Juli.
Paa dette Grundlag samledes nu den nævnte Dag ialt 63 Repræsentanter (dels
Formænd eller Bestyrelsesmedlemmer og dels Direktører) for 22 Andelsslagterier
paa »Den folkelige Forsamlingsbygning« i Aarhus. Fælleskontorets Formand,
P. Bojsen, gjorde Rede for den hidtidige Organisation af Andelsslagterierne, i hvil
ken efterhaanden kun ca. Halvdelen var med. P. Bjerre, Højstrup, fremkom der
efter med Udtalelser af lignende Art som paa det tidligere Møde og anbefalede,
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at man fik en Organisation, der med Myndighed kunde optræde overfor Regering
og Rigsdag, kunde danne Grundlaget for Ansættelse af en virkelig Notering for
Flæsk, tage sig af Arbejdsforholdene paa Slagterierne og i det hele taget som en
mere fuldgyldig Repræsentation for disse røgte fælles Opgaver. P. Bojsen nærede
nogen Ængstelse for, at dén foreslaaede Ændring skulde medføre en Begrænsning
af det enkelte Slagteris Bevægelsesfrihed, men selve Tanken om.et Samarbejde
kunde han yde sin Tilslutning.
Mødet beskæftigede sig nu i øvrigt med forskellige rent praktiske Anliggender,
saaledes Noteringssagen, Fodringsforsøg, Klassificering af Flæsk m. m. Man faar
det Indtryk, at Spørgsmaalet om en Ændring i Organisationen vist egentlig
var afgjort paa Forhaand, eller i hvert Fald, at man var klar over, at Paavirkning i den ene eller anden Retning ikke skulde foregaa paa selve Mødet! Det
kan da ogsaa siges, at Mødets Fremdragelse af en Række vigtige Fælles-Anlig
gender i sig selv var en Bekræftelse af, hvor ønskelig en fast og permanent
Organisation var.
Om end der fra enkelte Sider lød Røster om, at man maatte have Lejlighed til
nærmere at overveje det foreliggende Grundlag, saaledes som det forelaa i Forslaget
til Vedtægter, var der dog aabenbart Flertal for at handle med det samme. Fortalere
for dette Standpunkt var, foruden P. Bjerre og senere paa Mødet ogsaa P. Bojsen,
ikke mindst Bornholmeren M. P. Biem, der foreslog at vedtage Lovene nu paa
Mødet og saa vælge et foreløbigt Forretningsudvalg til at fungere indtil en senere
Beslutning om Samarbejdets Opgaver, Valg af Bestyrelse o. s. v. Og med Undtagelse
af, at et ret stort Mindretal i Modsætning hertil ønskede, at ogsaa Bestyrelsesvalget
skulde foretages med det samme, blev der med overvejende Stemmeflerhed taget
Beslutning i den af Blem anbefalede Retning. Der blev saaledes vedtaget Love i
den Skikkelse, som meddeles omstaaende, og det besluttedes at afholde en ny Gene
ralforsamling i Odense i Løbet af et Par Maaneder. Til Medlemmer af det fore
løbige Forretningsudvalg valgtes P. Bjerre, Poul Sams, J. Sørensen, Saksager, og
H. Frederiksen, Slimminge.
Egentlig kan saaledes Mødet i Aarhus den 8. Juli 1897 betegnes som den stif
tende Generalforsamling for »De samvirkende danske Andels-Svineslagterier«, men
i den almindelige Bevidsthed kom dette dog først til at gælde den paafølgende
Generalforsamling, der afholdtes i Odense den 21. Oktober.
Ved dette var 24 Andelsslagterier repræsenterede ved 58 Deltagere, i de fleste
Tilfælde Formand og et eller to Bestyrelsesmedlemmer samt Direktøren. Ogsaa
her beskæftigede man sig med en Række praktiske Spørgsmaal, som i de følgende
Aar fandt deres videre Behandling indenfor Samvirksomheden. Udenfor Dags
ordenen drøftedes tillige et særligt Blad for Andelsslagterierne, som Lærer A. Chri
stensen, Sdr. Tranders, et Par Maaneder i Forvejen under Navn af »AndelsslagteriTidende« havde begyndt at udgive, og man gav Tilslutning til, at det blev udvidet
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til at omfatte saa mange Slagterier
som muligt.
Med Henblik paa Mødets Karak
ter som stiftende Generalforsamling
indskrænkede dette sig faktisk til, at
der, idet man altsaa henholdt sig til
den i Aarhus stedfundne Vedtagelse
af Lovene, blev foretaget Valg af Be
styrelse samt tillige Revisorer for Samvirksomheden. Til Bestyrelse valgtes:
J. Sørensen, Saksager, M. P. Biem,
Engegaard, O.Laivaetz, Refsnæsgaard,
E. Garde, Høbber, og P. Bjerre, Høj
strup, samt til Revisorer N. Poulsen,
Nørbjerg, og Poul Sams, Svendsbjerg.
Endvidere supplerede Bestyrelsen sig,
i Henhold til Vedtægternes § 2, med
Direktørerne M. Nielsen, Hjørring, og
L. Kristoffersen, Slagelse.

P. Bjerre, Højstrup.

Vedtægter for »De samvirkende danske Andels-Svineslagterier«.
§ L
Slagterierne vælger et Repræsentantskab, bestaaende af 3 Repræsentanter for hvert
Slagteri, og disse danner Generalforsamlingen.

§ 2.
Til at lede Foreningens Anliggender vælges en Bestyrelse, bestaaende af 5 Repræsen
tanter, valgt blandt Slagteriernes Bestyrelsesmedlemmer, som supplerer sig med 2 Direk
tører. Bestyrelsen vælges for 2 Aar ad Gangen (Direktørernes Valg gælder dog kun for 1
Aar) saaledes, at der afgaar 2 Medlemmer det ene og 3 det andet Aar (første Gang efter
1 Aars Forløb afgaar ved Lodtrækning 2 Medlemmer).
Bestyrelsen vælger selv sin Formand og bestemmer Foreningens Hjemsted.
§ 3.
Til at varetage de enkelte Landsdeles Interesser (eventuel Fastsættelse af Notering)
kan Generalforsamlingen nedsætte Udvalg, som hver Landsdel vælger for sig.
§ 4.
Generalforsamlingen, der er Foreningens højeste Myndighed, afholdes hvert Aar i sidste
Halvdel af Marts Maaned, hvor Regnskabet, der sluttes i Januar, fremlægges til Godken
delse, og hvor der vil være at foretage Valg af Bestyrelse samt tage Bestemmelse om, hvor
næste Generalforsamling skal afholdes.
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§ 5.
Vigtige Sager, som ønskes forebragte til Drøftelse paa Generalforsamlingen, maa til
stilles Formanden inden 1. Marts.

§ 6.
Slagteriernes Direktører har Adgang til Generalforsamlingen, men er kun stemmebe
rettigede, saafremt de er valgte til Repræsentanter.
§ 7.
Extraordinær Generalforsamling kan afholdes saa ofte, Bestyrelsen finder det nødven
digt, eller naar mindst 3 Slagteriers Repræsentanter ønsker det.
§ 8.
Foreningens Udgifter fordeles paa Slagterierne i Forhold til det Antal Svin, de har
slagtet, og Beløbet opkræves én Gang aarligt.
§ 9.
Indmeldelse kan ske til Bestyrelsens Formand; Udmeldelse kan kun ske skriftligt med
1/2 Aars Varsel.
§ 10.
Formanden sammenkalder til Bestyrelsesmøde saa ofte, han finder det nødvendigt;
endvidere afholdes Møde, naar 3 Bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 11.
Forandring i disse Love kan vedtages med 2/3 af de afgivne Stemmer.

Hermed var den endelige Stiftelse af Samvirksomheden i sin nye Skikkelse
fuldbyrdet. Men tillige maa i Forbindelse med Mødet i Odense omtales, hvor
ledes der ved denne Lejlighed ogsaa blev taget Stilling, omend under en højst
ejendommelig Form, til de paa dette Tidspunkt endnu eksisterende Spirer til en
Sammenslutning, under egentlig Selskabsform, af alle Andelsslagterier og muligvis
Privatslagterierne.
Som omtalt tidligere, var særlig indenfor Agrarforeningen og med dennes For
mand, Kammerherre S. Barner, som Talsmand fremdeles Sammenslutningstanken
i Live, og man maa regne med, at den i Forhandlingerne om den ændrede Organi
sation af Andelsslagterierne spillede en vis Rolle ved Siden af det Forslag, som nu
var gennemført i Odense. Saaledes havde Godsejer Ahlmann paa Mødet i Aarhus
i Juli Maaned fremdraget et Forslag i Retning af, at Slagterierne skulde udgøre
een stor Forretning under et fælles Hovedfirma, og at der skulde sluttes en femaarig
Overenskomst om Afsætningen, samt at de deltagende Slagterier med Grund. An
læg o.s.v. skulde staa til Raadighed for Gennemførelse af Selskabets Dispositioner,
Nu skulde altsaa et Forslag i denne Retning ogsaa til Behandling i Odense, og
paa Mødets sidste Dag, den 22. Oktober, forelagdes Forslaget af Kammerherre
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Barners juridiske Vaabendrager, Højesteretssagfører F. Salomon. Men det blev —
saa vidt det skønnes,'uden at nogen af Andelsslagteriernes Mænd aabnede Munden
til Drøftelse deraf — pure forkastet, idet man jo netop havde besluttet den anden
Plan for Organisationen. Dog blev det besluttet, at der indenfor en snævrere Kreds
endnu en Gang skulde arbejdes med et Forslag til et Slagteriselskab. Forslaget
skulde saa senere udsendes til Slagterierne. Det synes da ogsaa af de foreliggende
Meddelelser at fremgaa, at et saadant Forslag blev udarbejdet og forelagt Slagte
rierne i Februar 1898, men hermed maa, endelig og uigenkaldeligt, Sammenslut
ningsplanen siges — næsten som Katten med de syv Liv — at have opgivet Aanden !

Fælles Røgt af vigtige Opgaver
For Udviklingen som Helhed kom fra en Begyndelse »De samvirkende danske
Andels-Svineslagterier« til at spille en fremtrædende Rolle i Løsningen af en Række
Opgaver. Fællesskab i Fremskridt har altid været karakteristisk for Landbrugets
Udøvelse og de Foretagender, som knyttes hertil. Hvor ofte andre Erhverv har
maattet slæbe paa Dødvægten af en Konkurrence mellem de enkelte Virksomheder,
har man indenfor Landbruget været Vidne til, at de stærkeste Fremskridtperioder
tillige har givet sig Udslag i et omfattende Samarbejde, til Løsning ikke alene af
de Opgaver, som i strengeste Forstand var fælles og maatte løses i Fællesskab, men
ogsaa af dem, der var fælles paa den Maade, at de stod paa Programmet for
hver enkelt Bedrift og var de samme for hver enkelt.
Karakteristisk for S amvirksomhedens Plads og Betydning har det tillige været,
at Antallet af Enheder, der samarbejdede, har været ret begrænset, sammenlignet
f. Eks. med Antallet af Mejerier eller den lokale Forgrening indenfor andre af
Andelsbevægelsens Foretagender. En Samling af Slagterierne i et enkelt Organ var
derfor mere overkommelig, og Vejen mellem den lokale Enhed ogSamvirksomheden
var ligesom lettere at befare. Denne fik, saaledes som det i nogen Grad gjorde sig
gældende i den første Begyndelse, men i øget Grad viste sig op gennem Aarene, et
noget stærkere Præg af Centralisation, og i nogen Maade ogsaa af Forretning, end
Tilfældet har været indenfor de fleste andre af Landbrugets Fællesforetagender.
Af det Samarbejde mellem Slagterierne, som iværksattes gennem Fælleskon
toret af 1890, er foran fremdraget forskellige Sider, saaledes Udarbejdelsen af
statistiske Oversigter over opnaaede Priser, driftsmæssige Forhold m. m. En særlig
Aktualitet fik disse Pris-Indberetninger under det stærke Røre, allerede snart efter
Fælleskontorets Oprettelse, i Anledning af fremkomne Paastande om, af der paa
Andelsslagterierne blev modtaget Returkommission. Paa et Fællesmøde i Oktober
1890 vedtoges en Udtalelse om det forkastelige i den stedfundne Modtagelse af
Returkommission i et bestemt Tilfælde, og det besluttedes at søge gennemført en
kontormæssig Kontrol med de Priser, Slagterierne opnaaede. Der skulde af hvert
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enkelt Slagteri ske Indberet
ning om de stedfundne Afreg
ninger fra England for hver
Uge, og disse skulde saa sam
menlignes med Agenternes Pri
ser, ligesom der i det hele taget
skulde holdes nøje Opsyn med
Agenternes Forhold. Pudsigt
nok — og som det synes en
lille Smule efter den gamle
Regel: at knibe det ene Øje
til — var Fælleskontoret som
saadant berettiget til at mod
tage Returkommission, som
saa blev godskrevet de paa
gældende Slagterier.
Aabenbart krævede det en
vis Anstrængelse saaledes fra
Uge til Uge at holde et nogen
lunde tilfredsstillende Mate
riale vedlige, men Arbejdet
blev dog fortsat ogsaa efter
1897, og det maa da ogsaa siges, at det indsamlede Talmateriale var velegnet som
Vejledning baade i selve Afsætningsforholdene og rent driftsmæssige Spørgsmaal.
Navnlig dannede det Grundlaget for Ansættelse af en Notering, eller rettere et Af
regningstal, der som tidligere omtalt offentliggjordes fra Oktober 1890. Forskellige
Forhold medførte, at denne faste Form for Notering i Efteraaret 1894 ændredes
til »Jydske Andelsslagteriers Fælles-Notering«, og i Juli 1897 paabegyndtes en
tilsvarende for de sjællandske Andelsslagterier. Disse Noteringer bestod indtil
Udgangen af 1900, da »De jydske og fynske Andelsslagteriers Fælles-Notering«
tog sin Begyndelse.
Et andet vigtigt Spørgsmaal, der tidligt tildrog sig Opmærksomhed, var Forhol
dene ved Tilførselen af Flæsk til København, som lod meget tilbage at ønske. Fra
gammel Tid foregik Handelen paa Flæskemarkedet (Gammel Torv), men iøvrigt
begyndte Omsætningen paa Gæstgivergaardene, hvor Landmændene holdt ind
og forhandlede med Kommissionærerne, der da ogsaa i Almindelighed kaldtes
»Gaardskarle«, selv om det maaske var længe siden, at de havde haft med et
saadant Arbejde at gøre. Det ligger i Sagens Natur, at det var yderst tilfældige
Priser, der opnaaedes paa denne Maade, og kun een Ting var ganske sikker, nem
lig at der skulde betales en Kommission, som Regel 85 Øre pr. Svin, hvilket i
96

FÆLLES RØGT AF VIGTIGE OPGAVER

Betragtning af, at der tilførtes København omkring 200.000 Svin aarlig, dog blev
til Penge.
Spørgsmaalet om en Forbedring af Forholdene var i og for sig af gammel Dato.
I 1888 havde saaledes de sjællandske Landboforeninger beklaget sig overfor
Magistraten baade over Kontrolbestemmelser og Omkostninger. Nu blev det
atter rejst omkring Midten af 90’erne, særlig af de sjællandske Slagterier og disses
forretningsmæssige Ledere. Saaledes slog Direktør Martin Dessau, Slagelse, i 1896
til Lyd for at erhverve et samlet Lokale til Salgshal og Kontrolstation (i Stedet
for mange forskelligt beliggende Stationer), hvortil Svinene kunde sendes, og Sal
get foregaa. I de følgende Aar skete der imidlertid ikke noget særligt, bortset fra at
Fælleskontorets Slagterier i Maj 1896 nedlagde en Protest mod et Forslag, som
Magistraten paa dette Tidspunkt fremkom med om Indførsel af Slagteriaffald.
Spørgsmaalet gav derimod Anledning til Drøftelse ret snart efter S amvirksomhe
dens Stiftelse, idet Direktørerne Jungersen (Roskilde) og L. Kristoffersen (Slagelse)
fremkom med Planer til en Torvehal og en bedre organiseret Salgsvirksomhed.
Fællesbestyrelsen sluttede sig ved en Behandling af Sagen i Oktober 1898 til en af
Direktør Jungersen forelagt Plan, og Bestræbelserne førte senere til Oprettelse af
»Andelsslagteriernes Flæskesalg«.
En anden Opgave, som ligeledes tidligt optog Fælleskontoret, var Tilvejebrin
gelse af en Konsulenthjælp for Slagterierne. I 1893 rejstes Sagen i Landhushold
ningsselskabet, forøvrigt af Th. R. Segelcke, og til nærmere Undersøgelse deraf
nedsattes i 1894 et Udvalg, hvis Opgave blev i Almindelighed at undersøge Midler
til Styrkelse af vor, paa dette Tidspunkt noget truede, Stilling paa det engelske
Marked. Som Repræsentanter for Andelsslagterierne tiltraadte Direktørerne
L. Kristoffersen, Slagelse, og M. Nielsen, Hjørring, og efter at Udvalget havde af
givet en Indstilling, afholdtes i Februar 1896 et større Møde med Slagterierne, hvor
disse erklærede sig villige til at deltage i Udgifterne ved at faa uddannet en Konsu
lent. Efter endnu en Udvalgsbehandling af Sagen blev saa fra November 1897
ansat en Slagterikonsulent, nemlig cand. polyt. C. J. Madsen, hvis Arbejde kom
til at henhøre under S amvirksomheden, dog saaledes at der efter et Aars Tids
Forløb opnaaedes et Statstilskud paa Halvdelen af hans Løn.
En væsentlig Side af Slagteriernes Interesser var rettet paa den bedst mulige
Ordning af Transportforholdene. Man drøftede Fragtspørgsmaal, hvorom der ret
tedes Henstillinger til Regeringen, og i Reglen saaledes, at Henstillingerne toges til
Følge. Det gjaldt Fremskaffelsen af særlige Kødvogne, hvortil der bevilligedes de
fornødne Beløb paa Finansloven fra Aar til Aar. Det gjaldt Forholdene i Esbjerg
Havn, hvor væsentlige Forbedringer gennemførtes. Allerede i 1896 møder vi Re
præsentanter for Slagterierne ved et stort almindeligt Transportmøde i Landhus
holdningsselskabet, hvis Foranledning var en Henvendelse til Regeringen fra
Mejeri- og Mejeristforeningerne, og i hvis Drøftelse deltog en fyldig Repræsenta97
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tion for disse samt for andre Erhverv (Handel, Skibsfart o.s.v.), tillige for Re
geringen, de udsendte Statskonsulenter m. fl. Mødet gav Anledning til Behandling
af adskillige Spørgsmaal og tilkendegav de Retningslinier i Transportens Udvik
ling, som i de følgende Aar søgtes gennemført.
I nær Forbindelse med Transportforholdene behandlede Samvirksomheden
Afsætningen af de forskellige Produkter. Oprettelsen af den særlige Organisation
for Slagterierne gav naturligt Anledning til, at Vejen til Svineproducenterne nu
mere og mere gik over denne, hvor man tidligere f. Eks. fra Regeringen havde
henvendt sig til Landboforeningerne eller Landhusholdningsselskabet. Dette
gjaldt Beretninger om Markedsforhold, eventuelle Skridt, som skulde foretages
til disses Forbedring eller Ordning i det hele taget. Saaledes knyttedes Forbin
delsen til de udsendte Statskonsulenter, der efterhaanden fandt deres egent
lige Forum til Sagernes Behandling i Fællesbestyrelsen eller Slagteriernes
Delegeretmøder.
Og paa den anden Side blev det herfra, at der skete Henvendelse til Regering
og Rigsdag om Foranstaltninger vedrørende saavel Svineavl som Produktions- og
Afsætningsforhold. Foran er omtalt Udviklingen inden for Svineavlen, der paa
de enkelte Slagterier og fra Samvirksomhedens Side var Genstand for stadig Be
handling, og i hvilken væsentlige Fremskridt naaedes i Kraft af forstaaende Støtte
fra Staten og den direkte Forbindelse gennem Slagterierne til de enkelte S vine
producenter. Nævnes bør ogsaa, at der endnu i Aarene før Aarhundredskiftet
opnaaedes en ret betydelig Bevilling til Fremme af Kødeksporten i Almindelighed.
Fælleskontoret fik Administrationen af en Del af denne Bevilling og foranledigede,
særlig paa Baggrund af Tysklands Lukning for Affaldsprodukter af Svin, at der
fra Odense og Nakskov Andelsslagterier blev udsendt en Mand, daværende Bog
holder P. Thomsen, Odense, til at undersøge Afsætningsmulighederne for Pølser og
Lever paa andre europæiske Markeder, saaledes Holland, Belgien, Frankrig,
Schweiz, Spanien, Portugal og Algier. Direkte Forbindelse med Lovgivningsmagten
knyttedes ogsaa ved Fremsættelsen i Vinteren 1898 af et Lovforslag i Rigsdagen
om Handel med udenlandsk Fedt og Flæsk, paa hvis Indhold og Behandling Sam
virksomheden havde direkte Indflydelse. Baggrunden for Sagens Betydning var
den ret omfattende Indførsel paa dette Tidspunkt af amerikansk Flæsk, der i
Detailhandelen fremtraadte saa vidt muligt i samme Udseende som dansk Flæsk
og til meget nær samme Pris, tiltrods for at det i Kvalitet var dette meget under
legent. Da det saaledes var Handelen, der direkte tjente paa de herskende Til
stande, satte den ogsaa fuld Damp op for at forhindre en Lov paa dette Omraade,
og der skete derfor intet i første Omgang.
Som et Led i Bestræbelserne for Afsætningens bedst mulige Varetagelse for
tjener det ogsaa at nævnes, at Samvirksomheden paa Slagteriernes Vegne i 1900
deltog i Verdensudstillingen i Paris. Det var en stor Begivenhed saaledes at »vise
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Flaget« sammen med andre Institutioner og
Lande, og det var noget helt nyt, som med Rette
vakte Opmærksomhed. Men den danske Slag
teriafdeling, der iøvrigt var forestaaet og udsty
ret af Odense Eksportslag l er i under Direktør
Junkers Ledelse, vandt Anerkendelse, ogsaa rent
bogstaveligt derved, at der tilkendtes den en
Guldmedaille, og gav et smukt Udtryk for, hvor
langt man var naaet frem med de forskellige
Produktioner.
Og en Række Opgaver af indre Art blev op
tagne og fandt deres første Tilrettelægning. Dette
gjaldt Ordningen af en fælles Søforsikring, hvorpaa allerede den stiftende Generalforsamling i
1897 rettede sin Opmærksomhed, særlig efter Til
skyndelse af P. Bojsen. Ved Generalforsamlingen Forsiden af en Reklamebrochure ved Ud
i 1898 var Sagen saaledes forberedt af Fællesbe
stillingen i Paris 1900.
styrelsen, at der kunde tages Beslutning om en
Ordning, der gik ud paa, at Samvirksomheden tegnede en Fællespolice for
Slagteriernes Varer, der afgik ad de forskellige Eksportruter til Vands og til
Lands. Forsikringen traadte i Kraft fra 1. Januar 1899 og sparede allerede
fra de første Aar Slagterierne for betydelige Beløb, som nu kom Samvirksom
heden og dem selv til Gode.
Ogsaa en særlig Ulykkesforsikring for Andelsslagteriernes Arbejdere var paa
Tale i 1897, og efter den lovmæssige Ordning paa dette Omraade i 1898 blev det
paa en Generalforsamling i December samme Aar besluttet at stifte et gensidigt
Selskab til Varetagelse af Ulykkesforsikringen, saaledes at den derefter blev ordnet
indenfor Slagteriernes egen Kreds. Der var iøvrigt samtidig med Ulykkesforsik
ringen Tale om Oprettelse af en egen Sygekasse for Arbejderne og deres Børn, men
Sagen vandt ikke fornøden Tilslutning og blev atter opgivet.
Endnu skal omtales en Sag, som fra Samvirksomhedens første Aar kom til at
spille en fremtrædende Rolle, nemlig Slagteriernes Arbejdsforhold, hvori vi har et
typisk Eksempel paa et Anliggende, som var fælles for Slagterierne, fordi de
hver især var stillede nogenlunde ens. Indledningen hertil foregik ved General
forsamlingen i Marts 1898, hvor det besluttedes at anbefale de enkelte Slagterier
i Tilfælde af Arbejdskonflikt at nedsætte en Voldgift paa 4 Medlemmer, 2 valgte
af Samvirksomheden og 2 valgte af Arbejderne, samt en Opmand, der i Tilfælde
af Uenighed om hans Valg skulde udpeges af den stedlige Politimester.
Det næste Skridt var, at det i December 1898 besluttedes at arbejde hen til, at
Voldgiftsbestemmelsen blev indført i Samvirksomhedens og Slagteriernes Ved7*
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tægter, og hertil føjedes
i Marts 1899 en Tilken
degivelse af, at man i
Almindelighed ønskede
en fastere fælles Ord
ning af Arbejdsforhol
dene, bl. a. i Retning af
det uhyre vigtige, at de
enkelte Slagterier skul
de indanke eventuelle
Stridsspørgsmaal om Ar
bejdsforhold for Fælles
Typisk Billede fra 90’erne af et Andelsslagteris Personale og Arbejdere.
(Svendborg).
bestyrelsen, der da op
tog Forhandling paa Slagteriets Vegne med Slagteriarbejdernes Fagforening eller
andre Repræsentanter for Arbejderne, i Tilfælde af at disse ikke var med i Fag
foreningen. Skulde saadanne Forhandlinger ikke føre til Resultat, anbefaledes
Voldgift i Henhold til de fastsatte Regler.
Endnu inden Udgangen af 1899 fulgte Optagelsen af den direkte Forbindelse
mellem Fællesbestyrelsen og Slagteriarbejder-Forbundet, og der forelaa fra dette
et Forslag til en almindelig Ordning af Løn- og Arbejdsforhold. Der udveksledes
mellem de to Parter en Række Skrivelser, der foruden at bære Præg af, at man var
klar over det afgørende i de nye Veje, man var slaaet ind paa, giver Udtryk for,
at Fællesbestyrelsen ansaa det foreliggende Forslag for langt videregaaende, end
man kunde gaa ind paa. Forhandlingerne fortsattes ind i Januar 1900 og gav
iøvrigt Anledning til den organisationsmæssige Nydannelse, at der af Fællesbe
styrelsen nedsattes et særligt Udvalg for Ordning af
Arbejdsforhold, hvortil valgtes J. Sørensen-Saksager,
og Direktørerne H. Junker, Odense, og Lund, Skan
derborg. Den stedfundne Forhandling med Slagteri
arbejderne førte sluttelig til et Fælles-Forslag, der
imidlertid blev forkastet paa en ekstraordinær Gene
ralforsamling. Fællesudvalget forhandlede nu videre,
og paa en Generalforsamling i Marts Maaned fore
lagdes paany et Forslag, der nu vedtoges enstem
migt, idet dog et Par Slagterier afgav »Stemmer
ikke«. Samtidig tilsagde Slagterierne hverandre gen
sidig Støtte i Tilfælde af, at der ikke skulde opnaas
noget endeligt Resultat med Slagteriarbejder-For
bundet, saaledes at en Strejke kunde blive Følgen.
Direktør F. Bojsen, Randers.
Noget saadant skete imidlertid ikke, thi sidst i Marts
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Maaned 1900 offentliggjor
des den første Overenskomst
mellem de to Parter vedrø
rende Løn- og Arbejdsvilkaar
paa Andelsslagterierne, med
Gyldighed indtil 1. Januar
1902. Hovedbestemmelserne
i Overenskomsten, der i sig
selv har historisk Interesse,
var følgende:
»Arbejdstiden er som hid
E. Garde, Høbber.
O. Lawaetz, Refsnæsgaard.
til 10 Timer. Alle de nuvæ
rende Lønninger indtil 19 Kr. ugentlig forhøjes for de voksne mandlige Arbejderes Ved
kommende med 2 Kr. om Ugen, dog saaledes at den laveste Løn bliver 17 Kr. Løn
ninger over 19 Kr. ugentlig forhøjes med 1 Kr. For Helligdage afkortes intet i Ugelønnen,
Overarbejde betales med 40 Øre, mellem Kl. 9 Aften og 6 Morgen samt paa Helligdages
Eftermiddag med 50 Øre i Timen. Tvistspørgsmaal om dette Regulativs Forstaaelse kan
indankes til Afgørelse for en Voldgiftsret, nedsat af De samvirkende danske Andelsslag
terier og Slagteriarbejder-Forbundets Hovedbestyrelse. Dette Regulativ er gældende til
1. Januar 1902, til hvilken Tid det kan opsiges fra en af Siderne med 3 Maaneders Varsel«.

Endelig skal det endnu omtales, at der allerede gennem de første Aar af S am
virksomhedens Tilværelse var foregaaet forskellige Forandringer i selve Kontorets
Forhold og Bestgrelsens Sammensætning. Som tidligere omtalt blev Fælleskontorets
Virksomhed fra 1890 udøvet fra Horsens i Forbindelse med Slagteriet, og dettes
Direktør var saaledes den første Sekretær. Nogle Aar senere knyttedes den unge
Frede' Bojsen til Sekretariatet og udførte det dermed forbundne Udregnings
arbejde ved Statistikken og Noteringen. I 1898 blev Fælleskontoret flyttet til Ran
ders, og F. Bojsen fortsatte som Sekretær, men overtog iøvrigt ret snart Stillingen
som Slagteriets Direktør.
Da imidlertid Arbejdet efter den egentlige Samvirksomheds Stiftelse efterhaan
den blev betydelig udvidet, stillede dette først og fremmest forøgede Krav til Sekre
tariatet, og da Tyngdepunktet med Hensyn til Behandling af Sager eller Hen
vendelser af forskellig Art mere og mere kom til at ligge i København, blev Sekre
tariatet den 1. April 1898 flyttet hertil og fik Domicil i Frederiksholms Kanal 24.
Samtidig antoges som fast Sekretær tidligere Grosserer J. Strandskov, der i de
følgende Par Aar forestod Kontorets Virksomhed, saavel med Hensyn til Udførelse
af Bestyrelsens Beslutninger som det løbende Arbejde med Statistik, Beretnin
ger o.s.v.
I Bestyrelsens Sammensætning foregik allerede ved Generalforsamlingen i

101

ANDELSSLAGTERIERNES TILBLIVELSE OG BARNEAAR (1887 — 1900)

Marts 1898 den Ændring, at P. Bjerre, da han ikke
længere var Medlem af Randers Andelsslagteris Besty
relse, heller ikke kunde genvælges som Medlem af
Fællesbestyrelsen. I Stedet for ham valgtes Forpagter
O. Halvorsen, Nørlund Ladegaard (Nr. Sundby), me
dens M. P. Blein valgtes som Formand for Fællesbe
styrelsen.
I Forbindelse med dette Formandsskifte besluttedes
det at vise de to Banebrydere inden for Samvirksom
heden P. Bojsen og P. Bjerre, en ydre Anerkendelse for
deres Indsats. Bojsen fik ved denne Lejlighed overrakt
et smukt Guldur »med Tak for Grundlæggelse af dan
Dir. L. Kristoffersen, Slagelse.
ske Andelsslagterier«, medens Bjerre fik Sølvservice.
En Ændring i Bestyrelsen foregik atter i Sommeren 1898, da Direktør L. Kri
stoffersen, Slagelse, overgik i anden Virksomhed og derfor nedlagde sit Mandat. I
hans Sted udpegede Fællesbestyrelsen Direktør Alex. Poulsen, Holbæk.
Ved Generalforsamlingen i Marts 1899 afgik som Bestyrelsesmedlemmer
Proprietær O. Laivaetz, Refsnesgaard, og Forpagter E. Garde, Høbber, da de ikke
længere var Medlemmer af deres respektive Slagteriers Bestyrelse. Som deres
Efterfølgere i Fællesbestyrelsen valgtes da Gaardejer Hans Jensen, Vemmelev,
og Proprietær O. Langkilde, Christianslund.
------Vi ser da saaledes, at Andelsslagterierne allerede i deres første Udvikling
indtil omkring Aarhundredskiftet havde naaet betydningsfulde Resultater, fagligt,
forretningsmæssigt og organisationsmæssigt. Grundlaget for en omfattende Virk
somhed var skabt, og gennem Prøvelser af forskellig Art havde man fundet, ikke
blot i det enkelte Slagteri, men ogsaa i Samarbejdet paa vigtige Omraader, Ret
ningslinier for Vejen fremad.
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edens de sidste Aartier af det svundne Aarhundrede paa mange Maader
havde været en Prøvelsens Tid for Landbruget, bragte Perioden efter Aarhundredskiftet en rolig og frodig Udvikling, hvor Arbejdet foldede sig ud under
gode Vilkaar, og hvor dygtigt Virke for Gennemførelse af foreliggende Opgaver
fandt sin Belønning i værdifulde Resultater.
Dette kendetegnes ved en Fortsættelse og Udbygning af de Linier, som var
anlagte ved Overgangen til den omfattende Fremstilling af forædlede Husdyr
produkter. Veje og Midler til Gennemførelse heraf var det stadige Maal, ikke
alene med Henblik paa Omfanget af Produktion og Afsætning, men ogsaa paa
den uafbrudte Hævdelse af Kvaliteten som det nødvendige Grundlag for Be
varelsen af fortsatte Muligheder.
Yderligere karakteristisk for denne Udvikling var det, at den i afgørende Grad
fandt sin praktiske Udformning gennem Landbrugets Andelsforeninger, i nær Til
knytning til Erhvervets Interesser i deres vidtgaaende Forgrening og Specialisering,
men dog samtidig under Opretholdelsen af en erhvervsmæssig og økonomisk
Enhed.
Og sidst men ikke mindst maa nævnes, hvorledes Udviklingen gennem disse
Aar havde sin nødvendige Forudsætning i de tilstedeværende Muligheder for Af
sætningen udadtil, et Forhold, som spillede en desto større Rolle, jo mere ud
præget Landbrugets Stilling blev som Eksporterhverv. Gennem en fri og naturlig
Forbindelse blev Landbruget og dets særlige Produktioner anlagt paa Opfyldelsen
af de Krav, som stilledes fra vore Hovedmarkeder, først og fremmest England,
ikke som Følge af en forudfattet Plan og ingenlunde uden Vagtsomhed overfor
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Ejendomspriser og Høstudbytte:

eventuelt bedre Betingelser i anden
Land
Retning, men ganske simpelt som
brugshuse Gaarde
Følge af foreliggende Fortrin ved de
Kr.
Kr.
Fremgangsmaader, som nu blev de
1900—04. ........................
11.493
6.710
raadende.
1905—09 . ........................
14.395
8.001
En Betragtning af nogle Enkelt
1910—14 . .......................
17.444
9.813
heder vil bekræfte den saaledes givne
Rod
Ho og
Karakteristik af Landbrugets almin
Korn frugter
I
alt
Halfn
delige Vilkaar og Virksomhed i Aarene
Mill, kg Mill, kg Mill, kg Mill, kg
1900—1914.
1895—99 . . 1.982
4.182 4.399 10.562
1910—14 . . 2.248 14.085 5.016 21.349
Det er først værd at lægge Mærke
til, hvorledes Ejendomspriserne gen
nem Perioden udviste en stadig og ret stærk Stigning. Hosstaaende Oversigt viser
Prisen pr. Td. Hartkorn for henholdsvis Landbrugshuse og Gaarde i tre paa
hinanden følgende Perioder indenfor det omhandlede Tidsrum.
Uden at der foregik nogen Udvidelse af det dyrkede Areal, bragte dog en yder
ligere Intensitet i Dyrkningen væsentlig Stigning i Udbyttet. Ovenstaaende Oversigt,
der for de enkelte Afgrøder angiver det aarlige Gennemsnit i Femaaret før Pe
rioden og ved dennes Slutning, udviser saaledes mere end Fordobling af det sam
lede Høstudbytte, om end i afgørende Grad paa Grund af den øgede Produktion
af Rodfrugter.
Ligesom netop denne Afgrødes stærke Forøgelse er Udtryk for noget typisk
i Produktionens almindelige Udviklingslinie, tilkendegives denne ved den øgede
Husdyr-Bestand, hvis Hovedtal var som angivet nedenfor.
Bemærkelsesværdig er Udvidelsen af Hornkvæg-Holdet, deraf ikke mindst
Malkekøer, og navnlig den mere end fordoblede Svinebestand, for hvilken Tal
lene iøvrigt vil blive omtalt paa et senere Sted.
Og endelig giver Retningen og Omfanget af Udenrigsomsætningen et tydeligt
Billede af, hvorledes Linien fra det
Deraf
Horn Malke
forrige Aarhundredes Slutning førtes
 Svin
Heste
kvæg
køer
videre, saavel med Hensyn til Ud
1000
1000
1000
1000
førsel som den derved nødvendigStk.
Stk.
Stk.
Stk.
gjorte Indførsel af Raavarer til Hus 1898
1.067
449
1.168
1.745
dyrbruget.
1914
2.497
567
2.463
1.310
I Almindelighed gælder det, naar
man skal vurdere saavel denne Ud
Merindførsel
Merudforsel
af Korn og
førsel, der jo i nogen Maade var Ud
Smør Flæsk
Æg
Foderstoffer
tryk for en vidtgaaende Industriali
Mill, kg
Mill, kg Mill kg. Mill. Snese
sering af Landbruget, som dettes al 1896—1900 57
7
785
65
mindelige Vilkaar, at der foregik en 1911—1915 93
21
1.431
130
104

SVINEHOLDET OG AVLSARBEJDETS ORGANISERING

almindelig Prisstigning i denne Periode, til dels med Karakteren af en Ændring
i Prisniveauet der dog som Helhed var ret gunstig og virkede fremmende for
den anlagte Produktionslinie. Der kan regnes med en Prisstigning paa 20—25
pCt., som gjorde sig gældende med nogenlunde samme Styrke for Eksport
varerne og for de indførte Raavarer. Imidlertid bragte selve Udvidelsen af Pro
duktionsapparatet i Almindelighed ret betydelige Fordele og medførte som Hel
hed gode Tider for Landbruget.

Svineholdet og Avlsarbejdets Organisering
Et stærkt Indtryk af Svineproduktionens Udfoldelse gennem Aarene 1900—14
møder os allerede ved en Betragtning af selve Grundlaget for Produktionen,
nemlig Suinebestanden, ifølge de officielle Tællinger. Paa et tidligere Sted (Side 60)
er Udviklingen paa dette Omraade skildret indtil 1898, og i nedenstaaende Over
sigt gives de tilsvarende Tal fra Tællingerne i 1909 og 1914. Det fremgaar heraf,
at der fortsat i den første halve Snes Aar, fra 1898 til 1909, foregik en betydelig
Stigning, der for hele Landet bragte Bestanden nær op mod lx/2 Mill. Svin og
udgjorde 26 pCt. Forøgelsen var stærkere i Jylland end paa Øerne, henholdsvis
37 og 16 pCt., saaledes at Jyllands samlede Bestand stærkt nærmede sig Øernes.
Stigningen var størst i Sydvest-Jylland, mindst paa Sjælland. Heri tilkendegives,
at den Form for Produktion, som dette Tidsrum var Udtryk for, gav særlige Be
tingelser for en Produktionsudfoldelse i Jylland og herunder mest Vestjylland.
Og naar vi da gaar til den næste Tælling kun 5 Aar senere, snapper man
næsten efter Vejret ved det vældige Spring, som Bestanden efter den forudgaaende Udvikling endnu en Gang havde foretaget, — en Forøgelse for hele Landet
paa 70 pCt., til næsten
Stigning
Stigning
2x/2 Mill. Stk. i 1914. Svinebestanden:
1914
1909
1909
1898
Atter nu var dette Tal
—14
—1900
1000 stk.
Resultat af en stærkere
1000 stk. pCt.
pCt.
486
95
28
Stigning for Jylland (80 Sydøstjylland.................. . . 249
36
75
400
pCt.) end for Øerne (60 Nordjylland..................... . . . 228
424
69
Sydvestjylland
.................
.
.
251
49
pCt.).
Jylland i alt. ,. . 728
En nærmere Betragt
37
80
1.310
ning af Bestandens Sam
57
52
33
33
mensætning henholdsvis Bornholm .........................
Lolland-Falster
.................
69
24
132
78
i »Levesvin« (Søer og
Fvn
.....................................
71
.
.
161
276
31
Orner) og Produktions
Sjælland............................. . . 468
727
55
10
svin, d. v. s. nuværende
Øerne i alt. ,. . 740
1.187
60
16
eller fremtidige Slagteri- .
svin, udviser, at sidstHele Landet.,. . 1.468
2.497
26
70
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nævnte Gruppe fremde
les udgjorde omkring 89
pCt., hvorved udelukkes
enhver Tvivl om, hvil
ken Produktion eller An
vendelse af Svinene der
var Grundlaget for den
mægtige Tilvækst. løvrigt
er Tallene som Helhed
Udtryk for den stærkt for
øgede Betydning inden
for Landbrugets samlede
Produktion, som Svine
holdet gennem disse Aar
erobrede, ganske simpelt
i Kraft af, at den gjorde
sig fortjent dertil.
Paa Baggrund af den
Slagterisvin. 1. Krydsning mellem Landrace og Yorkshire.
talmæssige Udvikling i
Bestanden og den nære Forbindelse, som bestod mellem Slagteriproduktionen
og Arbejdet for den rigtige Svineavl, er det kun naturligt, at der vistes denne
en betydelig Interesse. Paa dette Omraade udfoldedes et omfattende Arbejde,
der navnlig kendetegnes ved en yderligere Organisering tildels under lands
omfattende og lovmæssigt ordnede Former. Paa dette Omraade, som paa andre
indenfor Landbruget, bragte Aarene fra omkring Aarhundredskiftet, eller vel
snarere det politiske Systemskifte, forstaaende Støtte fra Lovgivningens Side,
ikke alene, og ikke særlig, af økonomisk Art, men mere derigennem, at For
anstaltninger, som var paabegyndte gennem frivilligt Foreningsarbejde og efter
haanden ad denne Vej havde vundet stærkt Terræn, nu under Hensyn til deres
Betydning for Helheden blev varetagne under Lovgivningsform og, som en natur
lig Følge af deres Oprindelse, i nært Samarbejde med Landbrugets Organisationer.
I saa Henseende betegnede Husdyrloven af 23. Maj 1902 en samlet Lovfæst
ning af Statens Tilskud til Avlsarbejdet, i væsentlig Grad under Former, som
Udviklingen fra 90’erne havde skabt og allerede prøvet i Praksis. Saaledes be
stemtes, at der til Svineavlsforeninger, hvis Formaal skulde være godkendt af
den paagældende Fælles-Landboforening, medens dens Vedtægter skulde være
godkendt af Landbrugsministeriet, kunde ydes et Tilskud paa 50 Kr. pr. For
enings-Orne. Endvidere ydedes Tilskud til Udgivelse af Stambøger, Præmiering
ved Dyrskuer og sidst, men ikke mindst, et Tilskud paa indtil 45.000 Kr. aarlig
til »Anerkendelse og Støtte af Avlscentre for Svin af anerkendt Race og god Type«.
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Den omtalte Anerkendelse foretoges af Bedømmelsesudvalg, hvis Antal og Di
strikter fastsattes af Landbrugsministeren, og hvis ene Medlem valgtes af »Re
præsentationen for Svineslagterierne« efter Indstilling af de i Distriktet værende
Andels-Svineslagterier. Det er bemærkelsesværdigt, at der her for første Gang i
Lovgivningen paa dette Omraade udtrykkelig regnes med Slagterierne paa vig
tige Punkter.
Det saaledes tilvejebragte Grundlag dannede i alt væsentligt Linierne for
Avlsarbejdet i de følgende Aar. For Svineavlsforeningernes Vedkommende bragte
disse en kraftig Udvikling, talmæssigt kendetegnet ved, at Antallet af Foreninger
i 1909 beløb sig til 260 med ca. 6.500 Medlemmer og 326 Forenings-Orner. Medens
der oprindelig kun regnedes med at yde Tilskud til Yorkshire-Racen, foretoges
i 1904, særlig efter Tilskyndelse fra de jydske og fynske Andelsslagterier og paa
Grundlag af en Behandling paa et Delegeretmøde, den Ændring, at ogsaa Orner
af ren dansk Landrace kom i Betragtning. Imidlertid blev ved den nye Hus
dyrlov af 8. Juni 1912 Tilskuddet til Avlsforeningerne inddraget, og de gik der
efter tilbage baade i Antal og Betydning. Tildels var omkring dette Tidspunkt
Forbindelsen mellem Avlscentrene og Producenterne formidlet ved, at Andels
slagterierne i stort Tal foretog Indkøb og Udstationering af Orner i deres respek
tive Kredse, et Omraade, hvor Slagterierne gennem Aarene ydede en betyd
ningsfuld Indsats.
Men ogsaa til Ordningen af Avlscentrene var ved Husdyrloven af 1902 Andels
slagterierne nært knyttede. Af Samvirksomheden foretoges i Henhold til Indstilling
fra de enkelte Slagterier Valg til Bedømmelses-Udvalgene, og i det hele taget
øvedes der, paa Grundlag af de enkelte Slagterikredses Erfaringer, en afgørende
Indflydelse paa Retningen i Avlsarbejdet. Et væsentligt Skridt i denne Retning
betegnede Husdyrloven af 1912, ifølge hvilken Staten aarlig kunde yde 25.000 Kr.
til Svineavlens Fremme, paa Betingelse af, »at et tilsvarende Beløb ydes fra
anden Side«. Og som Forholdene havde udviklet sig, og Føringen i Avlsarbejdet
mere og mere var overtaget af Andelsslagterierne, var det kun naturligt, at den
omtalte »anden Side«, som skulde yde et »tilsvarende Beløb«, blev De samvir
kende danske Andelssvineslagterier.
Beslutning herom blev taget paa et ekstraordinært Delegeretmøde i December
1912, hvor det besluttedes, at Slagterierne hertil skulde yde l1/2 Øre pr. slagtet
Svin. Nogen Vanskelighed viste der sig jo nok i den første Tid med at faa det hele
til at klappe. Visse Steder kneb det i første Omgang at faa Beslutningen om Til
skuddet ført igennem, ligesom det voldte lidt Usikkerhed, at Bevillingen fra først
af kun kunde gennemføres for eet Aar ad Gangen. Særlig gjorde dette sig gældende
overfor de bestaaende Forsøgsstationer, som ved Loven af 1912 var blevet be
rettigede til Statstilskud. Der blev imidlertid i 1914 truffet den Ordning, at de
25.000 Kr. skulde ydes »indtil videre«, og der nedsattes samtidig et Udvalg, be-
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staaende af L H. Spliid, Ørndrup, N. Kr. Kristensen, Nr. Tramders og J. P. Jakob
sen, Stamkærgaard, til at udarbejde Forslag til en Simplificering af Reglerne for
Tilsynet med Avlscentrene.
Med Hensyn hertil og Avlsarbejdet i Almindelighed var Ordningen den, at
hvert Andelsslagteri i sin Kreds skulde vælge et Kaarings- og Bedømmelsesudvalg,
og endvidere skulde der for hver Slagterikreds nedsættes et Distrikts-Udvalg paa
3 Medlemmer, hvoraf det ene Medlem udnævntes af Landbrugsministeren. Disse
Institutioners Omraade var specielt Avlscentrene, men ved Siden heraf kom de
allerede nævnte Forsøgsstationer, hvoraf den første oprettedes i 1907 paa »Elses
minde« i Sanderum ved Odense, særlig paa Tilskyndelse af Forpagter F. Hempel
Syberg, Gjelskov, og Direktør H. Junker, Odense, til at spille en væsentlig Rolle,
direkte med Henblik paa Slagteriernes Virksomhed. Forsøgsstationernes Formaal
var nemlig at undersøge og paavise den Indflydelse, som Svinets Fodring og Be
handling øvede direkte paa dets Egenskaber som Slagterisvin, altsaa hvorledes
selve Flæsket blev under de forskellige Vilkaar.
Men ogsaa paa andre Maader ytrede sig tidligt Andelsslagteriernes Interesse
for Anliggender, der vedrørte Svinets Opdræt. Saaledes blev der i 1901, paa
Foranledning af De samvirkende danske Andelssvineslagterier og Landbofor
eningerne, udsat en Prisopgave om Indretning af og Byggeplan for Svinestalde.
Spørgsmaalet var iøvrigt Aaret før forebragt Fællesbestyrelsen af Direktør H. Jun
ker, Odense. Af de indkomne Besvarelser præmieredes de af Forsøgsleder N. Beck
og Konsulent J. Otto Petersen samt to Bygningshaandværkere afgivne, og de to
førstnævntes Besvarelser udsendtes i stort Tal til Fordeling i Slagterikredsene.
Endelig skal nævnes, hvorledes der fra 1907 paa Foranledning af en Hen
vendelse fra det fynske Udvalg til Svineavlens Fremme blev paabegyndt Ud
arbejdelse af Svine-Stambøger paa De Samvirkende danske Landboforeningers
Foranstaltning. Dette Arbejde, der blev forestaaet af Statskonsulent P. A. Mørke
berg, fortsattes i Henhold til Husdyrloven af 1912, og ved denne overgik Ud
givelsen til De samvirkende danske Andelssvineslagterier.

Udførselen, dens vældige Udvikling og dens Retning
Om end det ingenlunde maa overses — hvad man let kan være tilbøjelig til —
at Slagterivirksomheden stadig fandt Afsætning for en ikke uvæsentlig Del af sin
Produktion paa Hjemmemarkedet, saaledes at saavel de enkelte Slagterier som
Samvirksomheden beskæftigede sig hermed, er dog det afgørende Træk i denne
Periodes vældige Udvikling, at Produktionen mødte, og udnyttede, hidtil ukendte
Muligheder gennem den oparbejdede Udførsel. Hovedinteressen for Slagterierne
som Erhvervsgren blev derfor denne Eksport, der ved sine talrige Detailkrav til
Arbejdet paa alle dets Stadier kom til at præge Dagen og Vejen. Og hertil kom,
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Ind- og Udførsel,

Flæsk og Skinker
Indførsel

Udførsel

Svin og Grise

Merudførsel

Mill,
kg

Mill.
Kr.

Mill,
kg

Mill.
Kr.

Mill,
kg

Mill.
Kr.

1901 ...................
1902 .
1903 .
1904 .
1905 .
Gnstl. 1901—05 .

6,2
5,2
5,9
4,3
6,0
5,5

5,2
4,7
4,9
3,0
4,7
4,5

64,7
75,4
85,4
96,1
84,4
81,2

64,3
74,7
78,8
82,7
83,8
76,9

58,5
70,2
79,5
91,8
78,4
75,7

59,1
70,0
73,9
79,7
79,1
72,4

1906 .
1907 .
1908 .
1909 .
1910 .
Gnstl. 1906—10 .

6,4
8,1
8,2
3,2
0,3
5,2

5,0
6,3
6,5
2,9
0,4
4,2

84,3
103,8
117,2
97,8
96,8
100,0

86,9
102,6
108,3
107,3
117,5
104,5

77,9
95,7
109,0
94,6
96,5
94,8

1911 .
1912 .
1913 .
1914 .
Gnstl. 1911—14 .

0,7 0,7
0,9 1,0
0,9 1,0
2,6 3,0
1,3 1,4

114,4
127,5
126,4
147,6
129,0

120,7
146,0
161,8
180,0
152,1

113,7
126,6
125,5
145,0
127,7

Indførsel

Udførsel Merudførsel
1000 Mill. 1000
Stk. Kr. Stk.

Mill.
Kr.

0,1
0,1

0,01
0,01

0,1
0,1

0,01
0,01

1000
Stk.

Mill.
Kr.

0,1
0,1

0,01
0,01

—

—

—

—

0,1
0,1

0,01
0,01

—

—

—

—

72,9
96,3
101,8
104,4
117,1
100,3

— —
— —
0,1 0,03
3,0 0,10
0,6 0,03

—

—

—

—

120,0
145,0
160,8
177,0
150,7

17
7
20
27
18

0,2
0,1
0,3
0,4
0,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —
— —
0,1 0,03
3,0 0,10
0,6 0,03
17
7
20
27
18

0,2
0,1
0,3
0,4
0,3

at disse Forhold, under Hensyn til deres almene Betydning for det danske Sam
fund som Helhed, ogsaa blev Genstand for Lovgivning og andre offentlige For
anstaltninger.
Den almindelige Linie i den udenrigske Omsætning angives da for Aarene
1900—14 ved oven- og omstaaende to Hovedoversigter, der i deres Opstilling
betegner en Fortsættelse af den for de foregaaende Aar meddelte (Side 66).
For Omsætningen af Flæsk gælder det, at den for Indførselens Vedkommende
laa lidt højere i de to første Femaar af den omhandlede Periode end før Aarhundredskiftet, men derefter i Aarene 1911—14 dalede til en Fjerdedel af de
to første Femaar. Omslaget skyldtes i alt væsentligt, at Indførselen af amerikansk
Flæsk saa godt som ophørte, medens samtidig Indførselen fra Sverige steg lidt,
nærmest til Udfyldning af den udeblevne amerikanske Indførsel. Forskydningen
i denne Retning ses i Oversigten over Fordelingen.
Som nævnt er imidlertid Tidens Præg tilkendegivet i Tallene for Udførselen,
der efter Opsvinget i de sidste Aartier af forrige Aarhundrede fortsatte denne Ret
ningslinie, saa at sige uafbrudt fra Aar til Aar og med en Styrke, der maa virke
overvældende. Fra Periodens Begyndelse — med en Udførsel i 1901 paa ca. 65
Mill. kg. — foregik der mere end en Fordobling indtil 1914, hvor Tallet nærmede
sig 150 Mill, kg., samtidig med at Værdien næsten steg til det tredobbelte Beløb,
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nemlig fra 64 Mill. Kr. i
1901 til 180 Mill. Kr. i
Indførsel:
1914. I Merudførselen og
Flæsk i alt.................. .. Mill. kg. 5,5
5,2
1,3
dennes
Værdi var denne
Deraf fra Sverige. . ........ pCt.
35
22
90
Udvikling
endda mere
—
- U. S. A.. . ........ —
62
76
8
udpræget,
saaledes
som
3
2
2
— - Andre Lande . . —
Tabellen viser det. Og
Svin og Grise............ 1000 Stk. 0,1
18
0,6
naar vi ser paa de en
Deraf fra Sverige. . ........ pCt. 100
100
100
kelte Aar, var der vel en
enkelt Afvigelse fra Ho
Udførsel:
vedretningen,
men kun
Flæsk i alt................ . . Mill. kg. 81,2
100,0
129,0
paa en saadan Maade,
Deraf til Storbritannien . pCt.
94
94
97
Tyskland..........
2
2
2
at dennes Hævdelse i sig
Andre Lande ..
4
4
1
selv understreges.
Og naar vi da ser paa
Svin og Grise
1000 Stk.
Fordelingen af Flæskeudførselen, saaledes som den angives i den ovenstaaende Oversigt, er ogsaa
denne en Fortsættelse af den Samling om Storbritannien, som havde fundet Sted,
saa længe der overhovedet havde eksisteret nogen nævneværdig Slagteri-Eksport.
Procenttallet 94 for Storbritannien blev Resultatet i de to første Femaars-Perioder,
1901—05 og 1906—10, medens det endogsaa steg til 97 i Gennemsnit for sidste
Femaar. Der gik altsaa i disse Aar kun nogle faa Procent til andre Lande,
deraf ret konstant 2 pCt. til Tyskland, men denne Eksport drejede sig hoved
sagelig om andre Produkter, og faktisk var gennem hele Perioden EnglandsMarkedet Eneaftager af Bacon, som var Slagteriproduktionens egentlige Maal.
Hvad endelig angaar Udenrigsomsætningen af Svin og Grise paapeger Tabellen
over Ind- og Udførsel dens underordnede Plads. Mod Slutningen af Perioden
steg Indførselstallene en Kende ved en øget Import fra Sverige, der dog i alt væsent
ligt tjente til Dækning af et bestemt sekundært Forbrug og til en, dog ret betyd
ningsløs, Transithandel.
Som det i sig selv fremgaar af det talmæssige Billede af Udførsel og Fordeling,
maatte Engtoids-Markedet og dets Vilkaar og Krav blive afgørende for Slagte
riernes Bestræbelser i Produktion og Afsætning. Men ogsaa set fra engelsk Side
indtog Indførselen fra Danmark en fremtrædende og øget Plads. Som en Be
kræftelse herpaa anføres i omstaaende Oversigt de vigtigste Indførselstal for
Storbritannien og Irland, som viser, hvorledes Danmarks gamle Konkurrenter,
U. S. A. og Kanada, mindskede deres Tilførsler, et Forhold, der stod i Forbindelse
med U. S. A.s øgede Hjemmeforbrug, som tillige muliggjorde øget Afsætning af
kanadisk Flæsk.
Følgen af hele denne Udvikling — vel at mærke paa Baggrund af en som HelFordeling af Ind- og Udførsel:

Gnstl.
Gnstl.
Gnstl1901—05 1906—10• 1911—•14
:
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Indførsel af Bacon (Mill, kg):
Gnstl. 1901—05 ........................
Gnstl. 1906—10 .........................
Gnstl. 1911—14 .........................

I alt

273,8
254,6
247,0

Danmark

71,2
90,6
120,4

pCt.
26
36
49

U. S. A.

162,2
112,6
86,9

pCt.
60
44
35

Kanada

36,0
43,1
20,2

pCt.
13
17
8

Andre
Lande

4,4
8,3
19,5

pCt.
1
3
8

hed uafbrudt øget Købeevne i England, takket være dette Lands gunstige og
stærkt specialiserede Erhvervsudvikling — blev, at der gennem disse Aar var et
fast Marked for dansk Flæsk i England, ofte nærmest med Karakteren af Mangel
herpaa, saaledes at der muliggjordes Priser, som sikrede en gunstig Rentabilitet
i selve Produktionen. — Om Prisforholdene oplyser nederstaaende Tal, hvor
ledes Stillingen var for de omtalte Landes Flæsk, men iøvrigt laa dansk og irsk
Flæsk, som Tilfældet havde været ogsaa fra Aarene forud for Aarhundredskiftet,
i alt væsentligt paa samme Niveau,
Det kan da som Helhed fastslaas, at dansk Flæsk gennem disse Aar vandt
og hævdede en sikker Position paa det engelske Marked, saavel i Midt- og Syd
england (med London som Hovedmarked) som i de nordlige Distrikter. Delte
foregik vel ingenlunde saaledes, at der ikke fra Tid til anden fremkom Klager
eller meldte sig Vanskeligheder i Afsætningen, men dog saaledes at Vanskelig
hederne blev overvundne, og Aarsagerne til Klagerne i alt væsentligt blev af
hjulpne. Som det i det følgende nærmere vil blive paavist, medførte Bestræbelser
i denne Retning bl. a. en Række ydre Foranstaltninger til Sikring af Varernes
Kvalitet og til Gennemførelse af en betryggende Kontrol, hvis Foranledning ofte
var Paavisning af tilstedeværende Svagheder eller Mangler, men hvis Resultat
blev, at der paa dette Omraade blev opbygget et System af grundlæggende Be
tydning saavel for Produktionen som Forbruget af Flæsk.
Hvordan saa man nu fra danske Slagterikredse paa denne Udvikling? Hvordan
følte man den? Faldt man i Søvn, blev man overmodig, maaske blind overfor
Udnyttelsen af Muligheder i anden Retning? o. s. v. Ja, disse Spørgsmaal melder
sig naturligt i vor Betragtning og Bedømmelse af denne Periode. Det er da ingen
lunde uvigtigt, men sikkert berettiget, at fastslaa, at man under selve denne Ud
vikling absolut ikke betragtede den som lutter Medbør eller som en Sovepude.
Antagelser i denne Retning og derpaa byggede Bebrejdelser overfor vore For
gængere i den Tid er det ikke ualmindeligt at møde, og det er derfor kun en
historisk Skildrings Skyldighed at paapegc det Gennemsnitspris i Øre pr. kg for Bacon i England:
uberettigede i en OpfatI alt Danmark U. S. A. Kanada
telse af denne Art.
85
87
101
82
Gnstl. 1901—05 ........
Om Tryghedsfølelscn Gnstl. 1906—10 ........
97
102
102
110
111
116
124
først dette, at den Op- Gnstl. 1911—14.........
118
111
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mærksomhed — ikke saa sjælden nervøst betonet — som Klager fra engelsk Side
vakte, og den Kraftudfoldelse til Fjernelse af deres Grundlag, som i Reglen fulgte,
afgjort tyder paa alt andet end Tryghed. Ej heller var man blind for, at der
paa anden Maade maatte holdes Øje med Forholdenes Udvikling i England,
f. Eks. i Retning af, om Landet selv kunde oparbejde en indenlandsk Baconpro
duktion og dermed svække Mulighederne for Afsætning, f. Eks. af dansk Flæsk.
En Del Opmærksomhed vakte det saaledes, da der omkring 1910 gik Rygter
om, at der nu skulde oprettes Andelsslagterier efter dansk Mønster i England.
Bladene slog Sagen op til en Sensation af Rang og var ikke langt fra at spaa dansk
Slagterivirksomheds nært forestaaende dødelige Afgang. Vor Udkigspost i Eng
land, Statskonsulent Harald Faber, opfordredede dog til at slaa koldt Vand i
Blodet, og han paapegede, hvorledes Englands vældige Indførsel af Flæsk og
Kød skyldtes den stadig voksende Befolknings Behov, og at Interessen for en
indenlandsk Produktion bl. a. maatte tilskrives den formindskede Indførsel af
amerikansk og kanadisk Flæsk. I Almindelighed understregede han, at Mar
ginen for den Indførsel, som England nødvendigvis maatte have til Dækning
af sit Behov, var saa stor, at Ængstelse foreløbig var unødvendig fra dansk Side.
Faber fandt derfor Grund til at slutte sine Bemærkninger med: »Lad os altsaa
kun trygt producere videre saa meget og saa godt dansk Flæsk som muligt. Og
lad os være fri for at høre om »en Lukning af det engelske Marked«, saa længe
der derfra lyder et Raab om mere Flæsk.«
Iøvrigt var det et ualmindelig virkningsfuldt Punktum paa hele Episoden, at
det kort efter meddeltes, at rette Vedkommende i hele Historien om Andels
slagterierne i England, nemlig den berømte engelske Svineopdrætter Sanders
Spencer, havde ladet Bladene vide, at det hele var Opspind!
Vigtigt og oplysende med Hensyn til den danske Samtids Bedømmelse af
Stillingen var tillige den Agtpaagivenhed, der fra dansk Side vistes Prisforholdene,
henholdsvis i England og paa andre Markeder. Gang paa Gang møder vi i An
delsslagteriernes Behandling af Afsætningsforholdene Spørgsmaalet: Kan de en
gelske Priser holde i Længden? d. v. s. kan Mulighederne holde? Og Gang paa
Gang følger en Vurdering af Vilkaarene i England og andre Steder, en Afvej else
af Forholdene.
Et slaaende Eksempel herpaa forelaa i 1905, da der fra visse Sider anbefaledes
at forsøge en Udførsel af Bacon til Tyskland, hvortil der ellers udførtes »Plucks«,
samt Svinefedt og Tøndeflæsk m. m. Imidlertid svaredes herpaa, at Priserne paa
Bacon ingenlunde naaede de engelske, hvad der naturligt maatte være afgørende.
Af Betydning herfor var den tyske Toldlovgivning, ifølge hvilken der nok fra
1902 kunde indføres fersk Flæsk, men kun med en meget betydelig Told. Senere
fremkom atter Røster om, at man skulde dyrke det tyske Marked mere, og ganske
vist kunde der fra Slutningen af 1906 indføres frisksaltede Svin til Tyskland, men
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da Omkostningerne (Told, Kontrol, Fragt og Kommissionssalær) udgjorde 40 Pf.
pr. kg., paa en Pris af i alt 130 Pf. pr. kg., var der intet Grundlag for Forretning.
Det vil dog af Oversigten over Eksporttallene i Perioden fremgaa, at der stadig
var Afsætning af Flæsk til andre Lande end England, saaledes en ikke helt uvæsent
lig Eksport af fersk Flæsk til Schweiz, som i 1912 gav Anledning til Interesse
indenfor Slagteriernes Kreds. I et Møde i Samvirksomheden i Februar 1912 ved
toges det at foranstalte en særlig Notering med denne Afsætning for Øje og
ved en Delegation, hvis Medlemmer blev Forpagter Chr. Sonne og Direktørerne
H. Ankjær og H. P. Nordland, at undersøge Markederne i Schweiz, Holland og
andre Lande. Med Henblik paa Salget i Schweiz drøftedes det at oprette et Salgs
kontor med Ansættelse af en særlig Mand. Der blev dog ikke taget nogen bestemt
Beslutning, men gennem Fælleskontoret opretholdtes der mere uformelt en For
bindelse med en stedlig Repræsentant.

Kontrolforanstaltninger og Lurmærket
I Tilknytning til Udførselsforholdenes almindelige Udvikling blev der ved
forskellige Lejligheder truffet Foranstaltninger af lovmæssig Karakter, som tog
Sigte paa en Sikring af Produktionen og dermed en Betryggelse for Forbrugerne,
specielt paa de udenlandske Markeder. Af Betydning var det imidlertid, at Skridt
i denne Retning blev foretaget i nøje Overensstemmelse med Slagterierne og deres
Organisation, og denne Lovgivning blev derfor, som Tilfældet var paa andre
beslægtede Omraader, Udtryk for almene Producent-Interesser og blev ofte
nærmest en Autorisering eller Sikring af den fuldstændige Gennemførelse af
Fremgangsmaader, som allerede ad Frivillighedens Vej var taget op.
Allerede i 90’erne var der, særlig med Henblik paa Kreatureksporten, truffet
lovmæssige Bestemmelser om en Veterinærkontrol, og adskillige Steder var der
ogsaa paa Svineslagterierne indført en saadan, men dog under ret uensartet
Karakter og ret lempelige Former. En Lov af 22. Marts 1897 bemyndigede Re
geringen til at træffe de nødvendige Foranstaltninger imod, at der herfra Landet
udførtes fersk og letsaltet Kød, naar det var fordærvet eller hidrørte fra syge
eller saa stærkt * afmagrede Dyr, at Kødet ikke egnede sig til Menneskeføde.
Ved Lov af 2b. April 1903 blev Loven af 1897 afløst, men samtidig udvidet
paa forskellige Punkter med Hensyn til Kontrollens Omfang.
Imidlertid medførte forskellige uheldige Tilfælde af Misligholdelse, eller i
hvert I?ald unøjagtig Gennemførelse, af de Bestemmelser, som Loven tog Sigte
paa, at man indenfor ledende Slagterikredse var bleven klar over, at yderligere
Kontrolforanstaltninger var nødvendige. Bidragende hertil var utvivlsomt ikke
mindst, at der under en indtræffende Epidemi af akut Stivsyge i 1905 blev puttet
et betydeligt Antal Polte og fersk Flæsk ind i Eksporten, uden at disse Varer
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fuldt ud svarede til de herskende Krav til Kvaliteten. Navnlig forskellige private
Afsendere syntes at ville udnytte Situationen.
I Forbindelse med denne Stivsyge-Epedimi skal iøvrigt nævnes, hvorledes der
gennem Andelsslagteriernes Samvirksomhed blev truffet en Ordning med Mini
steriet om Udlevering og Salg af Fosforlevertran til en Pris, der betegnede en be
tydelig Reduktion sammenlignet med de hidtil gældende, i egentligste Forstand,
»Apoteker-Priser« .
Men den med denne Situation følgende Tilbøjelighed, som fra visse Sider
havde vist sig, til at knibe uden om de gældende Eksportbestemmelser, gav altsaa
Anledning til Foruroligelse og, hvad der var værre, til, at en Del Flæsk blev
kasseret i London. Tilfældet gav endogsaa Anledning til Behandling i London
Citys Byraad og til stort Staahej med Udsendelse af Løbesedler om dansk Flæsks
daarlige Kvalitet o. s. v.
Herhjemme blev Sagen snarest muligt indgaaende behandlet i Fællesbestyrelsen
og den 15. Februar 1905 i et ekstraordinært Delegeretmøde, som var stærkt præget
af det alvorlige i Situationen. Resultatet blev en eenstemmig og kraftig Resolution,
som gik ud paa at opfordre Landbrugsministeren til snarest muligt at paabyde
en ensartet gennemført Kontrol med alt letsaltet Flæsk (Bacon), som udførtes
herfra Landet. Endvidere, at der ved Lov skulde paabydes Kontrol med alle
Kødvarer, altsaa ogsaa stærkt saltede Varer, som udførtes.
Allerede faa Dage efter Delegeretmødet, den 18. Februar 1905, udstedte Land
brugsministeriet en Bekendtgørelse, som efterkom de i Slagteriernes Resolution
opstillede Krav, idet den paabød en gennemført Kontrol af alt fersk og letsaltet
Kød og Slagteriaffald af Svin. I Enkeltheder fastsattes indgaaende Bestemmelser
om Dyrlægekontrollens Omfang og Form, og helt igennem betegnede dette Skridt,
som altsaa havde sin Foranledning i et Ønske fra Andelsslagterierne, paa mange
Punkter et vigtigt Grundlag for den følgende Udvikling paa Kontrolomraadet.
Udadtil, paa det engelske Marked, øvede de danske Andelsslagteriers og Re
geringens resolutte Optræden sin Virkning. Saaledes blev i London Citys Byraad
givet Beretning om de trufne Foranstaltninger, og Stadslægen erklærede, at de
maatte anses for fuldt ud tilstrækkelige til at beskytte Forbrugerne. Indadtil, for
Slagterierne, maatte Kontrollen selvsagt virke ret indgribende, og bl. a. rejste
Spørgsmaalet sig om, hvorledes man skulde forholde sig med Afregning af Flæsk,
der ikke blev godkendt af Kontrollen som eksportberettiget.
Med Hensyn til den sidste Del af Slagteriernes Resolution, der tog Sigte paa
en Lovgivning om den indenrigske Kødkontrol, blev for saa vidt ogsaa denne
Side af Sagen opfyldt, som der ved Lov af 6. April 1906 om indenrigsk Kød
kontrol blev truffet saadanne Foranstaltninger, at en væsentlig Forenkling og en
Autorisering af Slagteriernes egen Kontrol blev opnaaet.
Imidlertid var der i 1905, men ad en anden Linie end den, som den omtalte Kon114
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trollovgivning i snævrere Forstand er Udtryk for, fore
taget Foranstaltninger til Betryggelse og Varetagelse af
Landbrugets Eksport-Interesser, derunder Slagteriernes.
Paa Grundlag af Smørmærkeforeningens epokegø
rende Arbejde for Anerkendelse af Lurmærket som
Nationalitets- og Kvalitetsmærke for Smør forelagdes
i Oktober 1905 af Landbrugsminister Ole Hansen For
slag til Lov om Handel med samt Ind- og Udførsel af
Landbrugsprodukter. Ministeren, der fra tidligere Tid
havde haft nær Tilknytning til Andelsslagterierne, som
en af Fædrene til Ringsted Andelsslagteri og en Over
gang Revisor i dette, maatte naturligti Forbindelse med Landbrugsminister, Ole Hansen.
Lurmærkets Anvendelse for Smør ogsaa tænke paa
Flæsket, og da Lurmærkeloven kom til Verden den 30. Marts 1906, blev den ved
de følgende Foranstaltninger ogsaa af Betydning for Flæskeudførselen.
Allerede under Finanslovens Behandling i Oktober 1905 havde Formanden
for Andelsslagterierne, Folketingsmand M. P. Biem, givet Landbrugsministerens
faa Dage i Forvejen fremsatte Tanke sin Tilslutning, og i Fællesbestyrelsen toges
Sagen op i November 1905, bl. a. ved Forhandlinger med Statskonsulent Harald
Faber og Regeringskonsulent Rud. Schou. Man var paa dette Tidspunkt enig
om det ønskelige i Gennemførelsen af en Mærkning, men drøftede dennes nær
mere Indhold, særlig om man skulde lade Mærket være baade et Nationalitetsog Kvalitetsmærke eller kun det første. Fra Direktørforeningen forelaa en Re
solution, som udtalte sig for, at der blev indført »et ensartet, let anvendeligt
Mærke, som skulde anbringes tre Steder paa Flæskesiden, og som skulde yde
Køberne Garanti for, at det mærkede Produkt var dansk Flæsk, som havde pas
seret den danske Eksportkontrol og saaledes stammede fra ubetinget sunde Dyr«.
Paa dette Grundlag blev Spørgsmaalet drøftet paa Delegeretmødet i Marts 1906,
hvor der eenstemmigt vedtoges i en Resolution, som anbefalede, at der blev paa
budt et Fællesmærke for dansk Flæsk, idet iøvrigt saa Fællesbestyrelsen bemyn
digedes til nærmere Forhandling med Ministeriet.
I de kommende Maaneder fandt en saadan Forhandling Sted, og man gik
ind for den Udformning at anvende Lurmærket, og at dette skulde være baade
et Nationalitetsmærke og et Sundhedsmærke, men derimod ikke i og for sig
et Kvalitetsmærke. Ejendommeligt nok var der en Del Modstand mod hele
denne Udvikling fra Privatslagteriernes Side, repræsenteret ved Direktør Justus
Nathansen, som var imod Lurmærket, fordi det ikke vilde blive anvendt paa
sekunda Flæsk, og tillige fordi han mente, at de engelske Kunder vilde have
deres eget Mærke paa Flæsket, saaledes som det i ret vid Udstrækning hidtil
havde været Sædvane.
8*
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Disse Betænkeligheder blev dog ikke taget til Følge, og ved kgl. Anordning af
30. August 1906 og en dertil knyttet Bekendtgørelse af 1. September blev det paa
budt, at alt dansk letsaltet Flæsk, der udførtes her fra Landet, skulde være forsynet
med Lurmærket. Dette skulde af de autoriserede Dyrlæger anbringes paa Flæsk,
som var godkendt af disse til Udførsel, i Henhold til de gældende Bestemmelser
og den særlige Fremgangsmaade, som var fastsat for Dyrlægekontrollen. Her
igennem var altsaa tilkendegivet Lurmærkets Egenskab som Sundhedsmærke,
idet Mærkningen traadte i Stedet for den tidligere benyttede Dyrlægeattest for
letsaltet Flæsk.
Af offentlige Bestemmelser vedrørende Udførselsforholdene kan fra de føl
gende Aar endnu nævnes, at det i Juli 1907 bestemtes, at bl. a. Kød og Kødvarer,
som indførtes her til Landet, skulde mærkes med Ordet »Udenlandsk« paa en
tydelig og uomgaaelig Maade. Men dernæst betegnede Aaret 1908 et væsentligt
Skridt paa Kontrolomraadet. Der var i Slutningen af 1907 fremkommet Klager
fra England over, at der var solgt letsaltet Flæsk uden Lurmærket. Dette gav
Anledning til først en indgaaende Behandling i Fællesbestyrelsen og derefter et
ekstraordinært Delegeretmøde, der vedtog en Resolution om forskellige Ud
videlser af Mærkningen og Kontrollen. Saavel denne Situation som en paa dette
Tidspunkt meget omtalt Affære paa et større sjællandsk Andelsslagteri gav Bag
grund for en ret kraftig Indstilling fra Slagteriernes Side for yderligere Kontrol,
som blev taget til Følge i Loven af 27. Maj 1908 om Tilsyn med Udførsel af Kød
m. m. Til denne Lov knyttede sig en Bekendtgørelse af 6. November, der gav
nærmere Regler om Kontrollens fremtidige Udøvelse. Bl. a. fastsatte den Be
stemmelsen om, at en autoriseret Dyrlæge eller en Assistent under hele Arbejdet
paa Slagterierne skulde være til Stede, ligesom iøvrigt hans Myndighed udvidedes,
og Slagteriernes officielle Autorisation yderligere udbyggedes derved, at en Række
forskellige Forhold paa Slagteriet blev inddraget som Betingelse for Autorisation.
Til disse almindelige Bestemmelser knyttede sig endvidere, at Udførsel i det hele
taget af letsaltet Flæsk til Storbritannien og Irland var betinget af, at Flæsket opnaaede »Første Klasse A«-Lurmærke.
Om end den gennemførte Linie i Kontrollen og Mærkningen, som saaledes var
tilkendegivet, var udformet efter Andelsslagteriernes Forslag, kan man dog ikke
være blind for, at de foretagne Skridt i 1908 var lige paa Randen af, hvad An
delsslagterierne kunde anse for formaalstjenligt. Dette gav sig et tydeligt Udtryk
paa Delegeretmødet i 1909, hvor Fællesbestyrelsens Formand J. Sørensen-Saksager
meget træffende udtalte, at de indførte Kontrolbestemmelser nødigt skulde blive
saa vidtrækkende, at det blev Veterinærerne og ikke Direktørerne, der fik An
svaret for Produktionen! De nye Bestemmelser af 1908 gav da ogsaa Anledning
til en vis Gnidning paa enkelte Punkter, men efterhaanden faldt Sindene til Ro,
og det daglige Arbejde fandt sine farbare Veje.
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Slagteriernes almindelige Udvikling
Forinden der i særlige Afsnit bliver omtalt forskellige af de Opgaver, som
Andelsslagterierne gennem Samvirksomheden eller hver for sig tog op, skal vi
først se paa den almindelige Udvikling i deres Virksomhed.
Trods den stærke Vækst saavel i Antal af Slagterier som Tilslutning, der
fandt Sted gennem 90’erne og ikke mindst i Slutningen af dette Tiaar, fortsattes
denne Bevægelse med raske Skridt ogsaa efter Aarhundredskiftet. Den alminde
lige Stigning i Antallet af Landbrugsbedrifter, ved Udstykning og anden Nyop
rettelse, gav de allerede bestaaende Slagterier en jævn Tilgang af Andelshavere,
forøvrigt ikke mindst ved Periodeskifter, hvor der jo ellers var givet en Lejlighed
til Bevægelse i modsat Retning. Som det særlig kom til Orde under Andelsslag
teriernes første Udvikling, betragtede deres Modstandere Andelshavernes bundne
Stilling, ved deres Leveringspligt, som et væsentligt Grundlag for, at man over
hovedet kunde fortsætte. Men nu blev, baade ved Periodeskifterne og da ikke
mindre ved de stadige Nyoprettelser, Paastande af denne Art grundigt tilbageviste.
Som allerede antydet, betegner Perioden 1900—1914 en jævn og frodig Udvik
ling. Ikke saa sjælden møder man i Samtidens Betragtning Udtryk for, at nu
maatte Grænsen dog være naaet for Produktionens og Afsætningens Muligheder.
Men stadig viste Realiteterne det modsatte, og saa at sige uafbrudt var saavel
Slagtningstal som Omsætning og Afsætning stigende. Og samtidig med deres tal
mæssige Vækst vandt Andelsslagte
Stiftende
Driften
rierne den førende Plads i Svine
Generalforpaaproduktionen, og hvad dertil hører,
samling
begyndt
saaledes at f. Eks. Spørgsmaal af Skive...........................
18/71902
19/61903
almindelig Interesse for dette Ar Ebeltoft......................
28/31903
26/101903
bejde fandt sin afgørende Behand Hobro.....................
11/3 1904
25/101904
ling indenfor Slagteriernes Kreds. Hammel..................
9/8 1905
1/91906
I Lighed med, hvad der foran Silkeborg....................
21/71906
17/11908
13/71907
25/n1909
er meddelt om Perioden før Aar Sorø.............................
23/i 1909
n/121909
hundredskiftet, angiver hosstaaende Aars.........................
10/41909
5/t 1911
Oversigt, hvorledes Oprettelsen af Sæby............................
Vejle
............................
2
/
6
1909
1/1 1910
Andelsslagterier fandt Sted i Aarene
Brønderslev
................
20
/
n
1909
1
/1 1911
1900—1914, idet saavel Stiftelsesdag
Hadsten......................
19/121911 26/n 1912
som Tidspunktet for Virksomhedens Skelskør......................
5/11912 31/3 1912
Begyndelse er angivet for hvert en Bjerringbro............
11/1 1912
x/10 1912
kelt Slagteri. Det vil heraf ses, at Viborg.....................
17 / 2 1912
15/4 1912
Tallet var jævnt voksende, hvilket Nykøbing S.............
4/9 1912
—
dels skyldtes den øgede Svinepro Hillerød..................
14/12 1913
8/1 1914
duktion i Almindelighed og dels en Nykøbing M............
1913
9/1 1914
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Slagtede

ret stærk Tendens i Begyndelsen af
Aarhundrede! til at gøre Slagterikredsen
og Faar
mere lokalt begrænset. En Række min
Antal
Antal
1000
1000
dre Købstæder fik deres Opland gjort
1901..............
26
701
12
interesserede
i Sagen og mødte her hos
1902 ..............
777
26
14
Svineproducenterne
en naturlig Inter
1903 ..............
28
929
17
esse, der gennemgaaende var retfær1904 ..............
28
1.333
10
diggjort ved Produktionens øgede Om
1905 ..............
29
1.033
21
fang og Betydning.
1906 ..............
29
1.051
16
1907 ..............
Et almindeligt Billede af Udviklingen
30
1.311
6
1908 ..............
31
1.550
30
gives yderligere i hosstaaende Tabel,
1909 ..............
1.359
31
30
hvor der for de enkelte Aar er angivet,
1910..............
1.397
34
33
foruden Antallet af Slagterier, det paa
1911..............
35
42
1.696
disse slagtede Antal Svin og Kreaturer.
1912..............
1.898
55
36
Som Hovedresultat heraf fremgaar, at
1913..............
41
1.970
43
dette Tal fra Periodens Begyndelse gen
—
1914..............
2.427
42
nem de følgende 14 Aar blev mere end
tredoblet, og hertil er det af Betydning at føje, at Slagteriernes andelsmæssige
Karakter under denne Udvikling forstærkedes, idet Antallet af Købesvin nærmest
var nedadgaaende.
I den daglige Virksomhed udviste de enkelte Slagterier, ogsaa efterhaanden
som Bevægelsen var kommen ud over de første Aar, en virksom Forstaaelse af
at holde sig paa fuld Højde med Hensyn til tekniske Foranstaltninger og Arbejdets
Tilrettelæggelse i det hele taget. Det viser sig ved stadige Udvidelser og Forbed
ringer af Anlæg og Maskinel, ligesom ogsaa de nyanlagte Slagterier tog faglig
Bistand i Anvendelse ved Opførelse og Indretning af Bygninger og Lokaler. Det
livlige Samkvem indbyrdes mellem Slagteriernes ledende Mænd muliggjorde en
naturlig Meddelelse af indvundne Erfaringer, og med Støtte af Specialister, ved
Gennemførelse af omfattende Forsøg o. s. v., skete der fra Tid til anden Forbed
ringer og Fremskridt, som var af afgørende Betydning for Kvalitetens Hævdelse.
En Række Foranstaltninger specielt med dette Punkt for Øje gav sig Udslag i
særlige Foranstaltninger, som vil blive omtalt senere.
Til Karakteristik af Udviklingen kan endnu nævnes, at der ved Siden af de
egentlige Svineslagterier efterhaanden optoges Slagtning af Kreaturer, Kalve og
Faar, for en Del med visse Specialproduktioner for Øje, men efterhaanden mere
og mere i Retning af, at denne Gren fik sin selvstændige Plads og Betydning som
Varetager af en vigtig Interesse indenfor Landbruget som Helhed. Nu og da
skete dette i Forbindelse med oprettede Eksportforeninger for Kvæg.
Ligeledes bør nævnes, at enkelte Slagterier, ialt 7, havde optaget Indsamling
og Eksport afÆ<7 inden for deres Andelshaveres Kreds. Omsætningén paa dette
Aarligt
Gennemsnit
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Andels
slagterier

Ialt Kreaturer,
Kalve
Svin

SLAGTERIERNES ALMINDELIGE UDVIKLING

Tilslutning til Andelsslagterierne i 1903
Heraf i Andelsslagteri
pCt. af
pCt af
samtlige
Ejen
Antal
Ejen
domme
domme m. Svin

Antal
Ejen
domme

Antal
Ejen
domme
m. Svin

Antal
1000

Antal
1000

Antal
1000

66,8
4,4
15,0
36,7

50,4
3,6
11,0
24,2

15,7
2,3
4,4
8,4

24
53
29
23

99,2 •

30,8

47,5
42,1
45,0

35,5
33,0
36,1

Jylland ialt... 134,6
Hele Landet... 257,5

Sjælland..................
Bornholm................
Lolland-Falster....
Fyn..........................

Øerne ialt... 112,9

Det sydøstl. Jylland
— nordlige —
— sydøstlige —

pCt af
samt
lige
Svin

Samlet
Antal
Svin

Heraf i
Andels
slagteri

Antal
1000

Antal
1000

31
65
40
35

478,5
28,6
74,1
156,1

268,7
24,6
58,3
82,4

56
86
68
53

25

31

737,3

426,0

58

12,4
11,8
8,3

26
28
18

35
36
23

245,2
221,6
223,5

117,4
113,3
66,7

48
51
30

104,6

32,5

24

31

690,3

297,4

43

203,8

63,3

25

31

1427,6

723,4

51

Omraade laa i Aarene fra omkring 1910 til Periodens Slutning paa ca. 3 Mill, kg
svarende til en Værdi af ca. 3 Mill. Kr.
Foruden en Paavisning af den Udvikling, som Andelsslagterierne i sig selv
gennemgik i disse Aar, har det sin Interesse at fastslaa, hvilken Rolle de spil
lede for Slagterivirksomheden som Helhed, nærmere betegnet, i hvilket Omfang
Landmændene sluttede sig til Andelsslagterierne.
Hovedtallene meddeles i de to Oversigter, hvoraf der i den første angives for
de forskellige Landsdele og hele Landet Antallet af samtlige Ejendomme, samt
af saadanne, hvor der holdtes Svin. Og paa Grundlag heraf følger nu Procent
tallene for, hvor stor en Del af disse der er med i et Andelsslagteri. Fra et slagteri
mæssigt Synspunkt har naturligvis den sidste Procentrække størst Interesse, og
det vil da ses, at af samtlige Ejendomme, hvor der holdtes Svin, var for hele
Landet 31 pCt. i et Andelsslagteri. Tallet er ens for Øerne og Jylland som Helhed
(31 pCt.), men varierer indenfor de to Hovedlandsdele, henholdsvis paa Øerne
fra 25 pCt. (Fyn) til 65 pCt. (Bornholm) og i Jylland fra 23 pCt. (Sydøstjylland)
til 36 pCt. (Nordjylland).
Tilsvarende Tal findes i den sidste Del af Oversigten, nemlig over det samlede
Antal Svin og Antallet af saadanne, som er med i et Andelsslagteri, og dette
sidstnævnte Tal er yderligere angivet i Procent af det første. For hele Landet
var det 51 pCt., der var med i et Slagteri, henholdsvis 58 for Øerne og 43 pCt.
for^ Jylland. Ogsaa her varierer Tallene for de enkelte Landsdele betydeligt,
saaledes paa Øerne fra 33 pCt. (Fyn) til 86 pCt. (Bornholm) og i Jylland
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fra 30 pCt. (Sydjyl
land) til 51 pCt. (Nord
jylland). Det særlig
Ejendomme
Svin
Ejen
interessante ved disse
i Andelsi Andels
Samtlige domme
slagteri, i pCt. slagteri, i pCt. Ejen
Ejendomme paa
i AndelsProcenttal er imid
af samtlige
af samtlige
domme
svine
lertid,
at den sidste
Ej endomme
Svin
slagteri
pCt.
pCt.
Række som Helhed
1
8
0— 1 Tdr. Ld.
22
23
er større end Procent
24
1—9
—
36
28
23
tallene i den første
36
9— 27
—
47
20
26
Del af Tabellen, og
—
27— 54
—
46
59
26
heri
tilkendegives, at
49
1
54—108
—
62
19
de Ejendomme, som
108—432
—
40
49
16
5
er med i et Andels
31
41
over 432
—
13
—
slagteri, gennemgaaTilsammen
28
52
100
100
ende er dem, der har
—
—
Uangivet
5
28
flest Svin og med
andre Ord er mest
Ialt..
25
51
interesserede i Svine
produktionen. Der ligger heri en stiltiende og ufejlbarlig Tilkendegivelse af,
at Svineproducenterne var klar over, under hvilken Organisationsform deres
Interesser blev bedst varetagne.
I Tilknytning til disse Resultater belyste Tællingen i 1903 tillige, hvorledes
Tilslutningen til Andelsslagterierne stillede sig for Ejendomme af forskellig Stør
relse. Tallene for hele Landet anføres i den næste Oversigt, dels for Antal Ejen
domme og dels for Antal Svin. Og endelig har vi i Oversigtens to sidste Procent
kolonner en Paavisning af Fordelingen af Ejendomme efter Størrelse og i For
bindelse dermed af, hvorledes den samlede Bestand af Ejendomme, som var
med i et Andelsslagteri, fordeler sig paa de forskellige Størrelse-Grupper.
Gennem disse Tal bekræftes, at den væsentligste Tilslutning til Andelsslag
terierne ligger paa mindre og middelstore Ejendomme, for hvilke Tallene for
Deltagelse ligger over Gennemsnittet for den tilsvarende Gruppes Part af alle
Ejendomme. F. Eks. falder 16 pCt. af Ejendommene i Gruppen 27—54 Tdr.
Land, men disse repræsenterede 27 pCt. af de Ejendomme, som var med i
Andelsslagterierne.

Tilslutning til Andelsslagterierne paa Ejendomme
af forskellig Størrelse ( 1903)

Ensartet Afregning af et ensartet og rigtigt Produkt
Andelsslagteriernes særlige Muligheder for, under en samlet Enhed, at varetage
de Interesser, der knyttede sig til baade Produktion, Slagteribehandling og Af
sætning, medførte tillige, at man indenfor hvert af disse Led kunde anlægge
120

ENSARTET AFREGNING AF ET ENSARTET OG RIGTIGT PRODUKT

Virksomheden paa længere Sigt, uden snæver Hensynstagen til øjeblikkelig
Gevinst, eller til det enkelte Slagteris specielle Fordel, hvor denne kunde tænkes
at skade Helheden. Og kunde det menneskelige end ske, at disse gyldne Regler
blev oversete eller tilsidesatte, var det stedse en Opgave for Andelsslagterierne,
i Reglen repræsenteret ved Samvirksomheden, at modarbejde noget saadant eller
— følgende den gamle Lærdom, at Forebyggelse er bedre end Helbredelse — at
søge Udviklingen tilrettelagt under naturlige og dog for Helheden gunstige Former.
Samarbejdet kom paa denne Maade ogsaa til at beskæftige sig med selve
Slagteriernes Arbejdsmetoder, og bl. a. saadanne, som vedrørte de mest forret
ningsmæssige, paa en Maade de mest intime Sider af Virksomheden, og ofte
netop saadanne, hvor det drejede sig om noget saa ømfindtligt og delikat som det
enkelte Slagteris og den enkelte Leders tekniske og forretningsmæssige Ære.
Dette gælder Afregningsforholdene og forskellige dermed i Forbindelse staaende
vigtige Funktioner, saasom Bedømmelse og derpaa bygget Klassificering m. m.
Herpaa var Opmærksomheden tidligt rettet, og i 1899 var efter Fællesbestyrelsens
Beslutning udsendt »Regler for Afregning efter slagtet Vægt«, som skulde trykkes
og ophænges til Beskuelse for Andelshaverne og til Efterfølgelse for Ledelsen.
Fællesreglerne gik ud paa, 1) at Svinene skulde vejes med Hovede, Ben og Flomme
umiddelbart efter, at Indvoldene var udtagne, 2) at før Vejningen maatte kun
Indmaden, heri indbefattet Nyrer og Hjerteslag, udtages, men hverken Tunge,
blodigt Kød, Hale, Fedt eller lign., 3) at i Svind fra varm til kold Vægt skulde
fradrages 3 pCt.
Det var jo nok for meget forlangt, at disse Regler en, to, tre skulde kunne
gennemføres paa alle Slagterier, selv om der egentlig allerede den Gang ved de
forskellige samlede Behandlinger af Sagen viste sig udelt Forstaaelse af deres Be
tydning. Nu blev der imidlertid paany paa Delegeretmødet i 1901, paa Forslag
af Nørresundby Andelsslagteri, vedtaget en Resolution, der henstillede til alle
Slagterier nøje at overholde Fællesreglerne og fra næste Regnskabsaars Begyn
delse at afregne efter ens Vægtskala.
Aaret efter, i 1902, rejstes i Forbindelse med Afregningsgrundlaget ogsaa
Spørgsmaalet om en mere tidssvarende Klassificering af Flæsk, paa hvilket Punkt
der fulgtes ret uensartede Fremgangsmaader paa Slagterierne. Der blev derfor
nedsat et Udvalg, bestaaende af Direktørerne H. Junker, Odense, M. Nielsen,
Hjørring, og Th. Nielsen, Rønne, samt Lars Mose, Aarre, og Hans Jensen, Vemmelev,
som skulde tage sig videre af Sagen. Resultatet heraf blev et Forslag om, at der
kun skulde være to Sorteringer, nemlig Svin med passende Fedme og Fedesvin.
Dertil kom Regler for Klassificering af fejlfulde Svin. Paa Grundlag af denne
Behandling af Sagen blev der i 1903 udsendt Sorterings-Bøger til Slagterierne,
indeholdende de nærmere Regler.
Atter i 1904 tildrog Afregningsspørgsmaalet sig Interesse i Forbindelse med,
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at Fællesbestyrelsen
paa Delegeretmødet
fremsatte Forslag om
at foretage en Sam
menligning mellem de
enkelte Slagteriers opnaaede Nettopriser.
For at noget saadant
kunde foregaa paa
en nogenlunde til
fredsstillende Maade,
maatte
naturligvis
først og fremmest
selve Grundlaget her
for være ensartet, og
der fremkom derfor,
navnlig fra Direktør
Fra det gamle Slagteri: »Haarafstødning«.
foreningen, et stærkt
Ønske om, at man først og fremmest fik gennemført nøjagtig samme Regler for
Afregningen paa de enkelte Slagterier, d. v. s. for Beregningen af slagtet Vægt.
I første Omgang blev Sagen nu ordnet saaledes, at Fællesbestyrelsen sammen
med to Direktører udarbejdede Forslag til et Sammenligningsgrundlag, som
skulde tilvejebringes ved, at der fra Slagterierne skulde indsendes Materiale,
hvoraf det bearbejdede Resultat skulde indgaa i en ugentlig, en maanedlig og
en aarlig Beretning med særlig Belysning af det opnaaede Nettoresultat.
Sideordnet med disse Bestræbelser holdt sig imidlertid Interessen for specielt
at faa Afregningsgrundlaget gjort ensartet, og paa Delegeretmødet 1906 blev der
forelagt et Forslag om ensartede Vejeregier for Slagterierne. Det blev dog ved
samme Lejlighed erstattet af et Forslag om, at det rette Sammenligningsgrundlag
skulde søges tilvejebragt ved, at man fik gennemført ensartede Regler for Op
stilling af Regnskaberne. Dette vandt udelt Tilslutning saavel fra Formænd som
Direktører, og der blev udarbejdet et Regnskabsskema, som altsaa nu skulde
anvendes til Beregning paa Slagterierne af opnaaede Nettopriser og andre Ud
tryk for Aarets Resultater.
I de følgende Par Aar beskæftigede Spørgsmaalet Sindene ved forskellige
Lejligheder og efter nogenlunde samme Recept, nemlig den, at man beklagede,
at der var for faa Slagterier, der fulgte Fællesreglerne for Regnskabsopstillingen,
men at man paa den anden Side understregede det absolut formaalstjenlige i, at
man fulgte dem. Naar man følger denne stadige Vandring om den varme Grød,
kommer man næsten til at mindes Smedens stakkels Kat, der som bekendt ikke
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kunde leve af Tak! Det gik nu imidlertid ikke Forslaget som Smedens Kat, thi
i 1908 beskæftigede man sig atter med Regnskabsreglerne, og i 1909 besluttedes
det at overdrage Sagen til Direktørforeningen og anmode den om et Forslag
til en Ordning.
Vi hører om den regnskabsmæssige Sammenligning paany i 1912, men paa
dette Tidspunkt blev det fra flere Sider tilkendegivet, at man indsaa det vanske
lige i at faa tilvejebragt et virkelig ensartet Grundlag for de enkelte Slagterier,
alene under Indflydelse af disses højst forskellige lokale Forhold.
Man var imidlertid paa et tidligere Tidspunkt kommen tilbage til en Behand
ling af selve Afregningsreglerne, og i 1911 fremsatte herom Direktør Fr. L. Sieck,
Frederikssund, et Forslag, der særlig tog Sigte paa at faa fastslaaet, hvad der
rettelig bør udvindes — og altsaa medtages i Beregningen — af et Svin, og dermed
at faa fastsat et ensartet Grundlag for en saadan Beregning.
En Undersøgelse af Sagen vandt Tilslutning, og der nedsattes et Udvalg, be
staaende af Hans Jensen, Vemmelev, Lars Mose, Aaxxe, samt Direktørerne P. Chri
stensen, Kolding, A. Hansen, Horsens, og Fr. L. Sieck, Frederikssund. Dette Ud
valg beskæftigede sig i den følgende Tid meget indgaaende med Sagen, og bl. a.
blev der paa dette Grundlag tilvejebragt et nært Samarbejde med Forsøgsla
boratoriet. Formelt gav dette sig Udtryk i, at Udvalget i 1912 blev suppleret med
en Repræsentant for dette, nemlig Forsøgsleder E. Holm, og under dennes Le
delse foretoges et omfattende Forsøgsarbejde, hvorom der i 1913 fremkom en
indholdsrig Beretning.
De udarbejdede Regler forelagdes nu som et Forslag, der gik ud paa,
at Svinene skulde vejes til Afregning straks efter, at Mave, Tarme og Tarmfedt
var udtaget, og da med 10 pCt. Fradrag fra varm til kold Vægt i Stedet for
hidtil 3 pCt. Fradrag. Gennemførelsen heraf blev enstemmigt vedtaget af Delegeretmødet i 1913.
Hvad saaledes Gennemførelsen af denne Ensartethed var Udtryk for, fandt
ogsaa Støtte gennem andre vigtige Foretagender. Man tillagde saaledes selve
Kvaliteten af de fremstillede Produkter en væsentlig Betydning. Dette Spørgsmaal betegnede, som det Gang paa Gang er paavist, en yderst fremtrædende Side
af det daglige Arbejde.
Saaledes havde i Aarene omkring 1907—08 de ret høje Kornpriser paa dette
Tidspunkt medført, at der var en Tilbøjelighed til at fodre lidt knapt, og der frem
kom Klager over magre og grove Svin. Dette gav Anledning til, at to Direktører,
nemlig H. Ankjær, Køge, og J. Piil, Ringsted, paa Fællesbestyrelsens Vegne i Som
meren 1908 rejste til England for at undersøge Klagernes Berettigelse. De vendte
hjem med den Opfattelse, at der burde gøres noget, særlig med Henblik paa Be
skæring og Saltning. Og i Juli Maaned besluttedes det da paa et Delegeretmøde,
at en Forbedring paa de omtalte Punkter skulde søges gennemført ved at optage
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Fra Slagtningshallen (ca. 1910).

en fælles Kvalitetsbedømmelse af Flæsket. Der blev nedsat et Udvalg, bestaaende
af Direktørerne P. Christensen, Kolding, Th. Boyer, Holbæk, og Fr. L. Sieck,
Frederikssund, til at udarbejde de nærmere Regler, og endnu et Par Uger efter
den oprindelige Beslutning kunde Fællesbestyrelsen paa Udvalgets Forslag fast
sætte Fremgangsmaaden for Bedømmelsens Afholdelse.
Og saa foregik den første Kvalitetsbedømmelse i Esbjerg den 2. September
1908. Om Resultatet tilgik der Slagterierne Meddelelse under den Form, at kun
det paagældende Slagteri fik Oplysning om sit eget Nummer, medens Navnene
paa de øvrige Numre var hemmelige.
Der var hermed foretaget et Skridt, som fra en Begyndelse tildrog sig megen
Opmærksomhed. Statskonsulent Harald Faber, der havde været stærkt inter
esseret og medvirkende i Sagens Gennemførelse og iøvrigt i andre Foranstalt
ninger til Opnaaelse af ensartede Fremgangsmaader, fremhævede i Forbindelse
hermed de Muligheder, som netop Andelsslagterierne havde for at gennemføre
Fremskridt i Retning af »fuld Betaling (til Andelshaverne) for virkelig gode Dyr
og et til Værdien svarende Afslag for fejlfulde Dyr, samt Oplysning om Aarsagen
til højere og lavere Betaling«.
I Bedømmelserne foregik der visse Ændringer i den følgende Tid. Saaledes
sattes det aarlige Antal til 6, og man valgte da Dommere for 6 Bedømmelser ad
Gangen. Dog blev det allerede i 1909 besluttet at ændre Tallet til »mindst fire«,
og samme Aar tiltraadte en Slagtemester Dommerudvalget. I dettes Udvælgelse
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foretoges der i December 1911 den Ændring, at der valgtes tre Direktører som
faste Dommere. Disse blev ved det første Valg Direktørerne P. Christensen, Kol
ding, H. P. Nordland, Esbjerg, og A. Hansen, Horsens. Allerede i 1910 var For
men for Meddelelsen til Slagterierne ændret derhen, at Navnene vedføjedes paa
den bedste Trediedel, og i 1912 gik man over til Meddelelse af to Trediedele af
Navnene.
Som naturligt var, blev ogsaa Formaalet for Bedømmelserne paavirket af,
hvad der nu til enhver Tid paatvang sig særlig Opmærksomhed. I Anledning af,
at der fremkom visse Klager over for stort Lageindhold i Flæsket, blev der saa
ledes i Forbindelse med Bedømmelserne i Forsommeren 1911 foretaget en Un
dersøgelse af Svind ved Røgning i England, idet der af hvert Slagteris Flæsk
blev udtaget en Balle, som saa sendtes til et offentligt Røgeri i England, hvor
Røgningen foretoges under Kontrol af engelske og danske Fagfolk.

Ordningen af Løn- og Arbejdsforhold
Det ligger i Sagens Natur, at det i Virksomheder som de danske Andelsslagterier
allerede tidligt maatte spille en væsentlig Rolle, hvorledes Arbejdsforholdene
fandt deres Udvikling. Og det maa da i Almindelighed fremhæves, at Andels
slagterierne i deres Arbejdere og Arbejdsledere paa de forskellige Pladser i
Slagteriet og til Udøvelse af de mange, tildels ret krævende, Arbejder har haft
en dygtig og interesseret Stab af Mennesker. Ligesom Slagterivirksomheden
gennem Aarene er undergaaet store Forandringer, saaledes er ogsaa Kravene til
den daglige Arbejdskraft ændrede og paa mange Punkter forøgede. Naar man
sammenligner den første Begyndelse i rent teknisk Henseende og blot gaar en
Snes Aar frem i Tiden, ser man det bedst.
Men ligesom den daglige Ydelse i Slagterierne fra Arbejdsmandskabets Side
spillede en saa væsentlig Rolle, maatte ogsaa Ordningen af Løn- og Arbejds
forhold tidligt tildrage sig Opmærksomhed. Det er allerede omtalt, hvorledes
Andelsslagteriernes Samvirksomhed kom til at beskæftige sig hermed om
kring Aarhundredskiftet, da man for første Gang fik en fælles Overenskomst, i
Marts 1900, og dermed en Ordning, som den største Del af Slagterierne tiltraadte
og praktiserede.
Blandt Bestemmelserne i Overenskomsten var Nedsættelse af en Voldgift i
Tilfælde af Konflikt mellem et Slagteri og dets Arbejdere, og denne kom allerede
i Anvendelse et Par Gange i Løbet af 1900 i Anledning af Uoverensstemmelser
paa Slagterierne.
En egentlig Strejke indtraf tillige paa Slagelse Andelsslagteri i August 1900,
og en Række Forhandlinger førtes i denne Anledning mellem Andelsslagterierne
indbyrdes om, hvorledes man skulde stille sig til det Tab, som der var paaført
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Der modtages Svin fra »Øerne« (Svendborg Andelsslagteri).

Slagteriet. Resultatet heraf blev, at det paa Delegeretmødet i 1901 vedtoges at for
dele Tabet paa alle de i Overenskomsten deltagende Slagterier i Forhold til disses
Slagtningstal, og samtidig vedtoges Regler om lignende Fordeling ved eventuelle
fremtidige Strejker. Forud for denne Beslutning havde iøvrigt Esbjerg Andels
slagteri stillet Forslag i Fællesbestyrelsen om, at der skulde dannes en særlig
Forening af Slagterierne til Ordning af Arbejdsforhold.
Tillige gav en Strejke, som i 1902 fandt Sted paa Esbjerg Andelsslagteri
Anledning til, at Bestemmelsen om Fordeling af et paaført Tab atter blev taget
i Anvendelse, men iøvrigt var den mest bemærkelsesværdige Begivenhed paa
Arbejdsomraadet omkring dette Tidspunkt en truende Havnestrejke i Esbjerg i
Foraaret 1902. Fra Slagteriernes Side tog man under Hensyn til det alvorlige i
en saadan Standsning af Eksporten nu Beslutning om at stille et frivilligt
Arbejdsmandskab paa Benene. Som naturligt er, vakte den aktive Indgriben fra
Slagteriernes Side megen Opmærksomhed, der antagelig havde sin Del i, at Kon
flikten ikke kom til Udbrud.
Der var imidlertid stadig Røster fremme om, at man burde tilvejebringe
fastere Regler for gensidig Støtte og Sammenhold. Saaledes rettedes i Januar
1903 fra et Møde af jydske og fynske Andelsslagterier en Henvendelse til Fælles
kontoret i denne Retning. Dette førte til, at der nedsattes et Udvalg, bestaaende
af Formanden M. P. Biem, Hans Jensen, Vemmelev, og Direktør H. Ankjær,
til at søge tilvejebragt et Grundlag for et videre Arbejde for Sagen. Et Forslag
blev ogsaa behandlet paa Delegeretmødet i 1903, uden at der iøvrigt knyttede
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sig nogen mere formel Beslutning dertil. Aaret 1904 var derimod præget af om
fattende og langvarige Forhandlinger med Slagteriarbejder-Forbundet i Anled
ning af, at dette havde opsagt Overenskomsten af 1900 til Ophør den 1. Januar
1905. Trods et ekstraordinært Delegeretmøde i November udløb Perioden og
dermed Overenskomsten uden nogen samlet Ordning af Arbejdsforholdene. Der
imod havde allerede tidligt forskellige Slagterier enkeltvis sluttet Overenskomst
til Satser, der delvis laa over den hidtil gældende Overenskomst.
Denne Situation førte da til, at Spørgsmaalet atter paa Delegeretmødet i Marts
1905 blev bragt paa Bane om fastere Samarbejde mellem Slagterierne, denne
Gang som et positivt Forslag, forelagt paa Fællesbestyrelsens Vegne af Forpagter
J. Theilmann, om Oprettelse af en Arbejdsgiversammenslutning. Dog heller ikke
denne Gang naaedes et Resultat.
Efter Forhandlingen i 1905 drøftede Fællesbestyrelsen vel ogsaa i de nærmest
følgende Aar Arbejdsforholdene, men større Begivenheder i Ordningen af disse
er der ikke at notere. Vi hører i November 1907 om en Drøftelse af Tilvejebrin
gelse af et Fællesregulativ, men da flere af Slagterierne som nævnt enkeltvis
havde Lønoverenskomster, og en Del af disse var løbende indtil 1910, besluttede
Fællesbestyrelsen at forberede en ensartet Ordning til dette Tidspunkt.
I Tilknytning hertil forelagde Direktør Ole Olsen Sagen paa et Delegeret
møde i 1909, og der blev her nedsat et Udvalg, bestaaende af J. Theilmann og
Direktørerne H. Ankjær, Køge, og P. B. Lund, Skanderborg, til at søge udarbej
det et Forslag til Vedtægter for en eventuel mere fast organiseret Sammenslutning.
Denne tilvejebragtes paa et ekstraordinært Delegeretmøde den 74. August 1909
ved Oprettelsen af »De danske Andelsslagteriers Sammenslutning om Arbejdsforhold.«
Sammenslutningens Bestyrelse skulde bestaa af tre Medlemmer, hvortil
valgtes Samvirksomhedens Formand, J. Sørensen-Saksager, endvidere Ole Olsen
og Direktør H. Ankjær. Ved forskellige Lejligheder i den følgende Tid var nu
»Sammenslutningen« til Behandling, ofte med Ønsket om, at et større Tal af
Slagterierne skulde slutte sig til. Nogen nævneværdig Forskydning i Arbejdsfor
holdene foregik imidlertid ikke i disse Aar, før der i Slutningen af September
1913 forelaa Opsigelsen af de paa Slagterierne indtil 31. December gældende
Arbejds- og Lønregulativer. Der blev i de følgende Maaneder afholdt en Række
Møder samt et Delegeretmøde i Oktober, der bl. a. gav Anledning til et Forslag
om, at Andelsslagterierne skulde indmelde sig i Arbejdsgiverforeningen. Dette
blev dog ikke Tilfældet, men iøvrigt var Situationen vanskelig, ganske særlig
fordi enkelte af Andelsslagterierne udenfor Sammenslutningen var rede til at
slutte Overenskomst paa gunstigere Vilkaar for Arbejderne. Til Trods for at det
foreliggende sidste Tilbud fra disse ingenlunde tilfredsstillede Slagteriernes valgte
Forhandlere, saa man sig dog foranlediget til at afslutte en Overenskomst gæl
dende for tre Aar fra 1. Januar 1914.
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Samvirksomheden, dens Mænd og forskellige Fællesopgaver
I Omtalen af adskillige Opgaver og Spørgsmaal i det foregaaende er frem
draget, hvorledes De samvirkende danske Andelssvineslagterier øvede afgørende
Indflydelse paa Udviklingen eller helt og holdent varetog Slagteriernes Interesser
paa vigtige Omraader. Allerede herigennem er paapeget et omfattende Arbejdsomraade for Samvirksomheden og Fælleskontoret, men derudover var der en
Række forskellige Anliggender af almindelig foreningsmæssig Natur, hvoraf
enkelte skal blive fremdragne i det følgende.
Det gik her som overalt, hvor en Bestyrelse med sit Sekretariat har et løbende,
dagligt Arbejde, at disse centrale Organer saa at sige fik sin egen lille Verden,
netop i det daglige, mellem de store Møder og Forhandlinger udadtil.
Først og fremmest fik denne Fælleskontorets og Bestyrelsens Virksomhed sit
»Ansigt« ved de Mænd, der til enhver Tid deltog i Arbejdet, hver paa sin Plads
— nogle som »Manden med Ideerne«, andre som de, der forstod at sigte Klinten
fra Hveden, atter andre som de, der repræsenterede den forstaaende Støtte for
Lederne eller maaske var »Hans Majestæts loyale Opposition«.
Et særligt Præg fik naturligvis Fællesbestyrelsen ved Manden paa Formands
posten, hvis Indehaver i Aarene fra 1898 og indtil 1908 var Gdr., Folketingsmand
Marcus Peter Biem, Engegaard, ved Aakirkeby. I sin Virksomhed som Politiker
og ikke mindre i sin Deltagelse i
Landbrugets Foreningsarbejde, fra
de lokale Foretagender til de lands
omfattende Organisationer, fik han
Lejlighed til at vise og frugtbargøre
sine fremragende sunde og stærke
Evner gennem en lang Aarrække.
Han var Folketingsmand i Aarene
1881—1909, han var Medstifter af
Bornholms Andelsslagteri i 1889 og
dettes Næstformand og senere For
mand gennem en Snes Aar. Han
var fra Oprettelsen af Andelsslagte
riernes Samvirksomhed i 1897 den
nes Næstformand og fra 1898 dens
Formand. Paa denne Post faldt det
i hans Lod at tilrettelægge og gen
nemføre en Række Spørgsmaals
Løsning, smaa og store. Han var
»Talmand« og forstod at samle
M. P. Biem, Engegaard.
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og sammenstille statistisk
Materiale, hvoraf adskil
ligt foreligger fra hans
Haand.
Sin Forstaaelse af Sam
arbejdet indenfor større
Kredse viste han ved sit
vægtige Bidrag i 1898—
99 til Dannelsen af en
Fællesrepræsentation for
danske Andelsforetagen
der, Andelsudvalget, hvis
Dir. T. G. Jungersen.
et Langkilde, Christianslund.
første og højt ansete For
mand han var indtil 1908, da han nedlagde saavel dette Hverv som Formands
posten i Slagteriernes Fællesbestyrelse. Efter at M. P. Blein i 1907 var blevet
Direktør i Østifternes Kreditforening, maatte han ofre sig for dette betydnings
fulde Arbejde, som han varetog indtil nogle Aar før sin Død i 1915.
Ved Delegeretmødet i 1901 udgik Proprietær O. Langkilde, Christianslund,
af Fællesbestyrelsen efter at have været Medlem siden 1899, og efterfulgtes
nu af Formanden for Svendborg Andelsslagteri, Forpagter J. Theilmann, Hvid
kilde. Samme Aar afgik af Direktørerne Alex. Poulsen, Holbæk, der havde
været Medlem siden 1898 og varetaget forskellige vigtige Hverv, saaledes bl. a.
som Medlem af Andelsudvalget fra 1899 indtil 1905. I Fællesbestyrelsen afløstes
han af Direktør T. G. Jungersen, Roskilde, som dog kun var Medlem indtil 1902,
paa Grund af hans ændrede Virksomhed. I Jungersens Sted valgtes Direktør
H. Ankjær, Køge, der i Kraft af sin Dygtighed og personlige Egenskaber i en
længere Aarrække, indtil 1914, øvede en værdifuld Indsats paa mange Omraader af faglig og almen Art. I Aarene 1905—15 var han Slagteriernes Repræ
sentant i Andelsudvalget.
Ved Delegeretmødet i 1903 udgik Gdr. Hans Jensen, Vemmelev, der havde
været Medlem siden 1899. Hans Afløser blev Formanden for Roskilde Andels
slagteri, Folketingsmand H. J. Bosleff, der dog kun var Medlem af Fællesbe
styrelsen et Aarstid, idet han afgik ved Døden i 1904. I hans Sted valgtes paany
Hans Jensen, Vemmelev, i 1905, og han havde Sæde i Fællesbestyrelsen indtil
1907. Han havde iøvrigt i Aarene 1903—05 været valgt som Revisor. Hans Del
tagelse i Slagteriernes Arbejde baade lokalt og i Samvirksomheden sikrede ham
her som paa andre Omraader, særlig indenfor Mejeribruget, en solid og aner
kendt Plads.
I 1906 afgik en af Fællesbcslyrelscns Veteraner, nemlig Forpagter Otto Hal
vorsen, Nørlund Ladegaard, efter at han havde været Medlem siden 1898. Han
9

129

GENNEM FRODIGE VÆKSTAAR (1900 — 1914)

H. I. Rosleff, Roskilde.

Hans Jensen, Vemmelev.

Dir. H. Ankjær.

fortsatte dog den nære Forbindelse med Samvirksomheden, idet han valgtes som
Revisor og paa denne Plads afløste Gdr. L. Jacobsen, Vester Nygaard pr. Ry,
som til Gengæld nu rykkede ind i Fællesbestyrelsen.
Ved det følgende Aars Delegeretmøde, i 1907, udtraadte som omtalt Hans
Jensen, Vemmelev, og i hans Sted valgtes til Fællesbestyrelsen Direktør Ole Olsen,
Tjæreby (senere Haslev). Samme Aar skete den Ændring, at Direktør A. Hansen,
Horsens, valgtes i Stedet for Direktør M. Nielsen, Hjørring, der havde været
udpeget som Medlem af Fællesbestyrelsen lige siden Samvirksomhedens Stif
telse i 1897. Som foran omtalt foregik i 1908 den vigtige Ændring, at M. P. Blem
trak sig tilbage som Formand og Medlem af Fællesbestyrelsen. I sidstnævnte
Hverv afløstes han af Gdr. Søren Jensen, Hyldegaarden, medens Formandsposten
ganske naturligt blev overdraget den hidtilværende Næstformand gennem mange
Aar og Medlem af Fællesbestyrelsen siden 1897, Landstingsmand Jens SørensenSaksager.
I 1913 efterfulgtes Direktør A. Hansen, Horsens, paa Grund af sin Fratræ
delse her, af Direktør S. A. J. Møller, Silkeborg, ligesom Direktør H. Ankjær
som omtalt afgik i 1914 og ved denne Lejlighed afløstes af Direktør Th.
Boyer, Holbæk.
Foruden hvad der er omtalt med Hensyn til Valg af Revisorer skal nævnes,
at dette Hverv gennem en længere Aarrække, fra 1897 til 1912, beklædtes af
N. Poulsen, Nørbjcrg. Hans »Sidemand« var indtil 1903 Poul Sams, Svendsbjerg,
der paa dette Tidspunkt afløstes af Hans Jensen, Vemmelev, (jfr. ovenfor). Ved
Valget i 1912 indtraadte Direktør Fr. L. Sieck, Frederikssund, som Revisor i
Stedet for N. Poulsen, Nørbjerg.
Med Hensyn til Samvirksomhedens Sekretariat, Fælleskontoret, var dette som
tidligere omtalt i 1898 flyttet til København, og tidligere Grosserer og Mølleriejer
Jens Strandskov var antaget som Sekretær. Kontoret fik til Huse i Frederiksholms
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Kanal 14- (Grev Frijs’s Palæ) forøvrigt sammen med
den i 1898 oprettede »Mejeriernes og Landbrugets
Ulykkesforsikring«. Sekretær J. Strandskov omkom
ved en Drukneulykke i Juli 1901, og som hans
Efterfølger valgtes Gdr. Frederik Jensen, Fredsgaard,
Ringsted. Da efterhaanden Fælleskontorets Virk
somhed lagde Beslag paa en Del Kontorplads, be
sluttedes det i 1903 at flytte til Nybrogade 22. Her
forblev det indtil 1909, da det flyttedes til Vester
Voldgade 4, og endelig blev det i 1913 besluttet at
Hytte Kontoret til Arbejdsgivernes Ulykkesforsik
rings nye Bygning, beliggende Tømmerpladsgade 25,
det senere Bernstorffsgade 25.
Naar man gransker Bestyrelsens og Fælleskon
torets Virksomhed i snævrere Forstand, afspejler
de efterladte Protokoller, Korrespondancer o. s. v. en Mangfoldighed af Situatio
ner og Begivenheder »indenfor Murene«. I Bestyrelsesmøderne behandledes
store Spørgsmaal saavel som Detailspørgsmaal. Omhyggeligt protokolleret er fra
1903 en Beslutning om Anskaffelse af »et nyt Skrivebord samt et mindre Bord
til Brug for Medhjælpersken paa Kontoret«. Den Slags Ting kunde man jo i
senere Perioder springe over med samlede Ben!
En foreningsmæssig Nydannelse indenfor Andelsslagteriernes Verden fandt
Sted i 1904, idet der nemlig den 13. November afholdtes et Møde af Slagteriernes
Direktører med Stiftelse af Direktørforeningen. Indbyderne til Mødet var Hansen,
Horsens, Lund, Skanderborg, M. Nielsen, Hjørring, Junker, Odense, og Olesen,
Slagelse. Direktørforeningen stiftedes med det Formaal at styrke og udvide Sam
menholdet mellem Medlemmerne, »til gensidig Belæring og Støtte for derved at
højne og forbedre Driften af de til deres Ledelse betroede Virksomheder og at
støtte trængende Medlemmer og disses efterlevende«. Foreningen organiseredes
med tre Sektioner, en for hver Landsdel, som hver især skulde vælge et Be
styrelsesmedlem.
Paa forskellig Maade forelaa der gennem Aarene Udtryk for Drøftelser og
Beslutninger indenfor Direktørforeningen, men det er samtidig af Betydning at
fremhæve, at Foreningen til Stadighed iagttog en fuldt ud korrekt Indstilling
overfor Slagteriernes egen Organisation, og Samarbejdet mellem Direktørfor
eningen og Samvirksomhedcn var i vigtige Situationer Udtryk for Forstaaelse
og Takt fra begge Sider.
Af Virksomheder, som var nært knyttede i det daglige til Fælleskontoret, maa
nævnes den i 1899 oprettede gensidige Ulykkesforsikring for Arbejdere paa Andels
slagterierne. Formanden for denne var til enhver Tid Fællesbestyrelsens Formand,
9*
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ligesom Sekretæren var Forsikringens Forretningsfører. Allerede fra de første
Aar kunde der ved Ulykkesforsikringen paapeges væsentlige Besparelser, sam
menlignet med, hvad der skulde være betalt af Slagterierne ved Forsikring i et
andet Forsikringsselskab. Det besluttedes i 1910 at udvide Forsikringen saale
des, at den skulde dække for Ulykkestilfælde i Slagteriets Tjeneste, ogsaa uden
for Slagteriets Omraade. I 1914 vedtoges det, at Ulykkesforsikringen skulde
udvides til at omfatte andre end Arbejderne, og den saaledes udvidede Forsik
ring traadte i Kraft fra Juni samme Aar. Tilslutningen til Forsikringen var gen
nem Aarene vel ikke Udtryk for, at alle var med, men man havde dog i 1914
naaet et Antal paa 31, samtidig med at der ialt var 42 bestaaende Andelsslagterier.
Ogsaa den tidligere omtalte Transportforsikring fortsattes gennem Aarene,
særlig angaaende Sø-Forsikring. Der opnaaedes ved den trufne Ordning, gennem
en fælles Afdækning hos et Forsikringsselskab, en vis Besparelse for Slagterierne.
I 1903 blev rejst Spørgsmaal om Gennemførelse af en fælles Brandassurance,
men Sagen naaede ikke videre Fremme.
Med Hensyn til den tidligere indstiftede Konsulentvirksomhed, hvis Indehaver
var Konsulent C. Madsen, opstod der i Aarene omkring 1905—06 en vis Gnidning
mellem Fællesbestyrelsen og Konsulenten, idet det var Fællesbestyrelsens Op
fattelse, at han i for høj Grad paatog sig Arbejde for de enkelte Slagterier og
udenfor de Omraader, som egentlig var tænkt. Dette medførte, at Konsulent
C. Madsen fratraadte sin Stilling i 1907, og det vedtoges at søge en anden Kon
sulent, bl. a. med Produktionen paa Slagterierne og ganske særlig Kvalitetsspørgsmaalet for Øje. Fællesbestyrelsen foretog da ogsaa Skridt i denne Retning, bl. a.
ved Forhandlinger med en Række praktiske Slagterifolk, men uden at der op
naaedes noget Resultat, og efter Meddelelse herom paa Delegeretmødet i 1909
stilledes Sagen i Bero.
Endelig skal omtales et Par Opgaver, som ikke alene blev varetaget direkte
gennem Samvirksomheden, men i fremtrædende Grad lagde Beslag paa Inter
essen hos de enkelte Slagterier eller Grupper af disse. Den ene er Noterings-Spørgsmaalet, overfor hvilket Stillingen fremdeles var den, at et stort Maal lyste for
ude, nemlig Ansættelsen af en virkelig Notering for dansk Flæsk, først og frem
mest med det engelske Marked for Øje, og hvor man paa den anden Side havde
en i og for sig stor og vanskelig Opgave indadtil i Ansættelsen af en ensartet
Notering paa Grundlag af de opnaaede Priser.
Ved adskillige Lejligheder møder vi Bestræbelsen for at øge de danske Slagte
riers Indflydelse, saaledes at det kunde blive dem, der i Kraft af deres
Tilførsel til Markedet ogsaa fik afgørende Indflydelse paa Prisens Ansættelse.
Men det var, som om man løb Panden mod en Mur, og Muren var den engelske
Notering, særlig et enkelt Firmas, til Trods for det ret begrænsede Kvantum,
som det faktisk repræsenterede. Man søgte Sagen fremmet ved Forbindelse
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med Andelsslagteriernes Agenter, og man fik, f. Eks. i 1908, foranstaltet en sam
let Forhandling med disse, ligesom Andelsslagteriernes Delegeretmøder adskillige
Gange gav Udtryk for Beklagelse af de bestaaende Forhold og Ønske om For
andring. Ogsaa Stiftelsen af »Danish Bacon Company« og allerede det oprinde
lige »D. B. Agency« var Udtryk for disse Bestræbelser. Iøvrigt skal »D. B. C.«
og dens Formaal og Resultater omtales paa et senere Sted, men saavel Sam
virksomheden som den Kreds af Andelsslagterier, der fra en Begyndelse viste
deres Interesse for »D. B. A.« i Gerning, saa heri en nøje Forbindelse med
Noterings-Sagen.
Indadtil, overfor de enkelte Slagterier, udgjorde Noterings-Spørgsmaalet en
Side af Afregningsforholdet og var Udtryk for Ønsket om at tilvejebringe et
betryggende og ensartet Grundlag herfor. Ved Aarhundredskiftet bestod Jydske
Andelsslagteriers Fælles-Notering, og indtil Udgangen af 1900 tillige en sjæl
landsk Notering, som dog ikke omfattede alle. Den var præget af nogen Uensartethed i Ansættelsen og ophørte derfor paa det nævnte Tidspunkt. Enkelte
Slagterier fortsatte imidlertid en Notering, og efter nogle Aars Separation sam
ledes atter Slagterierne paa Sjælland — og denne Gang alle — i September 1908
om en fælles sjællandsk Notering.
I 1900 bestod ligeledes en fynsk Notering, som dog fra Begyndelsen af Februar
1901 gik sammen med den jydske og blev offentliggjort som »Jydsk-Fynsk Fælles
notering«. Denne fortsattes gennem en Aarrække, og Tendens til Vaklen i En
stemmigheden viste sig først, da der i 1912 optoges en særlig Noterings-Ansættelse
af de nordjydske Andelsslagterier, og yderligere fra Begyndelsen af 1914 en vestjydsk Notering (Esbjerg og Struer).
Desuden forelaa til Belysning om Prisforholdene en ret regelmæssig ugentlig
Meddelelse om »Andelsslagteriernes FlæskeOre pr. kg
salgs« Notering for København. Den omfat
1. Kl.
2. Kl.
3. Kl.
80,4
78,2
tede 1. og 2. Kvalitet af ferske Svin, slag 1901........ . . . . 82,4
77,4
79,2
tet Vægt uden Hoved, Ben og Flomme, 1902........ . ... 81,8
74,6
72,4
medens Andelsslagteriernes Notering i Al 1903........ . . . . 76,8
1904
........
65,2
63,1
.
.
.
.
67,1
mindelighed var inklusive disse Dele.
78,6
76,6
Til Paavisning af Bevægelsen i Noteringen 1905........ ... . 78,7
1906........ . . . . 87,4
85,4
83,5
fra Aar til Aar og derigennem til Belysning
1907........ . . . . 82,5
80,5
78,8
af Prisforholdenes Udvikling i det hele taget 1908........ . . . . 75,3
71,7
73,2
meddeles hosstaaende de aarlige Gennem 1909........ . . . . 89,8
87,9
86,9
snitstal for den jydsk-fynske Fællesnotering 1910........ . . . . 98,1
96,4
95,9
for Aarene 1901—14:
1911........ . . . . 87,4
84,3
82,2
Det andet Spørgsmaal, som ganske kort 1912........ . . . . 95,7
93,7
91,9
skal berøres, var Flæskesalget til Køben 1913........ . . . . 106,7 104,6 104,1
98,7
99,1
havn, der allerede tidligt havde tildraget 1914........ . ... 101,2
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sig Samvirksomhedens Opmærksomhed, særlig paa de sjællandske Slagteriers
Vegne. Bestræbelserne tog Sigte paa Opnaaclse af en taalclig Stilling overfor de
gældende Bestemmelser af veterinær Art. Paa dette Punkt opnaaedes i 1905, sær
lig ved Forhandling med daværende Borgmester, senere Overpræsident J. Jensen,
en Ordning, hvorved de Slagterier, som underkastede sig Københavns Sundheds
kommissions Betingelser for Tilførsel af mindre Dele af Svin, kunde foretage
dette direkte til Forhandlere uden en Efterkontrol. Samtidig blev det tilladt at
indføre Ryg-, Hals- og Skinkeben, hvorom der gennem Aarene havde været ført
et Utal af forgæves Forhandlinger.
En anden Side af Spørgsmaalet var de almindelige Vilkaar, hvorunder Til
førselen fandt Sted. I saa Henseende samlede Interessen sig om Opførelse af en
Flæske-Halle i København og dermed Ophøret af de mere end uheldige Til
stande paa Flæsketorvet. Udtryk for disse Bestræbelser var Oprettelsen af »Andels
slagteriernes Flæskesalg« og først og fremmest, at Københavns Flæskehalle i
1910 blev til Virkelighed.

Indfødte paa Guldkystcn (Vest-Afrika) fejrer Ankomsten af en Samling
danske Grisetæer (fra Odense).
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UNDER VERDENSKRIGENS VILKAAR
(1915 — 20)
a Verdenskrigens Lue tændtes i Europa omkring Maanedsskiftet Juli-August
1914, var Danmarks Tilværelse for Land og Folk, kulturelt og økonomisk,
i gennemgribende Grad anlagt paa det frie og fredelige Samkvem mellem Natio
nerne. Som dette var Tilfældet i Almindelighed, ogsaa f. Eks. paa erhvervs
mæssige Omraader, saaledes kan det siges, at det i Særdeleshed gjaldt for det
danske Landbrug, hvis Udvikling gennem mere end en Menneskealder i stigende
Omfang var blcven bygget op paa en omfattende Eksport og en ikke uvæsentlig
Import af Raa- og Hjælpestoffer til dennes Gennemførelse.
Og var ved Krigens Udbrud Tankerne end først og fremmest rettet mod det
ene Spørgsmaal: Danmark med i Krigen, eller Danmark udenfor Krigen? maatte
dog ogsaa nødvendigvis Situationen og dens Stemninger og Handlinger være
prægede af saaledes pludselig at være stillet Ansigt til zVnsigt med den Mulighed, at
livsvigtige erhvervsmæssige Linier var afbrudte eller i hvert Fald paavirkede
paa en saadan Maade, at ingen kunde overse det. Ret at skildre, hvorledes dette
maatte' virke, saavel som at bedømme Udslagene heraf, er som altid vanskeligt
nu bagefter — uden for saa vidt der bygges paa en personlig Erindring herom —
thi vor senere Betragtning er i saa høj Grad bestemt af dette ene, at vi nu véd,
hvordan det senere gik, medens paa den anden Side Forholdene ved Krigens Ud
brud, saavel som Beslutninger, Forhandlinger og Handlinger i mangen en Situa
tion senere hen, netop var prægede af Uvisheden om, hvad der vilde ske — maaske
i Morgen, maaske om en Uge, en Maaned, et Aar, eller maaske slet ikke.
En væsentlig Side af Landbrugets Stilling fra Krigens Begyndelse er tilkende
givet ved, at det hurtig viste sig, at Spørgsmaalet om selve Erhvervets Udøvelse
ikke alene var et indre Anliggende og ej heller et rent økonomisk, men at det
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tværtimod i fremtrædende Grad havde Forbindelse med vort Forhold udadtil
overfor andre Lande og dertil med den politiske Situation, ja, endogsaa ved flere
end een Lejlighed i Virkeligheden med Spørgsmaalet om Fred eller Krig for vort
Land. Alene af denne Kendsgerning følger, at Ordningen af Landbrugets Eksportog Importforhold paa det nøjeste maatte staa i Forbindelse med hele den alminde
lige Udvikling paa politiske og erhvervsmæssige Omraader. Og naar det, som det
i denne vor Skildring af Andelsslagterierne, drejer sig om en af de mest betydende
Grene af Landbrugets Eksport, ligger det i Sagens Natur, at dennes forskellige
Anliggender gennem disse Aar blev taget op til Behandling ud fra almindelige,
nationale og politiske Synspunkter.
Ved »Kongeligt Budskab« af 1. August 1914 var Danmarks Ønske om en
uvægerlig Opretholdelse af »den strenge og til alle Sider ensartede Neutralitet«
tilkendegivet, og dermed en Linie anlagt, som blev afgørende for alle vigtige
Bestræbelser ogsaa vedrørende de enkelte Erhverv i de følgende Aar. Hertil
maa føjes, bl. a. fordi de unormale Forhold understregede Vigtigheden deraf, en
anden Side af Bestræbelserne, nemlig Sikringen af det bedst mulige Grundlag
for Landets egen Tilværelse, ernæringsmæssigt og paa anden Maade.
Og netop paa begge disse Omraader indtog Slagterivirksomheden en frem
trædende Plads, i Kraft af sin omfattende Afsætning til Eksport og sine Produkters
Betydning ogsaa for Dækningen af Hjemmemarkedets Behov. Derfor blev da
ogsaa fra Krigens Begyndelse Andelsslagteriernes Ledelse, saavel lokalt som
gennem Samvirksomheden, draget ind i Tidens afgørende Overvejelser og Be
slutninger, ligesom Tilrettelæggelsen af Produktion og Afsætning i væsentlig
Grad blev bestemte ved mere eller mindre officielle Foranstaltninger. En Skildring
af Andelsslagteriernes Virksomhed i Krigsaarene maa derfor nødvendigvis ind
drage ogsaa en Række Foreteelser, der i og for sig ligger udenfor Andelsslagteriernes
Verden i snævrere Forstand, men som dog danner Baggrund for deres Vilkaar
og Virke.

Svinebestandens Opretholdelse og Avlsarbejdet
Paa en saa afgjort Maade, som man næppe tidligere havde set Mage til, blev
selve den tilstedeværende Bestand af Svin gennem Krigsperioden den egentlige
Forudsætning for Produktionens og Afsætningens Omfang, Som det senere skal
blive paapeget, var nemlig Efterspørgselen efter Slagteriernes Produkter til enhver
Tid at betegne som nærmest ubegrænset omend ingenlunde uden indgribende
Hæmninger særlig med Hensyn til Eksportens Fordeling, Transportforhold m. m.
Det afgørende var saaledes i alt væsentligt selve Svinebestandens Omfang eller
rettere sagt et Led endnu længere tilbage i Processen, nemlig Fremskaffelsen af
Foderstoffer, hvoraf Svinebestandens Opretholdelse og Omfang var afhængig.
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Bevægelsen i Svinebestan- Svinebestanden :
I alt
Levesvin Slagterisvin Grise
den gennem Aarene 1914—20
Orner
Søer
var saaledes direkte Udtryk
1000
1000
1000
1000
1000
1.494
for Slagteriernes Produktions Juli 1914. . .. 2.497
707
13
283
1.006
12
686
215
og Afsætningsmuligheder, og Maj 1915. . .. 1.919
1.069
214
689
11
som Udgangspunkt for en Be Febr. 1916. . .. 1.983
990
139
9
513
tragtning af hele Perioden har Juli 1917. . .. 1.651
444
1917.
Dec.
277
789
5
63
derfor Svinetællingerne væ
144
189
April 1918.
94
6
433
sentlig Interesse. I hosstaaende
Dec. 1918.
256
401
727
4
66
Oversigt meddeles Tallene for Juli 1919.
473
131
710
6
100
de enkelte Aar, og tillige er Juli 1920. . .. 1.008
633
257
7
111
indenfor Aarene 1917 og 1918
anført to Tællingsresultater for hvert, for derved at paavise Udviklingen i Enkelt
heder i denne ogsaa for Svineproduktionen saa kritiske Periode.
Udgangspunktet for Bevægelsen, Tællingen i Juli 1914, viste et meget stort
Tal som Resultat af de gunstige Vilkaar, der havde raadet i Aarene før Krigen.
Der foregik da ogsaa i den første Tid under Krigen ret store Slagtninger, og de
antog et stigende Omfang efter nogen Tids Forløb paa Grund af den livlige
Efterspørgsel, der gav sig til Kende i høje Priser navnlig sydpaa, men ogsaa paa
Grund af en vis Usikkerhed med Hensyn til Foderstolforsyningen. Bestræbelserne
for at opretholde denne gav imidlertid baade for 1914 og 1915 nogenlunde nor
male Fodringsvilkaar.
I denne Forbindelse fortjener at nævnes, hvorledes der gennem Andelsudvalget
i September 1914 blev taget Affære for Frigivelse af et betydeligt Parti Foderstoffer
fra England. Et snævert Udvalg, bestaaende af Andelsudvalgets Formand, Anders
Nielsen, Svejstrup Ostergaard, Formanden for Andelsslagteriernes Samvirksomhed, J. Sørensen-Saksager, og Formanden for Mejeriforéningernes Fællesorganisa
tion, N. Porse, Galten, optog Forhandlinger med Landbrugsministeriet med det
Resultat, at der i Oktober opnaaedes en Ordning, saaledes at der fra Jydsk AndelsFodersto fforretning som Modtager af Varerne afgaves en Garanti for, at disse
kun blev »afhændet til Landbruget her i Landet« og kun »anvendte i Land
brugets Tjeneste«. En Ordning af lignende Art blev truffet i Begyndelsen af 1915,
men denne Gang med Deltagelse ogsaa af de private Foderstoffirmaer.
Situationen var i det store og hele nogenlunde tilfredsstillende gennem 1915,
og om end Tallene for Svinebestanden, som det ses, gik noget ned fra det unor
malt høje Tal i 1914, foregik der dog endnu ikke nogen egentlig Forskydning
hverken i 1915 eller 1916. I sidstnævnte Aar strammedes Situationen noget ved
en ret daarlig og vanskelig Høst og navnlig ved visse Betænkeligheder fra engelsk
Side ved fremdeles at frigive Importen til Danmark. To Gange (i Maj og Sep
tember) sendtes der fra Danmark Delegationer til England med Forstander
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Th. Madsen-My g dal og Forpagter Chr. Sonne som Landbrugets Repræsentanter,
og det lykkedes endnu i denne Omgang at afværge en Rationering af Tilførselen,
særlig under Paaberaabelse fra dansk Side af de betydelige Tab, der paaviseligl
var paaført det danske Landbrug — og som beløb sig til Hundreder af Millioner
Kr. — ved, at man fra Krigens Begyndelse havde opretholdt en »fredsmæssig«
Fordeling af Eksporten, henholdsvis til England og Centralmagterne, trods de
højere Priser, som blev budt af sidstnævnte.
Heller ikke ved Tællingen først paa Aaret 1916 gav derfor Svinebestanden
Udtryk for nogen Nedgang, men tværtimod en Stigning i Forhold til 1915. Imid
lertid begyndte nu Vanskelighederne at mærkes. Høsten 1917 var daarlig, i nogen
Maade under Krigens Indflydelse, og navnlig var med den uindskrænkede
U-Baadskrig fra Februar 1917 og lidt senere ved De forenede Staters Indtræden
i Krigen og det udstedte Forbud mod Udførsel af Foderstoffer fra Staterne Situa
tionen paa dette Omraade med eet Slag forandret paa en for Danmark yderst
skæbnesvanger Maade. I Løbet af Sommeren 1917 og i forstærket Grad gennem
Efteraaret og Vinteren 1917—18 indtraadte nærmest Nødstilstand, hvor ikke blot
Tilførselen udefra af Foderstoffer svigtede, men hvor samtidig Vanskelighederne
ved Befolkningens Forsyning medførte Beslaglæggelse bl. a. af Korn, som ellers
kunde have suppleret S vinefodringen. For Regeringen og de efterhaanden talrige
Myndigheder, Udvalg, Nævn osv., særlig Ernæringsraadet af August 1917, blev
Spørgsmaalet da, om man skulde sørge for Befolkningens eller Besætningernes Er
næring. Og naturligvis valgtes det første — men til Skade bl. a. for Svineholdet.
Bestemmelser af forskellig Art — man fristes at kalde dem Krampetrækninger
— blev trufne for at opretholde en saa stor Svinebesætning som muligt saa længe
som muligt, ved Tilskud og Dispensationer og Kontrakttegning m. m., men uanset
dette var og blev Beholdningerne for knappe, og Svinetællingerne i December
1917 og navnlig i April 1918 viste en Nedgang, der ud fra en samtidig Betragtning
nærmest maatte opfattes som katastrofal. Der foretoges da, bl. a. i Henhold til
Kornloven af 1918, yderligere Foranstaltninger for om muligt at fremme Svine
holdet, og virkelig med et Resultat, der var føleligt for Flæskeforsyningen, og som
talmæssigt gav sig til Kende ved Tællingen i December 1918, hvor det uhyggelige
Minimum af April var overstaaet.
Og viste end Tællingen i Juli 1919 paany en Nedgang i den samlede Bestand,
men en ret stærk Stigning i Tillæget, var dog med Vaabenstilstanden den 11. No
vember 1918 passeret et afgørende Vendepunkt. Fra Nytaar 1919 mærkedes der
Lettelse i Foderstof-Situationen ved begyndende Tilførsler udefra, og allerede i
September 1919 var Bestanden og de derved muliggjorte Slagtninger oppe paa
el saadant Tal, at der endogsaa kunde blive Tale om Udførsel, om end kun i
minimalt Omfang. Indtil Tællingen i Juli 1920 var Bestanden paany naaet op
over Millionen og fortsatte nu sin Stigning med voldsom Fart i de følgende Aar.
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Det er ved Siden af de sam
lede Tal værd at understrege,
hvorledes Tællingerne paapeger
Bestandens Sammensætning til
forskellige Tider, hvorom der
iøvrigt ogsaa gives Oplysning i
Tabellen. De forskellige For
ventninger, Skuffelser eller
Haab, som Situationen til en
hver Tid nu kunde give Anled
ning til, kan jo ofte læses netop
gennem disse Tal, henholdsvis
En Verden af Sol og Modermælk.
for Avlsdyr og nuværende eller
fremtidige Slagterisvin.
Hvad i Almindelighed angaar Svinebestandens Kvalitet under den ofte haardhændede Behandling i Krigens Tid og specielt med Hensyn til Avlsarbejdets Røgt og
Udvikling i denne Periode, skal en kort Oversigt gives i det følgende. Som omtalt
tidligere overtog De samvirkende danske Andelsslagterier Administrationen af Svi
neavlsarbejdet i Henhold til Husdyrloven af 1912. Dette var hermed ligesom lagt
paa Plads i Henhold til det naturlige Fællesskab i Interesser, som Avlsarbejdet og
Slagteri virksomheden er Udtryk for, naar denne udøves under Andelsform.
Det maa paa Forhaand erkendes, at Krigens haarde Haand maatte blive noget
af en Prøvesten for Avlsarbejdet, og naar det klarede sig helskindet gennem
Trængslerne, da tjener det til Ære for den Kreds indenfor dansk Landbrug,
som havde den direkte Ledelse af Avlsarbejdet, i første Række Andels
slagterierne og deres S amvirksomhed.
Hovedlinien i Avlsarbejdet, saaledes som den var angivet ved Ordningen af
1912 og allerede før Krigen bragt til Udførelse, blev i det væsentlige fulgt gennem
Krigstiden. Først og fremmest knyttede Arbejdet sig til Avlscentrene, hvoraf der
ved Andelsslagteriernes Overtagelse af Administrationen i 1913 bestod ialt 82
for Landrace, med 102 kaarede Stamorner og 598 Stamsøer, samt 22 Avlscentre
for Yorkshirerace, med 31 Orner og 157 Søer. Tallet var indtil 1914—15 steget
noget og holdt sig forbavsende uforandret, saaledes at der ved Krigstidens Ophør,
for Aaret 1920—21, endogsaa var flere Centre og flere kaarede Dyr end i 1914—15.
I Forbindelse med Avlscentrene virkede ved Krigens Begyndelse de tre For
søgsstationer, Elsesminde, Bregentved og Rodstenseje, hvor stadig vigtige Forsøg
angaaende Fodringsforhold og Flæskekvalitet blev udført under Forsøgslabora
toriets Ledelse. En Række Beretninger foreligger herom gennem Aarene, hvor
igennem Samtiden fandt værdifuld Vejledning for det daglige Arbejde hos Pro
ducenten og paa Slagteriet.
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Som et Led i Avlsarbejdet maa tillige nævnes den fortsalte Stambogsføring, der
bidrog til øget Sikkerhed og Overskuelighed i det omfattende Materiale, og som
trods sit Anlæg paa langt Sigt ogsaa gennem Krigsaarene mødte Forstaaelse og
Paaskønnelse, bl. a. i Form af de dertil fornødne Bevillinger. Endelig ydedes
der af forskellige Slagterier enkeltvis et væsentligt Bidrag til Avlsarbejdet derved,
at der i Aarene efter 1912, da Statstilskuddet til Svineavlsforening erne var ophørt,
og dermed disses Virksomhed stærkt truet, foretoges Udstationering af Orner fra
Avlscentre enten til Avlsforeninger, hvor saadanne endnu bestod, eller til alminde
lige Svineproducenter.
Med de kritiske Tilstande for Fodringen, som indtraadte i Løbet af 1917,
meldte sig ogsaa for Avlsarbejdets fortsatte Gennemførelse svære Vanskelig
heder. I denne Anledning blev der paa Andelsslagteriernes Delegeretmøde i Marts
1917 vedtaget en Anmodning til Regeringen om at faa tildelt Foder til Avlscentre.
Man regnede med et Kvantum paa 1800 Tons Majs for Tiden April-Oktober 1917.
Denne Anmodning blev efterkommet, og i den følgende Tid leveredes der et
Kvantum svarende til 217 kg pr. »Enhed« (Svin). Ejerne af Avlscentrene var
iøvrigt foruden ved Foderknaphed ogsaa generede af den stærkt indskrænkede
Omsætning med Avlsdyr, og i denne Anledning bevilgede Samvirksomheden et
ekstraordinært Tilskud paa 30 Kr. pr. kaaret Avlsdyr.
Paa Grund af den indtrædende Foderknaphed, blev der fra Slagteriernes
Fællesbestyrelse i Oktober 1917 rettet Henvendelse til Ernæringsraadet om Til
deling af 3600 Tons Kraftfoder. Der førtes i de følgende Maaneder en Række
Forhandlinger, i hvilke ogsaa »Det staaende Landbrugsudvalg« deltog og frem
satte en Plan om, at ogsaa kaarede Dyr udenfor Centrene skulde tilsikres Foder,
og i December 1917, opnaaedes ialt ca. 900 Tons, altsaa en Fjerdedel af, hvad
der oprindelig fra Fællesbestyrelsen var anset for nødvendig. Atter i 1918 og
1919, blev der forhandlet mellem Samvirksomheden og Ernæringsraadet om
Fremskaffelse af Kraftfoder, og allerede i Oktober 1918 blev der anvist 400 kg
Kraftfoder pr. Enhed.
Forsøgsstationernes Virksomhed under Krigen var som Følge af de særlige
Forhold væsentlig indskrænket, men blev ret snart paany sat i Gang paa vigtige
Punkter. I det rent ydre foregik ved Genforeningen med Sønderjylland i 1920 den
Ændring, at der oprettedes et nyt Distrikt, ligesom der allerede et Par Aar i For
vejen var foretaget en Omlægning af de nordjydske Distrikter, og man havde
saaledes paa dette Tidspunkt i alt 9 Distrikter.
Det er i Almindelighed værd at fastslaa, saaledes som det bl. a. fandt Sted fra
Statskonsulent P. A. Mørkeberg, at Avlsarbejdet med Hensyn til selve Centrene
og de dertil knyttede Kredse ikke var undergaaet nogen Kvalitetsforringelse
gennem Krigsaarene, og at dette i alt væsentligt ogsaa kunde siges om Svine
bestanden i Almindelighed.
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Afsætningsforholdene — gennem Højkonjunktur og Trængsler
Den Omvæltning paa alle udenrigske Omraader, som Verdenskrigens Udbrud
medførte, maatte naturnødvendigt give sig stærke og hurtige Udslag for Andels
slagteriernes Virksomhed og økonomiske Resultater.
Paa de enkelte Slagterier ude omkring i Landet fik man straks ved de mørke
Budskaber ude fra Verden en Forsmag paa de mange Stemninger af Nervøsitet
for ikke at sige Panik, som naturligt maatte melde sig i -den store Kreds af
Andelshavere. I første Omgang ytrede Stemningen sig gennemgaaende ved, at der
leveredes af Svin alt, hvad der paa nogen Maade kunde være Tale om — til
stort Besvær for Slagterierne og til Understregning af det kritiske i Situationen
med Henblik paa Afsætningen.
For Hovedkvarteret, Fællesbestyrelsen og Fælleskontoret, maatte selvsagt
Situationens Tynge særlig mærkes. Faa Dage ind i August meldtes fra Rederierne,
at Indladning af Gods til England var standset, et Budskab, der maatte virke som
en Katastrofe under Hensyn til, at man overhovedet ikke havde noget virkeligt
Grundlag for at bedømme, hvor længe en saadan Standsning vilde vare. Fælles
bestyrelsen foranledigede straks en Forhandling med Landbrugsministeriet,
hvorved Eksportruterne delvis blev sat i Gang, fra den 9. August, idet Afskiberne
selv kun skulde tage Risiko for det eventuelle Tab ved Skibenes Opbringning.
En Række Spørgsmaal i Forbindelse med Eksportforholdene blev i de første
kritiske Dage drøftet og tilrettelagt for Slagteriernes Vedkommende ved et særligt
Eksportudvalg, der kom til at bestaa af Direktør Ole Olsen og Forpagter J. Theilmann samt, som Repræsentant for Privatslagterierne, Konsul P. Nørgaard.
Situationen maatte imidlertid naturligt give Anledning til en Drøftelse indbyrdes
mellem Andelsslagterierne, og den 29. August afholdtes i København et ekstra
ordinært Delegeretmøde, der helt igennem var præget af Krigssituationen. Der
vedtoges her en vidtrækkende Resolution, som foruden at udtale Tilslutning til
Fællesbestyrelsens og Eksportudvalgets Dispositioner, gav »Bestyrelsen uindskræn
ket Myndighed til at træffe Beslutninger i alle Eksportspørgsmaal med bindende
Virkning for alle eksporterende Slagterier, som er Medlemmer af Samvirksom
heden«.
Efter at Eksporten, da den første Lammelse var overstaaet, paany var kom
men i Gang saavel til England som til Centralmagterne, meldte sig snart — særlig
under Hensyn til Prisforholdenes Udvikling — det yderst principielle Spørgs
maal om den fortsatte Fordeling af Eksporten til de to Magtgrupper. Her meldte
sig mere end paa noget andet Punkt Forbindelsen mellem Eksport-Erhvervene
og. vort Lands Udenrigspolitik, for hvis Røgt under den ønskede strenge Neutra
litet den rette Fordeling af Eksporten blev af afgørende Betydning.
I denne Henseende indtog Andelsslagterierne samme Standpunkt som andre
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Eksportgrene indenfor Landbruget, nemlig dette, at der, som det blev udtrykt
i en Resolution paa et ekstraordinært Delegeretmøde den 19. Oktober, »med
Hensyn til Afsætningen af Andelsslagteriernes Flæskeprodukter skal bibeholdes
den samme Fordeling af de forskellige Kvaliteter baade paa Udlandets Pladser
og herhjemme som før Krigens Udbrud«. Iøvrigt vedtoges i samme Møde en anden
vigtig Udtalelse, som, i Anledning af en farlig Tilbøjelighed blandt Landmændene
til at skille sig af med deres Tillægssøer af Frygt for uoverkommelige Priser paa
Foderstoffer, »absolut tilraader at fremme Svineavlen i mindst samme Udstræk
ning som de foregaacnde Aar, da Flæskepriserne absolut bliver meget høje i
de kommende Tider.«
Aaret 1914 udløb, uden at der fra Andelsslagterierne eller det offentliges Side
blev truffet mere almene Foranstaltninger for Slagteriprodukter, skønt der vel
var Optræk til noget i denne Retning. Thi allerede i November omtales i Fælles
bestyrelsen visse Planer i »Den overordentlige Kommission« om Udførselsforbud
for Svinefedt. Uanset at der fra Fællesbestyrelsen fremkom en Protest mod et saa
dant Forbud, blev dette dog udstedt den 10. Januar 1915. Endnu efter Udstedelsen
erklærede Fællesbestyrelsen at man hellere skulde beslaglægge et saa stort
Kvantum, som skønnedes nødvendigt for Hjemmemarkedet, og saa iøvrigt lade
Eksporten være fri. Et Delegeretmøde i Andelsslagterierne kort efter sluttede
sig til den fremsatte Beklagelse og paatalte navnlig det uholdbare i, at del
ved den benyttede Fremgangsmaade blev paaført en enkelt Samfundsklasse
store Tab.
Der blev, i nogen Maade i Overensstemmelse med dette Standpunkt, i Februar
1915 fastsat Maksimalpris for ukrydret Fedt, og samtidig givet Eksporttilladelse
for 70 pCt. Ogsaa for Krydderfedt blev der i Maj fastsat Maksimalpris for at undgaa »Forveksling« mellem de to Kvaliteter.
Med Foraarct 1915 indtraf en Periode, hvor Omsætningen med Svin og Flæsk
paa forskellig Maade tildrog sig Opmærksomheden — man maa vel sige paa Bag
grund af de blomstrende Afsætningsmuligheder, som viste sig i alle Retninger.
Først blev der den 9. Marts udstedt Forbud mod Udførsel af levende Svin, men
dernæst havde allerede tidligere Salget af Søer og Grise udenfor Slagteriklassen
saavel som Slagtninger af disse givet Anledning til nogen Bekymring.
Disse Forhold gav Anledning til en indgaaendc Behandling i Samvirksom
heden, saavel i Bestyrelsen som paa et Delegeretmodc, og den 24. Marls 1915 blev
der mellem Slagterierne og Ministeriet indgaact en Overenskomst, hvis Hoved
punkt for Slagteriernes Vedkommende var, at man paatog sig at bidrage sit til
Hjemmemarkedets fornuftige Forsyning mod til Gengæld at have Eksportretten
paa det nærmere angivne Grundlag. I umiddelbar Tilknytning til denne Overens
komst blev der den 25. Marts af Indenrigsministeriet udstedt Forbud mod Slagt
ning af synligt drægtige Søer, samt af Svin under 65 kg. Forbudet blev iøvrigt i
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Oktober 1915 udvidet til ogsaa at omfatte drægtige Grise i Almindelighed. Og ved
Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 25. Marts blev der fastsat det uhyre
vigtige, at Udførsel af slagtede Svin og af Affaldsprodukter kun maatte foregaa
gennem de dertil autoriserede Slagterier.
Samtidig begrænsedes Eksportretten for Konserves o. 1. til særlig autori
serede Firmaer, hvorved man søgte at lægge Baand paa den navnlig under den
første Del af Krigsperioden saa blomstrende Konserves-Industri, hvis Indflydelse
paa hele Tidsaanden — økonomisk og kulturelt, om dette Ord kan anvendes i
denne Forbindelse — var saa fremtrædende, at den jo endogsaa gav Tiden sit
Navn »Gullasch-Perioden«, hvis særlige Karaktertræk dog langtfra begrænsedes
til Konserves-Industriens endsige Gullasch-Produktionens Kredse.
I Tilknytning til disse Ordninger blev der et Par Dage senere (27. Marts)
fastsat Maksimalpris paa slagtede Svin til Hjemmemarkedet, idet Prisen herpaa
i Henhold til den engelske Notering for dansk Flæsk skulde fastsættes ved et
Tremands-Udvalg, det saakaldte »Maksimal-Udvalg«, der kom til at bestaa af
Ole Olsen, Direktør Th. Boyer og Konsul P. Nørgaard. Maksimalprisen, der alt
saa var en Engros-Pris, blev straks sat til 146 Øre pr. kg og forhøjet senere til
154 Øre pr. kg.
Medens det oprindelig havde været Meningen at ansætte Maksimalprisen
ugentlig og dermed at holde den i Kontakt med Prisbcvægelsen ved Eksport,
gik man i Maj Maaned over til at ansætte en fast Pris, uanset det engelske Marked,
hvilket selvsagt for Producenterne betegnede en væsentlig Afvigelse fra det op
rindelige Grundlag, der netop havde forudsat, at den indenlandske Maksimalpris
skulde have Forbindelse med Eksportprisen. Endelig blev der for at sikre Maksi
malprisens Overholdelse samtidig indført Maksimalpriser paa Detailsalg af
»Affaldet« (Lever, Tunge, Hjerte m. m.) samt paa de enkelte Dele af Flæskesiden.
De stadig stærkere Virkninger af Dyrtiden medførte, at der sidst paa Som
meren 1915 blev Tale om en Nedsættelse af Engros-Maksimalprisen fra de
nævnte 154 Øre pr. kg. Fra Ernæringsmyndighederne gjorde. man gældende
overfor Slagteriernes Protest imod denne Nedsættelse, at Eksportpriserne var
særdeles gode, saa at Nedsættelsen paa Hjemmemarkedet ikke vilde spille nogen
nævneværdig Rolle. Om end denne Argumentation kunde se besnærende nok
ud, mente Slagterierne sig dog fremdeles i deres gode Ret til at modsætte sig,
at Forskellen mellem den Pris, som kunde opnaas i England, og den Pris, der nu
blev foreskrevet for Hjemmemarkedet, blev stadig større. Hele Spørgsmaalet
blev indgaaende drøftet af Andelsslagterierne paa et Par Dclegcretmøder i Juli
og August 1915, som b(gge udtalte sig stærkt imod Maksimalprisen.
Imidlertid blev der trods alt foretaget en Nedsættelse af denne paa 10 pCt.
(til 140 Øre pr. kg.), som kom til at gælde fra Slutningen af August Maaned.
Forinden der gives en videre Oversigt over de forskellige Ordninger af Ud143
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Ind- og Udførsel af Flæsk:
Indførsel

1915
1916
1917
1918
1919
1920

....
....
....
....
....
....

Mill.
kg
5,5
0,3
—
—
7,4
2,9

Deraf fra
U. S. A.
Mill. Mill.
Kr.
kg
6,9 4,4
0,4 0,3
—
—
—
—
20,3 7,3
9,0 2,8

Udforsel

Mill.
kg
136,1
104,7
81,9
2,7
0,9
44,2

Mill.
Kr.
229,9
210,6
193,9
8,0
3,6
186,0

Til
England

Mill.
kg
101,6
84,8
58,8
1,0
0,6
40,1

pCt.
75
81
71
37
66
91

Til
Tyskland

Mill.
kg
33,8
19,1
15,3
1,0
—
1,6

pCt.

25
18
19
37
—
4

Til
andre Lande

Mill.
kg
0,7
0,8
7,8
0,7
0,3
1,5

pCt.
—
1
10
26
34
5

førsel og Afsætning, vil det være formaalstjenligt i Almindelighed at faa Over
blik over Udenrigsoinsætningen og nogle Sider af denne, som øvede særlig Ind
flydelse paa Begivenhedernes Gang.
Hovedtallene meddeles i denne Tabel over Ind- og Udførsel. Indførelsen
var saa godt som udelukkende begrænset til amerikansk Flæsk saavel i 1915
som efter den egentlige Krigsperiodes Ophør i 1919 og 1920. I sidstnævnte Aar
indførtes dog ogsaa lidt Flæsk fra Sverige. Ganske naturligt knytter Opmærksom
heden sig imidlertid i første Række til Udførselen, hvis Bevægelse afspejler de
almindelige Produktionsforhold. Disse Forhold er omtalt tidligere, og her skal
kun paapeges, hvorledes Eksporten i 1918 og 1919 var nede paa et Minimum
direkte som Følge af den nedsatte Produktion, men tillige af de Krav, der stilledes
fra Hjemmemarkedet.
Hvad dernæst angaar Eksportens Fordeling angiver de for England og Tysk
land meddelte Tal — og ikke mindst de anførte Procenttal — i alt væsentligt,
hvad der har Interesse i denne Forbindelse. Ved en Ordning i Sommeren 1915
blev Englandsprocenten — i Forhold til samlet Udførselskvantum, efter at den
overenskomstmæssige Forsyning af Hjemmemarkedet havde fundet Sted —
fastsat til 86, medens Resten, altsaa 14 pCt., skulde gaa til Tyskland. I denne
Ordning skete der i Overensstemmelse med Synspunkter indenfor Slagteriernes
Eksportudvalg dog ret snart den Forandring, at man ansatte Englands-Procenten
i Forhold til den samlede Produktion og derefter foretog en skønsmæssig Ansæt
telse af, hvad Hjemmemarkedet behøvede fra Uge til Uge. Paa dette Grundlag
fastsattes Englandsprocenten først til 65 pCt., senere til 58, 50 og 40 pCt.,
væsentlig under Hensyn til det stigende Hjemmeforbrug.
Naar Forholdene stillede sig saaledes, at der maatte fastsættes en særlig Eng
landsprocent, af politiske Grunde og andre Grunde, er allerede heri tilkende
givet, at Fordelingsforholdet altsaa ikke af sig selu blev tilvejebragt, og dette
skyldtes atter de ret forskellige Priser, som opnaaedes ved Udførsel, henholdsvis
Vest og Syd paa. Og ved Betragtning af disse Forhold, saaledes som de giver
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Priserne for Flæsk:
Januar .............................
Februar ...........................
Marts...............................
April.................................
Maj...................................
Juni.................................
Juli....................................
August.............................
September.......................
Oktober...........................
November.......................
December.........................

1915

England
148
144
154
158
157
155
162
173
176
171
163
163

1917

1916

Tyskland

170
190
205
210
210
220
265
310
300
300

England
167
155
159
160
156
164
179
198
190
192
200
200

Tyskland
290
320
355
350
350
360
350
320
320
320
320
330

England
210
176
176
160
140
148
182
192
200
170
205
205

Tyskland
340
325
315
320
315
290
295
250
250
250
250
325

sig til Kende i denne Oversigt over de maanedlige Gennemsnitsspriser, melder sig da
Erkendelsen af det uhyre vanskelige ved at undgaa »Slagside« med Hældning mod
Syd, og tillige af den fra Landbrugets Side saa ofte fremdragne Opfattelse, at der
rent erhvervsmæssigt paalagdes det Ofre paa mange Millioner Kr. aarlig, derved,
at Landbruget ikke havde Lejlighed til fuldt ud at udnytte den samlede Eksports
Muligheder. Og sidst, men ikke mindst understreger Forskellen mellem de to
Magtgruppers Priser den udprægede Neutralitetsbestræbelse, som Overholdelsen
af Fordelingen var Udtryk for fra Danmarks Side overfor de krigsførende Magter,
og som ogsaa senere indtraadte kritiske Situationer under Krigen gav utvetydigt
Udtryk for — bilagt med klingende Mønt eller rettere Tabet heraf.
Særlig efterhaanden som Hjemmemarkedets Forsyning kom til at spille en
større Rolle i Forhold til Eksporten, og der stadig for disse to Slags Afsætning
blev betalt højst forskellige Priser, øgedes ganske naturligt Utilfredsheden fra
S vineproducenternes Side mod den for Hjemmemarkedet ansatte Maksimalpris.
Dette kom bl. a. til Orde ved Andelsslagteriernes Delegeretmøde i Marts 1916,
hvor der tillige vedtoges en Resolution imod »Statstilskud til Indkøb af Majs
eller andet Foderkorn. For saa vidt der ved særlig Beskatning lægges Afgift paa
et enkelt Erhverv, bør denne Afgift indgaa i Statskassen.«
Den sidste Del af Resolutionen tog Sigte paa den begyndende Tilskudspolitik,
som de stadig strammere Forsyningsforhold gav Anledning til, samtidig med at
den almindelige Dyrtid dannede Baggrund for Regeringens Bestræbelser for at
begrænse Priserne indadtil. I Juli 1916 gennemførtes en Kødordning bl. a. for
at aflaste Hjemmeforbruget af Flæsk, og i Henhold til Kornordningen for Høstaaret 1916—17, blev der i September 1916 ydet Svineproducenterne et
Statstilskud paa 10 Øre pr. kg for de første 5.000 Svin, som afgaves til Hjem
memarkedet, og 14 Øre pr. kg for det overskydende Antal.
10
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I lange Rækker holder Leverandørerne med deres Svin. (Odder Andelsslagteri).

Af de forskellige Spørgsmaal, som behandledes af Fællesbestyrelsen og Samvirksomheden i Forbindelse med Eksportforholdene, kan fra Foraaret 1916
nævnes, at der angaaende Salg af Svinefedt, hvoraf paa dette Tidspunkt 40 pCt.
tilbageholdtes for Hjemmemarkedet, blev truffen den Ordning, at den Del af
dette Kvantum, som ikke var bleven solgt, kunde afsættes paa anden Maade
til Eksport, og det blev i Maj 1916 besluttet, at dette usolgte Kvantum af de enkelte
Slagterier skulde afgives til den gældende Maksimalpris til Fælleskontorets Dispo
sition, og dette skulde da søge særlig Udførselstilladelse for det, og et muligt Over
skud skulde senere fordeles til samtlige Slagterier i Forhold til deres Slagtningstal.
Den fra Efteraaret 1916 indtraadte Ændring med Hensyn til Forsyning af
Levnedsmidler baade til Folk og Fæ maatte selvsagt øve sin væsentlige Ind
flydelse ogsaa paa Slagteriernes Forhold. En vigtig Side var fremdeles Produk
tionens Fordeling henholdsvis til Hjemmemarkedet og Eksport. Indtrufne Uregel
mæssigheder paa et enkelt Slagteri med Hensyn hertil medførte, at Fordelingsspørgsmaalet blev taget op til Behandling inden for Fællesbestyrelsen og paa
forskellige Delegeretmøder. Der foretoges en gennemgribende Revision af de
stedfundne Fordelinger, og der vedtoges paa et Delegeretmøde den 2. December
1916 et nyt Grundlag for hele Fordelingskontrollen, hvorved denne blev mere
effektiv og sikrede en mere indgaaende Indsigt med de enkelte Slagteriers
Dispositioner. Den samtidig større Slagtning gav sig ogsaa til Kende ved
Levering af alle mulige Slags Svin til Slagterierne, f. Eks. magre og drægtige
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Søer, Polte, undervægtige Grise o. s. v. Dette gav Anledning til, at MaksimalUdvalget fik Bemyndigelse til at fastsætte en Maksimalpris paa Grisesøer, som
blev købt af Slagterierne eller af Opkøbere, altsaa for at modarbejde, at der
skulde blive leveret for mange af den Slags Dyr.
Alle Begivenheder og Detailler i Arbejdet blev imidlertid paa dette Tidspunkt
overskygget af Proklameringen af den uindskrænkede U-Bciad-Blokade den
31. Januar 1917. Den øjeblikkelige Følge blev, al de Heste Slagterier i en Uge
undlod at modtage Svin, og ligeledes en fuldstændig Standsning af Eksporten
til England i flere Uger og foreløbig Oplagring af det for England bestemte
Kvantum. I bogstavelig Forstand var »alle Sunde lukkede« for en Gennemførelse
af Eksporten, og først i Løbet af et Par Maaneder blev der i Kraft af en lille
Ventil paa hele Blokade-Systemet gennemført en Rute over Bergen op langs med
Norges Vestkyst højt mod Nord over til England, under Beskyttelse af engelske
Krigsskibe, under Tegning af svimlende Forsikringer og under saa krigs
mæssige Stemninger og Forhold, at de selv for Samtiden føltes som noget
yderst usædvanligt.
Med den i alt væsentlig standsede Udenrigs-Omsætning, ogsaa for saa vidt
angaar Tilførsler, maatte Hjemmemarkedets Forsyning træde stærkt i For
grunden, og for Flæskets Vedkommende medførte dette, at Eksportudvalget fra
Begyndelsen af Februar 1917 gik over til først at beregne Hjemmemarkedets
Kvantum og derefter fastsætte de forskellige Eksport-Procenter. Hele Maskineriet
medførte en Uendelighed af Forhandlinger, Beregninger og Opstillinger, Forslag
i alle mulige Retninger — alt med de afskaarne Muligheder som den egentlige
Baggrund. Ikke mindst ud fra en senere Bedømmelse af dette Virvar af Bestem
melser og Foranstaltninger er det saare forstaaeligt, at der under alt dette kunde
foregaa Afvigelser fra det, som man havde bestemt og ønskede gennemført.
Det var saaledes paa dette Tidspunkt, at Eksportudvalget kom ud for en haard
Modvind, idet der viste sig Uoverensstemmelser med Hensyn til TysklandsProcenten, og efter Myndighedernes Opfattelse paa Bekostning af Hjemme
markedets Forsyning. Dette medførte, at der i Slutningen af Februar 1917 af
Justitsministeriet nedsattes en Kommission til at undersøge hele Flæske-Eksportordningens Gennemførelse. Efter en grundig Undersøgelse afgav Kommissionen
sin Betænkning i Slutningen af Marts, iøvrigt netop Dagen før det aarlige Dele
geretmøde i Slagterierne afholdtes paa Skydebanen i København, og det var med
Tilfredshed, at Mødet modtog Meddelelse om Undersøgelsens Resultat, der gik
ud paa, at »Udvalget og dets Medlemmer har handlet efter bedste Skøn, men at
det har skortet paa den Forudseenhed og Bevægelighed, som var nødvendig for,
at det anvendte System kunde svare til Hensigten, naar uventede Omstændig
heder indtraf«.
Og i Sandhed maatte man til Forklaring for Eksportudvalget sige, at det var
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En Mindelse fra Rationeringens Guldalder.

»uventede Omstændigheder«, det drejede sig om. Til selve Fordelingen af Eks
porten kom nemlig, efterhaanden som Situationen i Almindelighed strammedes,
den almindelige Forskydning i denne, der kan kendetegnes ved, at Eksporten
nu ikke længere kunde betragtes som et Middel til Hævdelse af Landets Neutra
litet, men mere og mere blev Grundlag for direkte Vareudveksling. Dels sluttedes
der i Juli og December 1917 Overenskomster med Centralmagterne, og dels
foretoges en skandinavisk Vareudveksling, i Følge hvilken Sverige fik 25 pCl.
af den samlede Flæskeudførsel.
I Situationen indadtil vekslede Vilkaar og Opgaver ligeledes. De i nogen Grad
øgede Slagtninger i de første Maaneder af 1917 — paa Grund af de haabløse
Udsigter for Fodring — havde givet Anledning til, at man i København og Køb
stadskommunerne kom ind paa Nedsaltning af Flæsk paa kommunal Foranstalt
ning, og ved den første samlede Lovgivning om Befolkningens Forsyning med
forskellige vigtige Varer (Smør, Flæsk m. m.) af 10. December 1917 blev en
saadan kommunal Nedsaltning paabudt. Ved samme Lov indførtes der en Ratio
nering af Flæsk, som først lød paa 280 g pr. Individ om Ugen, senere — i Løbet
af Sommeren 1918 — paa 240 g, derefter paa 120 g, og endelig blev Flæskerationeringen sat i Forbindelse med Kødordningen, saaledes at Flæskemærkernc
dækkedes med Ret til Indkøb af Kød, og man var endogsaa saa langt ude, at
Flæskemærkerne blev konverterede til Sukkermærker !
For Svineproduktionen og Slagterivirksomheden maatte Vinteren 1917—18
betyde yderligere Vanskeliggørelse af Stillingen paa saa at sige alle Omraader.
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Mere og mere blev Spørgsmaalet om dette ene at holde Produktionen i Gang, samt
tillige efterhaanden som Eksporten skrumpede ind, og Hjemmemarkeds-Pro
centen blev saa at sige eneraadende, at opretholde en blot nogenlunde tilfreds
stillende Rentabilitet. Det offentliges Interesse i Svineproduktionen var tilkende
givet ved det nævnte Tilskud til Hjemmemarkedets Kvantum fra Efteraaret 1916
og ved, at der nu blev ydet Tilskud i Henhold til forskellige Ordninger — dog
saaledes, at Tilskudet jo egentlig snarere bør betragtes og betegnes som delvis
Udligning af Forskellen mellem Eksportpris og den fastsatte Maksimalpris for
Hjemmemarkedet. Ved Kornloven af August 1917 ansattes denne Udligning til
32,5 Øre pr. kg, hvilket imidlertid kun svarede til Prisen paa Foderkorn og den
ansatte Maksimalpris, saa at det egentlig ikke betegnede nogen Tilskyndelse til
øget Produktion, set fra Producentens Side.
Fra Nytaar 1918 var da ogsaa Produktionen nede paa et saadant Niveau, at den
under Hensyn til Hjemmemarkedets Krav ikke muliggjorde nogen Eksport. At en
saadan endnu i sparsomt Omfang blev opretholdt skyldtes de tilstedeværende
Beholdninger paa Slagterierne. Der foretoges i disse Uger Tællinger og Indsamling
af Oplysninger, Reguleringer, Manipulationer af alle mulige Slags, og Eksport
udvalget, hvis Formand siden Foraaret 1917 var Forpagter J. Theilmann, stod
med den fuldstændige Dispositionsret, med en vanskelig Opgave og et omfattende
Ansvar til alle Sider og med Usikkerhed og Uberegnelighed paa alle Omraader.
Den 22. Februar 1918 indtraf det i Andelsslagteriernes Historie bemærkelses
værdige Tidspunkt, da Eksporten ophørte, efter at den i de nærmest foregaaende
Uger havde ført en fuldstændig Skintilværelse. Hermed var selvsagt Tilveje
bringelse af Rentabilitet i Svineproduktionen og Slagterivirksomheden yderligere
vanskeliggjort, og der blev derfor af Fællesbestyrelsen og Eksportudvalget fore
lagt Indenrigsministeriet Krav om en mere omfattende Tilskuds-Politik. Dette
medførte, at Tilskuddet blev forhøjet til 85 Øre pr. kg og i Henhold til Korn
loven af Marts 1918 til 90 Øre pr. kg.
Yderligere var jo imidlertid med Eksportens Standsning Grundlaget ophørt
for den bestaaende Overenskomst (af 24. Marts 1915) mellem Ministeriet og
Slagterierne, og paa det ordinære Delegeretmøde i Marts 1918 forelagdes derfor
til Afgørelse, om Slagterierne fremdeles skulde paatage sig Forsyningen af
Hjemmemarkedet og den nødvendige Fordeling hertil. Delegeretmødet gav
Eksportudvalget og Formanden Tilslutning til det udførte Arbejde, som man
mente burde fortsættes ogsaa paa det foreliggende ændrede Grundlag.
I Forbindelse med dette Delegeretmøde kan forøvrigt som et lille Nærbillede
af den herskende Situation nævnes, at Fællesbestyrelsens Formand, Ole Olsen,
i sin Indledningstale bemærkede, at Grunden til, at Delegeretmødet kun var
ansat til at vare een Dag, var den, at Ernæringsforholdene i København var
saa vanskelige! — Og vel at mærke, dette var ikke sagt som nogen Vittighed!
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Med Eksportens Standsning indtraadte selvsagt en ny Fase i Udviklingen,
hvorved Eksportudvalgets og dermed Slagteriernes mest fremtrædende Opgave
blev Fordelingen til Hjemmemarkedet og i Forbindelse dermed Forhandlinger
og Beregninger angaaende selve Produktionens Forhold. Saaledes beskæftigede
man sig med Dækning af de øgede Driftsudgifter, og fra Begyndelsen af Maj
1918 opnaaedes der et Tilskud paa 8 Øre pr. kg Flæsk, hvorefter der i August,
samtidig med en Nedsættelse af Maksimalprisen, foregik en Forhøjelse af Tilskudet til Produktionen til 129 Øre pr. kg. Yderligere blev der i Henhold til Korn
loven fastsat et Tilskud paa 179 Øre pr. kg for Svin, som Producenterne for
pligtede sig til at levere mod Fritagelse for Levering af en vis Kornmængde.
Sidstnævnte Foranstaltning saavel som forskellige Bestemmelser, der indsattes
i den nye Lov af 1. November 1918 om Befolkningens Forsyning, var Udtryk
for en alvorlig Bestræbelse fra Myndighedernes Side for at faa mere Flæsk frem,
og der blev i Henhold til den nævnte Lov for saadanne Svin, der tegnedes til
Levering til et Slagteri indenfor en nærmere fastsat Tid, saavel som for Svinene
under Kornloven, garanteret en Pris paa 280 Øre pr. kg, d. v. s., at selve Til
skuddet forhøjedes med 50 Øre.
Og virkelig lykkedes det paa denne Maade at udvide Produktionen noget,
saaledes som Tællingen i Efteraaret 1918 var Udtryk for. Det medførte f. Eks.,
at Flæskemærkerne pludselig igen kom til Ære og Værdighed og kunde delvis
dækkes. Der var endogsaa Røster fremme om Genoptagelse af en egentlig Eksport,
men foreløbig ændredes dette dog til, at der foretoges Oplagring til senere Dis
position. Selvsagt maa ogsaa i denne Forbindelse nævnes, at Passeringen af
Vaabenstilstandsdagen, den 11. November 1918, betegnede et Skel i Vilkaar og
Betragtning. Som tidligere omtalt blev fra omkring Nytaar 1919 Tilførslerne af
Foderstoffer noget rigeligere, om end langt fra betryggende, og med særligt Hen
blik paa Hjemmemarkedets Flæskeforsyning spillede det en Rolle, at der indførtes
nogle Partier amerikansk Flæsk, som jo lettede lidt paa den herskende Smalhans.
I Løbet af Sommeren 1919 blev der i Henhold til Aftaler med Eksportudvalget
foretaget forskellige Ændringer i Statskassens Tilskud til Svineproduktionen. Fra
Begyndelsen af Maj 1919 nedsattes det til 195 Øre pr. kg, i Slutningen af Juni
til 160, samtidig med at Maksimalprisen paa Flæsk blev sat op med 35 Øre pr. kg
(til 140 Øre). Dernæst forhøjedes Tilskuddet fra September til 170 Øre pr. kg,
idet der nemlig paa dette Tidspunkt indtraadte en delvis Nyordning af hele Flæskeadministrationen. I Henhold til Beslutning indenfor Andelsslagterierne gik man
nemlig paa dette Tidspunkt til at ophæve den bestaaende Overenskomst mellem
Ministeriet og Slagterierne. Dette Skridt var at betragte som Udtryk for et efter
haanden stigende Ønske om indenfor en rimelig Fremtid at komme bort fra de
regulerede Forhold og at faa Eksporten i Gang til England. Med Overenskomstens
Ophør ophævedes ogsaa formelt Flæskeeksport-Udvalget, der bestod af J. Theil150
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mann og Ole Olsen, samt fra Privatslagterierne Konsul Okholm, Esbjerg, der havde
afløst Konsul P. Nørgaard. Der nedsattes i Stedet herfor et Udvalg af Direktører med
den særlige Opgave at foretage Regulering af Hjemmemarkedet. Som Medlemmer
fra Andelsslagteriernes Side indtraadte Direktørerne P. Christensen, Kolding, og
Fr. L. Sieck, Frederikssund. Ved Siden af den nævnte Regulering skulde Udvalget
tillige fastsætte en Hjemmemarkedsnotering i Forhold til Eksportprisen.
Denne Ordning bestod for Maanederne September-Oktober, men blev i Hen
hold til den nye Lov om Befolkningens Forsyning, af 31. Oktober, begrænset til
Udgangen af November og iøvrigt ændret derhen, at der blev ydet et samlet
Statstilskud paa 400.000 Kr. pr. Uge til Nedbringelse af Prisen for Rabat-Flæsket.
Fra Begyndelsen af December var nu altsaa Statstilskuddet ophævet, og sam
tidig forhøjedes Maksimalprisen til Kr. 3,15 pr. kg, og Priserne paa Slagteaffald
tilsvarende. Kravet om, at man maatte naa til en Frigivelse af Eksporten, var paa
dette Tidspunkt levende og stigende indenfor Andelsslagteriernes Kreds. Man
betragtede Forhaands-Baandlæggelsen af et Kvantum Flæsk til Hjemmemarkedet
som unødvendig, da der faktisk var Flæsk nok. Der blev i December 1919 saavel
fra Fællesbestyrelsen som paa Delegeret- og Formandsmøder givet utvetydigt
Udtryk herfor, og det fandt derfor fuld Billigelse, at Fællesbestyrelsen var gaaet
til at opsige Overenskomsten med Ministeriet, som havde bestaact siden September
1919, til Ophør fra Januar 1920.
For Eksportens Vedkommende var Forholdet det, at der i de nærmest foregaaende Maaneder var solgt enkelte Partier Flæsk til England, men fremdeles
saaledes, at det kun var Overskuddet fra Hjemmemarkedet, der kunde udføres.
Allerede i September-Oktober blev der optaget Forhandlinger, til at begynde
med gennem Direktør Charles Hansen, D. B. C., om Salg til England efter Nytaar
1920. Resultatet heraf blev først, at der sluttedes om Salg for Januar til en Pris
af 185 sh. pr. cwt. Dernæst opnaaedes der i Begyndelsen af Februar 1920, ved
den Delegation bestaaende af Th. Aladsen-Mygdal, N. Porse, Chr. Sonne ogJ. Theil
mann, som paa dette Tidspunkt var i England, den samme Pris fortsat gennem
Maanederne Februar-Marts.
Eksporten blev dog i disse Maaneder yderst spredt og uregelmæssig paa Grund
af Uroen i Arbejdsforholdene, som senere skal blive omtalt, og forsti Slutningen af
April begyndte en nævneværdig Afskibning igen og da til samme Pris som i Fe
bruar-Marts (185 Sh.). I Juli afrejste en Delegation, under Ledelse af Etatsraad
H. N. Andersen og med daværende Landbrugsminister Th. Aladsen-Mygdal og For
pagter Chr. Sonne som Landbrugets Repræsentanter, bl. a. til England for at virke
for Genindførelse af frie Handelsforhold, og iøvrigt sluttedes der med det engelske
»Ministry of Food« om Priserne indtil Udgangen af Aaret 1920. Der fastsattes
en Grundpris og en Tillægsspris, afhængig af den engelske Hjemmemarkedspris,
men reelt blev Priserne i de sidste Maaneder af Aaret 187 sh. og 200 sh.
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Hverken under Hensyn til de opnaaede Priser eller Vilkaarene i Almindelighed
for Samhandelen med England og dettes Myndigheder var der nogen særlig
Begejstring indenfor danske Slagterikredse. Der udsendtes i Juli en særlig SlagteriDelegation, bestaaende af Proprietær Johs. Clausen, Stubberupholm, og Direk
tørerne P. Christensen, Kolding, Bohn-Jørgensen, Faaborg, og F. Bojsen, Randers
med det Formaal at søge lidt mere Forstaaelse vakt i England, men desværre
uden at noget større Resultat i denne Retning naaedes.
Iøvrigt udførtes der gennem 1920 ogsaa en Del Flæsk Syd paa, til Tyskland
og Schweiz, og navnlig var det af nogen Betydning, at der i Løbet af Sommeren
udførtes ialt 54.000 levende Svin til Tyskland, selv om der ogsaa Syd paa var
nogen Skuffelse over Markedsforholdene, idet de store Forventninger, man havde
stillet til Mulighederne ved Krigens Afslutning, for Tysklands Vedkommende
blev til intet paa Grund af svigtende Købeevne.
I Administrationen indadtil af Flæskeordningen og Flæskesalget i det hele
taget skete der i Løbet af 1920 en Likvidation paa de fleste Omraader. Saaledes
blev ved Bekendtgørelse af 11. Marts Slagteriernes Eneret paa Slagtning op
hævet, men dog bibeholdt i nogle Maaneder for Svin paa under 110 kg. Sam
tidig ophævedes Maksimalpriserne med Undtagelse af Affald, der dog ogsaa blev
frigjort i Slutningen af Juli. Vigtigere var forsaavidt, at de forskellige bestaaende
Udførselsforbud forsvandt, saaledes for Flæsk og Svinefedt, den 29. Juni, og for
levende Svin, den 12. August. Hermed var altsaa Slagteriernes Eneret paa Ud
førsel ophævet, og med Udgangen af 1920 var der paa Slagteriomraadet indadtil
i alt væsentligt opnaaet normale Forhold for Omsætningen. Udadtil bibeholdtes
det centraliserede Indkøb fra engelsk Side endnu indtil Udgangen af Marts, fra
hvilket Tidspunkt altsaa de frie Omsætningsforhold i hvert Fald formelt var
genoprettede.
Som Fortsættelse af en tidligere Belysning skal endelig anføres nogle Tal, der
angiver Stillingen paa det engelske Marked under Krigsaarene, henholdsvis For
delingen af den engelske Import af Bacon paa de vigtigste Importlande og de
Gennemsnitspriser, som disse opnaaede. Det vil af den første Oversigt bemærkes,
Englands Indførsel af Bacon (Mill, kg):

1914.................. ................
1915................... ................
1916...................
1917................. ................
1918................. ................
1919................. ................
1920 ................. ................
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I alt

Danmark

U. S. A.

Kanada

Andre Lande

258,8
331,2
377,4
333,4
531,9
420,3
285,0

Ialt pCt.
137,8 53
104,7 32
83,3 22
57,0 17
1,1 —
0,3 —
35,8 13

Ialt pCt.
77,3 30
179,2 54
203,2 54
176,0 53
438,8 83
299,1 71
170,7 59

Ialt pCt.
7
17,4
43,9 13
80,9 21
89,7 27
87,3 16
106,3 25
75,8 27

I alt pCt.
26,3 10
3,4
1
3
10,0
10,7
3
1
4,7
4
14,6
2,7
1
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hvorledes Produktionsforholdene i Dan Prisen i England for Bacon : Øre pr. kg
Danmark U. S. A. Kanada
mark og den dermed givne Eksportsi
127
125
1914
........
130
........
tuation maatte paavirke Tallene for den
1915
........
128
136
........
157
engelske Import, og navnlig hvorledes
1916........ ........
166
149
196
samtidig denne udfoldede sig fra U. S. A.
1917........ ........
227
245
215
og Kanada. Bortset fra, at der dermed
1918........ ........
309
306
309
henpeges paa den politiske Konstella 1919........ ........ 351
314
320
tion, hvorved de to Importør-Lande var 1920..... ........ 368
312
311
i samme Magtgruppe som England, un
derstreger den store Import til England dennes Nødvendighed for den inden
landske Forsyning. Med Hensyn til de opnaaede Priser viser Danmark fremdeles
i denne Periode et Fortrin fremfor de to andre Lande.

Omsætning og daglig Virksomhed
Hvad der i det foregaaende er skildret som Udtryk for Andelsslagteriernes
Vilkaar og Forhold under Krigen, maatte selvsagt øve afgørende Indvirkning
først og fremmest paa det enkelte Slagteris Virksomhed, i det daglige. Det var
i Forholdet til den lokale Leverandørkreds, at Bevægelsen ned og op i Produktion
og Levering først og stærkest gav sig til Kende og derefter som Resultat fra de
mange forskellige Egne gav den samlede Situation for Landet som Helhed. Det
var for en væsentlig Del gennem de enkelte Slagterier, at Ordninger og Bestem
melser skulde føres ud i Livet, selv om Skoen maaske trykkede her og der. Og
det maa i denne Forbindelse endnu tilføjes, at Andelsslagterierne hver paa sin
Plads betegnede Støttepunkter ikke alene for Gennemførelse af saadanne For
anstaltninger, men, ved deres Føling med vide Kredse baade af Producenter og
Forbrugere, ogsaa for Opretholdelsen i Almindelighed af de bedst mulige Vilkaar
paa dette vigtige Omraade af Ernæringen.
Det er vel ingenlunde lutter lyse Minder, Slagterierne og deres Ledere har fra

Tilslutning, Omsætning og Driftsforhold:

1914—15 ............. ........
1915—16............. ........
1916—17............ ........
1917—18............ ........
1919................... ........
1920 ................... ........

Antal
Andels
havere

Slagtede
Svin

Slagtede
Krea
turer,
Kalve

Omsæt
ning

Gnstl.
Pris pr.
Svin

(1000)
141
145
148
152
156
161

(1000)
2300
2142
2123
1915
389
781

(1000)
46
40
40
47
—
—

Mill. Kr.
191
245
301
246
116
258

Kr.
79,18
116,68
135,71
118,53
258,58
294,19

Drifts
omkost
ninger
pr. Svin
Kr.
3,09
3,68
4,62
8,21
15,98
15,07
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disse Aar. De yderst unor
male Forhold paa alle
Omraader medførte Be
svær og til Dels urentable
Produktionsvilkaar. Ar
bejdsmæssigt medførte de
ofte en trykkende »Tom
gang« baade for Mand
skab og Anlæg. Men trods
dette maa som et Led i
Billedet af Krigens Kaar
for Slagterierne ogsaa
løjes den Elasticitet, hvor
med man i Løbet af et
Par enkelte Aar naaede
op paa Før-Krigstidens
Produktion og dermed tilkendegav, at Kærnen i Slagtervirksomheden med Hen
syn til selve Svinematerialet og den tekniske Side var bevaret.
I ydre Henseende prægedes Arbejdet af de vældige Svingninger i Produktionens
Omfang, i Priser og Muligheder i det hele taget. Der var som nævnt alle Stadier
fra fuldt Sving til næsten fuldstændig Tomgang. Der var Tider, hvor Grisenes
ynkelige Hvin lød saa at sige Døgnet rundt, og der var andre Tider, hvor den
fuldstændige Stilhed hvilede over Vandene, i hvert Fald de fem eller seks af
Ugens Dage.
Den almindelige Udvikling er talmæssigt belyst i omstaaende Tabel, som inde
holder Tallene for Andelshavere og paaviser den fortsatte Stigning heri, endvidere
de forskellige Tal for Omsætning, saavel udtrykt i Slagtninger som i Penge, og
endelig Tallene for Driftsomkostninger pr. Svin. Idet Antallet af Andelsslagterier
var uforandret 44 i Aarene fra 1913 til 1922, betyder de anførte Tal, at det gennem
snitlige Antal Slagtninger pr. Slagteri, som i 1914 var oppe paa ca. 52.000, nu i
1918 og 19 dalede til omkring 7.000 og til godt 18.000 pr. Slagteri. Ligesaa karak
teristisk for Forholdene som denne Uensartethed er næsten ogsaa Tallene for
Pengeomsætningen, idet denne ganske vist dalede en Del i de to nævnte Aar,
men, som det ses af Tabellen, dog var Udtryk for helt andre Prisforhold,
end tidligere kendt. Dette ses særlig tydeligt af Tallene for Gennemsnitsprisen
pr. slagtet Svin, der steg fra godt 79 Kr. i 1914 til nær op imod 300 Kr. i
1920. Selvsagt maatte ogsaa de unormale Driftsforhold saavel som Tidens al
mindelige Udvikling medføre en Stigning i Driftsomkostningerne, som pr. Svin
steg fra godt 3 Kr. i 1914 til omtrent 16 Kr. i 1919 for derefter dog at falde
til godt 15 Kr. i 1920.
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Løn- og Arbejdsforhold paa Slagterierne
De voldsomme Bevægelser i alle økonomiske Forhold gennem Krigsaarene,
den uhyre Forskel i Indtjeningsmuligheder og Levevilkaar for de forskellige Sam7
fundsklasser, som var en af Skyggesiderne ved Krigsperioden, maatte naturligt
ogsaa paavirke Løn- og Arbejdsforholdene paa Slagterierne og gav sig Udslag i,
at der, saa at sige naar der var Lejlighed dertil og forøvrigt ogsaa udenfor disse
Tider, blev stillet Krav om og ofte gennemført Ændringer i bestaaende Overens
komster herom. Dertil kom, at disse Aar ogsaa med Hensyn til det rent organi
sationsmæssige medførte vigtige Skridt og Begivenheder, som vil blive omtalt i
det følgende.
Ved Udgangen af 1913 var der, som nævnt tidligere, afsluttet en Overenskomst
mellem Andelsslagteriernes Sammenslutning og Slagteriarbejderne, og denne
gjaldt indtil Udgangen af 1916, paa hvilket Tidspunkt der forelaa en Opsigelse
fra Arbejdernes Side. Der indlededes da Forhandlinger, som førte til en ny Over
enskomst fra Januar 1917, bl. a. gaaende ud paa en Lønforhøjelse paa omkring
8 Kr. ugentlig.
Atter ved Udgangen af 1917 sluttedes en ny Overenskomst, gældende fra Januar
1918, der medførte en mindre Indskrænkning i Arbejdstiden. Allerede i Oktober
1918 forelaa der Krav om Dyrtidstillæg, hvorom Slagterierne imidlertid nægtede
at forhandle paa det daværende Tidspunkt.
Medens der indtil dette Tidspunkt altsaa havde været afsluttet Overenskomster
mellem Sammenslutningen og Slagteriarbejdernes Forbund, fremkom der med
stigende Styrke Udtalelser om, at Slagterierne burde indmelde sig i Arbejdsgiver
foreningen, bl. a. for derved at faa samtlige Andelsslagterier ind paa samme
Linie. Paa et Delegeretmøde i Slagterierne i Januar 1919 forelagdes Spørgsmaalet
med det Resultat, at det besluttedes at indmelde Slagterierne i Arbejdsgiverfor
eningen. Samtidig hermed gennemførtes en Lønordning for 1919, som i nogen
Maade blev sat i Forbindelse med det almindelige Prisniveaus Bevægelser, og
der blev saavel i August som Oktober 1919 i Henhold hertil ydet Dyrtidstillæg.
Indmeldelsen i Arbejdsgiverforeningen medførte en væsentlig Ændring i hele
Arbejdet, men man bibeholdt dog en Bestyrelse for »Sammenslutningen« til at
repræsentere Andelsslagterierne indenfor Arbejdsgiverforeningen. Til denne Be
styrelse var, efter at J. Sørensen-Saksager havde trukket sig tilbage i 1915, valgt
Ole Olsen og J. Theilmann, og sammen med dem først Direktør H. Ankjær, senere
Direktør S. A. J. Møller, Direktør Thorsen Nørgaard og endelig i 1919 Direktør
Ostergaard, Hjørring. Tillige valgtes i 1920 to Medlemmer til Arbejdsgiverforenin
gens Repræsentantskab, nemlig Ole Olsen og Carl Madsen, Klim, og førstnævnte
valgtes senere som Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse.
Med Udgangen af 1919 var paa forskellig Maade Arbejdssituationen tilspidset.
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Udviklingen under Krigen havde medført betydelig Stigning i Lønningerne, og
med de usikre Forhold ved Krigsperiodens Slutning modsatte man sig fra Er
hvervenes Side en Fortsættelse heraf. De politiske Forhold medførte samtidig en
Spænding mellem forskellige Opfattelser af politisk og økonomisk, og man kan
sige national Art, og med Foraaret 1920 gik Danmark ind i en uhyre kritisk Periode,
hvis Udløsning i forskellige Retninger blev afgørende for den følgende Udvikling.
Specielt for Andelsslagterierne blev Forholdet det, at der ikke opnaaedes nogen
Overenskomst mellem de to Hovedorganisationer, og i Februar 1920 blev der
etableret Strejke paa Andelsslagterierne. Situationen var for Andelsslagterierne
yderst alvorlig paa Grund af det saa at sige livsvigtige i Produktionens Oprethol
delse netop paa dette Tidspunkt. Det blev da ogsaa som Følge heraf ret snart
drøftet, bl. a. paa et ekstraordinært Delegeretmøde i Marts 1920, at søge Arbejdet
paa Slagterierne gennemført ued friuilligt Mandskab, og der vedtoges en Udtalelse
om det ønskelige i snarest muligt at faa Arbejdet genoptaget. Dog heller ikke dette
lykkedes, og det var, som om alle politiske og økonomiske Traade var gaaet i
Haardknude.
Da indtraf de bevægede Paaskedage med gentagne Ministerskifter og med Indgaaelse af et almindeligt Arbejdsforlig, hvorved ogsaa de interesserede Parter
indenfor Slagterierne blev henvist til fornyet Forhandling med hinanden. Dette
medførte, at Slagteriarbejder-Strejken ophørte i Begyndelsen af April, uden at dog
hermed Vanskelighederne endnu var forbi. I Fortsættelse af Slagteristrejken kom
nemlig nu en Strejke blandt Havnearbejdere og Søfolk, hvorved Eksporten endnu
en Gang blev standset. Strejkens Ulovlighed understregede Kravet fra Slagteriernes
Side om en Afslutning paa de utaalelige Tilstande, og den direkte Følge blev da,
at Landbrugseksportens Organisationer, særlig Andelsslagterierne og Mejerifor
eningerne, optog et Arbejde for Eksportens Gennemførelse ved frivilligt Mandskab,
i Havnene og paa Eksportbaadene. Under Devisen »Landbrugseksportens Gen
nemførelse ved Landbrugets egne Mænd« og med Rygstød i den almindelige
Stemning afholdtes en Række større Møder og Organisering af frivilligt Mandskab
med det Resultat, at Eksporten i 3—4 Uger blev gennemført trods den herskende
Strejke. Der nedsattes et særligt »Landbrugseksportens Femmands-Udvalg«, be
staaende af Ole Olsen og J. Theilmann fra Slagterierne, N. Porse og J. Pedersen,
Brædstrup, fra Mejerierne, samt F. Møller fra Ægeksporten, og paa dettes Foran
ledning foretoges Indladning ved frivilligt Mandskab, ligesom Eksportbaadene
bemandedes paa fornøden Maade. Denne Tilstand varede indtil Begyndelsen af
Juni 1920, da man endelig fik de urolige Forhold bragt til Ophør.
Den i Henhold til Arbejdsforliget indgaaede Overenskomst med Slagteriarbej
derne var nu gældende Aaret ud, men blev iøvrigt opsagt allerede i Oktober 1920
til Ophør 1. Februar 1921. Betegnende for den daværende Situation var foruden
visse Forhøjelser af selve Lønnen ogsaa Kravet om, at der paa Slagterier med
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mindst fem Medhjælpere skulde vælges et Bedriftsraad, som bl. a. skulde have
Medbestemmelsesret ved Antagelse og Afskedigelse af Arbejdere.
Af andre Forhold vedrørende Slagteriernes Medarbejdere skal iøvrigt nævnes,
at der paa Delegeretmødet i 1919 toges Beslutning om at stille et Beløb paa 500.000
Kr. til Raadighed for Gennemførelse af en Pensionering af Slagteriernes Funktio
nærer, hvorefter en Række Forhandlinger om Ordningen heraf afsluttedes med,
at Slagteriernes Pensionsordning indgik som Led i den i September 1919 oprettede
Andels-Pensionsforening.

Fælleskontoret, Samvirksomheden og dens Opgaver
Med Krigsperioden kom Erhvervsorganisationerne ganske naturligt til at ind
tage en fremtrædende Plads som Mellemled mellem de offentlige Institutioner, lige
fra Ministerierne til det mest specialiserede Nævn, og de enkelte Virksomheder.
Og hvor det som for Andelsslagteriernes Vedkommende drejede sig om et om
fattende og uhyre vigtigt Omraade baade indadtil og udadtil, er det kun forstaaeligt, at Samvirksomheden og Fælleskontoret saavel som de ledende Mænd maatte
blive draget ind i den Hvirvel af Arbejde, af Møder Døgnet rundt, af Beregninger
og Kalkulationer og dertil hørende Stemninger, som Krigsperioden kom til at
bestaa af for mange Mennesker.
Hvad man hidtil havde kendt af Drøftelser, af Møder i Bestyrelse og Udvalg,
af kontor mæssige Ekspeditioner, af
Opringninger frem og tilbage, bleg
nede i Sammenligning med, hvad
Krigsaarene bragte. Mere og mere
blev det for de valgte Mænd forbun
det med et næsten dagligt, til Tider
ogsaa »natligt«, Arbejde at udføre
disse Funktioner, hvor der af Mændene paa de forskellige Poster blev
udøvet et stort og dygtigt Arbejde.
I Samvirksomhedens personlige
Ledelse foregik der i Forbindelse
med det første ordinære Delegeret
møde under Krigen, nemlig i Marts
1915, den Ændring, at Fællesbesty
relsens Formand siden 1907 og Næst
formand siden 1901, Jens SørensenSaksager trak sig tilbage som For
mand, men iøvrigt forblev som BeJens Sørensen-Saksager.
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L. Jacobsen, Nygaarde.

Søren Jensen, Hyldegaarden.

Dir. Th. Boyer.

styrelsesmedlem indtil 1917. Hans Efterfølger som Formand blev den hidtidige
Næstformand, Direktør Ole Olsen, Haslev. Med J. Sørensen-Saksager forsvandt
endnu en af Veteranerne fra Samvirksomhedens første Dage, idet han allerede
ved den stiftende Generalforsamling i Oktober 1897 var valgt som Medlem af
Fællesbestyrelsen. Han var som Type den kloge, besindige, vel oplyste danske
Landmand, der med Kløgt og Følelse deltog i Løsningen af de forskellige
Opgaver. Ogsaa i Politik deltog han i nogle Aar som Medlem af Landstinget
og blev senere Direktør i Jydske Landejendomsbesidderes Kreditforening
i Viborg. I 1922 blev han udnævnt til Æresmedlem af Samvirksomheden
og døde i 1934.
Ved Delegeretmødet i 1916 afgik tre af Fællesbestyrelsens Medlemmer, nemlig
L. Jacobsen, Nygaarde, der havde været Medlem siden 1916, endvidere Søren
Jensen, Hyldegaarden, der havde været Medlem siden 1908, og endelig Direktør
Th. Boyer, som paa dette Tidspunkt overgik til anden Virksomhed. Som deres

P. Th. Nielsen, Haarby.
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Efterfølgere valgtes Folketings
mand P. Th. Nielsen, Haarby,
Gdr. Jens Hansen, Nakke, og
Direktør Th. Nielsen, Rønne.
Ingen af disse var imidlertid
Medlemmer i længere Tid. Al
lerede i November 1916 døde
P. Th. Nielsen, den begavede
og højt ansete, flittige Politiker
og Indehaver af mange be
troede og krævende Hverv, ved
Døden, og som hans Efterføl
ger i Fællesbestyrelsen valgtes
Gdr., senere Landstingsmand,
Axelborg.
N. Kr. Kristensen, Nørre Tran
ders. Direktør Th. Nielsen trak sig tilbage fra Bestyrelsen i 1917 og efterfulgtes
af Direktør P. Christensen, Kolding. Den tredie af de i 1916 valgte Bestyrelses
medlemmer, Jens Hansen, Nakke, var Medlem til 1918, da Proprietær, senere
Landstingsmand, Johs. Clausen, Stubberupholm, valgtes i hans Sted. Samme
Aar afløstes N. Kr. Kristensen af daværende Landstingsmand, Gdr. Carl Madsen,
Klim. Endnu skal fra 1917 nævnes, at den tidligere Formand, J. SørensenSaksager som nævnt i dette Aar udgik af Bestyrelsen og efterfulgtes af Gdr. P.
Pedersen, Langtoftegaard, Ørsted. — I 1919 skete der i Fællesbestyrelsens Sam
mensætning den Ændring, at Gdr. Kr. Kristiansen, Thorup, nyvalgtes i Stedet
for P. Pedersen, Langtoftegaard, og endelig i 1920 fandt der ligeledes et enkelt
Nyvalg Sted, idet Direktør J. Bohn-Jørgensen, Faaborg, valgtes i Stedet for tid
ligere Direktør S. A. J. Møller, Odense, som var fraflyttet Landet.

N. K. Kristensen.

P. Petersen, Ørsted.

Dir. S. A. J. Møller, Odense.
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Af de valgte Revisorer var Direktør Fr. L. Sieck i 1916 afløst af Direktør
H. Mouritzen, Maribo, medens den anden Plads stadig beklædtes af Forpagter
O. Halvorsen.
Med Hensyn til de ydre Forhold havde Fælleskontoret som tidligere nævnt
gennem nogle Aar til Huse i BernstorfTsgade 25, men i 1919 flyttedes det til Axelborg, som da ejedes af Den danske Andelsbank.
I det almindelige Organisationsarbejde indenfor Andelsbevægelsen og Land
bruget deltog De samvirkende danske Andelsslagterier fra første Begyndelse i
Andelsforeningernes Samvirksomhed, Andelsudvalget, og valgte to Medlemmer
hertil. Gennem Aarene 1914—20 var Repræsentanterne heri den til enhver Tid
siddende Formand — idet dog Forpagter J. Theilmann valgtes i Stedet for Ole
Olsen i 1919 — samt den ene af de valgte Direktører, nemlig H. Ankjær indtil
1915, derefter Th. Boyer, Th. Nielsen og S. A. J. Møller hver i et Aarstid, hvor
efter P. Christensen, Kolding, var Medlem Perioden ud.
Ogsaa i den i 1919 stedfundne Nydannelse indenfor Landbrugets Organisa
tioner, Stiftelsen af Landbrugsraadet, var Andelsslagterierne i Følge Sagens Natur
stærkt interesserede. Efter at Spørgsmaalet om selve Grundlaget for Landbrugs
raadet var gennemdrøftet indenfor Fællesbestyrelsen, forelagdes paa et Delegeret
møde i 1919 Forslag om, at Samvirksomheden gennem Andelsudvalget tiltraadte
Landbrugsraadet og deltog i Udredelsen af det fornødne Beløb hertil. Med dette
Formaal blev der af det gennem Krigsaarene oparbejdede Reservefond hensat
1 Mill. Kr., hvoraf Renterne hvert Aar skulde udgøre Kontingentet til Landbrugs
raadet. Der blev i Forbindelse hermed foretaget det fornødne i formel Henseende,
og endvidere blev af Andelsudvalget foretaget Valg af Forpagter J. Theilmann som
Andelsslagteriernes Repræsentant i Raadet.
Medens visse af Samvirksomhedens Fællesopgaver uundgaaeligt i Krigsaarene
maatte blive stillet lidt i Skyggen for de store almindelige Spørgsmaal, der saa
at sige drejede sig om Liv og Død, var der andre Opgaver, der netop traadte stærkt
i Forgrunden. Dette gælder Dækningen af Slagteriernes Transportforsikring, hvor
der, som tidligere omtalt, siden 1899 havde været den Ordning, at der foretoges
en fælles Afdækning af Forsikringen.
Med Krigssituationen var imidlertid Forsikringsbetingelserne med eet Slag
fuldstændig ændrede. Der forlangtes stærkt forhøjede Præmier, ligesom ogsaa
Forsikringen mod egentlig Krigsskade stillede store Krav til Forsikringstageren.
I denne Anledning besluttede Fællesbestyrelsen, at Slagterierne med Hensyn til
Søforsikring skulde være deres egen Assurandør, og efter at en bestaaende
General-Police hos det tyske Selskab »Allianz« var opsagt af dette i September
1914, stiftede Andelsslagterierne fra og med den 22. September deres eget Søfor
sikringsselskab.
For den egentlige Krigsforsikring viste der sig fra Krigens Begyndelse svære
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Vanskeligheder med at faa Krigsrisikoen dækket til en blot nogenlunde antagelig
Præmie, og allerede omkring 1. August besluttede Slagterierne derfor selv at løbe
Risikoen for eventuel Krigsskade. Ved et ekstraordinært Delegeretmøde den
19. Oktober godkendte Slagterierne, hvad Fællesbestyrelsen paa de nævnte to
Omraader havde besluttet, og specielt med Hensyn til eventuelle Tab ved Krigs
skade besluttedes det, at dette skulde fordeles mellem Andelsslagterierne i For
hold til deres Slagtningstal. Paa samme Delegeretmøde blev der vedtaget Love
for saavel Krigsforsikringen som Søforsikringen.
Det ligger nær, at den særlige Situation ved den uindskrænkede U-BaadsBlokade den 31. Januar 1917 ogsaa maatte øve Indflydelse paa Forsikringsomraadet, og selv om altsaa Hovedlinien for Slagteriernes Vedkommende var
den, at man selv havde Risikoen baade for »Sø« og »Krig«, besluttedes det dog i
en Periode efter Februar 1917 at afdække en Del af Søforsikringen i »Dansk Sø
forsikring for Varer« samt forskellige private Selskaber og Institutioner, ligesom
den engelske Regering under den etablerede Konvoj-Transport via Bergen gik
ind paa at godtgøre en Del af Krigsforsikrings-Præmien, nemlig hvad der over
steg 10 pCt.
Forløbet af Andelsslagteriernes fælles Optræden paa Forsikringsomraadet var
særdeles heldigt, og Resultatet blev, at der, da Krigssituationen var overstaaet,
var opsparet en ret betydelig Kapital saavel i Søforsikringen som Krigsforsik
ringen. Ved Krigens Slutning overførtes Krigsforsikringens Beløb til Søforsikringen,
og de opsparede Beløb bidrog sammen med et paa anden Maade tilvejebragt
Reservefond til at danne Grundlag for forskellige større Bevillinger samt Opret
telse af et særligt Fond, som efter Beslutning paa Delegeretmødet i 1919 stilledes
til Raadighed for Varetagelse af forskellige fra Tid til anden foreliggende Formaal.
Af andre Opgaver, som fremdeles blev varetagne af Slagterierne under fælles
Former, skal endelig nævnes Ansættelse af Noteringen. Her havde man som tid
ligere omtalt og angivet (Side 133) en jydsk-fynsk Fælles-Notering og en sjællandsk
Notering, og disse fortsatte hver for sig gennem Krigens første Aar. Det er imidlertid
naturligt, at den almindelige Bestræbelse, som ogsaa tidligere havde gjort sig gæl
dende for at tilvejebringe en fælles Lands-Notering, under Krigsforholdene havde
særlige Betingelser for at blive opfyldt, idet Afsætningsvilkaarene baade udad- og
indadtil var tilrettelagte under eet for hele Landet og iøvrigt var uden den Nu
ancering paa forskellige Punkter, som ellers kunde holde Liv i et særligt No
teringsgrundlag for de forskellige Landsdele. Dette medførte da ogsaa, at der i
1915 opnaaedes Samarbejde mellem de to Noteringsgrupper, og fra Slutningen af
Oktober ansattes »Danske Andelsslagteriers Notering for Slagterisvin« for tre
Klasser, henholdsvis »Prima let- og mellemfede«, »Prima fede«, og »Mindre gode«.
Der er foran i Omtalen af den almindelige Udvikling paa Afsætningsomraadet
gjort Rede for, hvorledes Ansættelsen af en Notering særlig i Krigens sidste og
h
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Noteringen, Øre pr. kg

Efterkrigstidens første Aar paa det nøjeste
var knyttet til en Ordning af Priserne ogsaa
Aar
1. Kl.
2. Kl.
3. Kl.
1914 ....
101
99
98
indadtil, og der kan derfor kun i uegentlig
144
1915 ....
143
141
Forstand tales om en virkelig Notering, men
171
171
167
1916 ....
snarere om en Afregningspris i Henhold til
1917 ....
169
169
165
Vedtagelse ved de dertil autoriserede Or
1918 ....
214
210
201
ganer.
1919 ....
273
268
258
I hosstaaende Oversigt meddeles det
354
344
1920 ....
340
aarlige Gennemsnit af den jydsk-fynske
Notering og, som nævnt, fra Oktober 1915 Lands-Noteringen for de tre Klasser.
Nok saa meget som at fæstne sig ved Forskellen mellem disse vil man lægge Mærke
til den stærke Stigning i selve Prisen, som disse Aar udviste, men det bør i denne
Forbindelse erindres, at Stigningen for en væsentlig Del dog kun var af nominel
Art og ingenlunde kan tages som Udtryk for en tilsvarende »Gullasch-Tid« for
Svineproducenterne, idet Noteringens Højde maa bedømmes under Hensyn til
den reducerede Produktion og tillige det almindelige Udgiftsniveau.
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aa politiske, økonomiske og kulturelle Omraader kom Verdenskrigen til at
danne et afgørende Skel i Udviklingen. I stigende Grad som Aarene gik,
er man blevet klar over og stadig bekræftet i den Forstaaelse, at Vilkaar og Krav
nu var saa væsentlig forandrede, at der kun i begrænset Omfang kunde drages
Sammenligninger med Tiden før Krigen. Nye Erfaringer maatte gøres, nye Ind
stillinger i Arbejdets Tilrettelægning erhverves, og vel at mærke ikke som en Over
gang, hvor efterhaanden Forholdene blev »normale« igen, men snarest i øget
Grad, som stadig nye Problemer meldte sig.
Tiden siden Verdenskrigen har i et tidligere ukendt Omfang været præget af
Uensartethed, Voldsomhed i sine Udslag, baade i god og daarlig Retning, snart
fremkaldende Skuffelser, snart Forhaabninger, men i Almindelighed uden
Mulighed for paa Forhaand at opstille Beregninger selv for den nærmeste Fremtid.
Saaledes meldte sig i Aarene nærmest efter Krigens formelle Afslutning levende
Forventninger om, at frie og fredelige Vilkaar som en Fugl Fønix vilde opstaa
af Krigens Omvæltninger og Ødelæggelser, men i samme Grad meldte Skuffelsen
sig, da man saa og stadig maatte erkende, at Virkeligheden blev en helt anden,
Men trods al denne Uensartethed, trods Billedets brogede Mosaik, er det dog
muligt at karakterisere Perioden fra Verdenskrigens Afslutning indtil nu ved
visse Fællestræk. Den mest iøjnefaldende Linie er den, at den nære Sammen
hæng mellem Landenes og Folkenes Skæbne har øvet sin direkte og afgørende
Indflydelse paa det enkelte Lands og dermed paa det enkelte Erhvervs Forhold
og Vilkaar. Ingensinde har Begivenheder Verden over ligesom Stenen i Vandet
dannet Ring uden om Ring, som efterhaanden ogsaa naaede os, selv om Ringens
Centrum var langt borte. Paa mange Maader har denne udprægede Afhængighed
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af en Verden uden om os været vanskelig, bl. a. derved, at man har været til
bøjelig til at glemme, at ogsaa de Faktorer, som var under vor egen Indflydelse,
kunde have Betydning for det endelige Resultat, og at man ikke altid, om end
som Regel, maatte regne med, at Begivenheder og Forhold ilden for selue Erhvervet
var de ene afgørende.
I dette typiske Træk betegner Perioden 1921—37 vel ikke nogen fuldstændig
Afvigelse fra, hvad Tilfældet var gennem Krigsaarene, men det blev mere iøjne
faldende, fordi man havde ventet og indstillet sig paa, at »normale« Tilstande
som i Fredens Guldalder før Krigen skulde indtræde igen. Og dertil kommer, at
ogsaa andre Forhold, f. Eks. Produktionens kvantitative Udfoldelse, bevirkede,
at de snærende Baand paa Friheden blev endnu mere følelige.
Vi maa da som Grundlag for Forstaaelsen af de særlige Vilkaar, som blev
Andelsslagteriernes Virksomhed beskaaret i denne Periode, se paa nogle Hoved
linier i den almindelige Udvikling for Landbrugserhvervet.

Udviklingen i Erhvervslivet, særlig Landbruget
Som Helhed var Landbruget præget af, at det i Løbet af ganske faa Aar var
oppe paa en Produktion, der svarede til og meget snart oversteg, hvad Tiden før
Krigen havde udvist, men iøvrigt i Hovedsagen med Bibeholdelse af de samme
Retningslinier som da, saaledes at forædlede Husdyrprodukter, specielt med
Udførsel for Øje, i stadig stigende Grad har betegnet det egentlige Grundlag for
Erhvervets samlede Økonomi. Der er vel foretaget Forsøg ad nye Produktionsveje,
som muligt kunde vise sig mere formaalstjenlige end de gennem mange Aar
prøvede, men det maa som Hovedresultat af disse Bestræbelser slaas fast, at der
indtil nu ikke er foregaaet afgørende Skridt i denne Retning.
I Landbrugets og dets Eksportproduktion er tilkendegivet, at Vilkaarene for
Afsætningen har været det afgørende for Rentabiliteten. Man kan med Rette
sige, at medens i Krigsaarene Produktionens Omfang var det afgørende for Af
sætningen, saaledes at dennes Muligheder var direkte bestemte af Produktionen,
har i alt væsentligt siden da Afsætningens Muligheder og dens Grænser — samtidig
med Opretholdelsen af den bedst mulige Rentabilitet — været bestemmende for
Produktionen, saaledes som det mest iøjnefaldende endogsaa har givet sig til
Kende i de seneste Aar ved en ligefrem Begrænsning af Produktionen under
Hensyn til Afsætningens Vilkaar.
Og vi møder da for Erhvervslivet som Helhed, og ikke mindst for Land
bruget og dets enkelte Grene, det for denne Periode saa typiske Træk, at en Be
stræbelse hos de mest betydende Lande efter at gennemføre en økonomisk Iso
leringspolitik til Fremme af hvert enkelt Lands Uafhængighed netop mere end
noget andet har understreget Afhængigheden mellem Landene og dermed det
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Valut akurser:
naturstridige i den nævnte Udvikling.
Reichs
Ster
Dol
Med katastrofal Voldsomhed mødte
mark
lars
ling
denne det danske Landbrug, og alle
—
1921..........
21,61
5,65
dets Omraader blev i større eller min
—
1922..........
21,16
4,79
dre Grad paavirkede deraf, saa at an 1923..........
—
5,47
24,96
dre Opgaver ofte fuldstændig stilledes i
—
1924..........
6,00
26,40
Skyggen, men tillige saaledes, at Land 1925..........
—
23,22
4,82
bruget og dets forskellige Grene og de
1926..........
18,53
3,62
90,91
1927..........
18,18
88,97
3,75
ledende Mænd indenfor disse udviste
1928..........
3,74
18,19
89,29
en fremragende Evne til at tilpasse sig
1929..........
18,20
3,75
89,30
efter Forholdene eller i hvert Fald at
1930
..........
3,74
89,19
18,16
faa det mest mulige ud af den forelig
4,04
1931
..........
95,61
18,06
gende Situation eller rettere at lide den
1932..........
18,64
5,35
127,22
mindst mulige Skade deraf.
22,21
159,17
1933..........
5,40
Uden Fremdragelse af Enkeltheder
1934..........
175,14
4,46
22,40
i denne begivenhedsrige Udvikling skal
1935..........
4,58
183,12
22,40
anføres visse Udtryk herfor, særlig af tal 1936..........
4,52
181,67
22,40
mæssig Art. Saaledes spiller en Faktor,
der egentlig tidligere havde ført en ganske skjult Tilværelse, ganske simpelt fordi
den havde sine naturlige Udviklingsformer, nemlig Valutaforholdene, en frem
trædende Rolle. Ovenstaaende Oversigt indeholder Tallene for det aarlige Gennem
snit af henholdsvis Sterling- og Dollarskurserne samt fra 1926 Kurserne paa
Reichsmark. Ikke mindst den førstnævnte Talrække har jo direkte Indflydelse
paa Svineproduktionens Resultat i danske Kroner, og dertil kommer for DollarKursens Vedkommende, at den gennem en Aarrække var det typiske Udtryk for
den danske Krones Guldværdi.
Under Indflydelse dels af vort Lands økonomiske Stilling i Almindelighed og
dels af Foranstaltninger af lovmæssig Art, saaledes særlig Valutaloven af December
1924 om Kronens Tilbageførelse mod Pari, samt den indgribende Lovgivning
»til Værn for den danske Valuta« siden 1931, udgør den til enhver Tid raadende
Kurs paa de Landes Valuta, som spillede en Rolle for den udenrigske Omsætning,
saa at sige Udgangspunktet for dennes økonomiske Resultat og danner derfor
en afgørende Side for Bedømmelsen af den paagældende Situation eller Tilstand.
Og bortset herfra, men ingenlunde altid som Udtryk for en reel Op- eller Nedgang,
indgaar selvsagt Valutakurserne som en direkte Faktor i Eksportprodukternes
Prisbevægelse, udtrykt i Kroner.
For i nogen Maade iøvrigt at give et Billede af den stedfundne Udvikling i
Landbruget som Helhed og i Forbindelse dermed en Paapegning af Sammen
spillet mellem denne og Udviklingen i Kurserne er i omstaaende Tabel angivet
de aarlige Gennemsnit af Prisnoteringen for de fire Hoved-Eksportprodukter,
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Landbrugets Prisforhold og Driftsresultat:

1920 ............
1921 ............
1922 ............
1923 ............
1924 ............
1925 ............
1926 ............
1927 ............
1928 ............
1929 ............
1930 ............
1931............
1932 ............
1933 ............
1934 ............
1935 ............
1936 ............

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Flæsk

Smør

Øre pr. kg

Øre pr. kg

354
296
231
210
216
228
180
135
136
159
129
82
75
121
156
162
170

646
473
385
441
522
447
307
301
314
302
245
209
178
171
161
192
207

Æg
Øre pr. kg

521
358
247
261
297
238
170
162
160
160
132
108
101
105
103
107
108

Slagtekvæg
Øre pr. kg

100
76
54
74
89
76
46
48
45
46
44
29
17
21
24
34
37

Værdi af
Landbrugets
Udførsel
MiU. Kr.

1.019
1.167
995
1.316
1.645
1.465
1.132
1.176
1.244
1.285
1.218
1.025
885
935
908
909
997

Forrent
ningsprocent

7,4
5,8
0,9
4,5
6,1
6,4
1,2
1,1
1,5
6,5
5,6
0,3
4-0,5
2,8
2,9
3,2
3,5

Flæsk, Smør, Æg og Kød, og tillige er angivet Værdien af Landbrugets samlede
Udførsel, samt endelig den aarlige Forrentningsprocent i Henhold til Landøkono
misk Driftsbureaus Beregninger. Med enkelte mindre Afvigelser kan Udviklingen
som Helhed aflæses alene af Bevægelsen i disse Tal.
De angiver da først det stærke Prisfald fra den egentlige Krigsperiodes sidste
Aar, foraarsaget ved en saa at sige verdensomspændende Krise, der som en Pro
duktionskrise ogsaa ramte Landbrugets Afsætningsmuligheder og for Eksportens
Vedkommende forstærkedes ved en samtidig Stigning i Kronens relative Værdi.
Derefter fulgte i Aaret 1924, der iøvrigt var præget af Usikkerhed paa alle økono
miske Omraader, en nominel Prisstigning — særlig paa Grund af Kronens fal
dende Værdi — men iøvrigt var Aaret økonomisk set meget uligevægtigt ogsaa for
Landbruget, da Kronens Købeevne som Helhed faldt med dens Kurs. Med den
gennem 1925—27 optagne Valutapolitik for »den ærlige Krones« Genindførelse
stilledes ikke mindst Landbruget paa en haard Prøve, hvis ydre Kendetegn var
et voldsomt Prisfald og en stærkt nedsat Forrentningsprocent. Ikke mindst Aaret
1927, hvor samtidig en Stigning i Landbrugets Raastoffer satte ind, var uhyre
vanskeligt. Imidlertid indtraf, med 1928 en delvis Bedring, der prismæssigt og
kvantitativt fortsattes i 1929, som gennemgaaende blev et godt Aar for Land
bruget.
Allerede fra dette Tidspunkt og i forstærket Grad gennem de følgende Aar
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meldte sig nu de Begivenheder, der dannede Indledning til et nyt — og mørkt —
Afsnit i Landbrugets Historie. De begrænsede og nærmest svigtende Afsætnings
muligheder medførte en haard Krise, hvis Karakter, saaledes som ogsaa de
anførte Pristal tilkendegiver, ved sin Art og Varighed snarere maa betegnes som
en Forskydning til en ny Tilstand, hvorunder Landbruget passerer fra Fortiden
gennem Nuet til den ukendte Fremtid.
Ligesom de anførte Priser og Forholdstal giver Udtryk for den gennem Aarene
stedfundne Bevægelse, afspejler denne sig ogsaa i Tallene for Værdien af den
samlede Landbrugsudførsel. Men yderligere maa ved Betragtningen heraf paa
peges den indtil det kritiske Skæringspunkt i 1932 næsten uafbrudt stedfundne
Forøgelse af det udførte Kvantum, hvis Bevægelse selvsagt bygger paa tilsvarende
Bevægelse i Produktionen, og som betegner en væsentlig, ja, maaske den mest
typiske, Side af Landbrugets hele Udvikling i Aarene siden Krigen.

Bevægelsen i Svinebestanden og Avlsarbejdets Organisering
Som det i Almindelighed gælder for Perioden 1921—37, at den paa saa at sige
alle Omraader var præget af stærk Indflydelse af Kræfter ude fra og en stærk
Bevægelighed, maatte dette i første Række give sig Udslag i Bestanden af Svin.
Og paa den anden Side kan netop den Elasticitet, der var Betingelse for en Ud
nyttelse af de saa ofte skiftende Muligheder og Chancer, i fremtrædende Grad
aflæses af Tallene for og Sammensætningen af Bestanden. De periodiske Tæl
linger af denne har gennem Aarene faaet deres særlige Betydning som Grundlag
for et Skøn over, hvorledes Produktionen vilde stille sig i den nærmeste Fremtid,
og med dette Formaal for Øje er der i de seneste Aar med nogle faa Ugers Mellem
rum foretaget partielle Tællinger for paa Grundlag heraf at konstatere eventuelt
stedfundne Forskydninger. Lignende detaillerede Tællinger er ligeledes foretaget
indenfor enkelte Slagterikredse for ogsaa herigennem at konstatere de sand
synlige Tilførsler.
Udviklingen i store Træk fremgaar af hosstaaende Tabel over Bestanden ved
Genindførelsen af den normale Omsætningsform (1921), dernæst under den
voldsomme Stigning i den efterfølgende 10-Aars Periode (1925 og 1931) og som
Udtryk for dennes Kulmination, og ende
lig i 1936, hvor Tallene som Helhed er
Svinebestanden (1000 Stk.):
reducerede under Reguleringens Tryk,
1925
1931
1936
1921
Orner...........
og hvor iøvrigt ogsaa den nedadgaaende
9
14
31
23
Søer..............
624
449
178
290
Tendens ytrer sig ved en ændret Sam
Slagterisvin..
322
555 1.165 2.144
mensætning af Bestanden. Ved tidligere
Grise
............
887
921
1.658
3.633
Tællinger udgjorde Antallet af Grise saa
ledes omkring to Trediedele af det samIalt.. 1.430 2.517 5.453 3.503
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Under kærlig Røgt og Pleje.

lede Tal, men i 1936 ikke engang Halvdelen. Ved Siden af disse særlige Træk
understreger dog fremdeles Tallene for 1936 den i sig selv — og navnlig sammen
lignet med tidligere Tider — talrige Bestand, ogsaa af Slagterisvin og Grise.
Hvad iøvrigt angaar Svinebestandens Kvalitet kunde det, som nævnt, ved Slut
ningen af Krigsaarene med Tilfredshed fastslaas, at der i Almindelighed ikke var
foregaaet nævneværdig Forringelse, og navnlig at det egentlige Avlsarbejde havde
et Materiale, som var ret upaavirket af Krigens Vanskeligheder.
I Hovedsagen efter de Linier, som paa et tidligt Tidspunkt, i Virkeligheden helt
tilbage i Midten af 90’erne, var fastlagte for Avlsarbejdet, blev dette nu fortsat i
de følgende Aar op til Nutiden. Særlig med Henblik paa de to vigtige Faktorer,
Avlscentrene og Forsøgsstationerne, stod Andelsslagterierne fremdeles i det cen
trale Arbejde, ligesom Samvirksomheden stillede de fornødne, efterhaanden
betydelige, Beløb til Raadighed.
En delvis Ændring i Reglerne for Bedømmelse og Kaaring samt Forsøgs
materialets Behandling blev foretaget i 1923, særlig foranlediget ved Klager fra
engelsk Side over Flæskets Fedme. Efter Drøftelse i Fællesbestyrelsen og Samraad med Avlscentrene, Forsøgslaboratoriet, Formændene for Bedømmelses
udvalgene m. fl., altsaa de egentlig interesserede Parter, besluttedes det ved
Kaaring af Stamdyr og ved Bedømmelse af Flæsk fra Forsøgsstationerne at tage
specielt Hensyn til Fedme og Bacon-Type, og endvidere at Forsøgsberetningerne
ved en hurtigere Udsendelse skulde komme Producenterne, i første Række Avls168
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center-Ejerne, mere til Nytte. Hertil sluttede sig et
Par Aar senere, i 1925, en Beslutning om, at der ved
Afstamnings-Bedømmelserne skulde tages mere Hen
syn til Nedarvningsevne med Henblik paa Trivelighed
og Flæskets Kvalitet.
Det betydelige Opsving i Avlsarbejdet, som fulgte
i Aarene efter Krigens Afslutning, saavel som i Almin
delighed den stærkt stigende Svineproduktion med
førte særlig fra 1925 Ønsket om Oprettelse af flere
Forsøgsstationer, udover de tre bestaaende: Elsesminde,
Bregentved og Over Løjstrup (ved Randers), og efter
Beslutning i Fællesbestyrelsen oprettedes i Efteraaret
Konsulent K. M. Jensen.
1926 yderligere to, nemlig paa Haraldskjær, ved Vejle,
og paa Landbrugsskolen i Høng. — En anden vigtig Side tildrog sig omkring
dette Tidspunkt særlig Interesse, nemlig Gennemførelsen af rationelle Fodrings
forsøg, bl. a. i Anledning af, at Professor Johs. Jespersen paa Andelsslagteriernes
Delegeretmøde i 1926 paapegede den nære Forbindelse mellem Fodring og
Flæskekvalitet. Allerede paa næste Aars Delegeretmøde blev det paa Fælles
bestyrelsens Forslag besluttet at iværksætte saadanne Forsøg under Ledelse af
Professor Jespersen, og i de følgende Aar er der udført en Række værdifulde og
aktuelle Undersøgelser, ligesom der ved Delegeretmøderne og paa anden Maade
er afgivet Beretninger, særlig ved Professor Jespersen, oftest med direkte Til
knytning til Øjeblikkets Problemer.
I Ledelsen af Svineavlsarbejdet foregik der et vigtigt Personskifte ved Stats
konsulent P. A. Mørkebergs Død, i September 1927. Andelsslagterierne, der som
nævnt bl. a. økonomisk ydede det egentlige Grundlag for de forskellige Opgavers
Røgt, optog til Overvejelse, hvorledes der fremtidig skulde forholdes med Ansæt
telsen af Mørkebergs Efterfølger, og efter Forhandling med Landboforeningerne
og Landbrugsministeriet besluttedes det paa et Delegeretmøde i Januar 1928, at
Andelsslagterierne selv skulde ansætte en Konsulent som Leder af Svineavlen,
og hertil antoges P. A. Mørkebergs mangeaarige Assistent, Konsulent K. M. Jensen,
Holbæk, der siden da har forestaaet den omfattende og mangesidige Virksomhed,
under Rapport til Samvirksomheden og de lokale og provinsielle Organer.
Som Led i den stadig øgede Benyttelse af Forsøgsresultater og andet Materiale
var ogsaa gennem Aarene tilvejebragt Samarbejde adskillige Steder i Landet
mellem Slagterierne og de stedlige Landbo- og Husmandsforeninger, om Op
rettelse og Drift af lokale Forsøgsstationer. For imidlertid at knytte de nævnte
Organisationer ogsaa til Hovedledelsen af Avlsarbejdet drøftedes det i Løbet af
Efteraaret 1930 indenfor Fællesbestyrelsen, særlig paa Forslag af Formanden
J. Theilmann, at foretage en Ændring i denne Retning. Efter et forberedende
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Møde ^mellem Fællesbestyrel
sen og Repræsentanter for
Landbo- og Husmandsforenin
gerne, hvor der var givet fore
løbig Tilslutning til et forelig
gende Forslag, blevSagen drøf
tet paa et Formands- og Direk
tørmøde i December 1930. Og
saa her vandt Nyordningen
Tilslutning, og paa Delegeretmødet i Marts 1931 blev For
slaget endelig tiltraadt for Slag
teriernes Vedkommende. Efter
at ogsaa de to andre Organi
sationer havde tiltraadt, gen
Orne af dansk Landrace, der ikke for ingen Ting bærer Navnet
nemførtes nu en Nyordning,
»Juvel«, fra Tølløsegaard.
der gik ud paa, at der ned
sattes et Landsudvalg til Svineavlens Ledelse, bestaaende af 3 Repræsentanter
fra Andelsslagterierne og 2 fra hver af de andre nævnte Organisationer, samt
endvidere at der, med Bibeholdelse af Avlscentre og Forsøgsstationer som hidtil,
blev fastsat nærmere Regler for den hidtil foretagne Kaaring af Søer indenfor
Landbo- og Husmandsforeningerne.
Som Formand for Landsudvalget valgtes Fællesbestyrelsens Formand, J. Theilmann, der imidlertid fratraadte et Aarstid efter og afløstes af Proprietær Anders
Andersen, Truelsholm. Ved dennes Død i 1933 valgtes M. Byriel som Landsudval
gets Formand og har siden da
beklædt denne vigtige Post.
I Tilknytning til Ordnin
gen foretog Landsudvalget i
1933 Ansættelse af en særlig
Fællesdommer for Bedømmel
sen af Svin fra de lokale
Forsøgsstationer, nemlig Land
brugskandidat, Dr. Hjalmar
Clausen, der saaledes overtog
en Del af det Arbejde, som
hidtil Forsøgsleder N. Beck
havde udført. Ved dennes Død
i 1934 indtraadte Dr. Clausen
som Forsøgsleder for de stats So af Yorkshire-Race.
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anerkendte F orsøgsstationer
og afløstes som Fællesdom
mer af Landbrugskandidat
R. P. Jeppesen.
Foruden den saaledes sted
fundne Nyordning foretoges i
den praktiske Udøvelse af
Arbejdet en væsentlig Æn
dring fra September 1934,
efter at Slagteriernes Delege
retmøde i Marts havde givet
sin Tilslutning dertil. I Hen
hold til Ordningen afløstes
nemlig de hidtidige lokale
Dansk Landrace-So.
Kaarings- og Bedømmelses
udvalg af eet fælles Avlscenter-Udvalg for hvert af de bestaaende 9 Distrik
ter. Udvalget bestaar af tre Medlemmer, et fra hver af de deltagende Ho
vedorganisationer.
Paa det saaledes tilvejebragte Grundlag for vigtige Sider af Avlsarbejdet staar
dette nu baade som et smukt Resultat af tidligere Bestræbelser, hvor Andels
slagterierne organisationsmæssigt og med Hensyn til Økonomien har været
førende, og tillige som et værdifuldt Grundlag for en Fortsættelse i Fremtiden.
Gennem en lang Aarrække er der udført et omfattende og fagligt set fremragende
Arbejde til Fremme og Sikring af en Svinebestand, hvis fortrinlige Egenskaber
ikke mindst i de seneste vanskelige Aar har været til afgørende Støtte for den
egentlige Slagteriproduktion og dennes Afsætning.

Udførselens Opgaver og Resultater
I et fortløbende Organisationsarbejde vil det altid gaa saaledes, at de Opgaver,
som er vanskeligst at klare, kommer til at lægge mest Beslag paa Drøftelser og
Beslutninger. Særlig bliver dette Tilfældet, naar saadanne Opgaver samtidig
repræsenterer noget af det mest afgørende for det paagældende Arbejdes Forløb
og Resultat.
For Aarene 1921—37 gælder begge disse Træk for Afsætningsforholdene som
Helhed og først og fremmest Udførselen. I ingen anden Periode indenfor de 50
Aar, hvor Andelsslagterierne har været førende i Tilrettelægning af Svineproduk
tion og Slagterivirksomhed, har Afsætningen i den Grad beslaglagt Kræfter og
Anstrengelser saavel hos det enkelte Slagteri som for Samvirksomheden, baade
paa Grund af de Vanskeligheder, der har været forbundet dermed, og som Følge
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Ind- og Udførsel af Bacon og Flæsk:
Indførsel
I alt

Værdi

Fra
Sverige

Udførsel
U. S. A.

I alt

I alt
Værdi

Deraf til
England

Mill, kg

Mill. Kr.

pCt.

pCt.

Mill, kg

Mill. Kr.

pCt.

1921.......................
1922.......................
1923.......................
1924.......................
1925.......................
Gnstl. 1921—25 .

2,8
2,3
0,7
0,4
0,3
1,3

7,0
4,0
1,0
0,7
0,5
2,6

79
76

20
24
80
70
77
54

85,9
111,4
173,7
197,2
191,6
152,0

324
321
450
507
520
424

99,2
99,5
99,4
99,2
98,8
99,2

1926... . .................
1927.......................
1928.......................
1929.......................
1930.......................
Gnstl. 1926—30.

0,1
0,7
0,1
0,1

0,2
0,8
0,2
0,1

28
92
84
89

71
7
5
—

—

—

—

—

0,2

0,2

58

16

190,3
256,3
272,3
249,0
306,4
254,9

418
435
462
488
510
463

98,6
98,7
99,6
99,5
99,9
99,3

1931.......................
1932.......................
1933.......................
1934.......................
1935.......................
Gnstl. 1931—35.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

376,1
389,8
294,1
223,3
199,7
296,6

417
383
437
410
381
406

98,9
98,2
96,5
93,8
98,5
97,2

—

—

—

—

174,4

348

98,8

1936.......................

—

30
32
43

af den alt overvejende Betydning, Udførselens mere eller mindre heldige
Resultat har haft.
Men iøvrigt vil de forskellige Oversigter over Udenrigsomsætningen, i alt væsent
ligt altsaa Udførselen, for de første 10 Aar af Perioden være et næsten overvæl
dende Udtryk for en fortsat Forøgelse af de udførte Kvanta, hvor man Aar for
Aar stilledes overfor nye Rekorder, men hvor samtidig det Spørgsmaal, som nød
vendigvis maatte melde sig: om nu ogsaa denne Udvikling var forsvarlig ud fra
et driftsøkonomisk Synspunkt, maatte besvares bekræftende, navnlig i Forhold
til andre Grene af Landbruget. Thi som Helhed betegnede Svineproduktionen
under de bevægede Forhold for Landbruget, hvis Hovedtræk paa et tidligere Sted
er fremdragne, som oftest et Lyspunkt i den ellers saa graa Tilværelse. Herigennem
kom den til at indtage en vigtig Plads i hele Økonomien, ikke alene for Land
bruget, men uden Overdrivelse for Landet som saadant. Dette gælder, baade naar
man ser paa Slagteriproduktionen under eet og de enkelte Udførselsvarer.
Af disse knytter Opmærksomheden sig ifølge Sagens Natur først og fremmest
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til Bacon og Flæsk, og herom
indeholder den første af Ta
bellerne Tallene for Ind- og
Udførsel i de enkelte Aar. Bort
set fra en mindre Indførsel fra
Sverige og U.S.A., som imid
lertid er ganske ophørt siden
1929, repræsenterer denne Ud
førsel de store Tal saavel i
Kvantum som Værdi. Beteg
nende for de første Aar efter
Krigen er den hurtige Stig
ning i Udførselen — hurtigere
end i nogen anden Udførsels
gren — saaledes at den hid
tidige Rekord, i Aar et 1914
paa 148 Mill, kg, allerede blev
slaaet i 1923. Med en forbløffende Voldsomhed steg Udførselen atter Aaret efter,
til nær op imod 200 Mill, kg og en Værdi af ca. 500 Mill. Kr., for derefter i et
Par Aar, paa Grund af usikker og tildels svigtende Rentabilitet ved Misforhold
mellem Foder- og Flæskepriser, at vise en lidt vigende Tendens. Men fra 1927
indtræffer da paany et fortsat Fremstød, der i Aarene 1931—32 bragte Udførselen
op i Nærheden af 400 Mill, kg, altsaa over tre Gange saa meget som i Før-Krigstidens sidste Aar 1913 (126 Mill. kg).
Den samtidig stedfundne mindre tilfredsstillende Udvikling i Udførselspærdzen
allerede fra omkring 1927 var en Forløber for Omslaget i 1931—32, der satte
Udførselen udenfor den frie og naturlige Udvikling, saaledes som det i et særligt
Afsnit senere skal blive omtalt.
Naar man da betragter denne Stigning i Flæskeudførselen, maa naturligvis
samtidig Opmærksomheden fæstne sig ved Placeringen af denne, og som Procent
tallene for Englands Part heri paa en sjælden utvetydig Maade angiver, var dette
Marked saa at sige Eneaftager. I 1934 var Procenttallet ca. 94, men ellers laa det
gennem hele Perioden meget nær de 100 pCt. Heri er selvsagt tilkendegivet en
Ensidighed i Produktion og Afsætning, som ingenlunde kan være eller har været
ufarlig, men paa den anden Side maatte en berettiget Kritik af denne Ensidighed
nødvendigvis bygge paa en Paavisning af, at en mindre udpræget Samling om en
bestemt Produktion og et bestemt Marked vilde have givet bedre Resultat, saavel
som en Anvisning paa, hvorledes dette kunde være foregaaet. Og noget saadant
har, som det senere skal blive berørt, ikke foreligget. Dertil kommer, at Begræns
ningen i Englandsudførselen, da den indtraf, ikke kan siges at have været af
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Englands Indførsel af Bacorr
og Skinker:

egentlig handelsmæssig, men snarere af politisk
og erhvervspolitisk Art.
Deraf fra
Med Hensyn til dette sidstnævnte Forhold
I alt
Danmark
havde
Krigsaarenes stærke Understregning af et
Mill, kg Mill, kg pCt.
Fællesskab
mellem det britiske Imperiums for
94 27
1921..........
346
skellige
Dele,
i første Række mellem Moder
1922..........
374
120 32
landet og Dominions, skabt Baggrunden for
485
179 37
1923..........
denne Linies noget stærkere Fremdragelse end
1924..........
203 42
483
1925..........
457
tidligere. Vi havde fra Danmark vel nok For190 42
staaelsen af Imperietankens Eksistens, men Ud
Gnstl.
1921—25 . .
157
429
37
slaget deraf, paa handelsmæssige Omraader i
Form af en Præference for Imperiets Lande,
1926..........
440
185 42
var noget ukendt, alene af den Grund, at der
1927..........
476
258 54
ikke overfor det
1928..........
497
273 55
Bacon-Priser i England:
1929..........
473
253 53
egentlige Ud
Andet Overpris
1930..........
518
311 60
land bestod no
Dansk
indf. for dansk
Bacon
Gnstl.
gen Told, som
Bacon
Bacon
Øre
Øre
Øre
481
256 53
1926—30 . .
kunde danne
pr. kg
pr. kg
pr. kg
Baggrund for
1931..........
608
373 61
319
1921.. . . 389
70
en Fortrinsstil
1932..........
619
390 63
1922.. . . 294
239
55
1933..........
506
281 56
ling for Rigets
1923.. . . 274
235
39
1934..........
218 52
423
1924.. . . 365
241
egne Lande.
24
1935..........
386
194 50
1925.. . . 271
253
18
Men den al
Gnstl.
Gnstl.
mindelige Kurs
1931—35 . .
291 57
508
257
1921—25 319
41
i Verdenspoli
tikken
lod
hel

1936 ..........
368
171 46
1926.. . . 217
200
17
ler ikke Frihan
1927.. . . 164
2
162
1928.. . . 168
delens gamle »Jomsborg« uberørt. En Rigs
155
13
1929.. . . 196
179
17
konference i London i 1923 bidrog sit til Øn
157
4
1930.... 161
sket om en Begunstigelse af »Søsterstaterne bag
Gnstl.
Havene«. I 1925 fulgte nu Nedsættelse af et
171
10
1926—30 181
Rigs-Økonomi-Udvalg, paa hvis Indstilling der
ved store Pengemidler blev gjort »en national
8
100
1931.. . . 108
9
1932.. . . 100
91
Anstrengelse« for gennem Reklamering og paa
18
1933.. . . 151
133
anden Maade at sætte Dominions-Produkter
164
18
1934.. . . 182
i Højsædet.
21
184
1935....
163
Disse Forhold maatte naturnødvendigt til
Gnstl.
drage sig de danske Andelsslagteriers Op
15
1931—35 145
130
mærksomhed, og der indførtes, som det senere
25
skal blive berørt, de Kontrolforanstaltninger
170
1936.. . . 195

174

UDFØRSELENS OPGAVER OG RESULTATER

Udførsel af Slagteriaffald og Fedt:
Slagteriaffald
I alt
Mill, kg

Til
Værdi
Tyski.
Mill. Kr. pCt.

Svinefedt
Til
Engl.
pCt.

Mill, kg

I alt

Til
Tyski.
Mill. Kr.
pCt.

Værdi

Til
Engl.
pCt.

1921.........................
1922.........................
1923.........................
1924.........................
1925.........................
Gnstl. 1921—25. .

.
.
.
.
.
.

9,6
13,5
22,6
24,7
22,1
18,5

8,3
8,3
13,3
18,7
19,2
13,6

55
54
57
62
58
57

42
33
25
23
27
30

2,7
2,4
6,0
8,7
9,2
5,8

5,0
3,4
10,1
16,5
17,7
10,5

67
79
88
86
84
83

30
17
8
8
13
12

1926.........................
1927.........................
1928.........................
1929.........................
1930.........................
Gnstl. 1926—30. .

.
.
.
.
.
.

23,2
27,4
25,9
27,6
34,4
27,7

17,1
16,8
17,6
19,2
19,7
18,1

64
64
66
66
67
65

28
21
21
22
21
23

9,5
13,3
14,0
12,9
17,3
13,4

13,4
15,5
15,3
14,5
16,9
15,1

74
71
73
79
80
76

24
25
21
13
13
19

1931.........................
1932.........................
1933.........................
1934.........................
1935.........................
Gnstl. 1931—35. .

.
.
.
.
.
.

34,4
30,6
27,6
22,4
21,0
27,2

17,2
16,8
21,6
23,5
24,2
20,7

71
78
76
71
76
74

19
11
10
11
10
12

23,0
24,2
19,5
10,7
12,3
17,9

18,0
18,3
15,7
9,7
16,8
15,7

82
84
74
94
87
84

16
15
22
—
13
13

1936......................... .

19,5

20,8

78

8

12,2

15,6

92

1

m. m., som nu Situationen maatte kræve, og udvistes baade Lydhørhed og
Anstrengelser fra de enkelte Slagterier i det daglige Arbejde saavel som i
Samvirksomheden og Fællesbestyrelsen. Det maa da ogsaa erkendes, saa
ledes som Tallene i modstaaende Tabel over Englands Indførsel af Bacon
tydeligt bekræfter, at Danmark ogsaa relativt holdt Stillingen smukt, ja end
ogsaa i Aarene fra 1927 og op til 1932 øgede sine Tal. Men at der samtidig var
ved at foregaa en kritisk Vending i de engelske Markedsforhold, lod sig ikke
bortforklare. I de voksende Tilførsler ikke alene fra Danmark, men ogsaa fra
Dominions og andre Importlande har vi Baggrunden for den Omlægning af
hele Importpolitikken, som fandt Sted i England i 1932, og som senere skal
faa sin særlige Omtale. Om den prismæssige Udvikling for danske Bacon i
England giver endvidere modstaaende Tabel nærmere Besked.
Ved Siden af Udførselen af Bacon og Flæsk spillede imidlertid ogsaa andre
Produkter en ikke uvæsentlig Rolle for Andelsslagterierne i disse Aar. Hvad der
vel ingenlunde havde været overset i Slagteriernes Økonomi, men dog i nogen
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Maade havde svaret til sit
Navn,
nemlig Slagteriaffald,
Indførsel
Udførsel
tildrog sig, bl. a. paa Bag
Deraf fra
Deraf til
Værdi
I alt
I alt
Tvskl.
Sverige
grund af Erfaringer fra
pCt.
1000 Stk.
1000 Stk. Mill. Kr.
pCt.
Krigsperioden, levende In
1921............
9
2,6
1
100
teresse.
De nærmere En
—
1922............
1
10
40
1,9
keltheder i denne Eks
—
—
164
25,9
4
1923............
ports
Udvikling fremgaar
1924............
33,2
100
206
30
1
af
omstaaende
Oversigt,
1925............
13
3,0
100
—
—
hvor
Kvantum
og
Værdi
er
Gnstl.
angivet
for
hvert
enkelt
1921—25.
1
33
80
13,3
23
Aar, samt tillige den pro
1926............
3,4
20
95
18
100
centvise Fordeling til de to
1927............
37
16
100
5,7
92
vigtigste Markeder. Af disse
1928............
15
5,9
100
45
69
er Tysklands Betydning sti
1929............ 126
94
51
88
8,3
gende
gennem Perioden,
84
62
1930............
90
8,5
84
ikke mindst for de aller
Gnstl.
seneste A ar, hvor Udfør
1926—30.
53
95
6,4
43
85
selen af de paagældende
49
1931............
98
34
3,0
88
Produkter trods de vanske
1932............
1
100
26
8
1,5
lige Omsætningsforhold bi
—
—
1933............
4,7
44
73
drog væsentligt til Mellem
—
—
1934............
57
3,7
54
handelens Opretholdelse.
1935............
5,8
53
—
—
83
Ogsaa for Svinefedt, der
Gnstl.
belyses i Tabellens sidste
1931—35.
10
40
49
3,7
58
Del, og som navnlig indtog
—
—
184
1936............
27,2
87
en stigende Plads i Ekspor
ten i Slutningen af 20’erne,
har Tyskland været det egentlige Marked, medens England efter Vendingen i
1933 er saa godt som udgaaet. løvrigt har Afsætningsmulighederne for Svinefedt,
efter dets Blomstringsperiode i Aarene nærmest omkring 1930, i de seneste Aar
været yderst begrænsede, hvilket er saa meget mere beklageligt set fra Slagterier
nes Side, som dette Produkt baade teknisk og handelsmæssigt var Genstand for
megen Opmærksomhed.
Det er naturligt i denne Forbindelse ogsaa at nævne den Betydning, som
Fremstilling og Udførsel af egentlig Konserves har faaet, idet der paa dette Omraade, særlig under den stærkt stigende Produktion i Slutningen af 20’erne, fore
toges et typisk Fremstød, ogsaa i Retning af at søge Konservesprodukter place
rede paa Markeder udenfor de sædvanlige.
Rent talmæssigt er Udførselen, navnlig af hermetisk emballerede Skinker og

Ind- og Udførsel af levende Svin:
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henkogt Kød og Flæsk, kendetegnet ved, at Værdien i de seneste Aar ligger om
kring 10 Mill. Kr., medens Tallet indtil for en halv Snes Aar siden kun var ca.
2 Mill. Kr. For disse Varer er England Hovedmarkedet, men ogsaa andre Steder,
saavel i som udenfor Europa, saaledes i den seneste Tid De forenede Stater,
som det skal blive omtalt senere, opretholdtes der og søges stadig Forbindelser,
ligesom ogsaa Hjemmemarkedet spiller en væsentlig Rolle.
Som sidste Led i Udførselen meddeles endelig i foranstaaende Tabel Tallene
for Ind- og Udførsel af leuende Svin. Det vil bemærkes, at der i nogle Aar fra
1926 til 1931 indførtes levende Svin fra Sverige, hvilket dog er ophørt i de senere
Aar. Den væsentligste Del af Udførselen er gennem Perioden som Helhed gaaet
til Tyskland, men iøvrigt er der ved forskellige Lejligheder opnaaet Afsætning
til særlige Markeder, uden at disse dog udviste nogen større Stabilitet: Czekoslovakiet, Italien, Schweiz, Frankrig, Belgien m. fl. Det gælder denne Eksport,
— som iøvrigt dem alle — at den i de senere Aar har mødt Vanskeligheder
og Begrænsninger til alle Sider, og at Gennemførelsen af en Svine-Eksport
i de fleste Tilfælde har været Resultat af haardtrukne Forhandlinger og Over
enskomster, som dog paa den anden Side ofte er bleven modtaget og betragtet
med forholdsvis Tilfredshed, fordi den har betydet en kærkommen Aflastning
for andre Grene.

Tidens Præg paa Omsætning og daglig Virksomhed
Som det allerede i nogen Maade fremgaar af den forudgaaende Belysning
af visse Sider indenfor Slagterivirksomheden i Aarene fra Krigens Afslutning til
nu, skete der indenfor denne Periode en betydningsfuld Udvikling, der var rig
paa interessante Enkeltheder, paa Spænding, paa Skuffelser og Forhaabninger,
paa Krav til Erhvervets Udøvere, men som dog trods Vanskeligheder og Prø
velser bar Vidne om dettes Kraft og Bæreevne.
Det gælder i stigende Grad i disse Aar, at Andelsslagterierne, i den enkelte
Egn saavel som set i en Hel
hed, og i Kraft af deres direkte
Forbindelse med og Oprindelse
fra Producenternes egen Kreds,
stod som det egentlige Udtryk
for de Interesser, der knytter
sig til Svineproduktionen og
dens Formaal. Men samtidig
møder der os en typisk Ud
vikling i Retning af en Midt
samling, saavel i Arbejdets
Lækre Rullepølser bliver til i Pølsemageriet (Ringsted).
12
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Aabenraa..........
Graasten............
Sønderborg........
Rødding............
Vojens...............
Nibe..................
Samsø................
Frederikshavn. .
Thisted..............
Vraa..................
Struer................
Ansager............
Hurup................
Grindsted..........
Fjerritslev........
Allingaabro . . . .
Rudkøbing........

8 Vi 1922
2 Vil 1922
2 Vi 1923
2V. 1924
2V« 1924
Vil 1928
Vi 1929
81/s 1929
V» 1929

1922
1924
1925
1925
’/10 1925
Vi 1930
—
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vi 1931
Vs 1931
Vi 1933

Udøvelse som i Varetagelse af andre
videregaaende Opgaver. Med Forstaaelse
af Tidens ofte vanskelige og sammen
satte Krav, ofte dens Ugunst, har An
delsslagterierne gennem deres ledende
Mænd foretaget Skridt af vidtrækkende
Betydning og indgribende Indflydelse
for den enkelte Virksomhed, men til
15/1O 1929
Styrkelse og Opnaaelse af de bedst
mulige
Resultater under de forhaanden1929
Vil
16/
/li 1929
værende Vilkaar. Gennemførelse af den
13/
/12 1929
ne Linie, med en samtidig Bevarelse af
2V12 1929
det foreningsmæssige, frivillige Samar
“/i 1930
bejde i det enkelte Slagteri som det nød
Vs 1930
vendige Grundlag paa vigtige Omraader,
V« 1931
har været det centrale i Udviklingen.
Uden Vanskeligheder og uden Gnidning mellem de forskellige Grader af Fri
villighed — mere eller mindre tvungen Frivillighed eller frivillig Tvang — kan
en saadan Udvikling ikke forventes at være foregaaet, men desuagtet er den
gennemført indtil nu paa en saadan Maade, at Andelsslagterierne, fra den
enkelte Enhed til Samarbejdet, staar som en økonomisk og faglig Faktor af
V12

Vi
Vs

Et moderne Slagterikontor.
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vidtrækkende Betydning fol
det Erhverv, de tjener, ja, for
Landet som Helhed. — Det er
da af Interesse som Baggrund
for denne Karakteristik at be
tragte, hvorledes Andelsslagte
riernes Udvikling i forskellig
Henseende har givet sig ydre
talmæssige Udtryk gennem
disse Aar. Først med Hensyn
til Oprettelsen af nye Virksom
heder har Forholdet været det,
at der i Aarene efter Sønder
Fra et moderne Kreaturslagteri (Kolding).
jyllands Genforening med det
gamle Land foregik ogsaa en slagterimæssig Tilknytning hertil, idet der paa for
skellige Knudepunkter i Landsdelen oprettedes Andelsslagterier i Aarene 1922—
24. løvrigt var der ofte foregaaet en Leverance af Svin i Overgangstiden til
forskellige Slagterier Nord for den gamle Grænse.
Efter denne sønderjydske Periode foregik den næste større Udbygning i Aarene
1929—31, i alt væsentligt som en direkte Følge af den almindelige og stærke Ud
videlse af Svineproduktionen. Modstaaende Oversigt angiver iøvrigt Tidspunktet
for de enkelte Slagteriers Oprettelse og Igangsættelse. Nu som i tidligere Perioder
gjorde Hensyn af forskellig Art sig gældende, uden at det til syvende og sidst vil
være let at foretage en retfærdig Bedømmelse af disse Hensyns Værdi og Beret
tigelse alene ud fra et strengt økonomisk, talmæssigt Synspunkt. Netop i denne
Frihed til at oprette et Andelsforetagende, naar og hvor en Kreds af Mennesker
af en eller anden Grund beslut
ter det, er tilkendegivet en Side
af hele Andelsbevægelsen, som
man hverken kan eller bør
søge at bortrydde med en tør
Talopstilling.
Hvorledes nu Tilslutningen
til Andelsslagterierne, saavel
som deres Virksomheders Om
fang, udtrykt ved Slagtningstal
og Pengeomsætning, stillede sig
i de enkelte Aar, fremgaar af
den talstærke Oversigt paa næ
ste Side. For Antallet af AndelsFra Slagteri-Arbejdet: Sortskrabning.
12’
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Andelsslagteriernes Omsætning og Driftsomkostninger :
2A.11 Lcll
slagterier

Andelshavere

Omsætning
Antal Slagtninger
Drifts
pr. Kreaturer
omkost
pr.
Pr.
I alt
Kalve
Slag slagtet ninger
Slag
I alt
m. m.
Svin pr. Svin
teri
teri

1000
Stk.
32
42
63
72
64
55

1000
Stk.
78
84
80
88
101
86

Mill.
Kr.
332
329
433
526
528
430

Mill.
Kr.
7,5
7,5
9,6
11,4
11,0
9,4

Kr.
237
178
154
160
172
180

Øre
1045
693
572
578
634
704

1921.............. ....
1922.............. ....
1923.............. ....
1924.............. ....
1925.............. ....
Gnstl. 1921--25

44
44
45
46
48

165.878
166.715
167.274
170.096
177.200
169.433

1000
Stk.
1.403
1.854
2.820
3.297
3.080
2.491

1926.............. ....
1927.............. ....
1928.............. ....
1929............. ....
1930.............. ....
Gnstl. 1926--30

49
49
49
49
50

176.570
180.221
179.876
182.872
177.221
179.358

3.129
4.201
4.484
4.146
5.112
4.214

64
86
92
85
102
86

114
111
142
164
177
142

406
407
453
497
496
452

8,3
8,3
9,2
10,1
9,9
9,2

130
97
101
120
97
109

577
464
419
437
418
463

1931.............. ....
1932.............. ....
1933.............. ....
1934.............. ....
1935.............. ....
Gnstl. 1931--35

60
60
61
61
61

172.451
169.587
179.873
183.890
187.008
178.562

6.125
6.391
5.324
4.092
3.620
5.110

102
107
87
67
59
84

219
265
422
485
417
362

399
376
471
465
431
428

6,7
6,3
7,7
7,6
7,1
7,1

65
59
89
114
119
89

367
348
394
466
497
414

1936.............. ....

61

—

3.727

61

469

440

7,2
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havere er det af Interesse at fastslaa den stedfundne Stigning i de 15 Aar paa
omkring 20.000. Tallet er Udtryk for, at ca. 90 pCt. af samtlige Landmænd er
Andelshavere. Betragter vi dernæst Udviklingen i Slagtningstallet, bekræftes ogsaa
her den stærke Stigning i Aarene nærmest efter Krigens tvungne Reduktion i
Bestanden, derefter paany en fortsat og navnlig ved Begyndelsen af 30’erne be
mærkelsesværdig Stigning, og endelig i Aarene siden 1932 en Reduktion under
direkte Indflydelse af den gennemførte Regulering. I dette sidstnævnte Forhold
har man det tydeligst mulige Udtryk for, hvorledes Produktionen i disse Aar
holdt sig ved Grænsen af, hvad der under rimelige Vilkaar kunde afsættes, idet
altsaa en Begrænsning heri gav sig direkte til Kende i Slagtningstallets Nedgang.
Om den Plads, som Andelsslagterierne indtager i Forhold til Helheden, kan
det i Almindelighed nævnes, at det aarlige Slagtningstal saa godt som gennem alle
Aarene udgjorde ca. 84 pCt. af samtlige Slagtninger paa Eksportslagterierne.
Ved Siden af Slagtningen af Svin spillede, som Tabellen udviser, Slagtningen
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En Slagteri-Generalforsamling i Nutids-Format. (Odense).

af Kreaturer, Kalve, Faar, m. m. en væsentlig Rolle for Andelsslagterierne. Ud
viklingen paa dette Omraade fandt Sted fra Periodens Begyndelse, men fik sit
Opsving ved den særlige Ordning fra 1932—33 til Fremme af Kød- og Kvæg
afsætningen.
Iøvrigt indeholder Tabellen en Række Tal for Slagteriernes Pengeomsætning,
der tilkendegiver Sammenspillet mellem Produktionens Omfang og de gældende
Priser, saaledes at f. Eks. den samlede Omsætning i Produktionens Kulminations
aar 1931—32 laa betydeligt under de nærmest foregaaende Aar, udelukkende
paa Grund af det indtrufne katastrofale Prisfald. I Tabellen er dette udtrykt
ved Omsætningen pr. slagtet Svin, der netop i de nævnte Aar udviste Periodens
Minimum, 60—64 Kr.
Endelig angives Driftsomkostningerne pr. slagtet Svin, hvis Størrelse er af
hængig af det herskende almindelige Pris- og Lønniveau, men iøvrigt paa iøjne
faldende Maade af Produktionens Omfang, et Forhold, der utvetydigt bekræftes
ved en nærmere Undersøgelse af Tallet for Slagterier af forskellig Størrelse.
For den daglige Virksomhed i Andelsslagterierne maatte selvsagt Forholdenes
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særlige Udvikling udadtil øve
afgørende Indflydelse. Dette
gjaldt de gennem Aarene sti
gende Krav og stadig talrigere
Foranstaltninger med Henblik
paa Varernes Kvalitet og Kon
trol dermed. Og navnlig gjaldt
det de forskellige Regulerin
ger, hvis Gennemførelse maatte
bygge paa de enkelte Slagte
riers Overholdelse af gældende
Møde i en Slagteri-Bestyrelse (Sorø).
Bestemmelser om Produktionen
og Afsætningen, Fordelingen deraf o. s. v. — Om end det iøvrigt gælder, at
Produktionsformerne i Hovedsagen var de samme som tidligere, maa endnu
som noget karakteristisk for disse Aars Udvikling nævnes den øgede Interesse,
som knyttede sig til Udnyttelsen af forskellige Biprodukter. I stort Antal har
Andelsslagterierne enkeltvis optaget Fremstilling af Konserves eller andre til
beredte Kødvarer, eller de har deltaget i Oprettelse af fælles Virksomheder med
Formaal i denne Retning. Enkeltheder paa dette Omraade fremgaar iøvrigt af
Omtale i anden Forbindelse.
Aarene op til Nutiden har trods stedfundne Indskrænkninger i Andelsslagte
riernes Handlefrihed gjort disse til store Virksomheder, med en teknisk set vidtgaaende Udvikling. Den har ogsaa gjort dem til foreningsmæssigt set omfattende
Foretagender, med en talrig Andelshaverkreds, med Afholdelse af store General
forsamlinger og under Former, der ofte har givet disse Sammenkomster det store
Folkemødes Karakter. Paa Grundlag af deres tekniske og organisationsmæssige
Styrke indtager de derfor i Erhvervet og i Andelsbevægelsen en fremtrædende
Plads.

Bedømmelser, Kontrol og Notering
Medens forskellige Foranstaltninger, der saa at sige fra Andelsslagteriernes
første Aar var gennemførte med direkte Sigte paa Hævdelse af Produkternes
Kvalitet, gennem Krigsperioden maatte træde noget i Baggrunden for andre mere
paatrængende Opgaver, medførte de friere Omsætningsforhold og den dermed
følgende fornyede Konkurrence paa Markederne, at Opmærksomheden atter
kunde rettes paa saadanne Opgaver.
Dette gjaldt de siden 1908 iværksatte Kvalitetsbedømmelser af Flæsk, som efter
en stille Periode i Krigsaarene nu blev genoptaget i April 1921. Grundlaget blev
nogenlunde som før Krigen, men allerede i de nærmest følgende Aar gennem-
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førtes forskellige Ændringer saavel i Grundlaget for Bedømmelserne, deres Formaal og Omfang som ogsaa Bedømmelsens Strenghed. Som efterhaanden Be
tegnelsen blev Flæskebedømmelserne, er heri tilkendegivet, at Formaalet mere og
mere blev en almindelig Markedsbedømmelse, bl. a. med Henblik paa Flæskets
Tilskæring og dets Udseende i det hele taget. Særlig arbejdedes for den størst
mulige Ensartethed i de enkelte Slagteriers Behandling af Flæsket, et Forhold,
som jo stod i Forbindelse med andre vigtige Sider i Slagteriernes Virksomhed,
saaledes Afregningen og paa en Maade deres økonomiske Principper som Helhed.
En ret stærk Kritik fremkom i Aarene omkring 1923—24 fra engelsk Side
over vort Flæsks Kvalitet, iøvrigt i nogen Maade i Forbindelse med andre Strøm
ninger, som var den danske Import mindre gunstige. I denne Anledning blev
Bedømmelserne taget op til Drøftelse saavel i Fællesbestyrelsen som ved Delegeret
møder og i andre Kredse af Andelsslagterierne. Situationen pegede i Retning af,
at der muligt maatte foretages Skridt ad offentlig Vej, i Tilslutning til andre Kon
trolbestemmelser, men Slagterierne foretrak en Ordning paa frivilligt Grundlag.
Dette medførte, at der paa Delegeretmødet i 1925 besluttedes en delvis Nyord
ning, der bl. a. indførte en Inddeling af Slagterierne i tre Hold efter opnaaede
Pointsantal, og at der valgtes et fast Dommerhold paa 4 Medlemmer, hvoraf
Privatslagterierne skulde vælge det ene. Med denne Inddragelse af Privatslagte
rierne var Bedømmelserne anlagte paa det almene Grundlag, som svarede til,
hvad der kunde tilvejebringes ved offentlige Foranstaltninger. Endvidere blev
der i Forbindelse med Nyordningen indført en aarlig Bedømmelse i England
af den helt færdige Bacon-Vare, ligesom der iøvrigt i den følgende Tid blev ind
draget ogsaa andre Omraader end selve Flæskets Kvalitet, saaledes Emballe
ring, Transportvilkaar m. m.
Bedømmelsens Karakter som Markedsbedømmelse understregedes yderligere
i 1928 ved, at den, foruden at faa endnu en lille Stramning i sine Krav, ogsaa
kom til at omfatte Flæskets Tørhedsgrad, dets Saltning og Farve samt — som
et nyt og vigtigt Omraade — Mærkningen. Paa dette Punkt var der i disse Aar
foregaaet forskellige Udvidelser i Henhold til ministeriel Bekendtgørelse, saa
ledes i 1928 en Mærkning af Ordet »Danish« foruden Lurmærket. Denne Foran
staltning, der faldt i Traad med Bestræbelserne fra engelsk Side for at gennemføre
en Angivelse af Oprindelseslandet i Modsætning til »rigs-engelsk«, kom for saa
vidt denne Bestræbelse i Forkøbet, og den indførte Mærkning betragtedes ikke
fra dansk Side som nogen Straf eller nogen Bekendelse, men nærmere som en
naturlig og frivillig Konstatering af Varens danske Oprindelse i Lighed med,
hvad Tilfældet var ved Lurmærket. I de følgende Aar, og i stigende Grad efter
Indførelsen af en Regulering af Produktion og Eksport, fulgte forskellige Æn
dringer i Mærkningen af »Danish«, saaledes i 1933 af en Mærkning i en sammen
hængende Linie. Iøvrigt gennemførtes ogsaa paa andre Punkter en udvidet Mærk183

I STORM OG STILLE (1921—37)

ning, bl. a. ved, i Henhold til Krav fra England, en
særlig Angivelse af Nettovægt paa Bacon og Skinker,
for førstnævntes Vedkommende ved »Træmærkerne«.
Til Bedømmelsesarbejdet knyttede sig som Hel
hed den største Interesse, og det udførte Arbejde
gennem Aaret var ved Delegeretmøderne et fast
Punkt paa Dagsordenen, hvorom Beretning aflagdes
af Formanden for Dommerudvalget, indtil 1926 Di
rektør H. Østergaard, Hjørring, derefter i 1926—30
Dyrlægen undersøger
Direktør E. Hohwg, Odense, og siden da Direktør
»Organerne«.
J. Mehlsen, Slagelse. Der er i de senere Aar føjet for
skellige vigtige Led til Bedømmelserne, bl. a. Havnebedømmelserne, og i det hele
taget er Dommerudvalgets Virksomhed under den regulerede Periode efter 1932
udøvet i nær Forbindelse med de Foranstaltninger af kontrollerende Art, som i
stigende Grad har maattet se Dagens Lys.
Under lignende Form som for Flæsk blev der ogsaa indført Bedømmelser
for Fedt. I 1926 nedsatte Fællesbestyrelsen, særlig paa Foranledning af Klager
fra tysk Side over Kvaliteten og Behandlingen, et særligt Bedømmelses-Udvalg,
med Direktør P. V. Larsen, Nørresundby, som Formand, til at udføre disse Be
dømmelser. Som tidligere berørt, var efterhaanden Produktion og Salg af Fedt
kommet til at spille en ikke uvæsentlig Rolle for Slagterierne, og som et Led i
den øgede Interesse i de senere Aar for forskellige Biproduktioner har Opar
bejdelsen af den virkelige Kvalitetsvare ogsaa paa Fedtomraadet indtaget en
fremtrædende Plads. Der afholdtes i de første Aar Bedømmelser under lignende
Forhold som for Flæskets Vedkommende, og en Forbedring af Kvaliteten var i
Forbindelse hermed ganske øjensynlig. Man kom dog
efterhaanden ind paa Ønsket om en mere rationel,
laboratoriemæssig Undersøgelse og Belæring for den
stærkt voksende Fedtproduktion, og dette medførte
fra omkring 1932 et Samarbejde paa dette Omraade
mellem Grupper af Slagterier, der bl. a. gav sig Ud
slag i Oprettelse af Fedtraffinaderiet i Masnedsund
og det i Forbindelse dermed tilvejebragte Forsøgs
laboratorium for Fedt, ligesom der et Par Aar senere
iværksattes et Samarbejde mellem jydske og fynske
Slagterier om en lignende Virksomhed i Sønderborg.
Ogsaa paa de enkelte Slagterier blev der foretaget
vigtige Fremskridt med Hensyn til den maskinelle
Side af Produktionen og Behandlingen.
Ved Siden heraf blev der imidlertid i 1931 ind184
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ledet et værdifuldt Samarbejde med det omkring dette Tidspunkt oprettede
Mejeri- og Slagteri-Laboratorium paa Landbohøjskolen, under Ledelse af Profes
sor Søncke Knudsen. Hertil blev efterhaanden Fedtbedømmelserne henlagte,
under den Form, at der saavel af Andels- som Privatslagterierne indsendes Fedt
til ugentlige Bedømmelser, der dels omfatter en almindelig handelsmæssig Vur
dering og dels en kemisk Analyse udført af Laboratoriet.
Som Formand for Fedtbedømmelserne fungerede Direktør P. V. Larsen indtil
1934, da han afløstes af Direktør Th. Rasch, Hadsten.
Iøvrigt kan nævnes, at der ogsaa paa andre Omraader bestaar et Samarbejde
mellem Slagterierne og Laboratoriet med Hensyn til Kvalitetsarbejdet, saaledes
særlig med Henblik paa selve Flæskekvaliteten, paa hvilket Punkt Udvalget for
Flæskebedømmelserne drager betydelig Nytte af Laboratoriets Virksomhed.
Det er naturligt i Forbindelse med disse Bestræbelser for Tilvejebringelse
af den rette Markedsvare at fremdrage nogle Hovedpunkter i Udviklingen paa
Noteringsomraadet. Som tidligere omtalt, havde Forholdene under Krigen med
ført, at de provinsielle Noteringer var samlede i een fælles Notering, men trods
dette ansaa man det for ugørligt at opretholde denne Ordning, og i 1921 gik man
paany hver til sit og ansatte to Noteringer, nemlig en for Jylland og en for Øerne,
og iøvrigt fra 1923 tillige en speciel fynsk Notering, og saaledes fortsattes der
indtil 1928.
En særlig Side af Noteringsspørgsmaalet, som ogsaa fra tidligere Tid havde
været Genstand for adskillige Drøftelser, tildrog sig i Aarene efter Krigen fornyet
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Interesse, nemlig Noteringen i London, hvis Ansættelse stadig gav Anledning til
Utilfredshed paa Grund af dens manglende Føling med de danske Andelsslagte
rier. Paa Delegeretmødet i 1923 besluttedes det, at der ved et særligt Udvalg
skulde forhandles med de engelske Agenter, og ved et Møde i Esbjerg blev det
vedtaget med Tilslutning af Agenterne at forsøge et nærmere Samarbejde. Dette
skulde bl. a. realiseres ved, at der fra de provinsielle Noterings-Udvalg skulde
foregaa en Votering gennem Fælleskontoret. Der opnaaedes dog heller ikke denne
Gang noget nævneværdigt Resultat eller nogen principiel Ændring i den ringe
Indflydelse for de danske Andelsslagterier paa London-Noteringen.
I Forbindelse med Noterings-xXnsættelsen er ved flere Lejligheder Slagte
riernes Afregningsforhold og andre beslægtede Spørgsmaal blevet fremdraget til
Drøftelse. I 1924 blev ved Formanden for Horsens Andelsslagteri, Proprietær
E. Bojsen, Lethenborg, Spørgsmaalet rejst om, at man i Lighed med Mejerierne
skulde optage Udarbejdelsen af en Drifts-Statistik, og Aaret efter oplyste Direk
tørforeningens daværende Formand, Direktør Fr. L. Sieck, paa Delegeretmødet,
at man fra denne Side havde besluttet at gaa ind for en Statistik. Der blev nedsat
et Direktør-Udvalg, som i 1926 fremkom med et omfattende Forslag, men i For
bindelse med en Fremhævelse af, at Grundlaget for en Drifts-Statistik — saaledes
som det forøvrigt havde været understreget mange Aar tidligere ved samme Sags
Behandling — maatte være ensartede Regler for slagtet Vægts Afregning og ens
artet Tilskæring, og yderligere, særlig paa Foranledning af at de fynske Slagte
rier var gaaet over til en snævrere Vægtgrænse, blev ogsaa et Forslag i denne Ret
ning knyttet til.
Paa Grundlag af dette ingenlunde ukendte, og stadig lige betydningsfulde
Program blev det nu paa et Delegeretmøde i Januar 1928 besluttet at søge
tilvejebragt et Grundlag for en fælles Notering. Til en samlet Ordning af hele
Spørgsmaalet blev der paa Delegeretmødet i Marts 1928 forelagt et Forslag ud
arbejdet af et Udvalg, hvori ogsaa Privatslagterierne var repræsenterede. I Hen
hold til dette Forslag, som blev vedtaget af Andelsslagterierne og senere tiltraadt
af Privatslagterierne, opstilledes ensartede Regler for Udskæring, Vejning og
Afregning, og paa Grundlag heraf Ansættelse af en fælles Landsnotering. Fælles
reglerne blev tiltraadt af de fleste Andelsslagterier og alle Privatslagterierne, og
Landsnoteringen tog sin Begyndelse fra Slutningen af April Maaned 1928, ved
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178
134
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et Fælles-Udvalg bestaaende af Direktørerne Sieck, Frederikssund, Alf. Madsen,
Horsens, og E. Hohivy, Odense. — Den hermed gennemførte Ordning blev i de
følgende Aar ingenlunde fri for Modgang og ej heller for Frafald, idet paa for
skellige Tidspunkter enkelte Slagterier eller Grupper af saadanne ansatte SeparatNoteringer, ligesom det har været Genstand for utallige Ønsker og Udtalelser,
at Fællesreglerne skulde overholdes mere nøjagtigt. Ligeledes er der i NoteringsUdvalgets Sammensætning foretaget forskellige Ændringer. Saaledes blev det ud
videt i 1929 med et jydsk Medlem (Direktør Chr. Einborg, Esbjerg), og i 1932,
iøvrigt samtidig med at der blev besluttet en Ændring af Vægtgrænserne og Præ
miebetalingen samt Afdragsreglerne, blev Udvalget udvidet med to Slagteriformænd, hvortil valgtes J. Pedersen, Vrangstrup (Ringsted), og S. Haue, Wissingsminde (Kolding), af hvilke iøvrigt den førstnævnte blev Noterings-Udval
gets Formand.
Saavel i den Del af Noterings-Udvalgets Virksomhed, der særlig tog Sigte
paa Gennemførelse af Fællesreglerne, som i Samarbejdet med andre Organer til
Kvalitetens og den rigtige Afregnings Gennemførelse foregik der under de seneste
Aars Centralisation af Afsætningen en væsentlig Ændring, efterhaanden som en
Række Bestemmelser vedrørende Slagteriarbejdets Udøvelse blev underlagt offent
lige Bestemmelser, efter Beslutning i Andels- og Privatslagteriernes Organisationer.
Saaledes blev der i 1931 i Samarbejde med Dommerudvalget for Flæskebedømmelserne oprettet en særlig Bacon-Kontrol, og
Landsnoteringen :
til at forestaa dennes daglige Virksomhed an
132
134
136
sattes som Baconinspektør C. G. Hohivy. I Hen 1928........
157
154
1929........
159
hold til Regulativer, hvoraf der i de følgende
126 123
1930........
130
Aar blev udstedt forskellige, tildels ret indgri 1931........
74
79
82
bende, blev nu Bacon-Kontrollen og i det hele
71
75
68
1932........
taget Samarbejdet mellem de forskellige Udvalg 1933........
118 115
121
gennemført til stor Nytte for Slagterierne og med 1934........
153 151
Resultater, der trods al Beskedenhed ved for 1935........
159 156
161
167
165
skellige Lejligheder kunde karakteriseres saa- 1936........
170
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ledes, at de faktisk var Udtryk for, at Flæsket, dets Behandling, Emballering
o.s.v. egentlig var uden Fejl! Det ligger i Sagens Natur, at denne vel organiserede,
ensartede Tilrettelægning af Kvalitetens Opretholdelse har betegnet et værdifuldt
Grundlag for de brydsomme Bestræbelser for Afsætningens Gennemførelse.
I formel Henseende foretoges i 1934 den Udvidelse, at der nedsattes et særligt
Kontroludualg, hvis Formand blev J. Pedersen, Vrangstrup, med den særlige Op
gave at administrere Ordningen paa disse Omraader.
I Noterings-Udvalgets Sammensætning skete i 1935 den Ændring, al S. Haue
afløstes af M. Chr. Korsgaard, Tøttrupgaard (Thisted).
Til Belysning af Udviklingen i selve Noteringstallene og dermed i Priserne
gennem den omtalte Periode er i foranstaaende Oversigter angivet de aarlige
Gennemsnit af Noteringerne for de forskellige Klasser.

Ordningen af Arbejds- og Lønforhold
Den Overenskomst angaaende Løn- og Arbejdsforhold paa Andelsslagterierne,
der var indgaaet i Juni 1920 som Afslutning paa den bevægede Lønkonflikt paa
dette Tidspunkt, var gældende indtil Februar 1921. Den blev imidlertid opsagt
af Dansk Slagteriarbejderforbund og gav Anledning til en Række Forhandlinger
under en i og for sig vanskelig Situation. Fra begge Lejre var der stadig Momenter
til Uro, saa snart Foraarsmaanederne meldte sig, og som det gjaldti 1921, blev
saa at sige hvert eneste Aar præget af en Lønforhandling, i nogle Tilfælde Kon
flikt, til sidst ordnet paa et eller andet Grundlag tilvejebragt inde fra eller ude fra.
Overenskomsterne mellem Slagterierne og deres Arbejdere sorterede i Henhold
til Indmeldelsen i Dansk Arbejdsgiverforening under denne, men ved en og anden
Lejlighed gav Andelsslagteriernes specielle Forhold Anledning til, at man drøftede
Mulighederne for en Udmeldelse.
I Maj 1921 var der afsluttet en Overenskomst gældende til Udgangen af Ja
nuar 1922, paa hvilket Tidspunkt iøvrigt en Konfliktsituation indenfor Arbejdet
i Havnene medførte, at Landbrugseksportens Femmands-Udvalg maatte tage
Affære for at gennemføre Eksporten. Slagterierne fik i Februar 1922 tilvejebragt
en Overenskomst med Slagteriarbejderne, men man var paa dette Tidspunkt
stærkt inde paa, at man burde udmelde sig af Arbejdsgiverforeningen, og paa
Delegeretmødet i 1922 blev det overdraget Fællesbestyrelsen at udarbejde et For
slag til en særlig Arbejdsgiverforening for Slagterierne og i Forbindelse dermed
en Udmeldelse af Dansk Arbejdsgiverforening. I Henhold hertil forelagdes paa et
ekstraordinært Delegeretmøde i November 1922 Forslag til Vedtægt for en Sammen
slutning om Arbejdsforhold, og samtidig vedtoges den omtalte Udmeldelse.
Med Slagteriarbejderforbundet havde Overenskomsten været gældende til
Marts 1923, og derefter en midlertidig Ordning indtil August 1923. Der afholdtes
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i Juli et Delegeretmøde, hvor de nye Forhold drøftedes og valgtes Bestyrelse for
Sammenslutningen, nemlig Kaptajn H. V. Maegaard, Olsker, Proprietær Anders
Andersen, Langeskov, og Direktør H. Østergaard, Hjørring.
Efter lange og besværlige Forhandlinger opnaaedes i September 1923 en Over
enskomst, som i Hovedsagen gjaldt indtil 1925.
Medens hidtil Andelsslagterierne og Privatslagterierne havde ført Forhand
linger hver for sig, blev efterhaanden, af Hensyn til Forholdet til Slagteriarbejder
forbundet, et Samarbejde ønskeligt og naturligt. Man sørgede da for at faa de
løbende Overenskomster til at slutte paa samme Tid, og efterhaanden optoges et
direkte Samarbejde, som i de følgende Aar styrkedes og udvidedes, saaledes at
de to Gruppers Ledelse paa disse Omraader stadig arbejder i nær Tilknytning
til hinanden.
I December 1924 afholdtes til en almindelig Drøftelse af Arbejdssituationen et
Delegeretmøde, hvor der foretoges visse Ændringer i Sammenslutningens Ved
tægter, bl. a. med Hensyn til dens Navn, som derefter blev De samvirkende danske
Andelsslagteriers Arbejdsgiverforening.
Med Foraaret 1925 var der atter en midlertidig Arbejdsstandsning, bl. a. om
fattende Havnearbejderstrejke i sidste Del af Maj og Begyndelsen af Juni. For at
opretholde Eksporten fik Landbrugseksportens Femmands-Udvalg paany tilveje
bragt frivilligt Mandskab og gennemført Indladning i Skibene i et Par Uger,
saavel i Esbjerg som i København. Slagterierne havde imidlertid forinden faaet
Overenskomst, og i Aarene indtil 1930 herskede der nu gennemgaaende rolige
Forhold, præget af de almindelige økonomiske Vilkaar, der betingede, at man
hellere gav et mindre Tillæg ved Overenskomstens Fornyelse end risikerede nogen
Standsning.
I 1930 optoges som sædvanlig Lønforhandlinger i Februar-Marts Maaneder,
men Enighed om en Overenskomst opnaaedes ikke i første Omfang. Dette med
førte Optræk til Strejke og Afholdelse af et Formands- og Direktør møde i April,
men efter endnu yderligere langvarige Forhandlinger enedes Parterne om en
Overenskomst til 1. April 1931.
Noget lignende gentog sig paa dette Tidspunkt, men efter et Formandsmøde
og et Delegeretmøde og en stedfunden Urafstemning blandt Arbejderne sluttedes
Overenskomst i Slutningen af Juni og med Varighed til April 1932.
Det er værd at nævne, at Arbejdet med Lønforholdene og Spørgsmaal i For
bindelse dermed efterhaanden var blevet meget omfattende, idet en Række
løbende Sager vedrørende enkelte Slagterier eller enkelte Tilfælde af anden Art
krævede Behandling stadigvæk.
I Foraaret 1932 blev der fra Slagteriernes Side, i Overensstemmelse med et
almindeligt Krav indenfor Landbruget, stillet Fordring om en Reduktion af Løn
nen paa 20 pCt., hvortil Arbejderne stillede sig absolut afvisende, og i Slutningen
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af Marts medførte Forholdene, at Arbejdsgiverforeningen udsendte LockoutVarsel for samtlige Andels- og Privatslagterier, og et ekstraordinært Delegeretmøde
den 16. April gav Tilslutning til, at man fremdeles fastholdt Kravet om en klækkelig
Nedgang. Paa Foranledning af Forligsmanden foretoges den 11. April Udsættelse
af Lockouten en LTge, men efter at et Delegeretmøde den 25. April havde forkastet
et foreliggende Mæglingsforslag, traadte Lockouten i Kraft den 29. April. Det
alvorlige i en saadan Situation kunde fra ingen Sider undervurderes, navnlig
under de herskende Eksportforhold, hvor den fastsatte Kvotas Overholdelse var
magtpaaliggende. Paa et nyt Delegeretmøde den 7. Maj fik Arbejdsgiverforeningen
Bemyndigelse til at afslutte Konflikten, hvilket skete den 12. Maj ved en Overens
komst, som gik ud paa en Reduktion af Ugelønnen paa 2 Kr. og en Nedsættelse
paa andre Omraader paa nogle Procent.
Forskellige Spørgsmaal vedrørende Arbejdsforholdene i Almindelighed be
skæftigede i disse Aar Arbejdsgiverforeningen, bl. a. Forhandlinger med For
eningen af Arbejdsledere inden for Slagterierne og med Foreningen af danske
Andelsslagteriers Kontorpersonale, men iøvrigt udviste Aaret 1933 atter Konflikt
stof og Vanskeligheder, som dog blev ordnet ved Loven om Arbejdsfred for et
Aar, hvorved ogsaa for Slagteriernes Vedkommende yderligere Bestræbelser for
en Reduktion maatte opgives i denne Omgang.
Ogsaa 1934 blev ret uroligt. Slagterierne stillede Krav om en Reduktion af
Lønnen, medens Arbejderne krævede Forhøjelse og forkortet Arbejdstid. Der
naaedes i første Omgang ikke noget Resultat, og der varsledes Strejke, som dog
efter Forligsmandens Indgriben blev udsat. For Slagteriernes Vedkommende
afholdtes derefter Delegeretmøde, som imidlertid ikke kunde tiltræde et forelig
gende Mæglingsforslag, hvorefter der indtraadte Strejke fra 14. April. Efter For
handlinger af forskellig Art, ogsaa mellem Slagterierne og forskellige politiske
Faktorer, blev der den 20. April vedtaget en Lov om tvungen Voldgift, hvis Resultat
blev, at Overenskomsten forlængedes uforandret til Marts 1935. Omtrent samme
Udvikling fandt Sted i 1935, saaledes at der i alt væsentligt var uændrede Løn
ningsforhold til 1936. Paa dette Tidspunkt stillede Forholdet sig saaledes, at der
i og for sig var opnaaet en Overenskomst gældende for to Aar, men denne blev
forkastet af Arbejderne, og den 29. Marts 1936 blev den optrækkende Konflikt,
sammen med andre Arbejdsstandsninger, ordnet ved en Lov, der for Slagteriernes
Vedkommende gik ud paa en to-a arig Overenskomst, med en mindre Stigning.
Foruden det omfattende Arbejdsstof, som Slagteriernes Arbejdsgiverforening
til Stadighed maatte behandle, lagde ogsaa Forhandlinger til anden Side Beslag
paa Opmærksomheden. Som nævnt var der stadig Føling med Foreningen af
Danske Andelsslagteriers Kontorpersonale, og dertil kom, at der ogsaa optoges
Forhandling med Dansk Handels- og Kontormedhjælper-Forbund, med hvilket
forskellige Slagterier enkeltvis havde Overenskomst. Efter gentagne Forsøg blev
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der i Marts 1936 tilvejebragt Grundlag for en Hovedoverenskomst med Forbundet,
omfattende de Slagterier, der som Medlem af Samvirksomheden tilkendegav, at de
var underkastede de fastlagte Regler. I Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen
er der gennem Aarene foregaaet visse Ændringer.
Af den først valgte Bestyrelse afgik Dir. H. Østergaard, Hjørring, i 1921 og
afløstes af Dir. Olesen, Slagelse, der dog kun var Medlem et Aar. Efter ham
valgtes Dir. Møller Olsen, Kolding, som ligeledes Aaret efter, i 1927, blev efter
fulgt af Dir. F. Bojsen, Holbæk. I 1929 afgik Formanden, Kaptajn H. V. Maegaard, ved Døden, og And. Andersen, Truelsholm, valgtes til Formand, et Hverv,
som han beklædte indtil sin Død i 1933. Som Kaptajn Maegaards Efterfølger
i Bestyrelsen var i 1929 valgt Chr. Pedersen, GI. Buurholt, der dog kun var
Medlem til 1931, da Knud Thomsen, Sølund, valgtes og i 1933 efterfulgte
And. Andersen som Formand. Dennes Efterfølger i Bestyrelsen blev L. Petersen,
Skerninggaard. Endelig var i 1930 Dir. Th. Rasch, Hadsten, valgt som Afløser
af Dir. F. Bojsen.

Samvirksomhedens Mænd og Fælleskontorets Opgaver
Om end Krigsaarenes særlige Forhold for Andelsslagteriernes Produktion og
Afsætning paa visse Omraader havde medført en ret gennemgribende Centralisa
tion under Samvirksomheden og Fælleskontoret, saaledes at dette ogsaa med
Hensyn til daglige Opgaver stod som
Repræsentant for Slagterierne, beteg
nede i denne Henseende den føl
gende Aarrække en væsentlig Fort
sættelse og Udvidelse. Navnlig de
seneste Aar medførte, at en Række
Funktioner for Slagterierne blev un
derlagt Samvirksomheden og Fælles
kontoret til Udøvelse og Administra
tion. Som det i det følgende Afsnit
vil blive nærmere paavist, maatte
de foreliggende Forhold opfordre
til og meget ofte nødvendiggøre, at
Traadene samledes paa eet Sted,
ikke alene for Andelsslagteriernes
Vedkommende, men netop med
Henblik paa Helheden og paa Sta
tens Vegne.
Ole Olsen, Haslev.
Med denne Udvikling fulgte og191
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saa for de ledende Mænd
en væsentlig Udvidelse af
de stillede Krav til Tid og
Kræfter, og med Hensyn
til det Ansvar og de Op
gavers Omfang, som blev
overdragne til fælles Løs
ning. Det er da naturligt
paa dette Sted at omtale
de Mænd, der enten paa
Formandspladsen
eller
som Medlemmer af Fæl
Dir. P. Christensen, Kolding.
Johs. Clausen, Stubberupholm.
lesbestyrelsen eller som
Ledere af Fælleskontorets Arbejde hver især har bidraget til Gennemførelse af
disse Opgaver paa en saadan Maade, at det har skabt Autoritet ikke alene udad
til, men ogsaa overfor Kredsen af Slagterier og disses Ledelse.
Ved Krigsperiodens Slutning var der som omtalt foran (Side 157 ff.) foregaaet
forskellige Ændringer i Fællesbestyrelsens Sammensætning, og medens der ikke
i 1921 foregik nogen Forandring, skete der i 1922 Formandsskifte, idet Direktør
Ole Olsen af Helbredshensyn trak sig tilbage, men dog forblev i Bestyrelsen endnu
et Aar. Som Formand afløstes han af Forpagter J. Theilmann, og som Besty
relsesmedlem i 1923 af Gdr. P.
Pedersen, Killerup. Ole Olsen havde
været Medlem af Fællesbestyrelsen
siden 1907, deraf i nogle Aar som
Næstformand og siden 1915 som
Formand. Det var paa et vanskeligt
Tidspunkt, han tiltraadte, og i de
følgende Aar lagdes der stærkt Be
slag paa hans solide Dygtighed og
Indsigt. I Kraft af sin gode Uddan
nelse og omfattende Viden skabte
han en Respekt for sin Person og sit
Arbejde, der tidligt havde givet sig
Udslag ogsaa paa andre Omraader,
idet han en Aarrække var Medlem af
Rigsdagen og senere blev Direktør i
Østifternes Land-Hypothekforening.
Som Anerkendelse for sin Indsats
J. Theilmann.
indenfor Andelsslagterierne blev han
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Anders Andersen, Truelsholm.

Chr. Pedersen, Graasten.

Dir. J. Bohn-Jørgensen,

ved sin Udtrædelse af Fællesbestyrelsen udnævnt til Æresmedlem. Han døde
79 Aar gammel i 1929.
I 1924 skete der i Fællesbestyrelsen den Ændring, at Direktør P. Christensen,
Kolding, der havde været Medlem siden 1917, afløstes af Direktør Chr, Emborg,
Esbjerg. Samme Aar, men paa et ekstraordinært Delegeretmøde i December,
iøvrigt samtidig med at der gennemførtes forskellige Ændringer i Samvirksom
hedens Vedtægter, blev det besluttet at udvide Fællesbestyrelsen med yderligere
eet Medlem for Jylland. Som Udtryk for, hvad der var den direkte Anledning til
Udvidelsen, nemlig Tilgangen af de nye Slagterier i Sønderjylland, valgtes ganske
naturligt det nye Medlem fra denne Landsdel, Formanden for Graasten Andels
slagteri, Proprietær Chr. Pedersen, Graasten.
Ved Delegeretmødet i 1926 afgik Proprietær Johs. Clausen, Stubberupholm,
der havde været Medlem siden 1918, og som hans Efterfølger valgtes Formanden
for Haslev Andelsslagteri, Gdr. Johs. Jensen, Dysted. Ogsaa et andet Nyvalg fore
toges, nemlig af Formanden for Hammel Andelsslagteri, Gdr. Marius Byriel,
Lyngby, Sporup, der valgtes i Stedet for Gdr. Kr. Kristiansen, Thorup, som var
afgaaet ved Døden og iøvrigt havde været Medlem af Fællesbestyrelsen siden 1919.
Under Hensyn til det stadig øgede Antal Slagterier og Samvirksomhedens der
med følgende Vækst var der baade i 1926 og 1927 forskellige Forslag fremme
om Udvidelse af Fællesbestyrelsen. Dette fandt sin Gennemførelse i 1927 ved
Oprettelse af et Landsmandat, utvivlsomt i første Række ud fra Ønsket om at
bevare J. Theilmann, nu Bjergbygaard, i Fællesbestyrelsen, og han blev da ogsaa
den første Indehaver af Landsmandatet. Som Repræsentant for Fyn valgtes i
hans Sted Proprietær Anders Andersen, Truelsholm, Langeskov.
En udpræget Stabilitet gjorde sig i de følgende Aar gældende i Fællesbestyrelsens
Sammensætning, og først i 1932 foregik der en vigtig Ændring, idet Formanden,
Godsejer J. Theilmann, særlig fordi han paa dette Tidspunkt ikke længere var
13
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akliv Landmand, ønskede at trække
sig tilbage, efter at han havde været
Medlem af Fællesbcstyrelsen i 31 Aar,
deraf som Næstformand siden 1915
og som Formand siden 1922. I en
sjælden Grad nød han under sin
mangcaarige Virksomhed sine Man
danters Tillid og Anerkendelse i Kraft
af sin tilforladelige, klare og natur
lige Maade at tage Tingene paa. Med
Dygtighed og Flid tog han Del i Ar
bejdets Tilrettelægning og Gennem
førelse, saavel indenfor Samvirksom
heden i snævrere Forstand som i en
Række fremtrædende Hverv i For
bindelse hermed, saaledes særlig i
Landbrugsraadet og Andelsudvalget.
Som Udtryk for den eenstemmige
Carl Madsen, Klim.
Anerkendelse af hans Virksomhed
udnævntes han til Æresmedlem af Samvirksomheden.
Som J. Theilmanns Efterfølger paa Formandsposten valgtes i 1932 Næstfor
manden, Gdr. Carl Madsen, Klim, og som Medlem af Fællesbestyrclsen nyvalgtes
Formanden for Randers Andelsslagteri, Gdr. Knud Thomsen, Sølund.
I 1933 døde Proprietær Anders Andersen, Truelsholm, efter at han havde været
Medlem af Fællesbestyrclsen siden 1927, og han efterfulgtes af Formanden for
Svendborg Andelsslagteri, Gdr. Niels Larsen, Edelgaard, Vejstrup. Derefter foregik
der i 1934, efter at Proprietær Chr. Petersen, Graasten, var afgaaet ved Døden,
Nyvalg af Formanden for Vojens Andelsslagteri, Gdr. Iver H. Østergaard, Gabøl
og endvidere af Direktør Jul. Andersen, Masnedsund, som Efterfølger for Direktør
J. Bohn-Jørgensen, Faaborg, der havde været Medlem af Fællesbestyrelsen siden
1920 og bl. a. i en Aarrække tillige var valgt som Medlem af Andelsudvalget.
Efter kun at have været Formand for Fællesbcstyrelsen i knap 3 Aar døde
Carl Madsen, Klim, i Januar 1936. I sin kortvarige Formandstid og gennem sin
Virksomhed som Bestyrelsesmedlem siden 1918 havde Carl Madsen gjort sig
gældende i Kraft af sin redelige Færd og sine gode Evner til at sætte sig ind i de
foreliggende Opgaver, hvoraf i første Række maa nævnes den Lavine af Vanske
ligheder og anspændendc og anstrengende Arbejder, Forhandlinger m. m., som
Ordningen af den regulerede Afsætning til England og den dermed følgende Pro
duktions-Indskrænkning i Aarenc fra 1932 maatte betyde.
Carl Madsens Efterfølger som Formand blev Bestyrelsens daværende Næst-
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formand, Gdr. Marius Byriel, Lyng
by, der ved sin nære Deltagelse i de
senere Aars omfattende Virksomhed
stod vel rustet til at paatage sig den
vanskelige Opgave, og som allerede
i det korte Spand af Tid siden da
har vist sig denne fuldt ud voksen.
Med Dygtighed og Interesse beklæ
der han de ikke helt faa og meget
krævende Hverv — deraf adskil
lige som Formand — indenfor selve
Samvirksomheden og tilgrænsende
Omraader.
Som Carl Madsens Efterfølger i
Bestyrelsen valgtes i 1936 Forman
den for Brønderslev Andelsslagteri,
Gdr. S. A. Søndergaard, Filholm, og
endelig ved Delegeretmødet i Marts
Marius Byriel.
1937 foregik den Ændring i Fælles
bestyrelsens Sammensætning, at Gdr. P. Pedersen, Killerup, der havde været
Medlem siden 1923, afløstes af Formanden for Kalundborg Andelsslagteri, Gdr.
Andr. Clausen, Kaastrup.
Endnu skal nævnes om Valget af Revisorer for Samvirksomheden, at Forpagter
Otto Halvorsen beklædte denne Post gennem omtrent 30 Aar, nemlig fra 1906 til
sin Død i 1934. Desuden var Direktør Mourilzen, Maribo, Revisor indtil 1927, da
han afgik ved Døden, og iøvrigt har Direktør P. M. Lundberg, dengang Ringsted,
og senere Direktør S. Christensen, Skelskør, samt Direktør J. Bohn-Jørgensen
været Indehavere af Revi
sorposten.
Foruden de nævnte Æn
dringer gennem Aarene i
Fællesbestyrelsens forskel
lige Tillidsposter blev der
ved Januar 1930 foretaget
Sekretærskifte, idet Fr. Jen
sen, som havde været Sekre
tær siden 1901, paa Grund
af Alder tog sin Afsked, og
som hans Efterfølger anP. Pedersen, Killerup.
Otto Halvorsen.
toges Sekretær C. Traut13*
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mann. Sekretær Fr. Jensen udførte gennem en læn
gere Aarrække det voksende Arbejde med Interesse
og bestræbte sig for, ikke mindst under Krigs
periodens og de senere Aars stærke Udvikling, at
tilrettelægge Fælleskontorets stadig større Arbejdsomraade paa bedst mulige Maade. Med sin nære
Tilknytning til Landbruget var han dette en god
Medarbejder paa sin Post gennem vanskelige og
begivenhedsrige Aar. Han døde i 1934 og be
varede til det sidste Interessen for sit mangeaarige
Arbejdsfelt.
Hans Efterfølger, Sekretær C. Trautmann, blev
snart stillet overfor betydelige Opgaver, ganske sær
lig efter at den foretagne Regulering af Eksport og
Sekretær Fr. Jensen.
Produktion medførte Centralisering dels direkte i
Samvirksomheden og dels i forskellige af Landbrugsministeriet nedsatte Udvalg,
hvis Administration henlagdes til Fælleskontoret. Som Leder heraf, som Sekre
tær for Fællesbestyrelsen og dermed for Arbejdsgiverforeningen, Landsudvalget
til Svineavlens Ledelse, med et til Stadighed omfattende Personale og et yderst
forskelligartet Arbejdsmateriale, saavel som ved Tilrettelæggelsen og Gennemførel
sen af de forskellige Ordninger med disses Krav til Fasthed og Præcision indog udadtil, har han udvist administrative og merkantile Evner, som allerede gen
nem de forløbne Aar har sikret ham en fremskudt og anset Plads i Andelsslag
teriernes Udvikling. — Paa Grund af det
omfattende og stadig voksende Arbejdsomraade blev fra Januar 1931 Fuldmæg
tig H. Behnke ansat som Næstkommande
rende i Fælleskontoret og paa de dertil
knyttede Omraader.
Og hvad nu angaar Samvirksomhedens
og Fælleskontorets Opgavers' Løsning ved
særlige Organer, var der fremdeles forskel
lige, som i snævrere Forstand varetoges di
rekte under Fællesbestyrelsen og Kontoret.
Dertil kom Forberedelse af Anliggender,
som saa maaske senere førtes ud i Livet
under særlige Former — eller som netop ikke
viste sig formaalstjenlige at gøre mere ved.
Der var en Sag — næsten en af de før
Sekretær C. Trautniann.
ste, som Samvirksomheden i det hele taget
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beskæftigede sig med, efter at den var kommen til
Verden i 1897 — der dukkede op ved flere Lejlig
heder, naar man behandlede Transportforholdene,
nemlig Anskaffelse af egne Skibe, altsaa Oprettelse af
et Rederi og da naturligt i Samarbejde med andre
Andelsorganisationer. I Aarene 1922—23, i Forbin
delse med Forhandlinger med D. F. D. S. om Ord
ningen af Landbrugseksporten, dukkede Spørgsmaalet
op igen. Paa et Par Delegeretmøder og i et under
Landbrugsraadet nedsat Udvalg, hvori Fællesbeslyrelsens Formand, J. Theilmann, og Direktør F. Boj
sen, Randers, deltog paa Slagteriernes Vegne, blev
der foretaget en Undersøgelse af forskellige forelig
gende Planer, og man var stærkt inde paa at foretage et Fremstød. Bl. a. sikkert
under Indflydelse af, at de sjællandske og lolland-falsterske Slagterier netop
havde faaet en ret gunstig Ordning med »Det forenede«, blev det besluttet paa
et Delegeretmøde i 1924 at stille Sagen i Bero — uden at den senere med noget
Resultat er taget op igen.
Omend »sent, men sødt« blev derimod en anden Sag, som ligeledes havde
været paa Dagsordenen gennem mange Aar og var modtaget med større eller
mindre Velvilje, ført ud i Livet, nemlig et Fællesindkøb af Forbrugsartikler til
Slagterierne. Under Krigen havde man nu og da foretaget Indkøb gennem Fælles
kontoret, og i 1921 blev det besluttet at sætte det lidt mere i System. Direktør
Bohn og Direktør P. Christensen sammen med Sekretær Fr. Jensen tog sig af
Sagen og fik bl. a. som et Modtræk mod den bestaaende Salttrust gennemført et
Fællesindkøb af Salt og Salpeter samt af Wrappers. Men efter en kun stakket
Blomstringstid oplystes det allerede i 1924 af Direktør Christensen, at Sagen
havde en krank Skæbne og navnlig ikke nød Popularitet hos hans Kolleger.
Hvorom al Ting er, maatte Fællesindkøbet opgives i denne Omgang, men blev
genoptaget i 1931, da et Udvalg blev nedsat med Direktør F. Bojsen, Holbæk,
som Formand til at forestaa Tilrettelægningen. Resultatet blev nu fra en Begyn
delse særdeles gunstigt, utvivlsomt ogsaa paa Baggrund af den mere gennemførte
Indstilling paa direkte Samarbejde paa rent forretningsmæssige Omraader og
Fælleskontorets Bistand i saa Henseende, og i de følgende Aar øgedes Indkøbet,
hvori forøvrigt ogsaa Privatslagterierne deltog, baade af Slagteriredskaber og ikke
mindst af Wrappers, for hvilke der i Henhold til Englandsoverenskomsten fra
1933 forelaa et særligt Grundlag for fælles Optræden. Indtil 1936 var Omsætningen
steget til det ikke ringe Beløb af 2,6 Mill. Kr.
Og endelig skal omtales den omfattende Forsikringsvirksomhed, som gennem
Aarene indtil nu er drevet direkte ved Fælleskontoret. Fra tidligere Tid omfattede
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denne Søforsikring, hvis Betydning havde vist sig ikke mindst under Krigsperioden,
og som i de følgende Aar fremdeles sparede Slagterierne for store Beløb. Nogen
direkte Indbetaling af Præmie har saaledes ikke fundet Sted for det store Tal af
Slagterierne, men i 1926 fandt tværtimod en Udbetaling Sted fra det opsparede
Fond. Søforsikringens beregnede Præmieindtægt beløb sig i 1936 lil ca. 140.000 Kr.,
og dens indestaacnde Kapital til henimod 2 Mill. Kr.
Ligeledes er Andelsslagteriernes gensidige Ulykkesforsikring fortsat og udvidet
i Aarene til nu, idet den i Henhold til gældende Ordning ogsaa varetager Invalideog Arbejdsløshedsforsikring. Præmiebeløbet for Aaret 1936 androg ca. 75.000 Kr.
Foruden disse Forsikringer rejstes i Januar 1928 — iøvrigt efter at der allerede
for mange Aar siden havde været gjort Forsøg i denne Retning — Spørgsmaalet
om en fælles Brandforsikring for Slagterierne. Allerede paa det ordinære Delegeret
møde i Marts s. A. blev det besluttet at søge Sagen gennemført. Aaret efter var
denne i Orden, og der vedtoges Love for De samvirkende danske Andelsslagteriers
Brandforsikring, som fra Januar 1930 traadle i Virksomhed med Forsikring af
Bygninger, Lager og Inventar og med en samlet Portefølje paa ca. 45 Mill. Kr.
Dens Præmieindtægt udgjorde i Rcgnskabsaaret 1936 godt 130.000 Kr. — Og endnu
en talrig Mængde af Opgaver og Arbejder har været taget op af Samvirksom
heden og Fælleskontoret, ikke mindst gennem de seneste Aar, hvor Traadene paa
stadig flere Omraader er samlede. Særlig gælder dette, hvad der angaar Afsætnings
forholdene, saaledes som det imidlertid naturligt finder sin Omtale i det følgende.

Den nuværende Fællesbcslvrelse holder et af sine mange Moder.

Fra venstre: S. A. Sondergaard, Filholm — P. Pedersen, Killerup — Fuldmægtig II. Behnke — Frk. Inga Sjøgren
— Sekretær C. Trautmann — Dir. Jul. Andersen, Masnedsund — Formanden, Marius Bgriel — I. II. Østergaard,
Gabøl — Næstformanden, Knud Thomsen, Sølund — Dir. Chr. Emborg, Esbjerg — Niels Larsen, Edelgaard.
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I Reguleringens Tegn
Paa adskillige Punkter har Skildringen i det foregaaende peget hen paa de
særlige Forhold, hvorunder Slagteriernes Virksomhed i de seneste Aar har formet
sig. Paa saa afgørende Punkter — og man kan sige i alle Henseender — kom
Begivenhederne fra Efteraaret 1932 til at præge Andelsslagteriernes Arbejde, at
det er nærliggende at afslutte deres Historie med en kort Redegørelse for Hoved
linierne i denne mærkelige Epoke.
Udgangspunktet var Omslaget i den engelske Toldpolitik, under Hensyn til
Imperiets fjernere liggende Lande og den indre-politiske Situation i England.
Ønsket om at skabe gunstigere Vilkaar for en indenlandsk Bacon-Produktion og
i Almindelighed den Konkurrence paa det engelske Marked, som Efterkrigstidens
voldsomme Produktionsstigning havde medført, gjorde Spørgsmaalet aktuelt
bl. a. om en Begrænsning af Kød- og Bacon-Importen. Ved den engelske Toldlov
af Februar 1932 og ved Rigskonferencen i Ottawa i Juli-August 1932 var den
nye Linie angivet, som Begivenhederne i de følgende Aar betegnede en videre
Udfoldelse af.
Den 7. November 1932 blev der gennem den danske Landbrugskonsulent i
London, S. Sørensen, givet de interesserede Parter her i Danmark Meddelelse om,
at den engelske Handelsminister, Runcinian, nu havde meddelt Beslutningen om
en Begrænsning. Om end man i Danmark ingenlunde stod ukendt overfor denne
Tanke, saaledes som det for Andelsslagteriernes Vedkommende iøvrigt allerede
havde givet sig Udslag ved en frivillig Dæmper paa Produktionen, maatt’e alligevel
den rent faktiske Meddelelse om, at nu var det Alvor, gøre det stærkeste Indtryk.
Der førtes i de følgende Dage en Række Forhandlinger, hvor for Slagterierne
Spørgsmaalet var, om man skulde gaa ind paa det stillede Forslag om en »frivillig«
Ordning, gældende for nogle
Maaneder. Filler rettere var der
vel til syvende og sidst ikke
noget Spørgsmaal, og den 15.
November blev der gennem
Udenrigsministeriet givet et be
kræftende Svar fra Danmark.
Den trufne Overenskomst
gik ud paa, at den »fremme
de« Import til England skulde
nedskæres godt 15 pCt., og spe
cielt for Danmarks Vedkom
mende, at der herfra maallc
En typisk engelsk Fedevarebutik, hvor dansk Flæsk
tilføres 506.000 Cwts. (ca. 25,7
spiller en fremtrædende Rolle.
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Mill, kg) pr. Maaned. Til at forestaa Kon
trollen med Eksporten nedsatte Landbrugsraadét paa Andels- og Privatslagteriernes
Indstilling allerede den 18. November Ba
conudvalget, der derefter fik til Opgave at
foretage en Fordeling af det normerede
Eksportkvantum paa de enkelte Slagterier
i Forhold til disses Slagtninger.
Til Ordningen knyttede sig allerede paa
dette Tidspunkt en Aftale mellem den en
gelske Handelsminister og de vigtigste en
gelske Importfirmaer og Organisationer om,
at den forholdsmæssige Fordeling af det
tilladte Importkvantum mellem de en
kelte Firmaer skulde være uforandret efter
Reduktionen. Denne »Gentleman-Overens
komst«, hvortil her i Danmark Fællesbe
styrelsen sluttede sig og anbefalede Slag
terierne at følge, bestod derefter under
de forskellige Aftaler og Bestemmelser
Fornemt Besøg paa et dansk Andelsslagteri. —
lige til nu.
Under sit Ophold i Danmark i 1932 i Forbindelse
Under det omfattende Arbejde, der ifølge
med den britiske Udstilling i København besøgte
den daværende Prince of Wales bl. a. Holbæk
den
trufne Ordning paahvilede Baconud
Andelsslagteri, hvor Billedet er taget.
valget og Andelsslagteriernes Fælleskontor,
blev det ret hurtigt de ledende Mænd klart, at en Regulering af Eksporten i
Længden vilde være uholdbar, medmindre man dertil knyttede Bestemmelser
om selve Produktionens Omfang, og Slagterierne rettede derfor i Januar 1933
Henvendelse til Landbrugsministeriet om at søge Lovhjemmel for Skridt i denne
Retning. Dette skete ved
Lov af 21. Februar, i
Følge hvilken Land
brugsministeren bemyn
digedes til med Tilslut
ning fra Landbrugsraadet at regulere Størrel
sen af Svineslagtningerne
og at begrænse Svine
produktionen, samt end
videre bl. a. at ansætte
Der arbejdes for fuld Damp paa Fælleskontoret.
forskellige
Noteringer,
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fastsætte bestemte Vægtgrænser
og at opkræve en Afgift til
Fremme af Afsætningen og til
Afholdelse af Ordningens Ud
gifter og endelig at nedsætte
kommunale Nævn til at bistaa
ved dennes Gennemførelse.
Ved en Bekendtgørelse af
28. Februar blev det derefter
overdraget Andels- og Privat
slagterierne at træffe de for
nødne Foranstaltninger til den
nævnte Regulerings Gennem
førelse samt iøvrigt at ansætte
Parti fra Slagteriernes Udstilling i Bryssel 1935.
to Noteringer, nemlig en, for
en nærmere fastsat Procentdel af Leveringen, paa Grundlag af Englandsprisen
paa Bacon, og en for den overskydende Del paa Grundlag af Prisen til andre
Markeder. Desuden skulde Baconudvalget føre Kontrol med Udførselen og forestaa Fordelingen mellem Slagterierne og endelig administrere den ved Ordningen
indførte Afgift af 2 Kr. pr. slagtet Svin.
Baconudvalget kom til at bestaa af tre Repræsentanter for Andelsslagterierne,
deriblandt Udvalgets Formand, som blev Carl Madsen, Klim, og Direktørerne
Nielsen-Skensved, Sæby, og Yding, Haslev, samt to Repræsentanter for Privat
slagterierne. Endvidere blev Sekretær C. Trautmann Udvalgets Sekretær, ligesom
dets Kontor etableredes i Axelborg i Forbindelse med Fælleskontoret.
I Baconudvalgets Opgave foregik en Ændring i Efteraaret 1933, idet Landbrugs
ministeriet i Henhold til Indstilling fra Fællesbestyrelsen og Baconudvalget ud
stedte en Bekendtgørelse (af 29. November) om Centralisering ogsaa af den uden
rigske Handel med levende Svin, med Undtagelse af Søer og Orner, og henlagde
Administrationen heraf til Udvalget. Endnu en Ændring gav dette senere Anled
ning til, idet ogsaa Udførselen af Søer og Orner ønskedes underlagt Udvalget,
men da med en Udvidelse af dette, saaledes at Landbo- og Husmandsforeningerne
blev repræsenterede deri. Dette skete i Februar 1934, da J. Holdgaard og J. Tvedegaard tiltraadte Udvalget, idet da samtidig ogsaa Andelsslagteriernes Repræsen
tation udvidedes med to Repræsentanter, nemlig M. Byriel og Johs. Jensen, Dysted.
Iøvrigt er der senere sket Ændring i Udvalgets Sammensætning, da Carl Madsen,
Klim, ved sin Død 1936 efterfulgtes af Knud Thomsen, Sølund, og da N. P. An
dreasen ligeledes i 1936 afløste J. Holdgaard ved dennes Død.
Med Henblik paa Gennemførelsen af den egentlige Sviner eg uler ing i Henhold
til Lov af 21. Februar 1933 nedsattes Svinereguleringsudvalget, bestaaende af tre
201

I STORM OG STILLE (1921—37)

Fra Andelsslagteriernes Delegerelmøde 1937. Paa de forreste Gajsterækker bemærkes bl. a. Folketingsmand
Landbrugsministeriets Erhvervsdirck torat V. Il elsled — Landbrugsminister Kr. Bording — Godsejer J.Theilslcriets Erhvervsdirek-

Repræsentantcr for Landbrugsraadet (Carl Madsen. Klim, J. Holdgaard ogJ. Tvedegaard) og to Repræsentanter for Slagterierne (M. Byriel og Direktør Thorsen Nør
gaard). Ogsaa dette Udvalgs Sekretariat henlagdes til Fælleskonloret med Sekretær
C. Trautinann som Leder. Reguleringsudvalgets Opgave blev den uhyre omfat
tende og vanskelige at gennemføre Fordelingen paa samtlige Svineproducenter
af det Antal Svin, som de var berettigede til at levere mod Afregning efter Eng
lands-Noteringen og paa Grundlag af en Korttildeling.
Endnu forud for Vedtagelse af selve Reguleringsloven havde Andelsslagterierne
paa et Delegeretmøde den 10. Januar 1933, hvor ogsaa Privatslagterierne deltog,
taget Beslutning om Grundlaget for Reguleringen, dels for en foreløbig Periode
og dels for Perioden fra den endelige Ordnings Gyldighed, som man oprindelig
tænkte sig at blive fra den 1. Maj, men først blev fra den 1. Juni. Det vedtagne
Grundlag for Tildelingen af Kort blev forlods 5 pr. Ejendom, og derefter Resten
fordelt paa Grundskyld, paa modtaget Skummet- og Kærnemælk samt Valle,
og paa sidste Aars Svinclevering.
1 Betragtning af Forholdenes Udvikling i de første Maaneder af 1933 beslut
tedes det paa Andelsslagteriernes Delegcretmøde i Marts 1933 at rette Henvendelse
til Svineregulcringsudvalget om snarest muligt at gennemføre en midlertidig
Regulering, altsaa forud for det Tidspunkt, da den endelige Ordning skulde træde
i Kraft, 1. Juni, og i Overensstemmelse hermed blev der den 19. April af Landbrugs-
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N. P. Andreasen — Direktør I.. Broberg — Direktørerne H. Iversen og Pr. Herbert, D. B. C. — Direktør i
mann — Gdr. Hjalmar Jensen, Gammelsminde — Konsulent K. M. Jensen — Kontorchef i Landbrugsminitorat J. C. Mogensen.

ministeriet udstedt en Bekendtgørelse, ifølge hvilken Reguleringen traadte i Kraft
den 22. April.
Det er uden Overdrivelse, at denne Begivenhed ved forskellige Lejligheder er
betegnet som den mest afgørende for Andelsslagterierne gennem mange Aar, ja,
maaske gennem hele deres Udvikling. En Regulering af Eksporten var i sig selv
af gennemgribende Betydning, men det egentlige Omfang af Ordningen bliver
først klart, naar man betænker, hvorledes en Regulering af selve Produktionen
direkte maatte gribe ind i hver eneste Landmands økonomiske Forhold. Og dette
blev ikke mindre derved, at Svineproduktionen under de følgende Aars Van
skeligheder som Regel hørte til den Del af Bedriften, der betalte sig forholdsvis
godt. Tildeling af Kort blev derfor et Gode, hvortil knyttede sig store økonomiske
Interesser, og Kortene blev en saare eftertragtet Vare, der til Tider var Genstand
for Omsætning under yderst bevægede Former, saaledes at del efterhaanden maatte
betragtes som en Opgave at søge denne Omsætning begrænset og Jobberiet i
Svinekort undgaaet.
lovrigt skete i Løbet af Foraaret 1933 det for hele Situationen saare vigtige, at
der den 24. April blev afsluttet en Handelsoverenskomst mellem England og Dan
mark, ifølge hvilken der for Indførselen af Bacon og Skinker blev fastsat en
bestemt Kvota, nemlig 62 pCt. af den samlede tilladte Indførsel fra »fremmede«
Lande, d. v. s. Lande udenfor Dominions og Kolonier. Iøvrigt blev Indførselen
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af disse Varer toldfri — i Modsætning til andre vigtige Landbrugsvarer. Hertil
knyttede sig for Slagteriernes Vedkommende, at »de kontraherende Regeringer
tager til Efterretning«, at der blev afsluttet Overenskomst mellem De samvirkende
danske Andelsslagteriers Fælleskontor og Handelskammeret i Dundee om, at
Bacon og Skinker til England udelukkende maatte emballeres i Wrappers »forfærdiget af Jutelærred, vævet i U. K., af Garn spundet sammesteds«. Endvidere,
at det danske Grosserer-Societet efter Aftale med Saltfabrikkerne i Liverpool
sikrer, at der indføres saa meget engelsk Salt til Danmark, som der bruges til
Smør og Bacon og Skinker til U. K. Og endelig at der med Londons Handelskam
mer var truffet en Aftale af lignende Art om Salpeter. Handelsoverenskomsten
traadte i Kraft den 20. Juni 1933, og hermed var i Hovedlinien angivet Rammerne
for den danske Eksport af Andelsslagteriernes Hovedprodukter for den følgende
Aarrække.
Svinereguleringen og de derpaa byggede Foranstaltninger maatte ikke alene
historisk set betegne et skarpt Hjørne, men hele Ordningen maatte for Erhvervets
Udøvere vise sine Følger paa utallige Maader, lige fra Produktionens Oprindelse,
selve Svineavlen — ja næsten forud for denne — til Eksportens Fuldbyrdelse ved
Damperen, der staar ud af Esbjerg Havn. Og i Kraft heraf maatte de forskellige
Bestemmelser, som Administrationen ud til de fjerneste Afkroge nødvendig
gjorde, naturligt give Anledning til Stemninger af forskellig Art, og ikke altid Til
fredshed, men tværtimod ofte Kritik og Misfornøjelse med, hvor meget hver især
kunde faa Ret til at levere til Englandspris.
Forskellige Ændringer blev gennemført i de følgende Aar med Hensyn til
Fordelingen af Svinekort. Saaledes fastsattes i Henhold til Lov af 13. December
om Kriseforanstaltninger, af hvilken et Kapitel fornyede Svinereguleringsordningen indtil Udgangen af 1934, Grundlaget for Svinekortenes Tildeling. Sam
tidig foretoges forskellige Ændringer i Grundlaget for Fastsættelse af en Afgift,
som skulde betales paa Svin uden Kort, og paa hvilket Punkt der fra Tid
til anden foretoges forskellige Ændringer og Reguleringer for til enhver Tid
at sikre, at Afgiften svarede til Forskellen mellem Prisen i England og de sekun
dære Markeder, og tillige for derved at afværge, at Svin til den lave Pris skulde
gaa ind paa Hjemmemarkedet til en lavere Pris og derved bringe Uligevægt ind
paa dette vigtige Omraadc.
I de følgende Aar fastsattes ved forskellige Love selve Reguleringens For
længelse. Saaledes førtes i Sommeren 1934 en Række Forhandlinger om Ord
ningen for 1935, som blev fastlagt ved Lov af 10. November og en dertil knyttet
Bekendtgørelse om Ordningens Administration. Ved Lov af 3. August 1935 ud
straktes Ordningen til Udgangen af August 1936, og hertil sluttede sig Lov af
7. April 1936, der oprindelig forlængede Svinereguleringen til August 1937, men
senere afløstes af Lov af 7. Maj 1937, der gjaldt Tiden indtil Aarets Udløb.
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Ligesom de særlige Forhold ved Englands-Eksportcn nødvendigvis havde
medført en Centralisering, ikke alene af selve Eksporten, men paa en Maade
ogsaa af Produktionen, ved den indførte Regulering af denne, maatte alene af
Hensyn til andre afgørende Sider af hele Ordningen efterhaanden tilsvarende
Foranstaltninger gennemføres paa saa at sige alle Omraader af Eksporten. Som
allerede nævnt var i Efteraaret 1933 ogsaa Udførselen af levende Svin underlagt
Baconudvalget, i Henhold til den meget vidtgaacnde Lov af 23. December 1932
om Landbrugsudførsclen, ifølge hvilken Landbrugsministeren efter Indstilling
af Landbrugsraadet kan paabyde, at Udførselen »kun maa finde Sted under
Iagttagelse af de Forskrifter, han i saa Henseende maatte fastsætte«.
Iøvrigt var allerede tidligere en Centralisation gennemført med Hensyn til
Eksporten af Svin, nemlig fra Januar 1931, da Beslutning i denne Retning blev
taget af Slagteriernes Delegeretmøde og derefter blev gennemført ved en Lov af
31. Januar. Der knytter sig imidlertid hertil en interessant Linie i Eksportforhol
denes almindelige Udvikling, som kort skal omtales.
Paa et tidligt Tidspunkt, egentlig helt tilbage til Aarene snart efter Krigen,
blev der udøvet Bestræbelser fra Andelsslagterierne for Oparbejdelse af nye
Markeder. Særlig Interesse fik dette Arbejde, efterhaanden som det knyttedes
sammen med den stigende Produktion af Konserves og i det hele taget mere
bearbejdede Varer, da saadanne netop var anlagte paa at tjene til Spredning af
Markederne. Fællesbestyrelsens daværende Formand, J. Theilmann, understregede
ved en Behandling af disse Spørgsmaal, at den nye Linie, som hermed i nogen
Maade var angivet, jo gerne fremdeles skulde udvikles under Førerskab, ogsaa
paa det rent handelsmæssige, af Andelsslagterierne selv. Han udtalte meget træf
fende, at »hvis vi indskrænker os til blot at staa og raabe til alle Grossisterne:
kom og hjælp os at faa vore Varer afsat — saa kommer vi ikke til at tage Hatten
af for os selv, men for de andre«. Der blev ved samme Lejlighed givet Fælles
bestyrelsen Bemyndigelse til at optage Undersøgelse af nye Markeder, og der
blev nedsat et særligt Eksportudvalg med Direktør E. Hohivy som Formand, som
i de følgende Aar foretog forskellige Orienteringsrejser og ved Forbindelser af
anden Art undersøgte Markedsmulighederne i nærmere- og fjernereliggende Egne
af Kloden, ligesom der paa Grundlag af Udvalgets Virksomhed afsattes Partier
af danske Slagterivarer ude omkring paa forskellige Pladser, ikke altid med noget
større Resultat, men tværtimod ofte som en Bekræftelse paa — trods ihærdige
Anstrengelser — hvor vanskeligt det var at finde Markeder, vel at mærke, naar
man dertil knyttede Kravet om, at Salget ikke skulde være ren Filantropi.
Hvad der paa denne Maade var sat i Gang før den egentlige Reguleringsperiode,
fandt i forskellige Henseender sin Fortsættelse ogsaa senere, ved stadig Føling
med Forholdene paa de sekundære Markeder, ved Afsætningen paa disse af for
skellige Produkter og ved den Rolle, som disse Markeder ogsaa formelt spiller i
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den gældende Eksportordning. Saa sent som i Slutningen af 1936 foreloges ved
en særlig Delegation en Undersøgelse af Markedsforholdene i De forenede Stater,
bl. a. med det Resultat, at der kunde foretages en udvidet Opskæring af Flæsk til
det amerikanske Marked og i det hele laget en Eksport af Konserves, iovrigt ogsaa
i Samarbejde med private Konservesfabrikker, idet Ordningen heraf er underlagt
et særligt Udvalg med Sekretær C. Trautmann som Formand. I Forbindelse
med Bestræbelser af denne Art maa ogsaa nævnes, hvorledes der gennem Fæl
leskontoret paa forskellige andre Maader er udøvet Propagandavirksomhed for
danske Slagteriprodukler. Saaledes har Slagterierne deltaget i en R<ække Ud
stillinger baade her hjemme og i Udlandet under et Omfang og Former, som
har vakt smigrende Opmærksomhed for baade selve Produkterne og deres
Fremstillere. Bl. a. i 1922 og 1925 deltog Samvirksomheden i LevnedsmiddelUdstillinger i London, i 1927 i Berlin, og i Bryssel 1924 og da ikke mindst
i 1935 ved Verdensudstillingen.
Om Eksportordningen skal endnu omtales, at der i Marts 1934 nedsattes et
særligt Fec/Z-Eksportudvalg, som fik denne særlige Gren af Udførselen til Admini
stration, bl. a. i Anledning af, at der paa dette Tidspunkt i Henhold til Handels
aftalen med Tyskland krævedes danske Udførselsbeviscr i Omsætningen. Iøvrigt
blev Udvalget i alt væsentligt det samme som Baconudvalget, kun med yderligere
Tiltrædelse af en Repræsentant for Privatslagterierne.
Som et Led i den Række Foranstaltninger, der under de ændrede Mulig
heder for Landbrugets Eksportafsætning i de seneste Aar er truffet til Mildnelse
af de dermed følgende Vanskeligheder, maa endelig af væsentlig Betydning for
Slagteriernes hele Virksomhed fremdrages deres Deltagelse i de siden Oktober
1932 gennemførte forskellige Ordninger til Fremme for Afsætningen af Kød og
Kyæg. I Henhold til disse foretages en Destruktion af Udsætterkøer, bl. a. paa
Andelslagterierne, idet disse betaler en nærmere ved Kvæg- og Kødregulerings
udvalget fastsat Pris til Sælgerne, og derefter faar refunderet dette Beløb med
Undtagelse af, hvad der er fastsat som Værdien af det destruerede Kreatur.
I Forbindelse ogsaa med den foran omtalte Udvikling i Slagteriernes tekniske
Forhold og forskellige Biproduktioner har deres Deltagelse i Destruktionsordningen
ikke alene præget denne, men ogsaa bidraget til dens heldige og virkningsfulde
Forløb.
I Enkeltheder at give en Redegørelse for den omfattende Række af Foranstalt
ninger, som knytter sig til Regulering og Centralisation af Andelsslagteriernes
Virksomhed paa afgørende Omraader i Aarene siden omkring November 1932, ligger
uden for dette Arbejdes Rammer. Men det er naturligt at paapege, hvorledes
Organisationsarbejdet selvsagt har maattet præges af de Retningslinier, som
hermed er betegnede, b», a. saaledes, at Opgaver, der oprindelig er baaret frem
gennem Andelsslagteriernes Samarbejde, nu er blevet varetagnc ud fra Hel206
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hedens, det danske Samfunds, Synspunkter, saaledes som de herskende Tilstande
har dikteret det. Heri ligger vel tilkendegivet en Ændring fra tidligere Tiders
Forhold, men samtidig en Bekræftelse af den Værdi, som Arbejdet har haft
gennem Aarenc, og af det naturlige Grundlag, som dette Arbejde dannede for
Opbygning af et Værn mod vanskelige Tiders haarde Angreb og Prøvelser.

Mod Fremtiden
Vi er da hermed naaet frem til Slutningen af Andelsslagteriernes Historie gennem
de første 50 Aar. Omfanget af den Virksomhed, som de gennem denne Periode har
været Udtryk for, og Betydningen af denne for Landbruget som Helhed, er det
vanskeligt under eet at danne sig et Indtryk af. Ja, vi kan angive — men dog mere
for at virke overvældende — at det samlede Antal af Svin, som gennem disse Aar
har maattet lade Livet paa Andelsslagterierne, er nær op imod 100 Millioner, og at
den samlede Omsætning i disse Aar i Penge har udgjort meget nær ved 10.000 Mill. Kr.
Men iøvrigt skal der jo en meget stor »Slagterihjerne« til at forbinde noget bestemt
med disse Tal.
Udviklingen har indtil nu rummet Enkeltheder, der har haft Tilknytning
og været af Betydning for baade økonomiske og kulturelle Forhold, og tilsammen
giver disse Enkeltheder Billedet af en Erhvervsgren, der vel har mødt Vanskelig
heder, og som maa passere sin 50-Aars-Fødselsdag under Utryghed for, hvorledes
Fremtiden vil forme sig, men som samtidig har gode Traditioner for Arbejde og Or
ganisation at bygge videre paa udover Nuet.
Og lad os da ligne Andelsslagteriernes Virksomhed og deres Samarbejde ved et
Fartøj, der fuldt lastet med gode, værdifulde danske Varer, med Ledelse og Mand
skab i Orden, fra Kommandobro til Fyrrum, baner sig Vej mod de oprørte Vande
og temper sig frem efter Mulighederne for Sejladsens Fart — ud mod Fremtidens
ukendte Kyster.
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DE ENKELTE SLAGTERIER OG SÆRLIGE
VIRKSOMHEDER
om en naturlig og nødvendig Bestanddel af en Skildring af Andelsslagteriernes
Udvikling gennem 50 Aar efter Oprettelsen af det første Andelsslagteri knytter
sig til den forudgaaende Skildring en kort Omtale af de enkelte Slagterier og de
særlige Virksomheder, bl. a. med Henblik paa Forholdene ved deres Tilblivelse
og iøvrigt i Hovedtrækkene med Angivelse af vigtige Begivenheder, Omsætning
o. s. v. og endelig nogle af de Mænd, der har forestaaet Arbejdet henholdsvis som
Medlemmernes Tillidsmænd og som daglige Ledere.
En saadan Oversigt gives i det følgende, og det skål yderligere til Orientering
nævnes, at Rækkefølgen for de enkelte Virksomheder er den kronologiske, nemlig
efter Datoen for den egentlige Stiftelse. Iøvrigt findes Side 359 en alfabetisk
Indholdsfortegnelse med Angivelse af, hvor det paagældende Slagteri eller særlige
Virksomhed findes omtalt.
Det ligger i Sagens Natur, at en saadan Skildring kun kan være yderst kort
fattet, men trods dette vil de anførte Fakta udgøre et værdifuldt Bidrag til Kend
skabet til og Forstaaelsen af den almindelige Linie i Andelsslagteriernes Tilværelse,
og uanset Forskelligheder i Vilkaar og Virke vil ogsaa den efterfølgende Skildring
i Almindelighed fæstne Billedet af den Bevægelse, som Andelsslagterierne i Dan
mark danner Grundlaget for.

S
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HORSENS ANDELS-SVINESLAGTERI
en historiske Baggrund for Stiftelsen af Danmarks første Andels-Svine
slagteri er at søge i den almindelige Udvikling i Svineproduktionen og Afsæt
ningsforholdene og dermed i den Tilspidsning af Situationen, som Sammen
træffet af forskellige Faktorer medførte i Aarene fra Begyndelsen af 1880’erne.
Men tillige var der forskellige Forhold af lokal Art, som blev den maaske lille
Anledning til en stor og betydningsfuld Udvikling.
Det er tidligere skildret, hvorledes de uheldige Leveringsforhold ved Horsens
Jernbanestation gav Anledning til, at Bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening,
hvis Formand var Forstander P. Bojsen, Gedved, den 25. Januar 1887, indsendte
et Andragende til Indenrigsministeriet om Tilladelse til at opstille en Kreaturvægt til
Vejning af Kvæg ved Horsens Station. Maaske har Andragendet forekommet Mini
steriet at være Udtryk for en utidig Selvstændighed hos Landmændene, eller maa
ske er del kommet til at ligge nederst i Bunken paa et eller andet Skrivebord — i
hvert Fald indløb Svaret fra Ministeriet først hen i April Maaned og blev et Afslag.
Nu maa det ikke glemmes, at der i Almindelighed jo var Spænding mellem
forskellige Kredse af Befolkningen paa dette Tidspunkt. Den politiske Kamp
var paa sit højeste, og enhver Ytring af Utilfredshed eller Opposition blev mødt
med haard Haand. Ogsaa i Horsens-Egnen og Østjylland i det hele taget var den
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politiske Kamp i fuld Gang, og paa det Omraade, som vi her beskæftiger os med,
var det sikkert bl. a. et Udslag heraf, at der nogen Tid forud for Sagens Behand
ling i Horsens Landbrugsforening var foregaaet et Brud mellem denne, der nær
mest repræsenterede Venstre baade i By og paa Land, og »Horsens landøkono
miske Selskab«, der mest havde »de store« som Medlemmer. Det maa heller ikke
overses, hvilken uhyre Styrke Planerne fra Landbrugsforeningen fik derigennem,
at »Horsens Folkeblad« interesserede sig for Sagens Fremme og kunde forberede
og understøtte Stemningen blandt Landmændene.
Medens der ventedes paa Svar fra Ministeriet, havde P. Bojsen ud af sin frem
trædende Sans for det praktiske Livs Krav og ud af sin livlige Aand, der var
vaagen over for politiske og økonomiske Spørgsmaal, og naturligvis under Tidens
særlige Præg, tumlet med de Planer, som han fremkom med paa Landbrugs
foreningens Generalforsamling den 30. Marts, og hvis Indhold tidligere er refereret.
Afgørende for denne Behandling er det, at Generalforsamlingen tog vel imod For
slagene og bemyndigede Bestyrelsen til at undersøge Sagen nærmere. Dette førte
til en fornyet Behandling paa et Bestyrelsesmøde den 5. Maj, hvor det vedtoges
at søge oprettet et Slagteri i Horsens i Tilslutning til Bojsens Forslag 1. Der blev
nedsat et forberedende Udvalg, naturligvis med P. Bojsen som Sjælen, og iøvrigt i
Samarbejde bl. a. med Landbrugsforeningens Konsulent, A. Hansen.
Endnu inden Maanedcns Udgang kunde Udvalget forelægge Resultatet af sine
Undersøgelser, dels efter et Besøg paa Holstebro Slagteri hos Magnus Kjær, dels
paa Grundlag af Oplysninger fra Slagterierne i Aalborg og Randers. Det meget
betydningsfulde Resultat af Forelæggelsen blev, at Landbrugsforeningens Besty
relse den 26. Maj gennem »Horsens Folkeblad« og paa en fremtrædende Plads
i dette udsendte en Opfordring til Oprettelse af et Andels-Svineslagteri for Horsens
og Omegn. Opfordringens Indhold er omtalt tidligere, fordi den betegner det
første Sted, hvor der nærmere i Enkeltheder er givet Udtryk for et Andelsslagteris
særlige Karakter og Virksomhed.
Der blev sat fuld Kraft paa Agitationen for Tilslutning, og som en Selvfølge
talte og skrev man om »Andelsslagteri« og »Andelsslagteri-Sagen«. Paa Møderne
var der vel ikke idel Tilslutning til Planen, og bl. a. Privatslagterierne og disses
Opkøbere søgte paa forskellig Maade at gøre Folk ængstelige og tvivlraadige
overfor Tilslutning. Hist og her var der naturligvis ogsaa en Del Landmænd, der,
som »Horsens Folkeblad« skrev, vilde »bi’ aa si’« (bie og se). Men Stemningen i
Almindelighed var ikke til at tage Fejl af og syntes i høj Grad at tilskynde til
Slagteriets Oprettelse. I Løbet af Juni Maaned afholdtes Møder ude i Sognene,
og man naaede en Tegning af over 1.000 Garanter med 170.000 Kr. i Garanti
kapital og iøvrigt ialt med 10.500 Svin.
Hermed var Gennembruddet sket, og man gik til Afholdelse af den stiftende
Generalforsamling den 14. Juli 1887, hvor »Horsens Andels-Svineslagteri« kom til
210

HORSENS ANDELS-SVINESLAGTERI

Verden, om end »under de stærkeste Fødselssmerter«, som »Horsens Folkeblad«
skrev. Paa Generalforsamlingen blev de nye Love med deres nye Principper og
Arbejdsmaader vedtagne, og der valgtes en Bestyrelse, hvis Formand ganske
selvfølgeligt blev Forstander P. Bojsen, Gedved, medens Købmand Fr. Nielsen,
Horsens, blev Næstformand, sagtens at tage som Udtryk for Byens Interesse i
Sagen. I samme Møde antoges som Direktør den hidtidige Bogholder paa Magnus
Kjær’s Slagteri i Holstebro, P. Nørgaard.
Der toges nu fat paa Slagteriets Opførelse, men her viste sig for første Gang
Modstand fra Byen og Borgerskabet, ved at Sundhedskommissionen nedlagde
Forbud mod Byggeriet, da man ansaa Slagteriet for sundhedsfarligt. Herimod
indvendte Bestyrelsen, at der f. Eks. i Hamborg var 7 Slagterier i selve Byen,
og ikke mindst, at det paabegyndte Slagteri laa udenfor Bygrænsen! I demie
tilsyneladende ret urokkelige Argumentation gav Ministeriet Bestyrelsen Medhold,
og selv om Sundhedskommissionen atter senere fremturede med andre Forsøg
paa Modstand, blev Opførelsen af Slagteriet fortsat og gennemført, saaledes at
der den 22. December 1887, under stor Opmærksomhed, kunde foretages den
første Prøveslagtning. Dramatisk og stemningsfuldt skildrer »Horsens Folkeblad«,
hvorledes det gik til, da de første Svin maatte »lade deres Liv« i Overværelse af
en indbudt Kreds. Ikke mindst imponerende virkede naturligvis selve Slagtningen
og den rutinerede Maade, hvorpaa de øvede Slagtere behandlede Dyrene.
Men ogsaa med Rejsning af fornøden Kapital havde der været Vanskeligheder.
Bankerne stillede sig uvilligt, og først efter en polsk Tiggergang til forskellige
af disse opnaaedes der en Ordning med »Skanderborg Amts Sparekasse«, Hor
sens, som ydede det fornødne Laan.
Virksomheden tog nu sin Begyndelse, men endnu var Vejen ingenlunde banet
og bred. Der var først og fremmest Konkurrencen fra de private Slagterier, som
gennem Prisstramning og Mistænkeliggørelse overfor »Andelen« søgte at faa
Leverandørerne gjort ængstelige. Ogsaa Byen og Borgerskabet var stadig kon
trært indstillet. Der forlangtes saaledes, at Slagteriet skulde løse Borgerskab som
Købmand og Slagter, og det endte med, efter en Bøde til hele Bestyrelsen, at For
manden maatte løse de to Borgerskaber, og P. Bojsen blev dermed Købmand og
Slagter udi den Stad Horsens! Og i selve Driften var der jo mange nye Forhold,
som skulde prøves, og ikke alle viste sig lige lette. Der var saaledes Mærkning af
Svinene, der voldte Vanskeligheder, idet man havde besluttet at afregne efter
slagtet Vægt. Der blev dog nogle Aar senere fundet en Løsning paa dette Spørgs
maal. Men saa kom der indre Uenighed om Regnskabets Aflæggelse og Lønningsmaade omkring 1890, og Bølgerne gik ret højt for og imod Bestyrelsen og dens
enkelte Mænd. Derefter kom Frieriet fra Privatslagterierne om at gaa med i et
stort fælles Aktieselskab for hele Landet.
Og som Baggrund for alt dette maa i Almindelighed nævnes, at Tyskland efter
14*
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Aarligt
Gennemsnit

Andelshavere

Slagtninger

Omsæt
ning

den midlertidige Lukning atter hav
de aabnet for levende Svin, hvilket
1000 Kr.
Antal 1000
jo betegnede en haard Konkurrence
1888—90 ........ . . 1.317
21
1.146
for Slagterierne. En ret alvorlig indre
1891—95 ........ . . 1.763
23
1.275
39
1.972
1896—1900. . . . . 3.277
Uoverensstemmelse paa Slagteriet an2.977
1901—05 ........ . . 4.294
51
gaaende Direktør P. Nørgaards Agent
1906—10........ . . 5.244
66
4.341
fortjeneste paa Salg af fremmed Flæsk
1911—15........ . . 5.893
86
7.552
medførte hans Tilbagetræden, hvor
—
1916—20........
44
7.606
efter den hidtidige Konsulent for Land
1921—25 ........ .. 4.784
79
13.390
brugsforeningen,
A. Hansen, i Novem
1926—30 ........ . . 4.943
15.318
144
ber
1890
blev
ansat
som Direktør.
1931—35 ........ . . 5.185
14.037
173
Fra 1892 indtraf der roligere Aar
for Slagteriet. Som Andelshavere kom paa dette Tidspunkt en stor Kreds af Land
mænd til fra Samsø, iøvrigt efter en ivrig Kampagne paa Øen, og dette Forhold
bestod, indtil Samsø fik sit eget Slagteri i 1929.
Af Begivenheder fra disse Aar kan endvidere nævnes, at der i 1897 stiftedes en
Eksportforening for Kreaturer, uden at den dog fik nogen større Betydning. Aaret
efter foretoges en Ombygning af Slagteriet, og der indlagdes Køleanlæg. Paany
foretoges en Udvidelse i 1906 i Anledning af Overgangen til Karsaltning. I 1915—16
foretoges en grundig Modernisering af Slagteriet, og i 1930—31 byggedes der Til
skæringshal samt Drænings- og Ballerum. Endelig i 1934 foretoges en Moderni
sering af Destruktionsanlæget, saa det blev indstillet paa Tør-Destruktion, og i
1935 byggedes et særligt beliggende Kreaturslagteri. Ved Slutningen af Krigs
perioden og de nærmeste Aar efter (1917—25) havde Slagteriet en Del af sine
Lokaler udlejet til »De danske Mejeriforeningers Mælkeeksport«, og samtidig
leveredes der fra Slagteriets Anlæg Elektricitet til Hovedgaard Højspændings
anlæg.
En ikke uvæsentlig Side af Slagteriets Virksomhed maatte naturligt være
rettet paa Svineavlen, idet netop Slagteriet som Landmændenes Foretagende peger
i denne Retning. I 1887 nedsattes, ganske vist af Landbrugsforeningen, men i
nært Samarbejde med Slagteriet, et Udvalg, der foretog Indkøb af et stort Antal
Orner og Sogrise fra Holstebroegnen, og endvidere indkøbtes der i England en
Del Yorkshire-Orner, som udstationeredes i Egnen. Der blev ogsaa indkøbt
gode Svin indenfor Slagteriets Omraade og solgt til andre Andelshavere. I det
hele taget spillede det Arbejde, som paa denne Maade udøvedes af Mænd, der
stod Slagteriet nær, saaledes særlig Direktør A. Hansen og N. H. Sørensen, Dortheasminde, en stor Rolle og blev et Eksempel til Efterfølgelse mange Steder.
Endvidere ydedes der gennem Aarene Tilskud til Præmiering ved Dyrskuer.
Avlsarbejdet, som saaledes blev optaget fra en Begyndelse, er fortsat indtil de
seneste Aar, bl. a. med Opkøb og Udstationering af Yorkshire-Orner og Landrace-
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Orner. Endvidere var Slagteriet Medstifter af Forsøgsstationen »Godthaab«, Skan
derborg, iøvrigt sammen med Slagterierne i Odder og Skanderborg.
Det ligger i Sagens Natur, at der med Rette hviler en særlig festlig Nimbus
over Mændene fra Horsens Andelsslagteri og da først og fremmest dettes mangeaarige Formand, Forstander P. Bojsen, Gedved. Ved Siden af sine mange Hverv
og omfattende Arbejde for Slagterierne i Almindelighed varetog han Formands
posten i Horsens indtil September 1913 og afløstes da af Gdr. Ole Troelsen, Aale.
Denne var Formand indtil 1918, da han afløstes af Gdr. Søren Skovbølling, Haarup,
der var Formand indtil 1925. I de følgende 6 Aar indtil 1931 var Proprietær
E. Bojsen, Lethenborg, Formand, og hans Efterfølger blev den nuværende For
mand, Proprietær Martinus Nielsen, Lvstrupgaard.
Som omtalt gav forskellige Forhold i 1890 Anledning til, at Direktør P. Nørgaard
fratraadte sin Stilling, og hans Efterfølger blev daværende Konsulent A. Hansen,
som var Direktør indtil Maj 1912, da han afløstes af den nuværende Dir. Alf. Madsen.
Det skal endelig nævnes, at Slagteriet i sine første Aar som Englandsforbindelse
benyttede Firmaet Bennett, London, derefter i Aarene 1892—1909 Firmaet
Thompson & Co., og fra 1909 har Slagteriet været Medlem af Danish Bacon Com
pany og benyttet dette.

Direktør P. Nørgaard.

E. Bojsen, Lethenborg.

Ole Troelsen, Aale.

Martinus Nielsen,
Lystrupgaard.

Søren Skovbølling,
Haarup.

Direktør Alf. Madsen.
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en østjydske Landbefolkning var paa de fleste Omraader stærkt med i de
forskellige Rørelser, som i 80’erne og 90’erne optog Sindene, og som ofte
medførte Gnidninger og ikke sjælden Gnister. I Odder-Egnen stod saaledes Grundt
vigianerne og Bjørnbakkerne ofte i Opposition til hverandre. Ligeledes mærkedes
stærkt den politiske Uro i Provisorieaarene, Forbitrelsen mod Gendarmerne o. s. v.
Tanken om Oprettelse af et Andelsslagteri blev fremført til Drøftelse meget
snart efter Oprettelse af Horsens Andelsslagteri. I Februar 1888 blev der afholdt
et Møde, som resulterede i et Udvalg, hvor foruden forskellige fremtrædende Gaardmænd ogsaa Hofjægermester Holstein-Rathlou og et Par Købmænd fra Odder fik
Sæde. Planen blev forelagt paa Grundlag af solidarisk Ansvar, uden nogen Ind
betaling af Garantikapital, og særlig dette gav efter Sigende god Tilslutning til
Tanken, saaledes at den stiftende Generalforsamling kunde afholdes allerede den
17. Marts 1888. Paa denne stod der nogen Diskussion om Formen for Valgrettens
Udøvelse bl. a. ved Bestyrelsesvalg, idet nemlig de store Gaarde og Godsejerne
holdt paa privilegeret Valgret, medens de mindre Jordbrugere holdt paa den
almindelige Valgret. Sidstnævnte Opfattelse sejrede ved Generalforsamlingen, men
det medførte en vis Tilbageholdenhed fra de større Ejendommes Side.
I Løbet af Sommeren 1888 toges der Beslutning om at anlægge Slagteriet.
Der blev antaget en Leder af det daglige Arbejde, om ikke af Navn saa af Gavn

D
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Direktør, nemlig tidligere Købmand L. V. Lauritzen, Amstrup, og man tog fat
paa Opførelsen af Slagteriet, og den 23. April 1889 kom dette i Gang.
Formanden for den saakaldte Anlægs-Bestyrelse, som var valgt paa den kon
stituerende Generalforsamling, var Gaardejer Jens Nielsen, Sander. Han trak sig
imidlertid tilbage i Marts 1890 og afløstes af Gaardejer Morten Yding, Torrild.
En vigtig Side af Slagteriet blev dets Deltagelse i Avlsarbejdet. Svinene gav
i de første Aar for fedt Flæsk, bl. a. sikkert i Forbindelse med for stærk Fod
ring med Majs. Der blev da fra Slagteriets Side gjort et Arbejde for en For
bedring heraf, ligesom der indførtes nogle Holstebro-Orner, hvilket her som andre
Steder efterhaanden medførte Klage over for stærk Krydsning. Man gik senere
over til Oprettelse af Avlscentre og tillige Udstationering af Søer og Orner.
Tilslutningen til Slagteriet og dettes Omsætning i de enkelte Perioder frem
gaar af omstaaende Tabel. Det vil bemærkes, at de senere Aars Regulering
har ramt Slagteriet haardt, bl. a. fordi Odder-Egnen er udpræget svineproducerendc. Nedgangen 1931—36 andrager saaledes 66 pCt. Tillige skal nævnes, at
der siden Oprettelsen er foretaget en Del Ombygninger og Udvidelser. Den før
ste foretoges i 1896, den næste i 1903, og derefter fulgte forskellige Bygge
arbejder i Aarene 1907—12. Det kan iøvrigt nævnes, at Slagteriet var det første,

Jens Nielsen, Sander.

Morten Yding, Torrild.

P. Beck,
V esterhavgaard.

Jørgen Yding, Torrild.

Dir. L. V. Lauritzen.

Dir. P. Pedersen.

Hans Jensen,.
Margrethelyst.

Dir. N. Nielsen.

215

ESBJERG ANDELS-SVINESLAGTERI

der indførte Karsaltning i Løbet af
Sommeren 1902. I 1929—30 blev
der bygget nyt Kreaturslagteri og ny
1889—90 ..........
676
6
295
1891—95 ..........
812
Administrationsbygning, og samtidig
9
452
798
1896—1900. . . .
10
488
udvidedes Polsemageri og Udsalg,
1901—05..........
985
14
824
beliggende paa Byens Hovedgade, og
1906—10..........
1.524
30
1.958
det omfatter nu ogsaa Fremstilling
1911—15..........
1.905
60
4.902
af Konserves.
1.674
1916—20..........
26
4.645
Af Personski Her i Ledelsen er om
1.952
1921—25 ..........
67
12.038
talt,
al Morten Yding afløste den første
1926—30 ..........
2.048
131
14.826
Formand
i 1890. I 1892 trak han
1931—35 ..........
2.107
136
10.607
sig imidlertid tilbage, fordi hans
2.096
1936 ..................
62
7.038
Søn, O. N. J. Yding, var ansat som
Direktør i Stedet for Købmand Lauritzen. Som Formand afløstes Morten Yding
af Gaardejer P. Bech, Vestcrhavgaard, der ved sin Død i 1918 blev efterfulgt
af Gdr. Jørgen Yding, Torrild. Denne virkede indtil 1931, da den nuværende
Formand, Gdr. Hans Jensen, Margrethelyst, Falling, tillraadte.
I Direktør-Stillingen skete der Forandring i 1905, da Direktør Yding flyttede
til Nykøbing F., og han efterfulgtes af Direktør P. Pedersen, der beklædte Stil
lingen indtil sin Død i 1936, da han efterfulgtes af Direktør Ar. Nielsen, tidligere
Bogholder ved Slagteriet fra 1925.
Med Hensyn til Afsætningen af Slagteriets Produkter i England var der op
rindelig knyttet Forbindelse med Firmaet Nessbitt, London, men i 1910 sluttede
Slagteriet sig til Danish Bacon Co.
Aarligt
Gen nemsnit

Andels
havere

Slagt
ninger
Antal 1000

Omsæt
ning
1000 I<r.
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Vestjylland viste der sig i Aarene omkring 1880 en stærk Interesse for Svine
produktionen. Oplandet laa godt for Afsætningen af Fedesvin til Tyskland,
og dertil kom, at Privatslagterierne i Varde og Holstebro, ikke mindst delte sidste
gennem dets Indehaver Magnus Kjær, bidrog til at fremme Produktionen af Slagteri
svin. Der var imidlertid blandt Landmændene en Del Misfornøjelse med de
Priser, der opnaaedes saavel hos Opkøberne af Fedesvin som af Slagteriet, og
efter Oprettelsen i 1887 af Andelsslagteriet i Horsens fremkom derfor paa dette
Tidspunkt naturligt Tanken om et Andelsslagteri i selve Vestjylland. En Kreds
af ledende Mænd satte sig i Spidsen for et Arbejde i denne Betning, og den egent
lige stiftende Generalforsamling i Esbjerg Andels-Svineslagteri afholdtes da den
19. Marts 1888, idet der nemlig her blev fremlagt en skriftlig Erklæring under-
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skrevet af 10 Mænd om, at de indestod for Tegningen af det anslaaede Minimums
antal af Svin, 20.000. Paa en Generalforsamling faa Dage efter valgtes Bestyrelse
med Repræsentanter for de forskellige Egne af det meget vidtstrakte Omraade,
som tænktes tilsluttet Slagteriet, helt fra den gamle Grænse mod Syd til Skjern Aa
i Nord og Holsted mod Øst. P. Breinholt, Esbjerg, valgtes til Formand, men
traadte dog ganske kort Tid efter tilbage, og som hans Efterfølger valgtes Møller
H. C. Hansen, Spangsbjerg.
Man gik nu i Gang med Forarbejderne til Slagteriets Opførelse og antog som
Forretningsfører for dette S. F. Woldbye, som imidlertid fratraadte efter et Aarstids Forløb og efterfulgtes fra Oktober 1890 af Direktør C. Hansen. Slagteriet var
kommet i Virksomhed midt i Juli 1888, men da det viste sig, at Tilførslerne var for
smaa til Slagteriets Størrelse, vedtoges det at udvide Oplandet Nord paa til Lemvig.
Den 13. December 1889 indtraf der en Ildebrand paa Slagteriet, uden at dette
gav Anledning til nogen større Standsning, og iøvrigt foregik der, efterhaanden
som de noget ublide Tider for Slagterierne blev overstaaet, en jævn Udvikling i
Tilslutning og Omsætning, saaledes som det fremgaar af den talmæssige Oversigt.
I 1895 afløstes Direktør C. Hansen af Slagteriets daværende Bogholder H. P.
Hansen, bedre kendt under sit senere antagne Navn H. P. Nordland. Der foregik
endvidere nogle Aar senere den Forandring i Slagteriets personlige Ledelse, at
Møller Hansen i 1900 trak sig tilbage som Formand for Bestyrelsen og efterfulgtes
af Gdr. Lars Mose, Aarre.
I de følgende Aar udfoldede Slagteriets Formand og Direktør en omfat-

217

ESBJERG ANDELS-SVINESLAGTERI

tende Agitation, saa at sige i hvert
eneste Sogn i Vestjylland, for Tilslut
Antal 1000 1000 Kr.
ning til Slagteriet, og medens det før
—
20
—
1889—90........
—
havde knebet med Tilførslerne, ind
1891—95........
42
2.360
—
27
1.304
1896—1900 . . .
traf nu en stærk Stigning i disses Tal,
47
6.820
1901—05 ........
2.821
saa at man i 1906 maatte skride til
9.044
1906—10........
105
7.101
en større Udvidelse og Modernisering
1911—15........ . 13.847
159
13.080
af Slagteriet. Planer, som paa dette
87
1916—20........ . 15.449
15.113
Tidspunkt var fremme om at flytte
217
35.976
1921—25........ . 17.673
Slagteriet til Havnen, blev opgivne.
28.496
1926—30........ . 15.265
270
Den stadig fortsatte Tilgang af Andels
5.785
1931—35 ........
126
10.468
havere og Produktionens stærke Vækst
4.822
97
11.078
1936................ .
medførte, at der i 1911 maatte lukkes
for Tilgang af Andelshavere, et forsaavidt uheldigt Forhold, som man netop i Kraft
af Agitationen havde faaet Leverandører helt op til Egnen omkring Thisted.
Der blev imidlertid nu agiteret for yderligere Tegning med Tanken om Op
rettelse af en Filial, og da den tilstrækkelige Tegning hertil var opnaaet, vedtoges
det at opføre en saadan i Struer. Slagteriet her aabnedes i Maj 1913 samtidig
med Moder-Slagteriets 25-Aars Jubilæum, og i de følgende
Aar, indtil Udgangen af 1930, blev de to Virksomheder
drevne under fælles Ledelse. Paa dette Tidspunkt var
Gælden for begge Slagterier nedbragt til 0, og Andels
haverne i den nordlige Del besluttede da at overtage Filialen
som selvstændigt Slagteri. Der opførtes iøvrigt ved Periode
skiftet i 1930 ikke mindre end 4 selvstændige Andelsslag
terier indenfor det hidtidige Slagteriomraade, nemlig 2
i de nordlige, og 2 i de sydlige Distrikter. Trods dette
blev Slagteriets Produktion holdt oppe paa et stort Tal, som
il c. Hansen,
dog ifølge Sagens Natur væsentlig nedsattes ved de følgende

Aarligt
Gennemsnit

Andelshaverc

Slagtninger

Omsæt
ning

Spangsbjerg.

Lars Mose, Aarre.
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Anders Bruun,
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Aars Eksportbegrænsninger. I Formandsskabet var der i 1915 sket Forandring,
idet Lars Mose trak sig tilbage og efterfulgtes af Gdr. Jens Nygaard, Sædding,
der imidlertid kun virkede til 1916, da Gdr. Eskild Toft, Hee, valgtes til Formand.
Da han som boende i det nordlige Opland ved Adskillelsen i 1930 fremtidig
var Andelshaver i Struer Andelsslagteri, blev han Formand i dette og efterfulgtes
for Esbjerg Slagteris Vedkommende af den nuværende Formand, Gdr. Anders
Bruun, Gjesing. — Direktør H. P. Nordland afgik ved Døden i April 1915 og
efterfulgtes af Slagteriets daværende Bogholder, M. Kirkegaard, der imidlertid
kun virkede som Direktør i lx/2 Aar og fra Januar 1917 afløstes af den nuvæ
rende Direktør Chr. Einborg, tidligere Sorø. — Som Hovedforbindelse paa det
engelske Marked benyttede Slagteriet til at begynde med forskellige Firmaer,
men siden omkring Midten af 90’erne har Hovedaftageren været Firmaet
Heywood & Son, London og Manchester. — Endelig skal nævnes, at Slagteriet
paa forskellig Maade har deltaget i Svineavlsarbejdet, bl. a. ved, foruden hvad
der foregaar gennem Fælleskontoret, i de senere Aar at udstationere fremragende
Avlsorner hos Andelshaverne paa billige Vilkaar.

FAABORG ANDELS-SVINESLAGTERI
Slutningen af December 1887 afholdtes i Faaborg et Møde af Landmænd
fra Omegnen til Drøftelse af Muligheden for Oprettelse af et Andelsslagteri.
Et nyt Møde blev afholdt nogen Tid efter, denne Gang under Deltagelse af en
større Kreds af interesserede fra de forskellige Sogne i Oplandet, og her beslut
tedes det at lade foretage en foreløbig Tegning af Andelshavere og Garanter samt
af Svin. Der blev nu afholdt Møder i Sognene, og medens de mindre Landbrugere
i Almindelighed sluttede sig til Tanken, var der en aabenbar Tilbageholdenhed
fra de større. Dette svækkede dog ikke den almindelige Tiltro til Sagens Betyd
ning, og paa et Møde den 15. Marts 1888, hvor alle de tegnede Garanter og iøvrigt
andre interesserede kunde deltage, besluttedes det at vælge en Bestyrelse, hvis
Formand blev Forpagter E. Garde, Høbbet, og at bemyndige Bestyrelsen til at
»begynde Foretagendet«, naar et bestemt Antal Andelshavere med dertil svarende
Garantikapital var tegnet. Dette naaedes, saaledes at den endelige Vedtagelse af
Slagteriets Oprettelse kunde finde Sted den 18. April 1888, der altsaa blev den
egentlige stiftende Generalforsamling. Iøvrigt var Ordningen den, at Andels
haverne ikke hæftede solidarisk, men kun med Garantibeløb efter Ejendoms
størrelse.
Der toges nu hurtigst muligt fat paa Opførelsen af Slagteriets Bygninger, og
den 5. November samme Aar kunde Virksomheden tage sin Begyndelse. Som
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Direktor var paa dette Tidspunkt antaget Landbrugskandidat L. Kristoffersen,
Haastrup, der iøvrigt havde deltaget livligt i det forberedende Arbejde.
Som det fremgaar af den meddelte Oversigt, er gennem Aarene Slagteriets
Omsætning steget meget væsentligt, ligesom Antallet af Andelshavere udviser en
Stigning fra 633 ved Stiftelsen til ca. 1.100 i 1894 og ca. 3.000 i 1936. Den stigende
Omsætning og det lange Aaremaal, i hvilket Slagteriet har virket, har medført
forskellige Ombygninger og Udvidelser. Saaledes foretoges i 1911—12 en delvis
Ombygning, samtidig med at der opførtes en særlig Administrationsbygning. I 1933
indrettedes et Kreaturslagteri, hvis Omsætning ligger omkring 1/2 Mill. Kr. Betydelig
Omsætning udviser ligeledes Pølsemageriet og Butikssalget i Slagteriets egne
Butikker i Faaborg.
Slagteriets første Formand, Forpagter E. Garde, Høbbet, efterfulgtes i 1898
af Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde, der var Formand indtil 1903, da han

E. Garde, Høbbet.
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H. Schroll,
Lykkenssæde.

R. R. Skov,
V. Skjerninge.

Lars Nielsen,
Højrupgaard.

HOLBÆK AMTS A N D E L S - S V I N E S L A G T E R I
Omsæt
Slagt
A arligt
til Efterfølger fik Dyrlæge R. Skov,
ninger
ning
Gennemsnit
V. Skerninge. Denne virkede til 1908
1000 Kr.
Antal 1000
og afløstes af Gdr. Lars Nielsen, Høj 1888—90.............. ..........
783
13
1.124
rup, der var Formand indtil 1923, 1891—95.............. ..........
20
946
19
da den nuværende Formand, Pro 1896—1900.......... ..........
1.312
23
prietær L. Pedersen, Skcrninggaard, 1901—05.............. ..........
1.909
29
1906—10.............. ..........
tiltraadte.
3.148
37
..........
1911
—
15
..............
Slagteriets første Direktør L. Kri
3.411
20
stoffersen, virkede indtil 1895 og af 1916—20.............. ..........
7.838
..........
45
1921—25..............
løstes af Direktør L. Mejlsø, der i 1903
6.726
..........
63
1926—30..............
efterfulgtes af Direktør J. Bohn-Jør- 1931—35.............. ..........
6.023
72
gensen. Denne var Direktør i 30 Aar,
indtil han i 1933 trak sig tilbage og afløstes af den nuværende Direktør Fritz Rasch.
Slagteriet har paa forskellig Maade deltaget i Svineavlsarbejdet. Siden 1911 er
der foretaget Udstationering af Orner, og endvidere har Slagteriet egen Forsøgs
station for Svin paa Korinth Landbrugsskole, ligesom der opretholdes 10 Frem
avlssteder med kaarede Søer. Endelig har der siden 1933 været afholdt Auk
tioner over Sogrise til Salg blandt Andelshaverne. — Slagteriets Forbindelse paa
det engelske Marked har siden Oprettelsen af Danish Bacon Co. været dette.

Dir. L. Kristoffersen.

Dir. J. Bohn-Jørgensen.

L. Pedersen,
Skerninggaard.

Dir. Fritz Basch.

HOLBÆK AMTS ANDELS-SVINESLAGTERI
prettelsen af det første Andelsslagteri i Horsens i 1887 gav Anledning til, at
forskellige ledende Mænd i Holbæk Amt tog Spørgsmaalet op om et lignende
Samarbejde der paa Stedet. Efter at et Par af Førerne, Poul Sams, Svendsbjerg,
og Jacob Hansen, Forsinge, havde aflagt Besøg i Horsens, blev der paa Foranled
ning af Holbæk Amts Landboforening afholdt lokale Møder og Agitation for Til-

O

221

HOLBÆK AMTS ANDELS-SVINESLAGTERI

slutning og Tegning af Svin til det paatænkte Slagteri. Til at forestaa dette Arbejde
var der nedsat et Forretningsudvalg, der gennem nogle Maaneder naaede et
saadant Resultat, at der kunde indkaldes til stiftende Generalforsamling den
18. April 1888. Paa denne blev der vedtaget Love og valgt en Bestyrelse paa 7
Medlemmer, der konstituerede sig med Poul Sams, Svendsbjerg, som Formand.
Som Direktør antoges Th. Nielsen, tidligere hos Magnus Kjær i Holstebro.
Efter at Slagteriets Anlæg var opført, kom Virksomheden i Gang 4. Decem
ber 1888. Udviklingen gennem Aarene belyses ved den talmæssige Oversigt over
Slagtninger samt Omsætning. Med Hensyn til Antallet af Andelshavere kan det
nævnes, at dette ved Slagteriets Stiftelse i 1888 beløb sig til godt 1.000, som
havde tegnet 18.000 Svin. Det steg i Aarene indtil 1905 til 3.100 og var indtil
Begyndelsen af 1937 atter steget til 4.200.

Poul Sams,
Svendsbjerg.
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Jens Hansen,
Nakke.

Dir. Th. Nielsen.

Dir. Alex. Poulsen.
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Paa Grund af det stadig stigen
de Antal Slagtninger og tekniske
Krav af forskellig Art er der gen
nem Aarene foretaget en Række
Udvidelser og Nybygninger. Efter
at der i Slutningen af 90’erne var
foretaget forskellige mindre Bygge
arbejder, opførtes i 1900 Kølean
læg, nyt Maskinhus m. m. I 1905
indrettedes et nyt Ekspeditions
lokale og foretoges Udvidelser bl.
a. af Svalegang og Køleanlæg, og
efter endnu forskellige Arbejder
ved Anlæget paabegyndtes der i
1922, og gennemførtes i de føl
gende Aar indtil 1930, en fuld
stændig Ombygning af Slagteriet,
saaledes at der efterhaanden saa
godt som intet er tilbage af det
oprindelige Anlæg. Yderligere foretoges i 1934 en Ombygning af det i 1897
opførte, men senere udvidede Kreaturslagteri.
Om Slagteriets Virksomhed iøvrigt skal endnu nævnes dettes Deltagelse i Svine
avlsarbejdet. I 1906 begyndte man en Udstationering af Orner fra anerkendte Avls
centre, og der er ialt siden da udstationeret 240 Yorkshire- og 1360 Landrace-Orner.
Paa forskellig Maade har Mændcne fra Holbæk deltaget i det almindelige
Organisationsarbejde indenfor Andelsslagterierne. Dette gælder ved Oprettelsen
af Slagterier i andre Egne af Landet og bl. a. ogsaa ved Organiseringen i 1902
af Danish Bacon Co., hvori baade Slagteriets Formand Poul Sams og den da
værende Direktør, Alex Poulsen, var blandt de ledende. Slagteriet har siden da

Dir. Th. Boyer.

Johs. Clausen,
Stubberupholm.

Niels Larsen, Høve.

Dir. Fritz Bojsen.
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haft Danish Bacon Co. som EnglandsForbindclse.
Antal
Antal
Den personlige Ledelse af Slagte
1000
Kr.
1000
1000
riet
har for I'ormandsskabcls Vedkom
—
1889—90........
23
1.240
mende
gennemgaaet følgende Ændrin
—
34
1891—95........
1.875
ger:
Gdr.
Poul Sams, Svendsbjerg, var
—
1896—1900. . .
50
2.566
Formand
fra Slagteriets Oprettelse i
1901—05........
72
4.356
1
6.955
1906—10........ . . 101
2
1888 indtil sin Død i 1911. Hans Efter
4
1911—15........ . . 128
11.125
følger var Gdr. Jens Hansen, Nakke,
57
4
1916—20........
11.121
der var Formand indtil 1917 og efter
1921—25........ . . 100
5
17.471
fulgtes af Proprietær Johs. Clausen,
1926—30........ . . 145
15.702
8
Stubberupholm. Han var Formand ind
1931—35........ . . 149
12.256
13
til
1923, da den nuværende Formand
1936................
99
14
11.564
Gdr. Niels Larsen, Høve, traadte til.
Slagteriets første Direktør, Th. Nielsen, flyttede i 1892 til Slagteriet i Rønne
og efterfulgtes af Direktor Alex Poulsen, der beklædte Stillingen indtil 1908. Han
efterfulgtes da af den tidligere Direktør i Roskilde og Haslev, Th. Boyer, der i
1915 efterfulgtes af Direktør J. Udbye, og endelig i 1922 tiltraadte den nuværende
Direktør Fritz Bojsen, tidligere Silkeborg.

A årligt
Gennemsnit

Slagtninger
c .
Kalve og
Svin Tr
.
b
Kreaturer

Omsæt
ning

ANDELS-SVINESLAGTERIET I KOLDING
dviklingen i Svineholdet havde ogsaa i Kolding-Egnen vakt Interesse for
Oprettelse af et Slagteri i Slutningen af 80’erne. Det var her fra Byens
Borgerkredse, at det første Initiativ udgik, idet Kolding Handelsforening i Juli
1887 lod afholde et Møde, hvor ogsaa Repræsentanter for Kolding Herreds Landbo
forening var til Stede, men dog kun med det Resultat, at der foretoges Indkøb af
Orner af »Holstebroracen«. Efter Oprettelsen af Andelsslagteriet i Horsens samme
Aar gik Tendensen nu i Retning af et Andelsslagteri, særlig paa Initiativ af
Augustinus Sørensen, Dons. Samtidige Bestræbelser gjorde sig gældende i Fredericia-Egnen, særlig inden for Børkop og Fredericia Omegns Landboforening, og
endnu inden Udgangen af 1887 afholdtes der baade i Kolding og Fredericia Møder
om Slagterispørgsmaalet. De forskellige Retninger blev imidlertid arbejdede
sammen, og den 30. December afholdtes et Fællesmøde i Kolding, hvor der ned
sattes et forberedende Udvalg med tidl. Folketingsmand, Gaardejer Hans Buch,
Seest, som Formand. Andre Deltagere i Arbejdet var Frederik Hansen, Askov, og
J. Nissen Dall, Bastrup (de to senere Statskonsulenter), samt Johs. Lauridsen,
Vejen, m. II. Sidstnævnte traadte senere ud og fik dannet et Privatslagteri i Vejen.

U
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Udvalget var til at begynde med ude for mange Vanskeligheder og Brydninger.
Navnlig Afgørelsen af Stedet for Slagteriet satte Lokal-Patriotismen i voldsom
Bevægelse, men dog saaledes, at der den 29. Maj 1888 kunde afholdes stiftende
Generalforsamling i Kolding og for et Slagteri i denne By. Som den snævrere
Ledelse af Slagteriet valgtes til Bestyrelse Grd. Hans Buch, Seest, samt N.J.Bundsgaard, Kærholm, og J. Nissen Dall.
For at skaffe Penge henvendte man sig — forgæves — til Sparekasser og Banker
i Kolding, Fredericia, Vejle og Haderslev, men endelig i Horsens opnaaede
man et Laan i Landbosparekassen, som ogsaa overfor andre Andelsforetagen
der havde vist sin Forstaaelse. Til Direktør valgtes Slagtermester P. Christensen,
København, og Slagteriet begyndte sin Virksomhed allerede den 27. November
1888. Som Handelsforbindelse antoges Firmaet Thompson, Corderoy & Co., London,
der dog Aaret efter omskiftedes med Heywood & Son, Manchester og London.
Med Henblik paa det lokale Salg oprettedes forskellige Udsalg, tildels under
primitive Forhold, det første saaledes i Porten til »Svenssons Hotel« i Kolding.
Det stærke Røre i Begyndelsen af 90’crne angaaende Planer om Sammen
slutning af alle Landets Slagterier var ogsaa Mændene fra Kolding stærkt med
i, og navnlig Hans Buch lod ved et Par vigtige Lejligheder sit Ord falde
med Vægt og Kløgt. I Avlsarbejdet deltog Slagteriet ved Indkøb fra Avlscentre
af Holstebro-Orner og senere af Yorkshire-Orner, som blev udstationerede
i Oplandet.
Allerede i 1890 opførtes en ny Kontorbygning, og samtidig indrettedes Pølse15
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mageri og Røgeri. I 1892 købte man
det private Slagteri i Vejen, og i 1895
Antal 1000
1000 Kr.
udvidedes Bygningerne, hvortil kom
1889—90............
—
22
1.098
Oprettelse af en større Pølsefabrik i
1891—95............
—
31
1.536
1896—1900...
—
53
2.259
1897. Samtidig hermed opførtes et
1901—05 ............
—
75
3.658
mindre Kreaturslagteri, som iøvrigt i
1906—10........... 7.800
93
5.416
1898 blev udvidet til et egentligt Eks
1911—15 ........... 8.021
96
7.936
portslagteri. Senere kom Opførelsen
1916—20........... 8.000
46
7.613
af en Destruktionsanstalt i 1899, og
1921—25 ........... 5.745
95
16.193
endnu en betydelig Udvidelse i 1904.
1926—30........... 5.516
159
17.285
Ved Udløbet i 1909 af den ved
1931—35........... 6.107
221
19.784
Slagteriets Oprettelse fastsatte 21-Aars
Periode vedtoges paa en Maade en Ophævelse af det gamle Selskab, og et nyt
stilledes i Februar 1910. Samtidig afgik den mangeaarigc og ansete Formand
Hans Buch og afløstes af den hidtidige Næstformand, Proprietær I. C. Thygesen, Dalbygaard.
Aaret efter medførte Statsbanernes Anlæg af Dobbeltspor, at Slagteriet
maatte flytte. Afstaaelsen af Grunden fandt Sted i 1911 — og nu begyndte en
ret omfattende Drøftelse af Stedet for det nye Slagteri.
Udgangen heraf blev dog, at der købtes en Byggegrund
ved den nordre Havnemole i Kolding, hvor det nye Slag
teri opførtes, og i Maj 1912 foretoges Overflytningen.
Siden da er der, navnlig i Aarene efter 1930, ved
Svineproduktionens stærke Opsving, foretaget en Række
Nybygninger og Moderniseringer. Kolding var saaledes det
første Slagteri, der fik et fuldt moderne Fedtraffmaderi,
og der indførtes Tørafsmeltning saavel i Fedtsmelteriet
som Destruktionen. Endvidere byggedes en stor moderne
Kødkonservesfabrik, og der oprettedes ^t nyt KreaturslagHans Bucht Seest.
Aarligt
Gennemsnit

Andelskavere

Dir. P. Christensen.
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J. C. Thygesen,
Dalbygaard.

S. Hauet Wissingsminde.

Dir. H. Møller-Olsen.
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teri, hvor der nu slagtes ca. 25.000 Kalve, ca. 15.000 Kreaturer og 400 Heste aarlig.
— I 1937 oprettedes en Blodalbuminfabrik, hvorefter Blodet anvendes til tek
nisk Brug, og ikke som hidtil til Blodfoder.
I 1930 ansatte Kolding som det første Slagteri en Fabrikingeniør, nemlig
cand, polyt. R. Friis-Mikkelsen. — I Aarene efter 1931 søgte Slagteriet at finde Af
sætning for Konserves paa oversøiske Pladser. Der oprettedes et selvstændigt Kon
tor i Alexandria med en af Slagteriets Funktionærer, Niels Thomsen, som Leder.
I Slagteriets personlige Ledelse skete i 1918 den Ændring, at Proprietær Thygesen afløstes af den nuværende Formand, Proprietær S. Haue, Wissingsmindc. End
videre antoges i 1923 H. Møller-Olsen som Meddirektør og fra 1924 som Ene
direktør, idet Direktør Christensen paa dette Tidspunkt trak sig tilbage.

SLAGELSE ANDELS-SVINESLAGTERI
et almindelige Røre om Slagterisagen i Slutningen af 80’erne medførte, at
der i forskellige Kredse i Vestsjælland fremkom Tanker om Oprettelse af
et Andels-Svineslagteri. Ved Landboforeningens Generalforsamling i Dalmose i
Oktober 1887 fremførtes Sagen for første Gang paa et offentligt Møde, og paa et

15*
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senere Møde i Slagelse i December
samme Aar blev der nedsat et Udvalg
Antal 1000 1000 Kr. 1000 Kr.
til at undersøge Mulighederne for
1080
18
1889—90........
Sagens Gennemførelse. Der blev i den
1704
29
1891—95........
følgende Tid afholdt en Række Møder,
40
1070
50
1896—1900. . .
2704
hvor der agiteredes bl. a. ogsaa for at
1901—05........
45
631
3344
872
50
1906—10........
faa Slagteriet rejst i Skelskør eller
5219
59
1911—15........
876
Korsør, men særlig takket være en
37
1916—20........
6182
2140
virksom Indsats af Redaktør Hans
52
9755
1921—25........
3116
Jensen, Sorø Amtstidende, samlede
1926—30........
85
9251
1759
Stemningen sig efterhaanden om Sla
1931—35........ ... 103
8692
1300
gelse som Hjemsted for et eventuelt
78
9194
1936................
1908
Slagteri. Ved et Møde i April 1888,
hvor Formanden for Horsens Andelsslagteri, P. Bojsen, Gedved, holdt et agitatorisk
Foredrag, kan det siges, at Sagen fandt sin Afgørelse, og efter endnu en for
beredende Agitation afholdtes den 6. Juli 1888 den stiftende Generalforsamling
for det nye Slagteri. Der blev forelagt Forslag til Vedtægter, som dog først
blev endelig vedtaget paa en Generalforsamling den 14. Juli, men iøvrigt valg
tes Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr. Hans Frandsen, Gudum. Et Par Maaneder efter, den 15. September, blev som Slagteridirektør antaget Martin
Dessau, tidligere Assens, og man satte derefter fuld Kraft paa Opførelsen af
Slagteriet, der begyndte Driften den 23. Januar 1889. Antallet af Andelshavere
var paa dette Tidspunkt omkring 850 med ca. 11.000 indtegnede Svin.
Iøvrigt mærkede Slagteriet i høj Grad den haarde Konkurrence, som satte ind
i disse Aar, og Uroen ogsaa indenfor Andelshavernes Kreds blev saa stærk, at
der endogsaa paa Generalforsamlingen i 1891 var Røster fremme om Nedlæggelse
af Slagteriet. Betegnende for det ofte ganske løse og ubegrundede i Modstanden
i disse Aar var f. Eks. at en Andelshaver stod op og beklagede sig over et stort
Tab, han havde lidt ved Slagteriet, hvilket dog senere viste sig i hvert Fald at

Aarligt
Gennemsnit

Hans Frandsen,
Gudum.
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Æg
Svin

Dir. Martin Dessau.

Simon Ellegaard, Høve.

Dir. J. Mehlsen.
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være ubegrundet, eftersom han overhovedet ikke havde leveret Svin til Slagteriet.
Med Aarene omkring Midten af 90’erne kom Slagteriet ind i en rolig Udvikling
baade økonomisk og driftsmæssigt. I 1897 begyndte man med en Kreatureksport,
som dog snart indstilledes igen. I Aaret 1900 oprettedes en særlig Afdeling for
Eksport af Æg, som gennem Aarene har udvist betydelig Vækst.
Som det fremgaar af den hosstaaende statistiske Oversigt, voksede Produk
tionen betydeligt indtil Krigsperioden og sank derefter til et Minimum under den
sidste Del af denne. Ved den efter Krigsaarene indtraadte betydelige Stigning i
Produktionen blev det nødvendigt at foretage en Ombygning og Udvidelse af
Slagteriet, som fandt Sted i Aarene 1924—25.
I Slagteriets Ledelse virkede Gdr. Hans Frandsen, Gudum, som Formand ind
til 1895, da han efterfulgtes af Gdr. Hans Jensen, Vemmelev, som i en lang Aar
række indtil 1919 var Formand for Bestyrelsen. Hans Efterfølger paa dette Tids
punkt blev Gdr. Hans Hansen, Herslev, der var Formand indtil 1926, da han
afløstes af den nuværende Formand, Gdr. Simon Ellegaard, Høve.
Som Direktør virkede Martin Dessau i de første Aar indtil 1895, hvorefter
Stillingen beklædtes af Direktør L. Christoffersen (tidligere Faaborg) indtil 1898.
Hans Efterfølger blev Direktør O. J. Olesen, der beklædte Direktørposten indtil
1926, da han afløstes af den nuværende Direktør, J. Mehlsen.

ANDELS-SVINESLAGTERIET I MASNEDSUND
t af de første direkte Skridt til Løsning af Slagterispørgsmaalet i Sydsjælland,

JL J som var blevet særlig aktuelt i Slutningen af 1880’erne, betegner nogle Møder,
der blev afholdt i Begyndelsen af 1888. Det ene afholdtes i Vordingborg-Kredsens
»Grundlovsværneforening« den 12. Januar, hvor daværende Redaktør Vilh. Las
sen, Aarhus, bl. a. fremsatte sit bekendte Slagteri-Slagord: at der til Oprettelsen
af et Andelsslagteri kræves tre Ting, nemlig Svin, Penge og en dygtig Ledelse.
Det andet Møde var i »Landboforeningen for mindre Landbrugere i Præstø Amt«
den 16. Januar, hvor det vedtoges at nedsætte et Fællesudvalg for Præstø-,
Næstved- og Vordingborg-Egnen til at arbejde for et Slagteri i Sydsjælland. Efter
at Udvalget var valgt og iøvrigt suppleret med et Medlem fra Møen, konstituerede
det sig med Gdr. H. Petersen, Enghavegaard, som Formand.
Der afholdtes forskellige Møder om Sagen, bl. a. et i Lundby, hvor P. Bojsen,
Gedved, talte, og efter at der var udarbejdet Forslag til Vedtægter, blev det paa
et Møde i Landboforeningen i November 1888 besluttet at fortsætte Arbejdet for
Slagteriets Oprettelse, samt endvidere at Vordingborg skulde være dets Hjem-
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sted. Det oprindelige Udvalg afløstes af et nyt, men atter med H. Petersen som
Formand, og der førtes bl. a. Forhandling med Vordingborg Byraad om en Bygge
grund, og denne udpegedes ved Masnedsund Station.
Den 16. Februar 1889 afholdtes den stiftende Generalforsamling, hvor Slagteriets
Oprettelse blev endelig vedtaget, ligesom der toges Beslutning om Love og valgtes
Bestyrelse, der senere konstituerede sig med Gdr. H. Hansen, Bakkebølle, som
Formand.
Opførelsen af selve Slagteriet paabegyndtes snart efter og tilendebragtes i Løbet
af nogle Maaneder, saaledes at Virksomheden kunde tage sin Begyndelse den
1. August samme Aar. Som Direk
Aarligt
AndelsSlagtOmsættør
var paa dette Tidspunkt antaget
Gennemsnit
havere
ninger
ning
H. Ankjær, og som Englandsforbin
Antal 1000 1000 Kr.
1889—90........
—
7
—
delse var antaget Firmaet Heywood &
1891—95........
—
24
—
Son, London.
1896—1900...
—
34
917
Om Slagteriets senere Udvikling
1901—05............
—
32
1.864
skal der med Hensyn til det talmæs
1906—10........... 2.287
44
2.907
sige henvises til Oversigten over An
1911—15 ........... 2.691
59
4.936
delshavere, Slagtninger og Omsætning,
1916—20........... 3.339
34
6.041
og yderligere skal nævnes nogle en
1921—25........... 3.785
58
10.137
kelte Begivenheder gennem Aarene. I
1926—30........... 3.715
94
10.288
1897 optoges foruden Svineslagtning
1931—35 ........... 4.336
123
9.980
1936..................
4.547
95
10.310
ogsaa Slagtning af Kreaturer til Eks-
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port, hvilket fortsattes i ret
stort Omfang, I 1906 hjem
søgtes Slagtériet af en Ilde
brand, der gav Anledning til
forskellige Udvidelser, og i
1908 anskaffedes Køleanlæg,
samt foretoges en ret væsent
lig Udvidelse paa forskellige
Omraader. I 1911 aabnedes
et Udsalg i Vordingborg By,
og tillige skete det bemærkel
sesværdige, at Slagteriet er
hvervede sig et eget Skib til
II. Hansen, Bakkebølle.
Dir. II. Ankjær.
Transport af Svin fra de
omliggende Øer. Iøvrigt erhvervedes senere endnu en Baad. Foruden en mindre
Udvidelse i 1913 var det derefter først den stærkt øgede Produktion i Aarene efter
Krigens Afslutning, der medførte nye Byggeforetagender. Saaledes foretoges i 1923
Forandring bl. a. af Slagteriets Destruktionsanstalt, saaledes at man kunde
fremstille Kød- og Benmel, og end
videre opførtes et nyt Kreaturslagteri.
Ogsaa i de følgende Aar foretoges
forskellige Udvidelser, bl. a. af Pølsemageriet, foruden at der i 1923 op
rettedes et nyt Udsalg i Præstø.
Om Slagteriets Deltagelse i Avlsar
bejdet skal nævnes, at der i Aaret 1900
købtes Tillægsgrise af dansk Landrace
i Jylland, ligesom der senere, fra 1910,
Dir. II. J. Hansen.
foretoges Udstationering af YorkshireP. Hansen, Myrup.

A. Christoffersen, Mern.

P. Hmg, Hansen,
Sallerup.

Dir. P. Madsen.

Dir. Jul. Andersen.
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Orner og endnu senere af Orner af Landracen. I 1924 optog man Handel
med Pattegrise, først blandt Andelshaverne og senere ved Oprettelse af GriseSalgssteder, i Forbindelse med Landbo- og Husmandsforeningerne.
Slagteriet havde som nævnt fra en Begyndelse Forbindelse med Heyivood &
Son, London, men skiftede i 1900 til Firmaet Ellis Kisbury, og atter nogle
Aar senere til Firmaet Thompson & Co. Man vendte dog atter nogle Aar senere
tilbage til Heyivood & Son og har iøvrigt ved Siden heraf haft Forbindelse
med Co-operative Wholesale Society, ligesom der siden 1913 er solgt til Danish
Bacon Company.
I den personlige Ledelse af Slagteriet foregik der i 1890 den Forandring,
at Direktør H. Ankjær flyttede til Nørresundby og afløstes af Slagteriets Bogholder
H. Junker, der virkede indtil 1897, da han efterkom Opfordringen til at overtage
Direktørposten i Odense. Hans Efterfølger blev tidligere Bogholder H. J. Hansen,
der var Direktør indtil 1910. I hans Direktørtid skete der i Bestyrelsen den
Ændring, at Slagteriets første Formand, Gdr. H. Hansen, Bakkebølle, afgik
ved Døden i 1904 og afløstes som Formand af Gdr. Hans Larsen, Kastrup,
som var Formand indtil 1908, da han efterfulgtes af Gdr. P. Hansen, Myrup.
Denne var Formand indtil sin Død i 1916, og efter at Gdr. Laur. Nielsen,
Bakkebølle, havde været Formand i to Aar, efterfulgtes han i 1918 af Sogne
foged A. Christoffersen, Mern, der trak sig tilbage i 1931 og afløstes af den nu
værende Formand, Grd. P. Hmg. Hansen, Sallerup.
I Direktørstillingen virkede Direktør H. J. Hansen indtil 1910 og afløstes af
Direktør N. P. Madsen. Denne var Direktør indtil 1921, da Slagteriets nuværende
Direktør, Jul. Andersen, tiltraadte.

LOLLAND-FALSTER S AND ELS-SVINES LAGTER I
nder den stærke Stemning for Oprettelse af Andelssvineslagterier, som i de nær
meste Aar efter Begyndelsen i Horsens i 1887 opstod og gav sig Udslag i for
skellige Egne af Landet, blev der ogsaa paa Lolland-Falster rejst en Agitation
for et Andelsslagteri. I »Folketidende« (Redaktør Aage Jordan) og mundtligt, (bl. a.
af Forstander Niels Højgaard, Nr. Ørslev) forelagdes Spørgsmaalet til Diskussion,
og ved det saakaldte Fastelavnsmøde i Nykøbing i 1888, nedsattes der et forbe
redende Udvalg, som i Løbet af Sommeren afholdt Møder rundt i Sognene. Man
naaede i Løbet af Aaret saa vidt i Tegningen, at man i Begyndelsen af 1889 traadte
i Forhandling med Nykøbing Byraad om Opførelsen af et eventuelt Slagteri, og
ved Fastelavnsmødet paa Nr. Ørslev Højskole blev det besluttet at skride til
Handling, Den 16. Marts 1889 afholdtes stiftende Generalforsamling, hvor der
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valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr. Jørgen Nielsen, Radsted. Efter at
Byens Sundhedskommission først havde stillet sig afvisende overfor Tilladelse
til Slagteriets Opførelse paa Byens Grund, kom der dog en Ordning i Stand, og
Byggearbejdet paabegyndtes og gennemførtes saaledes, at Slagteriet kunde be
gynde sin Virksomhed den 21. November. Forud herfor var som Direktør an
taget hidtilværende Bogholder i Faaborg, Chr. Petersen. Iøvrigt var der i Sommeren
1889 fremkommet Forslag om Køb af Maribo Slagteri, men Forslaget forkaste
des paa en følgende Generalforsamling.
Af større Begivenheder i Slagteriets første Udviklingsaar kan nævnes, at der
allerede i 1890 foretoges en Udvidelse af Svalegangen, og dertil kom i Anledning
af forskellige Spørgsmaal en Del Røre i selve Ledelsen. Først drejede det sig om
en Fedtblandingssag og dernæst Planer om Udvidelser, der sluttelig medførte en
betydelig Nybygning i 1896. Vanskeligheder havde man ogsaa i Anledning af Mundog Klovsyge-Epidemi og forskellige Forhold vedrørende Transporten af Svin.
De urolige Aar for Virksomheden gav sig ogsaa personlige Udslag, idet Slagteriets
første Formand, Gdr. Jørgen Nielsen, afløstes af Grd. H. P. Mortensen, Nr. Ørslev,
som var Formand indtil 1902, da han afløstes af Grd. P. Toxværd, Marrebæk.
Denne var Formand indtil 1904, og hans Efterfølger blev Gdr. P. Pedersen,
Killerup, der var Formand indtil Slutningen af 1928. Som hans Efterfølger valgtes
Gdr. Ludv. Hemmingsen, Marrebæk, der var Formand indtil Sommeren 1933,
da han afløstes af den nuværende Formand, Parcellist Vilh. Eriksen, Frejlev.
Stillingen som Direktør paavirkedes ogsaa af Uro, og fra 1893 afløstes Direktør
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Chr. Petersen af tidligere Direktør for
Skanderborg Andelsslagteri Chr. Chri
1000 Kr.
Antal 1000
stensen. Denne fratraadte i 1899, hvor
25
3.800
209
1900............... . .
efter cand, pharm. C. L. Becker var
—
33
1901—05.......
1.810
—
57
4.047
1906—10. . . .
Direktør indtil 1902, da Bogholder ved
—
71
6.012
1911—15.......
Odense Eksportslagteri, P. Thomsen,
—
46
7.538
1916—20. . . .
som tidligere havde været Bogholder
—
12.694
1921—25. . . .
70
paa Slagteriet, blev Direktør. Han vir
—
121
1926—30. . . .
13.662
kede indtil sin Død i 1904 og efter
—
1931—35. .. .
149
12.055
fulgtes af daværende Direktør for Od
1936.............. . .
4.375
93
10.589
der Andelssvineslagteri, O. Yding.
I omtrent 30 Aar, indtil 1. Januar 1934, ledede denne derefter den daglige
Virksomhed og afløstes paa dette Tidspunkt af den nuværende Direktør H. MøllerSimonsen. — I de senere Aar er der foretaget betydelige Udvidelser af Slagte
riets Anlæg, saaledes i 1926, da det meste af Slagteriet blev ombygget. I 1931
indrettedes Tørafsmeltningsanlæg, og i 1934 foretoges atter en betydelig Udvi
delse, idet der blev bygget ny Kraftcentral, et moderne Kreaturslagteri, Pølseog Konservesfabrik samt Kødekstrakt-Fabrik, og man optog Salg af disse
Varer til europæiske og oversøiske
Lande. — I Samarbejde med de lo an
dre Slagterier i Stiftet (Maribo og Nak
skov) oprettedes i 1929 en Destruk
tionsanstalt og Kødfoderfabrik »Trio«,
Sakskøbing, og ligeledes paa Grund
lag af dette Samarbejde i 1931 Opskæ
rings- og Konservesfabrikken »Dana«
i Nykøbing F. Disse Virksomheder vil
imidlertid blive omtalt paa et se
Jørgen. Nielsen,
Dir. Chr. Petersen.
nere Sted.

Aarligt
Gennemsnit

Andelshavere

Slagt
ninger

Omsæt
ning

Radsted.

P. Pedersen, Killerup.
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Dir. O. Yding.

Vilh. Eriksen, Frejlev.

Dir. Møller-Simonsen.
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KØGE ANDELS-SVINESLAGTERI
et var særlig de vanskeliggjorte Afsætningsforhold for Svin ved det tyske
Markeds midlertidige Lukning i 1887, der bragte øget Røre ogsaa i Østsjælland om Spørgsmaalet: den bedst mulige Erstatning for den vanskeliggjorte
Afsætning, og dette vilde i Virkeligheden sige om Oprettelse af et Slagteri. Hidtil
var Svinene for en væsentlig Del leveret til Opkøbere til de private Slagterier i
København (Philip W. Heyman og N. H. Hansen), men Priserne var ofte util
fredsstillende, og ved flere Lejligheder havde ledende Mænd i Egnen givet Udtryk
for, at man burde søge en Forandring herpaa. Nu saa man Planen realiseret i
Sommeren 1887 i Horsens, og ved Begyndelsen af 1888 blev Sagen bragt frem
til Belysning og Drøftelse i de stedlige Blade, særlig paa Foranledning af Gdr.
Jens Christensen, Vindsebækgaard. Der blev allerede i Januar Maaned afholdt
forskellige Møder, saaledes bl. a. i Køge og Haarlev, hvor Mænd som Redaktør
Vilh. Lassen, Aarhus, (den senere Finansminister) var Taler, og der førtes stadig
en levende Bladdiskussion om Sagen. I Marts 1888 blev der ved en Generalforsam
ling i Stevns-Faxe Herreders Landbrugsforening nedsat et Udvalg til at virke for
Oprettelsen af et Andelsslagteri i Køge. Gdr. Jens Christensen, Vindsebækgaard,
blev dette Udvalgs Formand, og iøvrigt var ogsaa Køge By repræsenteret i Udvalget.
Omtrent samtidig var der Planer fremme i Roskilde-Egnen om Oprettelse af et
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Slagteri, og der forsøgtes et Sam
arbejde med et i denne Egn ned
Antal 1000
1000 Kr.
sat Udvalg. Man naaede imidlertid
9
432
1890 .................... ........
19
ikke noget Resultat, og Køge-Udval1891—95 ............ ........
960
1.597
1896—1900 ........ ........
32
get fortsatte sit Arbejde, bl. a. med
1901—05 ............ ........
37
2.245
Udsendelse i Marts 1889 af en Ind
3.954
58
1906—10 ............ ........
bydelse til Tegning af Garantikapi
79
6.825
1911—15............ ........
tal, samt Afholdelse af en Række
1916—20............ ........
42
7.485
Møder i Sognene og i Køge By. Teg
1921—25 ............ ........
14.036
79
ningen
af Tilslutning til Slagteriet
135
1926—30 ............ ........
14.663
udviklede
sig saaledes, at der den
142
11.812
1930—35 ............ ........
17. Juli 1889 kunde afholdes stif
tende Generalforsamling. Det vedtoges her at oprette Slagteriet, og der valgtes
Bestyrelse, hvis Formand blev Købmand, Agent F. A. Hansen, Køge, som
iøvrigt havde deltaget i det forberedende Arbejde fra første Begyndelse.
Som Direktør antoges den hidtidige Bogholder paa Horsens Andelsslag
teri, A. Nørgaard, og for Salget paa det engelske Marked knyttedes Forbin
delse med Firmaet Thompson & Co., London, dog siden 1920 med Fr. & A. Delcomyn, London.
Virksomheden tog sin Begyndelse den 16. Januar 1890,
og Udviklingen siden da fremgaar af Tabellen.
Hvad angaar Avlsarbejdet, har Slagteriet deltaget i dette
bl. a. ved at medvirke til Oprettelsen af Forsøgssta
tionen i Haarlev.
I Ledelsen af Slagteriet er der siden Oprettelsen
selvsagt foregaaet forskellige Ændringer. Som Formand
afløstes Agent F. A. Hansen af Gdr., Sognefoged Hans
Frederiksen, Slimminge, der beklædte denne Post i over
Købmand F. A. Hansen,
20 Aar og efterfulgtes af den nuværende Formand, Gdr.

Aarligt
Gennemsnit

Slagt
ninger

Omsæt
ning

Køge.

Dir. O. Chr. Hansen.
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Hans Frederiksen,
Slimminge.

Chr. Vestergaard,
Kammerherregaarden.
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Chr. Vestergaard, Kammerherregaarden. — I Direktør-Stillingen skete der efter
9 Aars Forløb, i 1898, den Forandring, at Direktør A. Nørgaard afløstes af
Direktør H. Ankjær, tidligere Nørresundby. Han var Direktør indtil 1913, da
han efterfulgtes af Direktør O. Chr. Hansen. Denne afgik ved Døden i 1935 og
efterfulgtes af den nuværende Direktør C. Gade.

SKANDERBORG ANDELS-SVINESLAGTERI
om andre Steder vakte i Slutningen af 80’erne det nyoprettede Andelsslagteri
kJ i Horsens Røre ogsaa i Skanderborg-Egnen, bl. a. derved at deri 1887 søgtes
Tegning af Svin derfra til Horsens. Men samtidig rejstes Sagen gennem »Skan
derborg Amts Avis«, hvis Redaktør, Oluf H. Jørgensen, blev en af Hovedmændene for et Slagteri i Skanderborg. Ogsaa Landboforeningen drøftede Spørgsmaalet og fik det iøvrigt fremdraget paa Efteraarets Delegeretmøde i »Forenin
gen af jydske«, hvor Anders Nielsen, Svejstrup Ostergaard, indledede om:
»Hvorvidt bør man arbejde hen til at oprette Andelssvineslagterier i Lighed
med Andelsmejerier?«
Det var i den Tid, da Bjørnbakkere og Grundtvigianere stod ret skarpt overfor
hverandre, og dette gjorde sig ogsaa gældende i Slagteri-Sagen. De sidstnævnte var,
i hvert Fald fra en Begyndelse, nærmest indstillede paa Levering til Horsens,
hvorimod Bjørnbakkerne vilde have Slagteri i Skanderborg. Paa et Møde i Marts
1889, hvor P. Bojsen, Gedved, opfordrede til at slutte sig til Horsens, men blev
mødt med kraftig Modstand fra Skanderborg-Folkene, nedsatte hver af Grupperne
et Udvalg. Et Samarbejde mellem disse kom dog snart i Stand, og nu gik det løs
med en kraftig Agitation, hvor Bølgerne ofte gik højt, men hvor Stemningen efterhaanden syntes at øges for en Samling om Skanderborg. Gennem Sommeren og
særlig igen fra Efteraaret 1889 gik Agitationen for fuld Damp, og endnu inden Ud
gangen af Aaret, nemlig den 17. December, afholdtes stiftende Generalforsamling for
»Skanderborg Andels-Svineslagteri«. En Bestyrelse, bestaaende af Sognerepræsen
tanter, senere kaldet Repræsentantskabet, valgtes her og tillige et Forretningsud
valg, den senere Bestyrelse. Til Formand for denne valgtes Gaardejer L. Laursen,
Vrold, og blandt dens Medlemmer var N. Leth-Espensen, Godthaab, og Redaktør
Oluf H. Jørgensen, Skanderborg. Sejren var vunden, og Lykønskning, bl. a. til
sidstnævnte varme Forkæmper udtryktes endogsaa fra »Horsens Folkeblad«, der
sænkede Kaarden i Erkendelse af Modstanderens dygtige Arbejde.
Nogen Vanskelighed viste sig straks ved, at man ikke havde forlangt Tegning
af Andelshavernes fulde Produktion, hvilket i opadgaaende Tider gav Anledning
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til et ret stort Salg til de private Slagterier, og omvendt i nedadgaaende Perioder.
Denne Fejl rettedes dog nogle Aar efter.
Man skred til Ansættelse af Direktor, som blev Chr. Christensen, Hjørring, og
gik ligeledes i Gang med Opførelsen af Slagteriet. Den 15. August 1890 foretoges
Prøveslagtning, hvor Slagtemesteren, som »Skanderborg Amts Avis« skrev, »stak
Grise saa sikkert og hurtigt, som den Gris, der skal dø, vel kan forlange det«.
Den 21. August paabegyndtes de ordinære Slagtninger.
Vel var Begyndelsen nu gjort, men svære Vanskeligheder meldte sig. Kampen
stod paa med de private Slagterier, som stadig søgte at overbyde Andelsslagte
rierne, særlig hvor der var »rørte Vande« for at virke forstyrrende paa deres
Dispositioner. Opgivelsen af de udøvede Bestræbelser i Sommeren 1890 for at
faa dannet en Sammenslutning af Andels- og Privatslagterier og de sidstnævn
tes Ærgrelse herover satte Konkurrencetempoet endnu en Tak i Vejret. Hertil
kom for Skanderborg-Egnens Vedkommende stærke politiske Kampe. Det ene
med det andet medførte faktisk nogle Trængselsaar, der rent praktisk gav sig
Udslag i en stærk Nedgang i Leveringerne til Slagteriet, og i Sommeren 1892
saa man sig nødsaget til at indstille Slagtningen. Et hidsigt og til Tider usma
geligt Opkøbersjakkeri hærgede Egnen, hvortil endda kom en Omgang Mundog Klovsyge. Modet sank, saaledes at Spørgsmaalet i Slutningen af 1893 endogsaa stod paa Afhændelse af Slagteriet.
Men saa kom Reaktionen. Mænd som Lærer Nielsen-Jexen, P. Th. Nielsen og
Oluf H. Jørgensen gik i Breschen for Slagteriets Opretholdelse, og en vældig Agi238
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tation blev sat i Værk. Den 21. November skulde Slagteriets Skæbne afgøres, og
det blev en Dag fuld af spændende Episoder, men dog med det Slutresultat, at et
fastsat Tegningstal naaedes, og med Enstemmighed besluttedes Slagteriets Fort
sættelse. Hertil sluttede sig en følgende Generalforsamlings Vedtagelse af den fulde
Leveringspligt.
Henimod Midten af 90’erne vendte Bladet sig for Andelsslagterierne i Almin
delighed, og dermed for Skanderborg, der nu gik ind i en rolig og god Udvikling.
Fra Januar 1894 var Gaardejer L. Jacobsen, Nygaarde, valgt til Formand i Stedet
for L. Laursen, der fraflyttede Egnen. Slagtermester P. B. Lund ansattes som
Direktør den 1. Januar 1894.
Om den almindelige Udvikling kan det iøvrigt oplyses, at der i 1913 ved Siden
af den almindelige Svineslagtning ogsaa optoges Slagtning af Kalve og efterhaan
den yderligere af Kreaturer, Heste, Faar m. m. I 1904 byggede Slagteriet sin egen
Hovedbygning, i hvilken oprettedes et Detailudsalg for Slagteriets Affaldsvarer.
Bygningen udvidedes i 1913 og gav Plads til Kontorlokaler, og samtidig indrettedes
et moderne Pølsemageri. I 1916 paabegyndtes Destruktion af døde Dyr, og da
Virksomheden snart antog større Dimensioner, købte man en udenfor Skanderborg
beliggende Destruktionsanstalt, hvortil Virksomheden flyttedes efter en sted
funden Modernisering af Bygningen.
I 1936 foretoges atter en Modernise
ring af denne, og der indlagdes Tør
afsmeltningsanlæg. Samme Aar blev
der bygget et specielt Slagteri for Kalve
og Kreaturer.
Af Opgaver, som Slagteriet har
varetaget udenfor selve den daglige
Virksomhed, skal nævnes Svineavls
arbejdet. Man begyndte ret tidligt at
L. Laursen, Vrold.
Laurs Jacobsen,
bortauktionere Yorkshire-Orner, og
Nygaarde.

Dir. P. B. Lund.

P. Møller, Hørning.

Jens Ernstsen, Haarby.

Dir. E. Iløeberg.
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Slagtninger
cSvin
. .
Kreaturer

senere, siden 1898, har man fore
taget Udstationering af saadanne
hos Andelshaverne og derigennem
Antal
Antal
1000 Kr.
1000
1000
bidraget til en Krydsning med
—
—
7
371
1891--95 ....
Landrace-Søer. I de senesle Aar
—
1.367
12
582
1896--1900 . . .
har Slagteriet deltaget i Virksom
—
12
692
1.400
1901--05 .... .
heden paa Forsøgsstationen »Godt—
14
1906--10 ....
1.430
930
haab« samt paa forskellige andre
1.581
20
1.600
1911--15 ....
1
Maader bidraget til Interesse for
2
1.529
1.967
12
1916--20 .... .
Avlsarbejdet.
1.792
27
4.784
1921--25 .... .
2
Slagteriets Forretningsforbindelse
56
6.146
1926--30 .... .
1.839
3
64
6
5.023
1931--35 .... . 2.010
i England var fra en Begyndelse
7
. 2.382
36
3.940
1936
Firmaet Miller & Hall, London, og
blev senere Firmaet F, & A. Delcomyn, London. I en Aarrække har Slagteriet været Medlem af Danish Bacon
Company og benyttet dette som Hovedforbindelse.
Som nævnt tidligere, blev Gaardejer Laurs Jacobsen, Nygaarde, valgt til For
mand 1894, og han beklædte derefter denne Post indtil 1920. Hans Efterfølger
blev Gaardejer P. Møller, Nydamsgaard, Hørning, der i 1932 afløstes af Gaardejer
Jens Ernstsen, Haarby.
Som Direktør havde P. B. Lund, som foran nævnt, afløst Direktør Christensen
fra Januar 1893 og varetog Stillingen indtil Juli 1912, da han afløstes af den nu
værende Direktør E. Høeberg.
Den stedfundne Udvikling i Slagteriets Virksomhed fremgaar af Tallene i ovenstaaende Tabel. Med Hensyn til Antallet af Andelshavere skal ud over, hvad der
fremgaar af Tabellen, nævnes, at der ved Starten var ca. 900, hvorefter Tallet
voksede gennem de følgende Aar til ca. 1850 i 1914 og i de følgende Aar, saaledes
som angivet i Tabellen.
Aarligt
Gennemsnit

Andels
havere

Omsæt
ning

RANDERS ANDELS-SVINESLAGTERI
prettelsen i 1887 af Andelsslagteriet i Horsens gav Anledning til, at Randers
Amts Husholdningsselskab kort Tid efter lod afholde et Møde i Randers med
P. Bojsen, Gedved, som Taler. Et Udvalg, hvis Formand var N. Poulsen, Risagergaard, nedsattes her til at arbejde videre med Sagen, men naaede ikke noget
Resultat, bl. a. paa Grund af en herskende Uenighed om Stemmeretten i Slagteriet,
idet en Fløj holdt paa, at denne skulde staa i Forhold til den paagældende Andels-
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havers Koantal, og dels sikkert ogsaa paa Grund af den Indflydelse, som det af
J. Ankerstjerne ejede Slagteri øvede direkte og indirekte. Efter Afholdelse af et
Møde paa Raadhuset blev de foreløbige Planer opgivet, til Trods for, at mange
Landmænd, bl. a. repræsenteret ved P. Bjerre, Højstrup, var imod, at man gav op.
Særlig paa dennes Initiativ blev Sagen da ogsaa genoptaget, og efter et talrigt
besøgt Møde i Randers Haandværkerforening nedsattes et nyt forberedende Ud
valg, der iværksatte en fornyet Tegning med det Resultat, at der den 21. December
1889 kunde holdes stiftende Generalforsamling i Randers Andels-Svineslagteri. Her
blev Love vedtaget og valgt Bestyrelse, hvis Formand blev Proprietær P. Bjerre,
Højstrup. Forskellige Vanskeligheder viste sig ved det forberedende Arbejde for
Slagteriets Opførelse og Igangsættelse. Saaledes stillede Pengeinstitutterne i Ran
ders By sig absolut afvisende overfor en Anmodning om Laan, ligesom Sund
hedsvæsenet overhovedet forbød, at Slagteriet opførtes paa Randers Bygrund.
Den første Vanskelighed blev overvunden ved, at man, særlig gennem Forbindelse
med P. Bojsen, opnaaede et tilstrækkeligt Laan i Landbosparekassen i Horsens,
og Byggegrunden blev erhvervet ved Strømmen Station, hvor man købte det
saakaldte »Kildehus«.
I Foraaret 1890 begyndtes nu Opførelsen af Slagteriet, der stod færdigt inden
Aarets Udgang, og den 6. December modtog Slagteriet for første Gang Svin.
Forinden var som Direktør antaget Carl Møller, Holbæk, og som Salgsforbindelse
antoges Firmaet Wheeler Benett, London. Paa en Generalforsamling i Oktober
1890 var der foretaget forskellige Lovændringer, ligesom det vedtoges at afregne
16
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Svin efter slagtet Vægt. Tillige valgtes
ved
denne Lejlighed P. Skaarup, Has
Antal 1000 1000 Kr.
lund, til Formand.
—
—
17
1898—1900. .
—
Trods den forudgaaende Tegning
1901—05 ....
27
1.578
—
1906—10....
37
2.494
af Svin viste der sig i den første Tid
—
1911—15. . . .
57
4.684
adskillige Besværligheder med at faa
—
1916—20....
6.298
40
et tilstrækkelig Antal. Der maatte saa
—
1921—25....
12.154
68
ledes antages 3 faste Opkøbere til at
—
15.047
1926—30....
131
bearbejde Sælgerne. Bidragende til
1931—35 .... .
5.997
14.528
181
Vanskelighederne paa dette Punkt var
1936.............. .
15.374
6.808
133
naturligvis Konkurrence fra Privatslag
terierne, bl. a. det stedlige, hvortil ogsaa kom, at Slagteriets Omraade var meget stort.
Imidlertid voksede Tilførsel erne gennem de første Aar saaledes, at der allerede
1893 maatte foretages en Udvidelse af Bygningerne, iøvrigt samtidig med at der
indførtes Dyrlægekontrol ved Slagtningen. Forskellige indre Genvordigheder og Om
skiftelser prægede dog endnu Aarene omkring Midten af 90’erne. I August 1895
skiftedes Direktør, og Sophus Heye antoges, ligesom der i 1896 valgtes ny For
mand, nemlig S. Kristensen, Vithen, der dog allerede i Februar 1897 atter afløstes
af P. Bjerre. Endelig i 1898 skiftedes
atter Direktør, og Frede Bojsen traadte
til. Omtrent samtidig hermed valgtes ny
Formand nemlig P. Pedersen, Langtofte
gaard, Ørsted.
Med denne i Spidsen for Bestyrelsen
og Direktør F. Bojsen som Virksomhe
dens daglige Leder indtraadte roligere
Forhold, og under Tillid indadtil og ud
adtil gik Slagteriet en rig Udvikling i
Møde. Antallet af Slagtninger steg jævnt
P. Bjerre, Højstrup.
P. Skaarup, Haslund.

Aarligt
Gennemsnit

P. Pedersen, Ørsted.
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Knud Thomsen,
Sølund.

Dir. F. Meilvang.
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og støt gennem Aarene indtil Verdenskrigen for saa, ligesom paa andre Slagterier,
at komme ned paa meget smaa Tal under denne. Efter et Minimum i 1919
(8.600) steg Antallet atter stærkt til ca. 207.000 i 1932. Udviklingen i Slagteriets
Tilslutning og Omsætning fremgaar iøvrigt af liosstaaendc Oversigt.
Med Hensyn til Afsætningen var Slagteriet blandt Stifterne af Danish Bacon Co.,
London, i Begyndelsen af Aarhundredet, og dette Selskab blev Slagteriets Hoved
aftager af Flæsk.
Efter 35 Aars Virksomhed som Formand trak P. Pedersen, Ørsted, sig tilbage
i Aaret 1926 og afløstes af Gdr. Knud Thomsen, Sølund, der siden da har været
Formand. Han fortsatte Samarbejdet med Direktør Bojsen indtil Foraaret 1931,
da denne af Helbredshensyn trak sig tilbage og afløstes af Direktør F. Meilvang.
Foruden Forarbejdning af forskellige Biprodukter beskæftiger Slagteriet sig
ved Siden af den egentlige Slagtning ogsaa med Slagtning af Kreaturer samt
Fremstilling af Pølser og Konserves saavel beregnet for Hjemmemarkedet som
for Udførsel.

HJØRRING AMTS ANDELS-SVINESLAGTERI
ammen med det almindelige Røre i 80’erne om Svineavl og Flæskcproduktion gav særlig de lave Priser, der ved Lukningen af det tyske Marked i
1887 blev betalt for Svin, Anledning til, at Bestyrelsen for Hjørring Amts Landbo
forening drøftede Slagterisagen, og det resulterede i, at der ved Folketingsmand,
Godsejer Tutein, Høgholt, blev indledet Forhandling om Lcjemaal af Hjørring
Slagteri, der ejedes af Philip W. Heyman. Forslaget blev drøftet paa en Række
Møder ogsaa ude i Sognene, men vandt ingen rigtig Tilslutning, dels paa Grund
af en tilstedeværende Modstand mod Tanken om et Andelsslagteri, men navn
lig fordi der i Egnen omkring Frederikshavn blev arbejdet for Oprettelse af et
saadant. Drøftelserne i den følgende Tid tog derfor Sigte paa et Samarbejde i
denne Retning. Møder afholdtes, hvor blandt Egnens ledende Folk særlig Jens
Sørensen-Saksager anbefalede Andelstanken, og efter et Møde i December 1888
i Landboforeningen nedsattes et Udvalg med ham som Formand til at arbejde
for et nyt Andelsslagteri, saaledes altsaa at Tanken om Lejemaal var opgivet.
Agitationen fortsattes gennem Aaret 1889, ofte under Vanskeligheder og en
ret udpræget Lunkenhed, saaledes at det en Overgang nærmest saa ud til, at
man maatte søge Tilknytning til de Bestræbelser, som var i Gang i Aalborg Amt
for et Andelsslagteri. Dette blev dog ikke Tilfældet, og ved Begyndelsen af 1890
havde man naaet et saadant Tal i Tegningen af Svin og Garantikapital, at der
16*
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den 11. Januar kunde holdes stiftende Generalforsamling for et nyt Andelsslagteri,
hvis Beliggenhed besluttedes at skulle være Hjørring. Et foreliggende Forslag til
Vedtægter blev vedtaget, og der valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Jens
Sørensen-Saksager. Samtidig blev der købt Grund til Slagteriet, og der toges fat
paa dettes Opførelse, som var tilendebragt gennem Aaret 1890, saaledes at Virk
somheden kunde begynde den 10. Januar 1891. Til Direktør for Slagteriet var
ansat Landbrugskandidat M. Nielsen, Kolding, og som Forhandler af Slagteriets
Flæsk i England var antaget Firmaet R. H. Thompson & Co., London.
Som Tilfældet var overalt i Landet, mærkede ogsaa det nye Hjørring AndelsSvineslagteri Konkurrencen fra Privatslagterierne og anden Modstand, uden at
det dog forhindrede en ret uafbrudt Stigning i Slagtningstal og Omsætning Aar
efter Aar, saaledes som den talmæssige Oversigt udviser. En Modstand af særlig
Art forsøgtes fra den i 1891, mest af de større Landmænd oprettede, »Foreningen
for ubundne S vineproducenter«, dog uden større Resultat.
Om Slagteriets Virksomhed og følgende Udvikling skal anføres, at der tidligt
indrettedes en moderne og tidssvarende Butik ved Slagteriet, og iøvrigt senere
oprettedes endnu et Udsalg i Hjørring. Større Byggeforetagender fandt Sted i
1900, 1907 og 1909. I 1911 oprettede Slagteriet sit eget Elektricitetsværk, samtidig
med at man erstattede Dampmaskinen med en Raaolie-Motor, vist nok for første
Gang paa et Slagteri. I 1915 opførtes en ny Bygning for Destruktionsanstalt samt
Kødfoder- og Benmelsfabrik, Kalveslagteri, Værksted m. m. I 1923 og 1924 fore
toges Ombygning af Slagtegang og Svalehal samt Udvidelse og Fornyelse af
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Damp- og Kraftanlægget, og endelig i
Slagtninger
Aarligt
Andels
Omsæt
1913 foretoges Udvidelse og Ombyg Gennemsnit
havere Svin Kreaturer ning
og Kalve
ning af Fedtsmelteriet samt Dræn- og
Antal
1000
1000 Kr.
Ballerum.
—
—
28
1.714
Medens der fra Begyndelsen købtes 1891/1895.
42
—■
2.200
—
en Del Svin fra Ikke-Andelsliavere, 1896/1900.
59
3.526
—
—
ophørte dette efter særlig Beslutning i 1901/1905.
70
4.743
1906/1910.
—
—
1894. Omtrent samtidig ydede Slagte
7.225
1911/1915.
82
—
—
riet personel Bistand til Oprettelse af
1.507 9.205
51
1916/1920. . . 7.460
en Smør-Eksportforening for Egnens 1921/1925. . . 6.877
93
923 16.106
Mejerier, idet Slagteriets Direktør, M.
1926/1930. . . 8.272 128
678 13.817
Nielsen, var Foreningens Formand. 1931/1935. .. 5.306 121 5.422 10.328
Trods Tilslutning fra en Del Meje
rier fik Foreningen dog kun en kort Levetid. — I Avlsarbejdet deltog man bl. a.
ved at bidrage til Oprettelsen af Avlscentre for Svin af Landrace i 1897, ligesom
der senere (1899) foretoges Indkøb og Salg af Orner af Yorkshire-Racen. I 1908
gik man over til at udstationere en Del unge Orner af dansk Landrace.
Som en særlig festlig Begivenhed i Slagteriets Historie skal nævnes, at Kong
Frederik d. VIII med Følge, og bl. a.
ledsaget af daværende Konseilspræsi
dent I. C. Christensen, i 1908 paa den
jydske Kongerejse aflagde Slagteriet et
Besøg og med Interesse fulgte Slagt
ningens Gang.
Efter at have været Formand i 24
Aar trak Jens Sørensen-Saksager sig til
bage i 1914, og Gdr. Hans Østergaard,
Høngaard, valgtes som hans Efterfølger.
Han fungerede indtil 1924, da hans
Jens Sørensen-Saksager.
Chr. Ugilt, O-Ugilt.

J. Hasselbalch,
Linderumgaard.

Dir. H. Østergaard.

Chr. Petersen.
Sdr. Harritslev.

Dir. Kjeld Eriksen.
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Efterfølger blev Gdr. Chr. Ugilt, Over-Ugilt, indtil 1927, derefter Proprietær
J. Hasselbalch, Linderumgaard, indtil 1931, da den nuværende Formand, Amtsraadsmedlem Chr. Petersen, Sdr. Harritslev, valgtes. Som Direktør var M. Nielsen
gaaet af i 1907 og efterfulgtes af Direktør Hans Østergaard. Han virkede indtil
1930, da han paa Grund af Sygdom trak sig tilbage og efterfulgtes af den nu
værende Direktør Kjeld Eriksen.

ANDELS-SVINESLAGTERIET FOR AALBORG AMT
(NØRRESUNDBY)
aa Initiativ af Aalborg Amts Landboforening fremkom Tanken om Oprettelse
-L af et Andelsslagteri i Egnen i Slutningen af 1888. Der nedsattes et Udvalg til at
arbejde for Tegning af Garantikapital blandt Svineproducenterne. Fra en Begyn
delse spillede for hele For-Arbejdet Spørgsmaalet en væsentlig Rolle, om der skulde
oprettes eet stort Andelsslagteri for Aalborg og Hjørring Amter eller et mindre i
hvert af disse. Usikkerheden herom svækkede Agitationen, og Aalborg-Udvalget
opnaaede saa ringe Tilslutning, at det opgav Arbejdet.
Slagterisagen var imidlertid stadig brændende, og allerede i November 1889
nedsattes et nyt Udvalg med Godsejer I. Henius, Sohngaardsholm, som Formand.
Samarbejdet med Hjørring blev snart opgivet, og ved et Møde i Forbindelse med

246

ANDELS-SVINESLAGTERIET FOR AALBORG AMT (NØRRESUNDBY)

en Generalforsamling i Landboforeningen i Slutningen af December tilrettelagdes
Agitationen. Dog heller ikke i denne Omgang opnaaedes der straks et Resultat,
særlig fordi Afstemningsreglerne i Udkastet til det paatænkte Slagteris Vedtægter
byggede paa Stemmeret i Forhold til Garantikapital, altsaa ikke paa Princippet:
hver Mand een Stemme. Først da der meddeltes, at Beslutningen om Stemmereg
lerne vilde ske efter almindelig Stemmeret, mildnedes Luften for Slagteriet, og
Garantitegningen lykkedes. Den 26. Marts 1890 kunde man afholde den lovgi
vende og stiftende Generalforsamling i Aalborg, Der valgtes her Bestyrelse, hvis
Formand blev Godsejer I. Henius.
Efter indgaaende Drøftelser af Stedet for Slagteriets Opførelse, hvor der var
Valg mellem Aalborg og Nørresundby, valgtes til nogen Overraskelse sidstnævnte.
Hertil bidrog bl. a. Tilbud om gratis Byggeplads, og ved denne Beslutning skabtes
saa at sige en helt ny Udviklingsperiode i den lille nordjydske Bys Historie. Æren
derfor tilkom Garver Klitgaard, Nørresundby. Pengeforholdene ordnedes ved et
Laan i Aalborg Sparekasse, ganske vist mod personlig Kaution af Slagteriets
Bestyrelse og Repræsentantskab. Der antoges som Direktør den hidtidige Leder
af Masnedsund Andelsslagteri, Direktør H. Ankjær, og som Handelsforbindelse
antoges Thompson, Corderoy & Co., London. Man gik nu i Gang med Slagteriets
Opførelse, og den 20. Januar 1891 begyndte dette sin
Virksomhed.
Virksomheden voksede hurtigt, og efter et Par Aars For
løb maatte den første Udvidelse foretages, dén næste i 1895,
endda i et ret betydeligt Omfang. Efter at en Storm i Vin
teren 1908 havde ødelagt Ishusene, toges Spørgsmaalet om
Udvidelser paany op med det Resultat, at der i 1908—09
foretoges en betydelig Nybygning. Atter i 1911 udvidedes
der, denne Gang med et Anlæg til Karsaltning, og i 1913
opførtes Pølsemageri og en ny Butik. I denne Forbindelse
kan det nævnes, at der faa Aar efter Slagteriets Oprettelse

N. Kr. Kristensen,
Nr. Tranders.

Dir. P. V. Larsen.

Søren Jungersen,
Fristrup.

Dir. L. Hauge.
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Aarligt
Gennemsnit

Omsæt
ning

blev bygget et mindre Kreaturslagteri,
som adskillige Gange udvidedes og for
Antal 1000
1000 Kr.
bedredes. I 1915 opførtes en Blod- og
1891—1895........
38
2111
Kødmelsfabrik, hvortil kom Udvidelser
1896—1900........
50
2572
1901—1905........
4002
69
af forskellig speciel Art i 1918, 1927
1906—1910........
80
5293
og 1929. Dertil kom i 1933 en almin
1911—1915........
8739
103
delig Modernisering og store Udvidel
1916—1920........
56
10186
ser, og endelig i 1937 Opførelsen af
1921—1925........
102
17817
en ny Destruktionsanstalt med Tøraf
1926—1930........
144
15619
smeltningsanlæg.
1931—1935........
150
12708
I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget
1936....................
121
13916
med Indkøb og Udstationering af Or
ner i stort Antal. Som Handelsforbindelse skiftedes efter nogle Aars Forløb til
de engelske Brugsforeningers Fællesforening, Co-operative Wholesale Society, hvor
efter der i en Aarrække solgtes til Heywood & Son.
Bestyrelsens første Formand var som omtalt Godsejer Isidor Henius, Sohngaardsholm. Han afløstes i 1894 af Godsejer M. S. H. Ahlmann, Langholt, og
denne atter i 1897 af Proprietær Fr. Eriksen, Skudshale, som var Formand indtil
1909. I ganske kort Tid var derefter Amtsraadsmedlem C. Clausen, 0. Uttrup, og
Proprietær O. Cortsen, Gundestrup, Formænd, hvorefter Gaardejer N. Kr. Kri
stensen, Nørre Tranders, var Formand indtil 1918. Han efterfulgtes af Gaardejer
Carl Madsen, Klim, der var Formand indtil sin Død 1936, da Gaardejer Søren
Jungersen, Fristrup, valgtes. Slagteriets første Direktør, H. Ankjær, efterfulgtes
af Direktør N. Bundsgaard, der dog døde allerede 1900 og afløstes af Direktør
F. Jørgensen (Keel), der døde 1907. Hans Efterfølger blev Direktør P. V. Larsen,
der fratraadte i Juni 1935 og afløstes af Direktør L. Hauge, tidligere Frederikshavn.
Slagtninger

BORNHOLMS ANDELS-SVINESLAGTERI (RØNNE)
orarbejdet til et Andelsslagteri paa Bornholm begyndte i Aarene 1889—90,
da et nedsat Udvalg, med Proprietær M. Kirketerp, Lehnsgaard, Gudhjem,
som Formand, arbejdede med Tegning af Svin og Garantikapital. I Begyndelsen
af Maj 1890 afholdtes i Aakirkeby et Møde, hvor det opnaaede Resultat blev
drøftet, ligesom andre Spørgsmaal angaaende det fremtidige Arbejde behandledes.
Man besluttede at holde stiftende Generalforsamling snart efter, og at der i Mel-
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lemtiden skulde arbejdes videre for Tegningen. Den 7. Juni 1890 afholdtes saa
den stiftende Generalforsamling i Almindingen. Det vedtoges her at oprette Slag
teriet i Rønne og snarest muligt at gaa i Gang med dets Opførelse. Af et ved Sogne
valg fremgaaet Repræsentantskab valgtes der en Bestyrelse, hvis Formand blev
M. Kirketerp, Lehnsgaard, og den nyvalgte Bestyrelse gik nu i Gang med de ende
lige Forberedelser. Et Udvalg besøgte de igangværende sjællandske Andels
slagterier — desværre med det blandede Resultat, at et af Udvalgets Medlemmer
mistede sin Tro til Sagen og ønskede at udtræde af Bestyrelsen. Saa galt gik det
dog ikke, idet han lod sig overtale til at blive.
Som Direktør antoges den hidtidige Bogholder paa Faaborg Andelsslagteri,
L. Berentzen, og iøvrigt forhandlede man med forskellige Pengeinstitutter om
Slagteriets Financiering, en Opgave, som voldte stort Besvær, da flere af dem
stillede sig modvilligt og »tilraadede«, at man oprettede Slagteriet som et Aktie
selskab. Takket være, at Bestyrelsens Næstformand, Folketingsmand M. P. Biem
stod i Venskab til P. Bojsen, Gedved, tilgik der Bestyrelsen et Tilbud om Laan
fra Landbosparekassen i Horsens, foruden fra Sparekassen i Rønne og Han
delsbankens Filial. Det blev imidlertid Horsens-Pengene, der var de billigste.
Efter Forhandlinger om Byggearbejdet og dettes Tilrettelægning fuldførtes
Slagteriet gennem de sidste Maaneder af 1890 og Foraaret 1891, og den 21. Maj
begyndte dette sin Virksomhed. Ganske ejendommeligt fortælles der om, hvor
ledes man søgte at købe Svin i Sverige og i denne Anledning antog en Opkøber
i Ystad. Det blev dog kun faa Svin, der paa denne Maade erhvervedes.
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Aarligt
Gennemsnit

Omsæt
ning

Fra Virksomhedens Udvikling skal
enkelte Træk fremdrages. I Juli 1892
Antal 1000
1000 Kr.
nedbrændte Slagteriet saa godt som
1891—1895........
10
559
22
1077
1896—1900........
fuldstændigt, men Genopbygningen
1901—1905........
33
1821
foregik saa hurtigt, at Slagtningerne
41
1906—1910........
2759
kun var standset nogle faa Uger. I
1911—1915........
53
4399
1896 vedtoges det at udvide Slagteriet,
27
1916—1920........
4464
og der byggedes bl. a. et Kreaturslag46
1921—1925........
8309
te'ri med Statstilskud. Atter i 1904
1926—1930........
71
7788
havde de øgede Tilførsler nødvendig
1931—1935........
80
6525
gjort en Udvidelse, og Slagteriet blev
1936....................
61
6975
bygget om og stærkt udvidet i Aarene
1905—06. Dette gentog sig paa forskellige Omraader, men dog i mindre Format,
indtil der i 1926—28 foretoges en større Udvidelse med Opførelse af et nyt
Kedelhus og nyt Ballerum. I de seneste Aar er der bygget en ny Kreaturstald
samt foretaget Ombygning af Slagtegang, Svalehal, Tarmrenseri m. m., og saa
sent som i 1936 foretoges en Udvidelse og Forbedring af Lokalerne for Kreatur
slagteriet, og det besluttedes samtidig at bygge en ny Destruktionsanstalt i Nyker.
Slagteriets særlige Beliggenhed medførte, at der under Krigen blev foretaget
Oplagring af Smør i Slagteriets Kølerum. Ligeledes har der flere Gange været
Isvanskeligheder, som har umuliggjort Forsendelse af Flæsk til anden dansk
Havn, saaledes i 1924 og 1929, da man imidlertid fik det svenske Landbrugs
ministeriums Tilladelse til at fremsende Flæsket til Ystad og videre over Land
til isfri Havn, saaledes en Tid helt op til Göteborg.
I 1933 oprettedes en særlig Afdeling for Salg af Kreaturer og Kalve, og denne
begyndte sin Virksomhed i August 1933. Der opførtes som nævnt en Salgs-Stald
paa Slagteriets Grund og afholdes en ugentlig Salgsdag for Kreaturer m. m.
Allerede fra Slagteriets Oprettelse blev der optaget et Arbejde til Forbedring
af Svineavlen paa Bornholm. I Følge de første Vedtægter skulde der aarligt ydes
et Beløb paa 500 Kr. til Indkøb af gode Avlsdyr. Senere er der fortsat dermed,
men til adskilligt større Beløb. Iøvrigt har der paa forskellig Maade været ydet
Bistand til Avlsarbejdet. Saaledes foresloges det i 1931 at oprette en Forsøgs
station paa Øen, men først i 1935 toges den endelige Beslutning herom ved Be
villing af de fornødne Midler, og Forsøgsstationen paa Strangegaard i Klemensker
begyndte sin Virksomhed i Maj 1936. Desuden har Slagteriet deltaget i Avls
centrenes Virksomhed, der iøvrigt varetages af Svineavlsforeninger, som endnu
findes paa Øen og modtager Tilskud fra Slagteriet til Indkøb af Orner.
I de personlige Forhold har Udviklingen været den, at Proprietær M. Kirke
terp, Lehnsgaard, var Formand for Bestyrelsen indtil 1891, da han afløstes af
Proprietær Otto Jespersen, Splitsgaard, Klemensker. Denne var Formand indtil
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Udgangen af 1896, da han efterfulgtes af den hidtidige Næstformand, Folketings
mand M. P. Biem, Engegaard, Nylars, som var Formand indtil Udgangen af
1907, da han valgtes til Direktør i Østifternes Kreditforening. Som omtalt andet
steds, ydede Biem en betydelig Indsats for Andelsslagteriernes Arbejde i det hele
taget, i Samvirksomheden og paa anden Maade. Hans Efterfølger som Formand
for Slagteriet var Gdr. Anton Jensen, Kratlund, Pedersker, der dog kun var For
mand i et Aarstid og fra 1909 afløstes af Gdr. Kaptajn H. V. Maegaard, Olsker,
der var Formand indtil 1928 og, ligesom Biem, iøvrigt deltog i Slagteriernes almin
delige Organisationsarbejde, bl. a. som Formand for disses Arbejdsgiverforening.
Han døde i Efteraaret 1928, hvorefter Gdr., Løjtnant Chr. Kaas, Kaasegaard,
Poulsker, var Formand indtil Udgangen af 1932 og efterfulgtes af den nuværende
Formand, Sogneraadsformand Jens Jensen, Ellebygaard, Østermarie.
Af Direktører har Slagteriet haft tre, nemlig L. Berentzen, fra Starten indtil
1. August 1893, derefter daværende
Grosserer Thomas Nielsen, som iøvrigt
tidligere havde været Forvalter hos
Magnus Kjær i Holstebro og en kort
Tid Direktør for Holbæk Andelsslag
teri. Han var Direktør indtil 1931 og
efterfulgtes da af den nuværende Di
rektør J. C. Andersen.
Udviklingen i Slagteriets Virksomhedog Omsætning fremgaar af hos
staaende Oversigt.
M. E. Kirketerp,
M. P. Biem, Engegaard.
Lehnsgaard.

II. V. Maegaard,
Olsker.

Dir. Th. Nielsen.

J. Jensen, Ellebygaard.

Dir. J. C. Andersen.
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FREDERIKSSUND ÀNDELS-SVINESLAGTERI
kønt Egnen omkring Frederikssund og Hornsherred fra gammel Tid havde en
livlig Afsætning af Svin, særlig i slagtet Stand, til Hovedstaden, viste der sig
ogsaa i denne Egn stor Interesse for Slagterispørgsmaalet, da det ret blev aktuelt
fra Slutningen af 1880’erne. I Oktober 1887 blev der af Hornsherreds Landbo
forening nedsat et Udvalg til at arbejde for Oprettelse af et Slagteri. Sagen behand
ledes paa et Par Generalforsamlinger i de følgende Aar, men vandt ikke særlig
Tilslutning og stilledes derfor foreløbig i Bero.
I 1893—94 dukkede Spørgsmaalet dog atter op, bl. a. i Anledning af en igangsat
Agitation, ved Proprietær Holstein, Sindshvile, for et Slagteri i Helsingør. Imid
lertid optog nu Landboforeningen paany et Arbejde for Slagteri-Tanken med
Frederikssund som Centrum, og efter Afholdelse af et Par Møder i Marts 1894,
paa hvilket Tidspunkt ogsaa Tanken om Tilslutning til et Slagteri i Hillerød
spillede en vis Rolle, lod Landboforeningen den Ï4. April 1894 afholde den stif
tende Generalforsamling for Slagteriet, hvor det besluttedes at oprette dette i
Frederikssund, naar den stedfundne Tegning var bragt endelig i Orden. End
videre valgtes paa Generalforsamlingen Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr.
N. Erlandsen, Over-Draaby. Endnu nogle Maaneder gik Bølgerne dog højt om
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Omsætning
Aarligt
Andels Slagt
en mulig Tilslutning til et Slagteri
Æg
Gennemsnit
Svin
havere ninger
i Hillerød, men uden at det med
Antal 1000 1000 Kr. 1000 Kr.
førte Ændring i Frederikssund288
808
1894—95...
18
659
—
1.325
27
Folkenes Beslutning.
1896—1900. 1.751
704
2.034
1901—05... 2.123
34
Bestyrelsen, som var valgt paa
919
3.266
1906—10. .. 2.913
49
Generalforsamlingen, gik da i Gang
1.045
1911—15. .. 3.044
5.398
62
med Arbejdet, først og fremmest
6.504
2.238
1916
—
20...
40
3.470
Forberedelserne til Opførelse af
12.402
3.216
1921—25... 4.111
69
Slagteriet. Desuden antoges fra
12.408
1.740
114
1926—30... 4.724
Begyndelsen af Oktober 1894 som
1.101
137
11.160
1931—35... 5.051
daglig Leder af Virksomheden
10.115
1.361
88
1936............ 5.140
Direktør Fr. L, Sieck, tidligere
Svendborg. Byggearbejdet blev gennemført i Løbet af Aaret, og den 29. De
cember 1894 kunde Slagtningen tage sin Begyndelse.
Af Begivenheder i Slagteriets Virksomhed skal nævnes nogle enkelte. Allerede
efter et Aarstids Forløb blev der oprettet en særlig Ægeksport-Afdeling, der efterhaanden udvikledes til en ret omfattende Forretning med Pakkeri og Præser
veringsanstalt. I selve Slagteriets Anlæg og Bygninger er der gennem Aarene fore
taget adskillige Ændringer og Udvidelser, saaledes allerede
i 1896, derefter i 1901 (Maskinanlægget) og ganske særlig
i 1910, da der bl. a. opførtes en særlig Bygning til Destrukti
onsanstalt samt Fremstilling af Blodmel, Kød- og Benmel.
I 1930—31 blev Svalehallen ombygget og moderniseret, og
i 1933 iværksattes en større Ombygning og Udvidelse af
Ballerummet. Desuden var allerede i 1928 Tarmrenseriet
udvidet og moderniseret. I 1930 blev der opført en særlig
Bygning til et Fjerkræslagteri, og man begyndte Modtagelse
af Fjerkræ. Der behandledes et ret betydeligt Antal Dyr,
N. Erlands en,
indtil Ringsted Andels-Fjerkræslagteri oprettedes i 1933,
O. Draaby.

Jens Svendsen,
Sundbylille.

Dir. Fr. L. Sieck.

Niels Larsen, Højager.

Dir. I. P. Jensen.
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hvorefter Fjerkræ-Producenterne i Frederikssund-Egnen sluttede sig til Ringsted
som Andelshavere. Bygningen, som var beregnet til Fjerkræslagteri, blev der
efter ombygget og lagt til Kreaturslagteriet, og der blev samtidig indrettet mo
derne Køleanlæg, specielt til Opbevaring af Kød.
I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget paa forskellig Maade, bl. a. ved Indkøb
til Andelshaverne af Orner af Yorkshire- og Landrace samt Sogrise af Landrace
fra statsanerkendte Svineavlscentre. Endvidere oprettedes i 1898 Avlscentre baade
for Yorkshire- og Landrace-Svin.
I den personlige Ledelse af Slagteriet indtraf i 1915 en Ændring, idet den første
og mangeaarige Formand, Gdr. N. Erlandsen, Over Draaby, afgik ved Døden.
Hans Efterfølger blev en anden af Egnens ansete Mænd, Gdr. Jens Svendsen,
Sundbylille, der var Formand indtil sin Død 1918, da den nuværende Formand,
Gdr. Niels Larsen, Højager, overtog Formandsposten. Stillingen som Direktør
varetoges af Fr. L. Sieck indtil hans Død i 1931, og som hans Efterfølger antoges
fra Begyndelsen af 1932 den nuværende Direktør J. P. Jensen, tidligere Sorø.
Slagteriets Hovedforbindelse i England har gennem mange Aar været Fir
maet C. & H. Horroivitz Ltd., London, men iøvrigt foregaar Salget af Flæsk i
vid Udstrækning paa f. o. b. Basis.

ROSKILDE ANDELS-SVINESLAGTERI
en almindelige Udvikling i Svineproduktionen og S vinehandelen henimod

JL/ Slutningen af 80’erne og ikke mindst de specielle Torveforhold i København
fremkaldte paa Roskilde-Egnen Interesse for Oprettelse af et Andelsslagteri.
GI. Roskilde Amts Landboforening nedsatte da i 1888 et Udvalg, der senere traadte
i Forbindelse med et lignende fra Kø^e-Egnen om Realisation af Planen. Sidst
nævnte Udvalg afbrød imidlertid Samarbejdet og gik sine egne Veje ved Opret
telse af et Slagteri i Køge i 1889. Da Roskilde-Udvalget paa et større Møde i Marts
1889 forelagde Resultatet af sit Arbejde, iøvrigt med Folketingsmand H. Dønnergaard som Ordfører, var der derfor ikke nogen særlig Begejstring, og et nyt Ud
valg, som blev nedsat, forsøgte at fortsætte Arbejdet, uden at der dog blev rigtig
Gang i Sagen, bl. a. ogsaa under Indflydelse af, at baade Køge og Frederikssund
Andels-Svineslagterier, som var oprettede i Mellemtiden, fik en Del Andelshavere
i selve Roskilde-Egnen. Planen var saaledes egentlig ved at gaa i Staa og blev
først genoptaget et Par Aar senere, og denne Gang særlig paa Initiativ af Repræ
sentanter for Roskilde By, bl. a. Købmand Emil Mathiessen. Byen tilbød et Laan,
og der blev agiteret i Egnen, og i Maj 1894 blev der i Forbindelse med et Møde i
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Roskilde foretaget en Prøvetegning af Svin med det Resultat, at der kunde ind
kaldes til stiftende Generalforsamling den Y 4. Juli 1894. Her besluttedes Slagteriets
Oprettelse, og der valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Mejeriejer, senere Folke
tingsmand, H. J. Rosleff, Karleby. Snarest muligt blev der købt Grund til Slagteriet,
som opførtes i Løbet af 1894 og de første Maaneder af 1895, idet det begyndte
sin Virksomhed den 30. April.
Forud for dette Tidspunkt var i August 1894 antaget en Leder af Slagteriets
daglige Arbejde, nemlig Direktør T. G. Jungersen, som hidtil havde været Med
indehaver af »De danske Andelsslagteriers Lager« i København. Som Slagteriets
Forretningsforbindelse i England var oprindelig benyttet private Agenter og
senere Danish Bacon Agency, der i 1906 omorganiseredes til Andelsselskabet
Danish Bacon Co., hvori Slagteriet blev Medlem.
Om Slagteriets Udvikling iøvrigt kan der med Henblik paa Slagtninger og
Omsætning henvises til den statistiske Oversigt, og yderligere kan oplyses, at
Antallet af Andelshavere til at begynde med var 1.100, men steg jævnt gennem
Aarene, saaledes at det ved Udgangen af 1936 var 4.300. Iøvrigt skal fremdrages
nogle enkelte Hovedlinier i Udviklingen. I 1897 vedtoges det at oprette en Kreatur
eksportforening i Forbindelse med Slagteriet paa lignende Maade, som Tilfældet
samtidig var i forskellige andre sjællandske Slagterier. Efter forskellige For
handlinger helt fra 1896 gik Slagteriet i 1900 til Oprettelse af en særskilt ÆgEksportforretning for sine Andelshavere, og i 1903 oprettedes en Præserverings
anstalt og et Hønsefederi, hvilket sidste dog snart efter nedlagdes igen.
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Gennem mange og lange Forhand
linger, tildels meget bevægede og
1000 Kr,
Antal 1000
vanskelige, naaede man i Aarene
1895—1901...................
791
22
1908—09 til at gennemføre en ret
1902—1908...................
1.504
28
omfattende
Udvidelse og Moderni
1909—1915...................
72
5.587
sering
af
Slagteriet.
Det var særlig
1916—1922...................
59
9.928
Ordningen af Pengeforholdene i For
1923—1929....................
133
16.118
bindelse hermed, som voldte Bryderi
1930—1936...................
160
12.102
og endogsaa medførte en Mandat
nedlæggelse af Bestyrelsen, men Striden endte dog med dennes Genindtræden
og fuld Tilslutning til dens Forslag om Pengeforholdenes Ordning.
I Avlsarbejdet er der fra Slagteriets Side deltaget med Interesse lige fra de
første Aar, og der oprettedes Avlscentre for Svin af Yorkshireracen, ligesom der
i 1896 blev indkøbt Avlsdyr af dansk Race til Krydsning.
Slagteriets første Formand var som nævnt Mejeriejer H. J. Rosle ff, der varetog
Posten indtil sin Død 1904 og efterfulgtes af Gdr. L. Hansen, Dalsager, som var
Formand indtil 1914. Derefter var Gdr. H. P. Madsen, Tune, Formand indtil
1917 og afløstes af Proprietær Meyn, Kornerup Mølle, der virkede indtil 1918
og efterfulgtes af den nuværende Formand, Gdr. J. P. Jacobsen, Ørsted.
Som Direktør virkede T. G. Jungersen fra Stiftelsen til 1901 og efterfulgtes af
Direktør Th. Boyer, der i 1908 overgik til Slagteriet i Holbæk og afløstes af den
nuværende Direktør H. Hauerslev.
Slagt
ninger

H. J. Rosleff, Karleby.
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Dir. T. G. Jungersen.

J. P. Jacobsen, Ørsted.

Dir. II. Hauerslev.
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nder Paavirkning af det almindelige Røre i S vineopdrættet i sidste Halvdel
af 80’erne, og ganske særlig fordi der opnaaedes utilfredsstillende Priser
ogsaa for Slagterisvin, rejstes Slagterispørgsmaalet i Ringsted-Egnen paa dette
Tidspunkt. I 1887 var P. Bojsen, Gedved, Kandidat ved Folketingsvalget i Slagelse,
og hans Nærværelse bidrog naturligvis ogsaa til, at man drøftede Andelsslagteri,
og Tanken blev realiseret i Slagelse, men lod endnu i nogle Aar vente paa sig
for Ringsteds Vedkommende.
I Forbindelse med en Generalforsamling i Landboforeningen blev der i No
vember 1888 paa Foranledning af P. Andersen, Jydstrup, afholdt et Møde, hvor
man nedsatte et Udvalg til Undersøgelse af hele Slagterisagen. Forskellige Mulig
heder var til Stede, bl. a. Tilslutning til Slagelse eller Køge. Da der helt igennem
vistes en vis Usikkerhed i Landmændenes Stilling, ændredes Sagen imidlertid
saaledes, at man gik ind i Arbejdet for et AHze-Slagteri, og i Foraaret 1889 be
sluttedes det at søge oprettet et saadant. Dette gav Anledning til en formelig »Svinekrig« mellem Tilhængere af Aktie-Slagteriet og dem, der ønskede Tilslutning til
Andels-Slagteriet i Slagelse. Blandt de førende var bl. a. den senere Landbrugs
minister Ole Hansen, Bringstrup, hvis taktiske Evner fejrede forskellige Triumfer
under Sagens Behandling. I Slutningen af Maj afholdtes nu stiftende General-
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Aarligt
Gennemsnit

Slagt
ninger

Omsæt
ning

forsamling i Aktieselskabet Ringsted
og Omegns Svineslagteri, og dermed
Antal 1000 1000 Kr.
var Spørgsmaalet foreløbig afgjort.
1896—1900........... ........
1.255
23
1901—05............... ........
38
2.295
Ja, netop »foreløbig« — thi fra
1906—10............... . . . . •
46
3.189
flere Sider konkurreredes der stærkt
1911—15............... .....
52
4.651
med Slagteriet, saaledes ved Opkøb
1916—20............... ........
27
5.515
til andre Slagterier eller Levering til
1921—25............... ........
55
10.403
Slagelse, og Interessen for den nye
1926—30............... ........
10.188
88
Virksomhed syntes helt igennem ret
1931—35............... ........
104
9.929
lunken.
1936....................... ........
71
10.055
De for Slagterierne i Almindelighed
saa vanskelige Aar omkring 1890 resulterede da ogsaa i, at det i Begyndelsen
af 1891 besluttedes at sælge Slagteriet, som af dets nye Ejere i Oktober 1892
bortlejedes til Firmaet J. Ankerstjerne & H. Boye, Randers, og dermed fortsatte
som »Randers Svineslagteris Filial i Ringsted«. Slagteriet blev iøvrigt sidst paa
Aaret 1893 solgt til de nævnte Lejere.
Den ændrede Stilling i S vineafsætningen, ved Tysklands Lukning for levende
Svin i December 1895, øgede Interessen for det engelske Marked og Produk
tionen for dette, og den gav for Ringsted-Egnen Anledning til, at en Kreds af Mejeriformænd paany rejste Spørgsmaalet om et Andelsforetagende til Udøvelse af
Slagterivirksomheden. I Januar og Februar 1896 afholdtes forskellige Møder om
Sagen, der bl. a. ogsaa drejede sig om eventuel Tilslutning til Andelsslagteriet i
Roskilde eller muligvis andre Steder. Paa et Møde den 1. Februar, hvor ikke
mindst Ole Hansen, Bringstrup, lagde sit tunge Lod i Vægtskaalen, besluttedes
det, at der skulde søges Tegning til et Slagteri i Ringsted. Efter Forhandling med
Byen og efter Møder i Sognene kunde der den 14. Marts 1896 afholdes stiftende
Generalforsamling. Love blev vedtagne, og Bestyrelse valgt, og som Formand for
denne valgtes Gdr. Søren Jensen, Hyldegaarden, der iøvrigt havde været en af
Lederne paa dette som andre Omraader. Endvidere besluttede Generalforsam
lingen at købe det private Aktie-Slagteri, og hermed var Linierne lagt for Ringsted
Andels-Svineslagteri.
Som Direktør antoges den unge 21-aarige Jens Piil, Svendborg, fra Begyndelsen
af April 1896, og allerede den 6. Maj lod Formanden, S. Jensen, Hyldegaarden,
selv en lang Slagtekniv blinke over det første Andelssvin.
Ret snart maatte der foretages forskellige Forbedringer og Udvidelser af Slag
teriets Bygninger og dets Maskinel. Bl. a. indrettedes i 1904 et Fedt-Raffinaderi,
og oprettedes en Kødkontrol-Station, men den første større Fornyelse foregik dog
først i Løbet af Sommeren 1907. Bortset fra forskellige mindre Byggeforetagender
fandt der dernæst i 1917 en større Nybygning og Udvidelse Sted, hvorved man
var i Stand til at skaffe Plads til den store Produktion.
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Med Henblik paa Svineavlens Fremme var der solgt et ret stort Antal YorkshireOrner paa Egnen, men efterhaanden oprettedes der en Del Avlscentre for Svin
af Landracen, da den tidligere Fremgangsmaade ikke svarede til Kravene. I
1899 havde man endvidere købt nogle Orner og Søer af Shropshzre-Racen til
Krydsning med Yorkshire-Svinene. Dette gav imidlertid ikke noget Resultat, og
Shropshire-Svinene uddøde i de første Aar af Aarhundredet.
Oprettelsen af Andelsslagteriet i Sorø i 1909 paavirkede naturligvis Leveran
dørkredsen til Ringsted, men denne fik paa den anden Side paany Tilgang i
1912 fra Næstved-Egnen. Det samlede Antal Andelshavere er nu ca. 3.800. Som
det iøvrigt fremgaar af hosstaaende Oversigt, har Virksomheden vist stadig
Fremgang, bortset naturligvis fra den Indgriben, som Krigsperioden udøvede.
Efter at der i 1905 havde været Drøftelser om et andelsmæssigt Salg af Fede
kalve og Kreaturer, som resulterede i en Eksport af Kalve, foregik det egentlige
Fremstød paa dette Omraade i 1916, da Slagteriet optog Kreaturslagtning for
derefter i 1919 at optage et Samarbejde om Oprettelse af en Andels-Kreatureksportforening, som blev til Virkelighed i Juli 1919.
Den personlige Ledelse af Slagteriet har været præget af Stabilitet, idet Søren
Jensen, Hyldegaarden, var Formand indtil 1919, da han afløstes af Gdr. Jens
Pedersen, Vrangstrup, der endnu er Formand. Som Direktør afløstes i 1916
J. Piil, der overgik til anden Virksomhed, af Direktør A. Jørgensen, der fratraadte 1919, ligeledes paa Grund af Overgang til en anden Stilling. Hans Efter
følger var Direktør P. M. Lundberg, som, da han i 1934 blev Direktør for D. A. K.,
Roskilde, afløstes af den nuværende Direktør, H. O. Hansen.
Om Virksomheden i de senere Aar kan nævnes, at Slagteriet i 1931 købte
Destruktionsanstalten i Balstrup, som dog nedlagdes i 1937, idet Slagteriet sluttede
sig til Kødfoder-Fabrikken »Sjælland« i Ortved. I 1931 optoges Fabrikation af
Konserves, og denne Virksomhed er siden da i stadig Udvikling.

Søren Jensen,
Hyldegaarden.

17*

Jens Pedersen,
Vrangstrup.

Dir. J.Piil.

Dir. H. O. Hansen.
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anken om Oprettelse af et Andelsslagteri i Kalundborg tog for første Gang
fastere Form, da der paa et Møde den 13. Februar 1896 blev nedsat et Udvalg
med Godsejer O. Laivaetz, Refsnæsgaarden, som Formand, og dette Udvalgs Op
gave blev at foretage Tegning af Svin og i det hele taget forberede Planens Virkelig
gørelse. Tegningen gik særdeles godt, og allerede en Maanedstid efter, den 19. Marts
kunde der holdes stiftende Generalforsamling. Her vedtoges Love og valgtes Besty
relse, hvis Formand atter blev 0. Laivaetz. Endvidere besluttedes det hurtigst
muligt at gaa i Gang med Opførelse af selve Slagteriet, og dette blev færdigt inden
Aarets Udgang, saaledes at de første Slagtninger kunde foretages den 17. December
1896. Allerede forinden var antaget Direktør, nemlig H. Christensen, tidligere
Randers.
Hermed var Virksomheden i Gang og udviste derefter en støt og solid Udvikling
saavel med Hensyn til selve Produktionen som Tilslutning fra Egnens Svineproducenter. I Løbet af de første Aar fik man ved Slagelse-Banens Aabning, i
hvilken Anledning Bestyrelsen for Slagteriet foretog en Agitationsrejse i de nye
Egne, en væsentlig Tilgang af Medlemmer. Udviklingen i Tilslutning og Omsæt
ning fremgaar af hosstaaende talmæssige Oversigt, hvor det ikke mindst vil
bemærkes, at de almindelige Vilkaar for Svineproduktionen bl. a. under Krigen
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Andels
Slagt
Omsætning
og i Aarene efter denne ogsaa her
Aarligt
ninger
havere
Svin °S
Æg
Gennemsnit
har givet sig stærke Udslag.
Kreaturer
°
I ydre Henseende skete dog
Antal 1000 1000 Kr. 1000 Kr.
160
617
1897—1900 .
ingen gennemgribende Forandrin
1.095
14
316
1901—05 . . .
1.427
880
18
ger, før der fra Begyndelsen af
328
1906—10 . . .
1.276
1.676
22
20’erne med den stærkt udvidede
345
1911
—
15.
.
.
1.741
1.679
24
Produktion foretoges en Række
1018
2.127
1916
—
20.
.
.
1.851
13
Nyanskaffelser af Maskiner samt
1921—25 . . .
4.034 1235
2.210
26
Udvidelse og Modernisering af
597
1926—30. . .
3.619
2.453
39
Slagterilokalerne.
1931—35. . .
4.056
560
2.455
49
I den personlige Ledelse af
1936............
2.455
652
5.000
40
Slagteriet er der gennem Aarene
foregaaet forskellige Forandringer. I 1898 afløstes Godsejer 0. Lawaetz, Refsnæsgaarden, som Formand for Bestyrelsen af Gdr. Søren Madsen, Svendstrup, der var
Formand indtil sin Død 1914. Han efterfulgtes som Formand af Møller N. P. Nielsen,
Ulstrup, der 15 Aar senere, i 1929, afløstes af den nuværende Formand, Gdr.
Andreas Clausen, Kaastrup. Stillingen som Direktør overdroges som nævnt ved
Slagteriets Oprettelse til H. Christensen, der i 1916 efterfulgtes af Direktør G. Mæhl.
Denne ledede Slagteriet indtil Juli
1926, da den nuværende Direktør
P. Madsen traadte til.
Slagteriets Forretningsforbindelse i
England var gennem de første ca. 20
Aar Firmaet R. H. Thompson & Co.,
London, og Co-operatiue Wholesale Sc.
og i de senere Aar, foruden sidst
nævnte, Riitzou Ltd., London, Danish
Bacon Co. og H. P. Pedersen, Glasgow.
O. Lawaetz,

Refnæsgaarden.

N. P. Nielsen,

Ulstrup.

Dir.

H. Christensen.

Andreas Clausen,

Kaastrup.

Søren Madsen,

Svendstrup.

Dir. P. Madsen.
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nder Svineproduktionens stærke Udvikling i 70’erne og 80’erne afhændede
Haslev-Egnens Landmænd for største Delen deres Svin til private Op
købere, som i mange Tilfælde benyttede de ret talrige Slagtehuse i Haslev. Imid
lertid var disse Forhold ikke tilfredsstillende i Længden, og i Slutningen af 1895
begyndte Tanken om Oprettelse af et Andelsslagteri at tage fastere Form. I De
cember Maaned blev der afholdt et stort offentligt Møde af Landmændene, og
ligeledes Byens Borgere drøftede Sagen ved et Møde og tilbød iøvrigt gratis Bygge
plads og en større Garantisum til det eventuelle Slagteri. Endnu inden Aarets
Udgang afholdtes paany et stort Møde, hvor Agent Ulrich, Haslev, gjorde Rede
for Planen, og hvis Følge blev, at der i den kommende Tid foretoges et Agitations
arbejde for Tegning af Svin. Man kom ret snart saa vidt hermed, at der den
26. Marts 1896 kunde afholdes stiftende Generalforsamling, hvor det vedtoges at
oprette Haslev Andels-Svineslagteri, ligesom der valgtes Bestyrelse, hvis Formand
blev Gdr. Ole Olsen, Tjæreby. Agent Ulrich, der senere kom ind i Bestyrelsen,
forestod som en Slags Direktør de løbende Forretninger i den første Tid, men
iøvrigt beskæftigede man sig først og fremmest med Opførelse af Slagteriet, som
stod færdigt saaledes, at der den 14. August kunde foretages Prøveslagtning.
Fra en Begyndelse viste der sig stærk Stigning i Tilslutningen og Omsætningen,
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Slagtninger
Omsætning
saaledes som det iøvrigt
Andels
Aarligt
Svin
Krea Spæde
fremgaar af den stati Gennemsnit
havere Svin
Æg
Krea
turer kalve
turer
stiske Oversigt, og en
1000
1000
Antal Antal Antal
Række Udvidelser og
Kr.
Kr.
1000
1000 1000
34
Nybygninger er fore 1896—1900 .
—
—
417
673
8
—
—
69
805
11
626
taget gennem Aarene. I 1901—05 . . .
—
81
1.181
1
1.090
1906
—
10
.
.
.
16
1908—09 foretoges saa
—
2.257
112
1.628
1911
—
15
.
.
.
26
1
ledes Ombygning af
—
3.042
467
1
17
Saltkælder, i 1914—15 1916—20 . . . 2.032
—
882
1921—25 . . . 2.337
34
1
6.093
indrettedes nyt Tilskære514
5.820
1926—30 . . . 2.688
1
1
53
rum, Hovedsalteri, Køle
304
5.478
1931—35 . . . 2.943
4
63
1
rum m. m. I 1917 op- 19
362
5.577
1936 ............ 3.055
47
4
1
førtes en ny Destruk
tionsanstalt, i 1924 opførtes en Kød- og Benmclsfabrik og foretoges Ombygning
af Svalehal, Kølerum og Saltkælder. Men ogsaa de seneste Aar er prægede af
store Udvidelser og Nybygninger. Saaledes foretoges i 1930—31 en betydelig
Ombygning af Slagtegang, Kælder og Kølerum, og endelig i 1933—34, efter at
Slagteriet var gaaet med i Fedtraffmaderiet i Masnedsund, opførtes et moderne
Tørafsmeltnings-Anlæg til Spisefedt.
Slagteriets Virksomhed kom i 1910 til at omfatte Kalve
slagtning og fra 1917 Kreaturslagtning. Tillige var allerede
i 1899 paabegyndt Eksport af Æg, oprindelig som en Kreds
under »Dansk Andels-Ægexport«, men senere for egen
Regning.
Slagteriets Hovedforbindelse i Afsætningen i England
var i de første Aar Firmaet Campbell, Shearer & Co.,
London, senere Firmaet E. Kislingbury & Co., London, men
fra 1903 Danish Bacon Agency, senere Danish Bacon
Company, hvoraf Slagteriet fra dette Tidspunkt var Medlem.
Ole Olsen, Tjæreby.

Dir.

Th. Boyer.

Dir.

Georg Høfler

Johs. Jensen,

Dysted.

Dir.

N. Yding.
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I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved Udsætning af Præmier samt ved
Tilskud til Lundby Forsøgsstation og iøvrigt ved et nært Samarbejde saavel med
denne som Forsøgsstationen paa Bregentved. Endvidere er der gennem mange
Aar udstationeret Avlsorner fra statsanerkendte Avlscentre.
Slagteriets personlige Ledelse har gennem Aarene været præget af Stabilitet.
Der har saaledes kun været to Formænd, nemlig Gaardejer, senere Direktør Ole
Olsen, Tjæreby, fra 1896 til 1918, og derefter Gdr. Johs. Jensen, Dysted, der
fremdeles er Formand. Som Direktør fungerede Agent Ulrich kun et Aarstid,
og som den egentlige Leder af Slagteriet fra Begyndelsen antoges derefter Th.
Boyer, der i 1902 flyttede til Roskilde Andelsslagteri og i Haslev efterfulgtes af
Direktør Georg Hofter. Da denne i 1914 fik Ansættelse som Direktør i D. B. C.,
London, efterfulgtes han af Bogholder E. Hohivy, der var Direktør indtil 1919,
paa hvilket Tidspunkt han overtog Direktørstillingen ved Eksportslagteriet i
Odense. Hans Efterfølger blev daværende Bogholder i Esbjerg, N. Yding, der
fremdeles er Slagteriets Direktør.

ANDELSSELSKABET MARIBO SVINESLAGTERI
fter at der var drevet et privat Svineslagteri i Maribo fra 1886 til 1896, frem
kom omkring dette Tidspunkt stærke Røster om Oprettelse af et Andels
slagteri, og under Forsæde af Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg Avlsgaard, ved
toges det at overtage Privatslagteriet og at drive det videre under Andelsform
med Navnet »Andelsselskabet Lollands Svineslagteri«. Da der lidt senere op
rettedes et Andelsslagteri i Nakskov, ligesom Falster havde faaet sit Slagteri i Ny
købing F., enedes man om, at de Andelshavere udenfor Maribo Slagteris naturlige
Opland, der ønskede det,
kunde udtræde, og paa
den anden Side skulde
Slagteriet omfatte det
samlede Landbrug inden
for Oplandet. I Slagte
riets »private« Periode
havde man nemlig kaldt
det »Junkerslagteriet«,
fordi særlig de større
Landbrugere fra hele
Stiftet leverede dertil.

E
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I den første Bestyrelse var som nævnt Forpagter Chr. Sonne, Formand, og
Direktør A. Wærum, tidligere Privatslagteriet, fortsatte som Andelsslagteriets
Direktør, i et Par Aar afløst af Carl Flach som Driftsleder. Forpagter Sonne af
løstes nogle Aar senere af Justitsraad J. Berthelsen, Binnitze, der var Formand
indtil 1906.
Ved Udløbet af den første Periode besluttedes det at likvidere det gamle Slagteri
og at opføre et nyt Slagteri under Navnet »Andelsselskabet Maribo Svineslagteri«.
En af Forkæmperne for den stedfundne Ændring, Sagfører, Bankdirektør E. Kjær,
Maribo, var Slagteriets Formand gennem en Aarrække. Som ny Direktør
antoges paa dette Tidspunkt H. J. Mouritzen, tidligere Næstved, der var Di
rektør indtil sin Død i 1928.

Chr. Sonne,
Knuthenborg Avlsgaard.

J. Berthelsen, Binnitze.

Sagf. Erik Kjær,
Maribo.

L. Smedemand,
Biands.
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Slagteriets Udvikling gennem Aarene fremgaar af den talmæssige Oversigt,
saavel over Tilslutning som Omsætning. Medens der i den første Aarrække
ikke foretoges større Udvidelser eller Ændringer af Bygningerne, blev der i
Fællesskab med Byen i 1920 opført et offentligt Slagtehus, om hvis Drift der
fremdeles bestaar et Fællesskab mellem Byen og Slagteriet. I Slutningen af
20’erne foretoges en fuldstændig Ombygning af Slagteriet til dets nuværende
Skikkelse, saaledes at der blev Mulighed for at behandle den stadig øgede Pro
duktion, som satte ind i disse Aar. Ligeledes falder i denne Periode Optagel
sen af Slagtning af Kreaturer i større Omfang, ligesom man har mangedoblet
Fabrikationen i Pølsemageriet.
I de personlige Forhold skete i 1911 den Ændring, at Bankdirektør E. Kjær
trak sig tilbage som Formand og afløstes af Gdr. L. Smedemand, Biands, der var
Formand til sin Død i 1926. Som hans Efterfølger valgtes den daværende Næst
formand, Chr. Kragh, Bjernæs, der i 1931 trak sig tilbage som Formand og efter
fulgtes af Forpagter Edu. Madsen, Grevelodden, der beklædte Formandsposten i
to Aar og iøvrigt var Slagteriets Repræsentant i Forretningsudvalget ved Opret
telsen af de lolland-falsterske Slagteriers Fællesforetagender »Trio« og »Dana«
Han afløstes i 1933 af Slagteriets nu
værende Formand, Proprietær N. Ploug,
Bukkehavegaard. I Direktørstillingen
skele i 1928 Forandring, idet Direktør
H. J. Mouritzen døde og efterfulgtes
af daværende Bogholder C. Larsen,
Roskilde, som har været daglig Leder
siden da.

Chr. Krag, Bjærnes.

Edu. Madsen,
Grevelodden.

N. Ploug,
Bukkehavegaard.

Dir. H. J. Mouritzen.
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LANDMÆNDENES ANDELS-EKSPORTSLAGTERI
I NAKSKOV
estræbelsen for Oprettelse af Andelsslagterier fra sidste Halvdel af 80’erne
og ganske særlig Tysklands endelige Lukning for Tilførsel af levende Svin
i December 1895 danner Baggrunden for, at Interessen for et Andelsslagteri i
Nakskou blev levende. Paa et Møde i Vestlolland Landmandsforening i Begyn
delsen af Februar 1896 drøftedes Sagen, efter Forelæggelse af Forpagter Skeby
og Redaktør Erhardt Frederiksen. Ogsaa Nakskov By viste Interesse og var i
en Aarrække repræsenteret i Arbejdet for Slagteriet. Paa et offentligt Møde et
Par Uger senere nedsattes et Udvalg med Proprietær H. Bay, Rolykkegaard,
som Formand til at foretage en Prøvetegning af Svin.
Samtidig blev der imidlertid indledet Forhandlinger med det i Maribo be
staaende Privatslagteri om et Samarbejde, og i det hele taget kom Overvejelser
i denne Retning til at spille en Rolle i de første Aar. Paa et nyt Møde i April 1896
forelagdes Resultatet af en stedfunden Prøvetegning, og der vedtoges foreløbige
Love, der bl. a. gik ud paa en Tegning af Andele i Forhold til Ejendomsstørrelse
og en dertil svarende Stemmeret med 1—4 Stemmer for de enkelte Andelshavere
og 5 for Fællesmejerier. Det overdroges endvidere Udvalget at foretage en bin
dende Tegning, og Arbejdet hermed fremmedes og mødte en saadan Tilslutning,
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Aarlig
Gennemsnit

1897—1900. . .
1901—05........
1906—10........
1911—15........
1016—20........
1921—25........
1926—30........
1931—35........
1936 ..............

Slagtninger
Antal 1000

12
21
23
29
17
28
44
55
44

Omsætning
Æg
Svin
1000 Kr. 1000 Kr.
—
642

1255
1564
2533
3008
4799
4890
4933
5000

297
388
538
1258
1346
778
717
880

at den stiftende Generalforsamling for
det nye Andelsselskab »Landmænde
nes Andels-Eksportslagteri i Nakskov«
kunde afholdes den 2. Juni 1896. Her
valgtes den første Bestyrelse, hvis For
mand blev Forpagter C. Lacoppidan,
Pederstrup.
Man gik straks i Gang med For
arbejderne til Slagteriets Opførelse,
og som Direktør antoges 0. Chr. Han
sen, tidligere Roskilde.
var stadig fortsatte, men da man fra
af Slagterierne, endte Forsøgene i den
derefter fat paa Slagteriets Opførelse,
første Slagtning foretoges den 19. Ja

Forhandlingerne med Maribo Slagteri
begge Sider vægrede sig ved at opgive et
omtalte Retning uden Resultat. Man tog
og denne tilendebragtes saaledes, at den
nuar 1897.
I Aarene 1901—02 var der atter Planer fremme om Sammenslutning, men
denne Gang nærmest i Retning af et Samarbejde mellem alle Stiftets tre Slagterier,
altsaa ogsaa Andelsslagteriet i Nykøbing F., men skønt Grundlaget herfor var
ret fremskredent, løb Sagen ud i Sandet uden noget Resultat.
Om Udviklingen i Nakskov skal bemærkes, at det i 1902 besluttedes at op
rette en særlig Afdeling for Ægeksport, hvortil der opførtes de nødvendige Byg
ninger, som iøvrigt udvidedes i 1909 og senere. I Slagteriets Anlæg blev der allerede
i 1898 foretaget Udvidelser, og dette gentog sig atter i 1906. Der opførtes i 1915
et nyt Tarmrenseri, ligesom der i Aarene efter Krigsperioden foretoges betydelige
Udvidelser og Ændringer. En gennemgribende Ombygning fandt Sted i 1923—24,
bl. a. omfattende Opførelse af en Svalehal, Saltkælder og Tarmrenseri. I 1931
byggedes et nyt Kedelhus med tilhørende Anlæg samt Kølemaskine, og i 1932
blev der indrettet et nyt Fedtsmelteri med Tørafsmeltning, ligesom der foretoges
en Udvidelse af Pølsemageriet. Ogsaa Butikslokalerne blev moderniserede, og
helt igennem stod Virksomheden, efter de foretagne Ombygninger indtil 1935,
som meget moderne og praktisk indrettet i enhver Henseende.
Fra Januar 1898 var der ved Siden af den egentlige S vineslagtning optaget
Slagtning af Kreaturer paa Grundlag af en Overenskomst med »Maribo Amts
økonomiske Selskab«, hvorved Slagteriet blev autoriseret som Eksportslagteri for
hele Stiftet. Efter at Kreaturslagtningen i nogle Aar havde været standset, blev
den genoptaget i 1926, og senere blev der indrettet et særligt Kreaturslagteri med
tilhørende Kølerum. Iøvrigt var Slagteriet blandt de første, der optog Konserves
fabrikation af forskellig Art.
Fra en Begyndelse tildrog Avlsarbejdet sig betydelig Interesse, og under Slag-
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teriets Forberedelse blev det understreget, at Andelsformen betegnede et virksomt
Grundlag for Produktionens Højnelse. Bestræbelserne i denne Henseende gav
sig Udtryk i et Samarbejde med Landbrugets Organisationer, idet der fra en
Begyndelse ydedes 2 Øre, senere lx/2 Øre, pr. slagtet Svin til Foretagender ved
rørende Svineavlen. Der blev endvidere foretaget Indkøb af Yorkshireorner, som
bortauktioneredes, og ligeledes blev der indkøbt Sogrise af Landrace til For
syning af lokale Avlscentre. Fra 1897 gik man over til Indkøb og Udstationering
af Yorkshireorner.
Med Hensyn til den personlige Ledelse af Slagteriet er det omtalt, at For
manden for den første Bestyrelse i 1896 var Forpagter C. Lacoppidan, Pederstrup, der i 1899 afløstes af Hofjægermester E. v. Beck, Stensø. Han var Formand
indtil 1911, da Hofjægermester A. Konow, Gammelgaard, valgtes og var Formand
indtil 1919. Han afløstes af Forpagter E. F. Neergaard, Skjelstofte, der var For
mand indtil November 1924, hvorefter Proprietær C. M. Koefoed, Sejerlund, blev
Formand. Da han i 1925 nægtede at modtage Genvalg, efterfulgtes han af Amtsraadsmedlem, Gdr. Alfr. Jensen, Charlottenlund, og denne efterfulgtes i 1933 af
den nuværende Formand, Proprietær Hs. J. N. Thomsen, Egelund.
Som Direktør var fra Begyndelsen antaget O. Chr. Hansen, der i 1913 flyttede

E. Lacoppidan,
Pederstrup.

H. E. v. Beck, Stensø.

A. Konow, Gammelgaard.

E. F. de Neergaard,
Skjelstofte.

Dir. Ferd. Frederiksen.

Alfr. Jensen,
Charlottenlund.

Ils. J. N. Thomsen,
Egelund.

Dir. II. Madsen.
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til Roskilde og afløstes af Ferd. Frederiksen. Han fratraadte i April 1925, og som
hans Efterfølger antoges daværende Bogholder H. Møller Simonsen, Odder.
Denne modtog i Decémber 1933 Stillingen som Direktør i Nykøbing F. og efter
fulgtes af Slagteriets nuværende Leder, Direktør H. Madsen.
Af Forretningsforbindelser i England har Slagteriet haft F. Hunter & Co.,
London, og Johs. Smylie & Co., Manchester. Senere knyttedes Forbindelse med
Firmaet Ellis Kislingsbury & Co., London, men siden 1900 har Slagteriet været
repræsenteret i England ved Firmaet Fr. & A. Delcomyn og dettes danskfødte
Chef H. M. Hansen.

ANDELSSVINESLAGTERIET I BOGENSE
anken om Oprettelse af et Andelsslagteri i Bogense kom frem første Gang i Be
gyndelsen af 90’erne. Sjælen i Foretagendet var Proprietær O. Langkilde,
Christianslund, der efterhaanden fik flere gjort interesseret i Sagen, bl. a. ved
Afholdelse af Agitationsmøder rundt i Sognene, hvor der blev foretaget Tegning
af Andelshavere og Svin til Slagteriet. I Løbet af Sommeren 1896 var Sagen bragt
saa vidt, at der kunde afholdes stiftende Generalforsamling. Denne var besøgt af
et stort Antal Landmænd fra hele Nordfyn, og det besluttedes at oprette et Eksport
slagteri i Bogense, ligesom der vedtoges Love og valgtes Bestyrelse, hvis Formand
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Andels
Aarligt
Slagt
Omsæt
blev Proprietær 0. Langkilde, Christininger
ning
Gennemsnit
havere
anslund. Der blev straks taget fat paa
Antal 1000 1000 Kr.
at føre Planen ud i Livet, og endnu 1897—1900 . . . 1.000
9
405
474
9
inden Udgangen af Aaret 1896, nem 1901—05 .... . 1.109
—
711
11
lig den 15. December, begyndte det 1906—10....
1911—15. . . . . 1.488
1.617
19
nyopførte Slagteri sin Virksomhed.
11
1.876
Allerede ved Forberedelsen af Bygge 1916—20 .... . 1.592
1921
—
25
....
27
.
1.921
4.688
arbejdet havde man haft Forhandlin
1926—30.... . 2.075
45
4.822
ger med Direktøren for det private
1931—35 .... . 2.156
47
3.921
Slagteri i Odense, C. Mortensen, og 1936..............
—
31
3.720
denne blev ret snart efter antaget som
Direktør for det nye Andelsslagteri. — Om Udviklingen gennem Aarene kan
det siges; at Slagteriet straks fra en Begyndelse viste særdeles gode Resul
tater baade for Slagtning af Svin og Kreaturer, hvilket sidste ligeledes optoges
som et Led af Virksomheden. En stærk Tilgang af Andelshavere foregik i 1911
ved den nordvestfynske Jernbanes Aabning, men iøvrigt var Slagtningstallet og
Omsætningen, som det fremgaar af Oversigten, stærkt paavirket af de almin
delige Vilkaar, bl. a. Krigsperioden, og de seneste Aars Afsætningsforhold. I
1912—13 blev der foretaget en større
Udvidelse af Slagteriet med Installering
af Køleanlæg, elektrisk Anlæg m. m.,
og i 1924 og 1925 udvidedes der atter,
navnlig for Kølerummenes Vedkom
mende, ligesom der opførtes nye Folke
stuer og Svinefolde m. m. I 1935
blev der bygget et særligt Slagteri for
Kreaturer og Kalve.
I Aarenes Løb har Slagteriet støttet
Svineavlsarbejdet gennem UdstationeO. Langkilde,
Dir. C. Mortensen,
Christianslund.

Jacob Jensen, Rostrup.

J. P. Jacobsen,
Toderup.

Dir. C. Mortensen.

Dir. O.Paarup Nielsen.
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ring af Orner, ligesom det har ydet Tilskud til Svineavlens Fremme og
Præmier til Dyrskuer. I tidligere Aar indkøbte Slagteriet selv Yorkshire-Orner
til stor Gavn for Svineproducenterne i Oplandet.
Med Hensyn til de Mænd, der har staaet i Slagteriets Ledelse, skal det oplyses,
at Proprietær O. Lang kilde fratraadte som Formand i 1901 og efterfulgtes af
Gaardejer Jacob Jensen, Rostrup. Denne var Formand indtil 1929 og afløstes af
den nuværende Formand, Gaardejer J. P. Jacobsen, Toderup. Som Direktør fra
traadte Direktør C. Mortensen ved Udgangen af 1936 og afløstes af Direktør
Paarup Nielsen, tidligere Bogholder i Thisted.
Endelig skal det nævnes, at Slagteriets Hovedforbindelse i England er Firmaet
F. & A. Delcomyn, London.

ODENSE EKSPORTSLAGTERI
1884 var der i Assens oprettet et Privatslagteri, og dette i Forbindelse med
Oprettelsen af det første Andelsslagteri i Horsens øgede det herskende Røre
om Slagterispørgsmaalet ogsaa paa Fyn. Efter at der i Faaborg, i 1888, var oprettet
et Andelsslagteri, var Tanken nærliggende om et saadant ogsaa i Odense. Imid
lertid oprettedes her først »Odense Svineslagteri« som privat Aktieselskab, og der
efter kom i 1895 et af Martin Dessau og Adolf Küster oprettet Eksportslagteri med
dertil knyttede offentlige Slagtehuse.
»Odense Svineslagteri« blev i Juni 1896 solgt til Denny & Koopmann, Hamborg,
og Planer om at ændre det til et Andelsselskab var dermed foreløbig strandede.
Dog blev der efter Tilskyndelse af ledende Landmænd, blandt hvilke var
Rs. Pedersen, Gislev, Hempel Syberg, Gelskov, og Jørgen Pedersen, Dalum, afholdt
et Par Møder i Odense paa dette Tidspunkt, og paa det sidste af disse, i September
1896, nedsattes der et Udvalg til »at indbyde til Tegning af Andele i et stort Andels
slagteri i Odense«. Forpagter J. Otto Pedersen, Brendekildegaard, blev Udvalgets
Formand, og der udsendtes et Opraab til Landmændene.
Paa Grundlag af den saaledes tilvejebragte Tegning kunde man den 27. No
vember 1896 afholde Selskabets stiftende Generalforsamling i Odense. Her ved
toges Stiftelsen af Andelsselskabet »Odense Andelsslagteri« og Vedtægter for
dette, ligesom Valg af Bestyrelse og andre Tillidsmænd foretoges. Proprietær
Th. Bang, Kalør, blev Bestyrelsens Formand.
Planerne for den fremtidige Virksomhed var imidlertid præget af, at man
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ingenlunde var fremmed for Tanken om at erhverve et af de bestaaende Slagterier.
Man havde stadig Føling bl. a. med Ejerne af Eksport-Slagteriet, om end der
officielt arbejdedes ad den selvstændige Linie. Til foreløbig at lede Andelsslag
teriets Kontor og den fremtidige Slagterivirksomhed antoges som Direktør den
hidtidige Direktør for Masnedsund Andelsslagteri, H. Junker. Endvidere for
beredtes Opførelse af fornødne Bygninger, og der plejedes Samarbejde med et
tidligere nedsat Udvalg til Oprettelse af et Eksportslagteri.
Udgangen af mange Forhandlinger og Overvejelser blev imidlertid, at der den
26. April 1897 sluttedes en foreløbig Overenskomst med Dessau og Küster, særlig
under Tilskyndelse af Jørgen Pedersen, Dalum, støttet bl. a. af Hempel Syberg og
Direktør Junker. Der fulgte nu tre Generalforsamlinger i Løbet af de nærmeste
Par Maaneder, og paa den sidste af disse, den 16. Juni, blev det vedtaget at
købe den nævnte Virksomhed, og Selskabet antog Navnet »Andelsselskabet
Odense offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri«. Virksomheden kunde nu, efter
at selve Overtagelsen havde fundet Sted den 4. Juli, tage sin Begyndelse. Det
var vel langt fra saaledes, at Arbejdet gik uden Vanskeligheder eller Brydninger,
men som det iøvrigt fremgaar af den statistiske Oversigt, indtog Slagteriet fra en
Begyndelse Pladsen som en af de største Virksomheder af sin Art.
En ikke uvigtig Side af Slagteriets Virksomhed blev fra de første Aar Avls
arbejdet. Der foretoges ret tidligt Indkøb af Avlsdyr fra forskellige indenlandske
Centre, og senere indkøbtes fra England Yorkshire-Orner, som udstationeredes
hos Andelshaverne.
18
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Nogle Mærkedage i den følgende Udvikling skal nævnes: ved Verdensudstil
lingen i Paris 1900, paa et Tidspunkt da man lagde Vægt paa at vise det specielle
»Andelsflag«, blev det overdraget Slagteriet at repræsentere med en smuk Ud
stilling. Samme Aar indrettede Slagteriet Pølsefabrik, og ved Landmandsforsam
lingen i Odense indrettedes en Pølserestauration til Begejstring for de mange
besøgende. I 1906 oprettedes en ny Konservesfabrik, der bidrog til en lønnende
Anbringelse af forskellige Produkter og iøvrigt paa et senere Tidspunkt er ud
videt betydeligt og befatter sig nu ogsaa med Frugt- og Grøntkonserves.
I 1911 indtraf en alvorlig Ildebrand, hvorefter der foretoges en betydelig Ny
bygning. Og et Par Aar efter kom Krigstiden, hvis mange Bevægelser i op- og nedadgaaende Retning bl. a. i Kraft af Slagteriets Størrelse maatte give sig mærkbare
Udslag. I Slutningen af 1921, da det var ved at gaa galt med det private Slagteri
»Fyens Svineslagteri« i Assens, blev dette erhvervet af Odense Eksportslagteri
og fortsattes derefter som en Filial med Tilknytning fra Egnens Landmænd og
tildels ogsaa fra Sønderjylland.
Af Bivirksomheder, udover de ovenfor omtalte, har Slagteriet bl. a. drevet
en Foderstoffabrik for Fremstilling af Hønse- og Svinefoder, samt det egentlige
Kreatur-Eksportslagteri, hvis Virksomhed har været underkastet ret skiftende
Vilkaar. — De til Slagteriet knyttede offentlige Slagtehuse, som jo var overtaget
ved Købet i 1896, blev drevne paa Grundlag af en tidligere Kontrakt med Odense
Kommune, men Kontrakten ophævedes fra Begyndelsen af 1927. Ifølge Kontrak
ten skulde Kommunen leje Slagtehusene af Andelsselskabet, medens dette havde
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Aarligt
Andels
Slagt
Omsæt
Driften deraf og dermed Retten til en
ninger
ning
Gennemsnit
havere
Afgift, hvorom Diskussioner og Drøftel
Antal 1000 1000 Kr.
ser har fundet Sted ved mange Lejlig 1897—1900 . . .
2.471
4.199
41
heder. — Med Hensyn til den person 1901—05........
5.107
56
3.678
6.146
68
5.273
lige Ledelse af Slagteriet er det omtalt, 1906—10........
102
11.165
7.321
at Th. Bang, Kalør, var den første For 1911—15........
8.827
51
12.613
mand. Da han døde i September 1898, 1916—20........
1921
—
25
........
137
9.843
25.993
var Gaardejer, senere Folketings
239
28.449
mand, N. P. Lindø, Sdr. Næraa, For 1926—30........ . 10.852
1931—35........ . 10.952
29.299
308
mand i et Aarstid, men afløstes i 1936................ . 11.386
220
29.000
1899 af Forpagter F. H. Skov, Tybrind, som var Formand indtil 1915. Hans Afløser blev daværende Forstander,
senere Statsminister, Th. Madsen-Mygdal, der havde været Medlem af Bestyrelsen
siden 1912. I fire Aar, indtil 1919, røgtede han Formandshvervet. Hans Efter
følger blev Proprietær Anders Andersen, Langeskov, der ved sin Død i 1933
afløstes af den nuværende Formand, Gaardejer Chr. Kjær-Nielsen, Hjallese.
Som Direktør var fra Juni 1897 antaget H. Junker, der virkede indtil 1917
og afløstes af Direktør S. Møller. Denne blev to Aar senere efterfulgt af den nu
værende Leder, Direktør E. Hohwy,
tidligere Haslev.
Slagteriets
Englands-Forbindelse
var oprindelig Firmaet Nesbitt & Co.
Efter dettes Ophør i 1912 overgik
man til Firmaet Heywood & Son, Lon
don og Manchester. Til selve Slagte
riet er knyttet 11 Butikker, som er
direkte under Slagteriets Ledelse, nem
lig 9 i Odense, 1 i Assens og 1 i
Nyborg.
F. Skov, Tybrind.
Th. Bang, Kalør.

Dir. H. Junker.

18*

Th. Madsen-Mygdal,
Dalum.

Chr. Kjær-Nielsen,
Dalum.

Dir. E. Ilohtvy.
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nteressen for en slagterimæssig Udnyttelse af Svineproduktionen havde i
Svendborg givet sig Udslag i Oprettelsen af et privat Slagteri i 1890, og For
mand for Selskabets Bestyrelse var Købmand J. P. Baagø og dets Direktør Fr. L.
Sieck, senere Frederikssund. Men ogsaa for et Andelsslagteri var der i de følgende
Aar stigende Interesse, og paa Privatslagteriets Generalforsamling sidst i Oktober
1896 — i og for sig en ejendommelig, men samtidig meget typisk Lejlighed —
drøftedes Muligheden for Slagteriets Overgang til Andelsvirksomhed. Endnu inden
Udgangen af Maaneden forelaa paa en ny Generalforsamling Forslag fra en
Kreds af Landmænd, repræsenteret ved Forpagter J. Theilmann, Hvidkilde, om
et foreløbigt Lejemaal af Slagteriet og Fastsættelse af nærmere Betingelser for en
eventuel Overtagelse. Der nedsattes et Udvalg til at undersøge Muligheden for
Tegning af Svin, men iøvrigt blev Forslaget samme Dag tiltraadt paa et Møde
af Egnens Landmænd, hvor dog Ordningen ændredes til, at Slagteriet skulde
ledes af en Bestyrelse, med Halvdelen valgt af Slagteriet, og Halvdelen af et paa
tænkt Andelsselskab. Ogsaa her valgtes Repræsentanter til et Arbejdsudvalg, der
udsendte et Opraab om Tegning til Andelsslagteriet.
Sagen mødte Tilslutning, og allerede den 15. December 1896 afholdtes stiftende
Generalforsamling i Svendborg Andels-Svineslagteri, hvor der vedtoges Love og
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valgtes Bestyrelse. Formanden for denne blev Forpagter J. Theilmann, Hvid
kilde, og samtidig blev den hidtidige Leder af Privatslagteriet, Kr. Kristoffersen,
antaget som Direktør. Fra 1. Januar 1897 begyndte da Virksomheden under
Andelsform.
I den Hensigt ved Udløbet af den første Overenskomst-Periode, Januar 1902,
at tilvejebringe en varig Ordning, førtes der forud for dette Tidspunkt Forhand
linger om et eventuelt Køb af Slagteriet, uden at dette dog i første Omgang førte
til noget Resultat. Derimod sluttedes der en foreløbig Overenskomst paa et Aar,
for at der kunde foretages endelig Tegning af Leverandører og Andelshavere til
et eget Andelsslagteri eller som Grundlag for et Køb af Privatslagteriet. Dette
sidste vedtoges paa en Generalforsamling i Slutningen af December 1902, og
Overtagelsen fandt Sted fra Januar 1903. Paa den nævnte Generalforsamling
vedtoges nye Love og andre Bestemmelser vedrørende Levering, Afregning m. m.,
og bl. a. indførtes en Ordning, hvorved der blev tilbageholdt et Beløb pr. leveret
Svin til en Andelskonto og Udstedelse af Andelsbeviser, som alene skulde udgøre
Andelshavernes Hæftelse for Slagteriets Forpligtelser.
Den nye Andelsvirksomhed gik dermed ind i en Række gode og rolige Arbejdsaar, hvilket bl. a. gav sig Udslag i forskellige Udvidelser og Ny-Installationer
gennem Aarene. I 1904 byggedes en ret stor Administra
tionsbygning, hvor der tillige var Plads for et Udsalg, og
faa Aar senere oprettedes endnu et Udsalg i Svendborg By,
og senere et Udsalg i Rudkøbing. I 1907 gav Overgangen
til Karsaltning Anledning til Opførelse af en ny Saltkælder,
og i 1910 opførtes en Blodfoderfabrik. Ogsaa i 1912 fore
toges forskellige Ombygninger, hvorefter der i 1915 byggedes
en Destruktionsanstalt. Medens Krigsperioden som overalt
gav Anledning til en voldsom Nedgang i Produktionen,
indtraf til Gengæld en stærk Stigning i Aarene efter 1920.
Bl. a. paa Baggrund af denne foretoges i 1921 en gennemJ. Theilmann,
I-Ividkilde.

Dir. Kr. Kristoffersen.

Dir. Aagaard.

Niels Larsen,
Edelgaard.

Dir. Aage Larsen.
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Aarligt
Gennemsnit

gribende Forandring i Maskinellet. Fra
de senere Aars Udvikling kan næv
Antal 1000
1000 Kr.
nes, at der i 1926 foretoges Ombyg
1897—1900.......... ..........
13
661
1901—05.............. ..........
ning af Slagtehal, Pølsemageri og
18
1.020
1906—10.............. ..........
27
1.748
Fedtsmelteri, og i 1930 opførtes en
1911—15.............. ..........
46
3.826
Destruktionsanstalt uden for Byen.
1916—20.............. ..........
27
4.509
Endelig i 1931 opførtes et nyt Kreatur
1921—25.............. ..........
56
9.350
slagteri, og foretoges Udvidelse af
1926—30.............. ..........
94
9.718
Kølerum
samt Køle- og Maskinanlæg.
1931—35.............. ..........
103
8.096
Iøvrigt
henvises til hosstaaende
1936..................... ..........
66
7.450
Oversigt over Udviklingen i Slagtnin
ger og Omsætning, idet det skal tilføjes, at Antallet af Andelshavere i 1932 beløb
sig til 4.530 og i 1936, altsaa efter den i 1933 stedfundne Oprettelse af Slagteriet
paa Langeland, 3.784 Andelshavere.
Medens Formandspladsen kun har givet Anledning til et enkelt Skifte, idet
nemlig Forpagter Theilmann var Formand fra Begyndelsen indtil 1927, da han
afløstes af en anden af Slagteriets Pionerer og Bestyrelsesmedlem siden Star
ten, Gdr. Niels Larsen, Edelgaard, blev der i 1918 skiftet Direktør, og Direk
tør Kr. Kristoffersen afløstes af Direktør Aagaard. Efter kun l1/2 Aars Forløb
døde han af spansk Syge, og som hans Efterfølger ansattes Direktør Aage Larsen.
Slagt
ninger

Omsæt
ning
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fterhaanden som Tilslutningen til Andelsslagteriet i Nørresundby op gennem
90’erne var vokset saaledes, at man maatte regne med betydelige Udvidelser
for at fortsætte, opstod paa Løg stør-Egnen Tanken om Oprettelse af et eget Andels
slagteri, for hvilket ganske naturligt Leverandørkredsen i Vesthimmerland og den
nærmest liggende Del af Hanherred kunde danne Grundlaget. Efter at der i Efteraaret 1898 var afholdt et Møde om
Slagt
Omsæt
Aarligt
Sagen, hvor der nedsattes et Udvalg
ninger
ning
Gennemsnit
til nærmere at overveje de paatænkte
Antal 1000
1000 Kr.
Planer, blev der paa et senere Møde,
1900—05....... ........
10
505
den 29. Oktober, nedsat et nyt Ar
13
696
1906—10............ ........
bejdsudvalg med Vej assistent J. Juul
1.377
19
1911—15............ ........
som Formand og, som Repræsentant
10
1.420
1916—20............ ........
særlig for Byen, Bankdirektør, Køb
22
3.279
1921—25............ ........
mand C. Nielsen som Næstformand. I
37
3.482
1926—30............ ........
de følgende Maaneder blev der paa
42
2.978
1931—35............ ........

E
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Udvalgets Foranledning afholdt en Række Sognemøder i Egnen, og Sagen mødte
gennemgaaende god Forstaaelse. Dog var man paa Aars-Egnen allerede inde
paa Oprettelsen af eget Slagteri, ligesom Tegningen nordenfjords paa Grund
af det bestaaende Leveringsforhold til Nørresundby var ret begrænset.
Man naaede dog et saadant Resultat, at der den 4. Juli 1899 kunde afholdes
stiftende Generalforsamling, hvor den endelige Vedtagelse af Slagteriets Oprettelse
fandt Sted, samt vedtoges Love, og hvor der tillige valgtes en Bestyrelse med den
Opgave at planlægge og forestaa Opførelsen af Slagteriet og andre forberedende
Arbejder. Man gik snarest muligt i Gang med Byggeriet og fik dette tilendebragt
saaledes, at Slagteriet kunde paabegynde Virksomheden den 18. September 1900.
Allerede forinden var som Direktør antaget Bogholder H. Østergaard, Svendborg.

C. Nielsen, Løgstør.

J. Jespersen,

Løvstedgaard.

Dir. B. Jegsen.
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Slagteriets Slagtninger samt Omsætning fremgaar af den statistiske Tabel,
og det skal kun yderligere bemærkes, at den stedfundne Bevægelse i Tallene i alt
væsentligt er Udtryk for den tilsvarende Produktion indenfor samme Leverandør
kreds, i hvilken der nemlig ikke foregik væsentlige Ændringer, bortset f. Eks. fra
Udstykning af større Gaarde og lign. I Aarenes Løb er der foretaget forskellige
Ombygninger og Udvidelser af Anlægget, saaledes i 1905 og navnlig i 1924, da
der foretoges Udvidelser af Svalegang samt Køle- og Saltrummet og EmballeringsRummet. Hertil kommer, at der i 1935 indrettedes et særskilt Kreaturslagteri.
Som tidligere nævnt, var Bankdirektør, Købmand C. Nielsen Formand for den
første Bestyrelse. Han afløstes i 1902 af Proprietær Bie, Padkær, og denne i 1912
af den nuværende Formand, Gaardejer J. Jespersen, Løvstedgaard. Slagteriets
første Direktør, H. Østergaard, afløstes i 1907 af Direktør P. Hansen, der virkede
indtil 1916, da den nuværende Direktør B. Jegsen tiltraadte.

SKIVE ANDELSSLAGTERI
nogle Aar forud for og omkring Aarhundredskiftet havde der indenfor inter
esserede Kredse i Salling og Fjends-Herred lydt Røster om Oprettelse af et
Andelsslagteri i Skive. Der havde ligeledes været Tilbud om Overtagelse af det
derværende Privatslagteri, men med den Klausul, at dettes Ejer, Firmaet Thomp
son, London, skulde beholde Salget af Flæsk i England, og dette vilde man ikke
binde sig til. Det naturlige Hjemsted for Sagens Behandling var Salling Landbo
forening, men dennes Bestyrelse stillede sig oprindelig noget køligt til Tanken,
indtil der da paa Generalforsamlingen i Marts 1902 blev foranlediget en Drøftelse
af Spørgsmaalet med det Resultat, at det besluttedes at iværksætte en Tegning af
Svin. Allerede i Løbet af et Par Maaneder havde denne naaet et saadant Omfang,
at et nyt Møde kunde afholdes i Midten af Juni, hvor der nedsattes et særligt for
beredende Udvalg med Gaardejer Jens Mortensen, Tøndering, som Formand. Der
fortsattes herefter med Agitation og Tegning bl. a. særlig i Fjends-Herred og den
nærliggende Del af Hjerm-Ginding Herred. Man indhentede endvidere Raad og
Vejledning hos Slagteriernes Fælleskontor samt hos forskellige Andelsslagterier,
og allerede den 18. Juli 1902 kunde der afholdes stiftende Generalforsamling,
hvor der vedtoges Love og valgtes Bestyrelse med Repræsentanter fra de forskellige
i Slagteriet interesserede Egne. Til Formand for Bestyrelsen valgtes Gaardejer
Jens Mortensen, og til Næstformand P. O dg aard, Ny Skivehus. Paa samme Tids
punkt forelaa fra Morsø Landboforening Forespørgsel om Tilslutning til Slagteriet
fra Mors, hvilket hurtigt blev bragt i Orden, og denne Forbindelse opretholdtes,
indtil Morsingboerne i 1913 oprettede deres eget Slagteri i Nykøbing.

I
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Man gik nu i Gang med Arbejdet for Slagteriets Opførelse. Der optoges et Laan
i Skive Bank, som dog stillede den Betingelse, at der, trods det bestaaende ube
grænset solidariske Ansvar for Andelshaverne, skulde afgives en Obligation med
paategnet Kautionsforpligtelse for hele Slagteriets Bestyrelse og tolv udenfor denne
navngivne Mænd, deriblandt Grosserer L. Nielsen Ladefoged, London, med hvem
der iøvrigt senere blev knyttet Forbindelse som Sælger af Flæsk i England, hvilket
hans Firma har været gennem alle Aarene siden da.
Der blev nu taget fat paa Opførelsen af Slagteriet, og dettes Virksomhed tog sin
Begyndelse den 19. Juni 1903. Til Direktør var antaget tidligere Direktør for Viborg
Privatslagteri, Carl Møller, der dog i 1906 trak sig tilbage og afløstes af Direktør
Jepsen, der kun beklædte den et Aars Tid og i 1907 efterfulgtes af Slagteriets hid
tidige Bogholder, N. Nielsen. Udviklingen i Slagteriet fremgaar af hosstaaende
Oversigt. Som naturligt er, medførte Adskillelsen i 1913 fra Morsingboerne en
midlertidig Nedgang i Omsætningen, men iøvrigt undgik man herved en ellers
nødvendiggjort Udvidelse af Anlægget. Der foretoges samtidig hermed denÆndring,
at Bestyrelsens Medlemmer skulde vælges kredsvis, men dog saaledes, at selve
Valget foregaar paa Generalforsamlingen. Hvad specielt angaar Antallet af Andels
havere, var dette, saa længe Morsingboerne var med, ca. 6000, og siden Delingen
har Antallet været mellem 4000 og 5000.
I selve Slagteriets Anlæg foretoges der allerede inden for den første 10-Aars
Periode flere mindre Udvidelser, medens en større blev foreløbig undgaaet ved
Delingen af Kredsen. I 1917 byggedes et Eksportslagteri og Destruktionsanstalt i
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Aarligt
Gennemsnit

Slagtninger

Omsæt
ning

Forbindelse med Slagteriet, og siden
er der aarlig slagtet 5—10.000 Krea
Antal 1000
1000 Kr.
turer og Kalve foruden en Del Faar,
1906—10 ............
45
2.978
Lam og Heste. Destruktionsanstalten
1911—15............
72
5.590
modtog
i en Del Aar ogsaa døde Dyr
1916—20............
39
6.130
fra
Oplandet,
og det fremstillede Kød
1921—25 ......... .
79
13.768
foder blev solgt til Omegnens Land
1926—30 ............
124
13.538
mænd. Paa Grund af Virksomhedens
1931—35 ............
10.369
131
1936 ...................
86
9.756
Beliggenhed blev Tilførselen udefra
dog senere standset. Med det stærkt
stigende Antal Slagtninger særlig i Aarene efter Krigsperioden nødvendiggjordes
en fuldstændig Ombygning af Slagteriet, og denne foretoges i 1924—25, saaledes
at Slagteriets Kapacitet mere end tredobledes.
I den personlige Ledelse af Slagteriet foregik der ved Udløbet af den første
10-Aars Periode, i 1913, den Forandring, at Gaardejer Jens Mortensen, Tøndering,
afløstes som Formand af Proprietær J. Gudiksen, Hesthave, Rødding, der var For
mand indtil 1918. Fra dette Tidspunkt og til sin Død i 1920 var Gaardejer Peder
Jeppesen, Grønning, Formand, og fra 1920 til Periodens Slutning i 1923 Gaardejer
Erik Haugaard, Skovshoved. I den første Del af den følgende Periode var derefter
Proprietær Gudiksen atter Formand indtil 1929, da han atter afløstes af Gaardejer
Erik Haugaard, som fremdeles er Formand.
Som foran nævnt blev Direktørstillingen tiltraadt af Direktør N. Nielsen i 1906,
og han fortsatte indtil Begyndelsen af 1936, da han overgik i anden Virksomhed.
Siden da har T. Hvass Rasmussen, tidligere Hammel, været Direktør.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet deltaget dels ved Tilskud til de bestaaende
Svineavlsforeninger og dels ved, siden 1929, at udstationere Orner i Oplandet.
Et særligt Udvalg, der foretager Indkøb af disse Orner, fører ligeledes Tilsyn med
dem og foretager Ombytning, naar det er ønskeligt. I 1936 paabegyndtes der af
de stedlige Landbo- og Husmandsforeninger i Forening med Slagteriet og det

Jens Mortensen,
Tøndering.
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Dir. N. Nielsen.

Erik Haugaard,
Skovshoved.

Dir. L. Rasmussen.
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stedlige Privatslagteri et Arbejde for Kaaring af Søer og Orner. — Slagteriet har
siden Adskillelsen fra Mors i 1913 haft et nogenlunde afgrænset Omraade og
har iøvrigt levet i god Forstaaelse med sine Naboer, ogsaa sin nærmeste Nabo,
Privatslagteriet, der var i Virksomhed ved Andelsslagteriets Begyndelse.

EBELTOFT ANDELS-SVINESLAGTERI
lagteriet oprettedes paa en stiftende Generalforsamling i Ebeltoft den 28. Marts
1903.
Blandt de Mænd, der havde paataget sig Agitationen for Oprettelsen, maa særlig
nævnes Proprietær N. S. Erhar di, Frederikkesminde, Gaardejer M. P. Mikkelsen,
Knebel, og Sagfører Alfr. Nielsen, Ebeltoft. Slagteriet fik fra Begyndelsen Tilslut
ning fra 18 Sogne med 614 tegnede Leverandører.
I Løbet af Sommeren 1903 opførtes Bygningerne paa en Grund ved Ebeltoft
Havn, vel beliggende mellem Stationen og Havnen og lige op ad Jernbanesporet.
Grunden skænkedes af Ebeltoft By. Allerede den 26. Oktober begyndte Driften.
Slagteriet kom straks ind i en rolig Udviklingsperiode, hvor det havde Tilgang af
nye Medlemmer, og hvor der paa selve Slagteriet indførtes Forbedringer, efter-
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haanden som Tiden krævede det. Paa forskellige Tidspunkter foregik dog nogen
Forskydning i Virksomhedens Omfang, bl. a. ved at der oprettedes flere Slag
terier paa Djursland.
Da Svineproduktionen i Aarene indtil 1930 var i saa stærk Stigning, at
Slagteriets Kapacitet ikke længere slog til, byggedes det i 1931 fuldstændig om
og forsynedes med Kød- og Benmelsfabrik, et mindre Kreaturslagteri o. s. v.
Pølsemageri var opført nogle Aar i Forvejen.
Som Formænd for Bestyrelsen har følgende fungeret: fra Slagteriets Stiftelse
indtil 1926 Proprietær N. S. Erhardi, Ebeltoft, derefter indtil 1928 Gaardejer
I. P. Hansen, Draaby, fra dennes Død indtil 1931 Proprietær S. L. Sørensen, Tir
strup, og fra dennes Død indtil 1936 Gaardejer M. Hansen, Draaby, der efterfulgtes
af den nuværende Formand, Gaardejer Alfr. P. Pedersen, Tved.
Den daglige Ledelse af Slagteriet varetoges fra Starten indtil 1908 af nuværende
Direktør for Roskilde Andelssvineslag
teri H. Hauerslev, derefter indtil Juli
1935 af Direktør C. Nielsen, og siden
da af Direktør Frode G. Andersen.
Slagteriets Hovedaftagere i England
har gennem mange Aar for Londons
Vedkommende været Heyivood & Sons,
og for Nordengland Firmaet Lowell &
Christinas, Manchester, samt Danish
Bacon Co.
N. S. Erhardi,
Frederikkesminde.

I. P. Hansen,
Draaby.

Marinus Hansen,
Draaby.
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Dir. Fr. G. Andersen.
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edens Landmændene i den østlige Del af Djursland for en stor Del gennem
en Aarrække havde været Andelshavere i Randers Andelsslagteri, fremkom
der kort efter Aarhundredskiftet Planer fra forskellig Side om at faa oprettet et
selvstændigt Andelsslagteri i Grenaa. Tanken vandt Tilslutning ikke alene blandt
Landmændene, men ogsaa særlig fra Grenaa Bys Borgere, men til Trods herfor
viste der sig forskellige Vanskeligheder, før Tanken realiseredes. Der blev nedsat
et Udvalg med Redaktør J. Skjødsholm som Formand, og efter en vel gennemført
Agitation, ved hvilken der var tegnet henimod 900 Andelshavere, blev den stif
tende Generalforsamling afholdt den 22. September 1903, hvor der valgtes en fore
løbig Bestyrelse med Gdr. P. Petersen, Damgaard, Aalsø, som Formand.
Man gik straks i Gang med at opføre de nødvendige Bygninger paa en Grund,
der var skænket af Grenaa Byraad, og den 9. August 1904 slagtedes de første
Svin, hvormed altsaa »Grenaa Andelssvineslagteri« var traadt ud i Livet. Sam
tidig antoges som Direktør AT. Jensen Lyngsøe, der var Virksomhedens daglige
Leder gennem 30 Aar.
Fra en ringe Begyndelse, hvor der i det første Aar kun slagtedes 12.000 Svin,
har Tilslutningen til Slagteriet og Omsætningen været jævnt stigende, dog natur285
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ligvis med de Svingninger, som
ydre Begivenheder medførte for
Antal 1000
1000 Kr.
Slagterierne i Almindelighed, saa
1904—05........
988
12
698
vel under Krigsperioden som i de
1.104
1906—10........
1.308
16
seneste Aar. Iøvrigt fremgaar Ud
1.707
1911—15........
25
2.066
viklingen
af hosstaaende talmæs
1916—20........
1.548
15
2.455
sige Oversigt over Antallet af An
1921—25........
2.090
32
5.919
delshavere og Virksomheden iøvrigt.
64
1926—30........
2.515
7.402
Med den stærke Stigning i Slagt
1931—35........
2.545
84
6.849
ningstallet efter Krigsperioden blev
1936................
2.568
6.992
58
det nødvendigt at foretage en om
fattende Udvidelse og Modernisering af Anlægget, og en saadan foretoges i 1924
og atter i 1931—32, bl. a. af Balle- og Dræningsrum samt Svalekældre m. m.
Som omtalt var P. Petersen, Damgaard, Slagteriets første Formand og beklædte
denne Post indtil 1918, da han afløstes af Amtsraadsmedlem Severin Møller, Enslev. Denne var Formand indtil 1931,
da han efterfulgtes af den nuværende Formand, Gdr. Kr. Las
sen, Gjerrild. Som Direktør virkede N. Jensen Lyngsøe indtil
1934 og blev paa dette Tidspunkt afløst af den nuværende
Direktør Th. Thomsen.
Det skal endelig nævnes, at Slagteriets Hovedforbindelse
i England gennem hele Perioden har været Danish Bacon
Company samt Firmaet L. Nielsen-Ladefoged & Co., Man
chester.
Aarligt
Gennemsnit

Andelshavere

Slagt
ninger

Omsæt
ning

P. Petersen, Damgaard.

Dir. N. Jensen Lyngsøe.
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Severin Møller, Enslev.

Kr. Lassen, Gjerrild.

Dir. Th. Thomsen.
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HOBRO OG OMEGNS ANDELS-SVINESLAGTERI
elve Oprettelsen af Andelsslagteriet i Hobro skyldtes i udpræget Grad et
Initiativ fra Byens Side, nærmere betegnet Postpakmester N. Rørholm. I
Begyndelsen af Aaret 1903 var Tanken herom kommen frem, og han tog sig nu
for at undersøge Forholdene paa andre Slagterier og endvidere at tegne Kapital
blandt Borgerne i Hobro. Desuden agiterede han blandt Egnens Landmænd, og
disse nedsatte et Udvalg, for hvilket N. Rørholm var selvskreven som Formand.
Der paafulgte nu et yderligere Agitationsarbejde for Tegning af Svin ude
omkring i Sognene, og der afholdtes forskellige Møder i Løbet af Aaret, ligesom
der ved Juletid udsendtes et skriftligt Opraab. Der var samtidig Overvejelser
fremme om Tilslutning til Slagteriet i Nørresundby, men uanset dette fortsattes
Tegningen, og efter forskellige Kraftanstrengelser, og ikke mindst en vaagen
Interesse fra Hobro Bys Side, naaede man saa vidt, at der kunde afholdes stif
tende Generalforsamling den 11. Marts 190b. Her blev selve Beslutningen om
Slagteriets Opførelse taget, og der blev vedtaget Love, samt valgt Bestyrelse, der
senere konstituerede sig med Gdr. J. Jensen, Sdr. Onsild, som Formand, medens
iøvrigt N. Rørholm blev Medlem af et nedsat Forretnings- og Byggeudvalg
Efter Forhandling med Byen valgtes en af denne skænket Byggegrund, og man
tog fat paa Slagteriets Opførelse, som var tilendebragt i Løbet af nogle Maaneder,
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Aarligt
Gennemsnit

Slagt
ninger

saaledes at Virksomheden efter en
Prøveslagtning den 25. og 26. Oktober
Antal 1000
1000 Kr.
kunde tage sin Begyndelse. Som Direk
1904—05.............. ........
6
350
tør var nogle Maaneder forud antaget
1906—10.............. ........
18
1.116
Bogholder A. Madsen, Skanderborg, og
1911—15.............. ........
34
2.682
som
Forretningsforbindelse i England
1916—20.............. ........
21
3.504
var antaget Firmaet Fr. & A. Delcomyn,
1921—25.............. ........
44
6.972
London.
1926—30.............. ........
59
5.969
Hvorledes Udviklingen er foregaaet
1931—35.............. ........
88
6.474
1936..................... ........
i Antallet af Slagtninger og Omsætning,
63
6.678
fremgaar af hosstaaende talmæssige
Oversigt, idet det med Hensyn til Antallet af Andelshavere kan tilføjes, at man
begyndte med ca. 1.500, hvilket Tal omkring 1914 var steget til ca. 2.700 og i
1936 beløb sig til 4.000. I Slagteriets Anlæg er gennem Aarene foretaget en
Række Udvidelser og Nyinstalleringer, saaledes i 1916 af Pakningsrum, Fedt
smelteri og Pølsemageri. I 1923 foretoges en ret gennemgribende Ombygning,
og i 1929 atter en større Udvidelse, omfattende Køleanlæg og Kedelanlæg samt
Tarmrenseri og Svinefolde. I 1932 opførtes en moderne Svalehal, og endelig i 1936
opførtes et nyt Kreaturslagteri samt en ny Butik.
I Slagteriets Ledelse skete der i 1908 den Ændring, at
Gdr. J. Jensen, Sdr. Onsild, afløstes som Formand af Gdr.
K. Kristiansen, Torup, der beklædte denne Post til sin Død i
1925. Hans Efterfølger blev Gdr. P. Andersen, Ulstrup, der
iøvrigt havde haft Sæde i Bestyrelsen siden Slagteriets Opret
telse. Han afløstes i 1928 af Gdr. P. Vadgaard, Stenild, der
udtraadte af Bestyrelsen i 1933 og efterfulgtes af den nu
værende Formand, Gdr. Anders Nielsen, Skellerup.
Som Direktør virkede A. Madsen indtil 1912, da han overgik
Jens Jensen, Sdr. Onsild.
til Horsens Andelsslagteri og afløstes af Direktør R. M. Jensen.

P. Andersen, Ulstrup.
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Omsæt
ning

P. Vadgaard, Stenild.

Anders Nielsen,
Skellerup.

Dir. J. Mortensen.
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Denne trak sig tilbage i 1929, og derefter antoges Slagteriets mangeaarige Bog
holder J. Mortensen som Direktør, hvilken Stilling han endnu beklæder.
Lige fra en Begyndelse har Slagteriet deltaget i Svineaulscirbejdet. Indtil omkring
1920 blev der til Stadighed indkøbt og udstationeret et betydeligt Antal Orner,
men da Svinebestanden paa Egnen efterhaanden havde naaet en meget høj
Standard, saaledes at der f. Eks. solgtes mange Svin til andre Egne, særlig Sjæl
land, er Slagteriet ophørt med at udstationere Orner. Derimod deltager det stadig
i Arbejdet med Kaaring af Søer indenfor Slagteriets Omraade.

HAMMEL OG OMEGNS ANDELS-SVINESLAGTERI
ra omkring Aarhundredskiftet viste sig i Hammel-Egnen, bl. a. under Ind
flydelse fra Slagterierne i Randers og Skanderborg, stigende Interesse for
Oprettelse af et Andelsslagteri. Slagterisvin afsattes paa dette Tidspunkt i Reglen
til Opkøbere fra private Slagterier, tildels saaledes at disse for at spare paa Om
kostningerne havde delt »Riget« mellem sig. Ogsaa dette Forhold bidrog til, at
S vineproducenterne følte Savnet af et lokalt Andelsslagteri
I Marts 1905 fremkom da Gaardejer, Brygger Jens Borring, Hammel, med et
Opraab om, at man skulde søge oprettet et Slagteri i Hammel. Andre Artikler
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Slagt
ninger

Omsæt
ning

fulgte i den stedlige Presse, saaledes af
Gaardejer og Bankdirektør Kr. Kristen
Antal
1000
Kr.
1000
sen, Hammel, ligesom der blandt Bor
1906—10.................
14
960
gerne i Hammel viste sig Interesse for
1911—15.................
33
3185
Sagen. Paa et Borgermøde nedsattes et
1916—20.................
18
4734
Udvalg med Købmand Chr. Nielsen
1921—25.................
44
8074
som Formand og med Repræsentanter
1926—30.................
72
8374
for Byen og Egnen, og efter Afholdelse
1931—35.................
76
7066
af yderligere et Møde med Udsendinge
1936 .........................
44
6792
fra hvert Sogn i Oplandet og efter et
energisk Agitationsarbejde tegnedes gennem de følgende Maaneder mere end det
Antal Svin, man havde sat sig som Maal (10.000), saaledes at den konstituerende
Generalforsamling kunde afholdes den 9. August. Her valgtes til Formand Købmand
Chr. Nielsen, og til Næstformand Gdr. Kr. Kristensen. Endvidere valgtes et Besty
relsesmedlem for hvert Sogn og et særligt Forretningsudvalg.
Opførelsen af Slagteriets Bygninger paabegyndtes snart efter og var afsluttet
i August 1906, saaledes at den daglige Virksomhed kunde begynde den 1. Sep
tember. Som Direktør antoges fra dette Tidspunkt Sofus Jørgensen.
Hammel og Omegns Andels-Svineslagteri var fra Oprettelsen indmeldt i De
samvirkende danske Andelsslagterier. Afsætningen til Eksport foregik gennem
Danish Bacon Co., af hvilket Slagteriet var Medlem fra sin Oprettelse.
Efter en stærk Tilgang af Medlemmer i de første Aar maatte der i 1912 fore
tages en Ombygning og Udvidelse, og atter i 1923 blev Slagteriet væsentlig udvidet
og helt igennem moderniseret. Endvidere opførtes i 1926 en særlig Destruktions
anstalt.
I det almindelige Avlsarbejde har Slagteriet deltaget paa forskellig Maade,
bl. a. ved sammen med Landboforeningerne og Husmandsforeningerne at afholde
Kaaring af de bedste Søer udenfor Avlscentrene.
Som Formand for Bestyrelsen virkede Købmand Chr. Nielsen indtil Marts
Aarlig
Gennemsnit

Chr. Nielsen, Hammel.
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Dir. Sofus Jørgensen.

Marius Byriel, Lyngby.

Dir. Carl Wilhelmsen.
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1921, da han efterfulgtes af den nuværende Formand, Amtsraadsmedlem Marius
Byriel, Lyngby. Et Par Aar senere, i August 1925, døde Direktør Sofus Jørgensen
og afløstes af Direktør Carl Wilhelmsen.
Slagteriets Udvikling, der talmæssigt fremgaar af hosstaaende Oversigt, har
ifølge Sagens Natur været præget af de almindelige Vilkaar for Slagterivirksomhed,
men er iøvrigt foregaaet normalt og støt uden større indre eller ydre Spænding.

SILKEBORG ANDELS-SVINESLAGTERI
fter at Svineproducenterne i Silkeborg-Egnen i en Aarrække havde solgt
deres Svin til det stedlige Privatslagteri (J. D. Koopmann & Co.), blev der i
Begyndelsen af Aaret 1906 efter stedfunden Indbydelse i Bladene afholdt et Møde
til Drøftelse af Spørgsmaalet om Oprettelse af et Andelsslagteri i Silkeborg. Privat
slagteriet havde, da Planen herom tog fastere Form, tilbudt en Forbedring i
Betalingsforholdene til Landmændene mod en Tegning fra disses Side gældende
for 2 Aar, men til Trods herfor var Stemningen dog tydelig for Oprettelse af
Andelsslagteriet. Og det nævnte Møde resulterede i, at der nedsattes et Udvalg til
at træffe Forberedelser til dettes Virkeliggørelse. Til Formand for Udvalget valgtes
Gdr. A. C. Jensen, Mollerup, der i den følgende Tid sammen med andre inter-
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esserede Mænd, og til Trods for Privat
slagteriets fristende Tilbud, gennem
førte en særdeles omfattende og indgaaende Agitation for Tegningen af
Svin til Andelsslagteriet. Lutter Sejr
smilede ikke til dette Arbejde, men
man naaede dog i Løbet af nogle
Maaneder saa vidt, at der den 21. Juli
1906 kunde afholdes stiftende General
forsamling for Silkeborg Andels-Svineslagteri. Der toges her Beslutning om Love
og valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr. A. C. Jensen, Mollerup.
Efter fornøden Udbedring af Byggegrunden, som var overladt Slagteriet af
Byen, og andre Forberedelser blev Slagteriet opført i Løbet af Sommeren og
Efteraaret 1907, og den 17. Januar 1908 tog Virksomheden sin Begyndelse. Som
Direktør var paa dette Tidspunkt antaget S. A. J. Møller, tidligere Odense, og med
Hensyn til Hovedafsætningen i England sluttede Slagteriet sig til Danish Bacon Co.
Straks fra en Begyndelse foregik en betydelig Udvikling i Slagtningernes Antal
og Omsætningen i det hele taget, og med Undtagelse af de magre Aar ved Slut
ningen af Krigen har denne Udvikling fortsat sig jævnt og støt, saaledes som det
fremgaar af den talmæssige Oversigt. Dette medførte gennem Aarene forskellige
Udvidelser af Slagteriets Anlæg, bl. a. i 1923 af Ballerum, Svalehal, Tarmhus
og Fedtkogeri.
I Slagteriets personlige Ledelse har der kun været faa Omskiftelser. Den første
Formand A. C. Jensen, Mollerup, beklædte Posten indtil 1925, da han afløstes
af den nuværende Formand, Gdr. Kr. Rasmussen, Riisgaard. Som Direktør vir
kede S. A. J. Møller indtil 1913, da han afløstes af Direktør Fritz Bojsen, som
forestod Slagteriets Virksomhed, indtil han i 1922 overtog Direktørposten i Hol
bæk. Hans Efterfølger blev den nuværende Direktør A. Kastoft.

A. C. Jensen, Mollerup.
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Dir. S. A. J. Moller.

Kr. Rasmussen,
Riisgaard.

Dir. A. Kastoft.

SORØEGNENS ANDELS-SVINESLAGTERI

SORØEGNENS ÅNDE LS-SVINESLAGTERI
Aarene efter Aarhundredskiftet foregik der paa flere Omraader en betydnings
fuld Udvikling for Sorø By og Egnen deromkring. Den nye Bane til Vedde og Op
rettelsen af en egen Landboforening er Udtryk herfor. Hertil kom nogle Aar senere,
fra Slutningen af 1906, Arbejdet for Oprettelse af et eget Slagteri i Sorø. En Blad
diskussion førtes om Sagen, og et Udvalg arbejdede samtidig i al Stilhed med Teg
ning af Svin og lod fra Begyndelsen af 1907 afholde en Række Sognemøder til
Behandling af Sagen, blandt hvis Foregangsmænd var Dyrlæge J. S. Nielsen, Sorø.
Medens der i Almindelighed var Tilslutning til at lægge det paatænkte Slagteri
i Sorø, fremkom der paa et Møde i Stenlille Forslag om at lægge det her, og der blev
endogsaa holdt en Generalforsamling, valgt Bestyrelse og vedtaget Love for »Sten
lille Andelsslagteri« — men videre kom det dog heller ikke. Der var ogsaa en
Overgang Bestræbelser for at fortsætte med Tilslutning til Ringsted Andelsslagteri,
men Stemningen for mere Selvstændighed i Sorø-Egnen var saaledes, at Arbejdet
herfor fortsattes. Paa et Møde i Marts 1907, hvor der blev givet en samlet Oversigt
over Tegningen, nedsattes der et Lovudvalg, der den 3. April lod afholde en Gene
ralforsamling, hvor Slagteriets Oprettelse vedtoges paa visse nærmere Betingelser,
bl. a. med Hensyn til Overdragelse af en Byggegrund fra Byen. Efter at der nogen
lunde var skabt Klarhed paa dette Punkt, afholdtes da den egentlige stiftende
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Generalforsamling den 13. Juli 1907
for »Sorøegnens Andels-Svineslagteri«.
Der blev her vedtaget Love, medens
det egentlige Bestyrelses- og Formands
valg først foretoges paa en General
forsamling den 12. December, hvor
Proprietær Fr. Jørgensen, Bromme
Mølle, valgtes til Formand.
Efter at en Ordning af Byggepladsen
efter ret omstændelige og langvarige
Forhandlinger var opnaaet, blev der i 1908 taget fat paa Opførelse af Slagteriet,
som blev gennemført i Løbet af 1909, og den 25. November foretoges de første
Slagtninger, hvormed Virksomheden altsaa var i Gang.
Som Direktør var nogle Maaneder tidligere antaget C hr. Christensen, og med
Hensyn til Afsætningen i England var der knyttet Forbindelse med Firmaet
L. Nielsen Ladefoged, London, som iøvrigt havde Salget af Slagteriets Flæsk indtil
1914, da man indmeldte sig i Danish Bacon Company. Ved Slagteriets Igangsættelse
blev der med Hensyn til det lokale Salg af Slagteriets Produkter truffet Overens
komst med Ringsted Andels-Svineslagteri om Overtagelse af dettes hidtidige Ud
salg i Sorø By.
I hosstaaende Oversigt er Virksomhedens Udvikling angivet ved Tallene for
Slagtninger og Omsætning gennem Aarene, og yderligere skal tilføjes, at der ved
Slagteriets Oprettelse i 1907 var tegnet ca. 575 Andelshavere, medens Tallet i 1936
var 2400.
I selve Driften skete der i 1917 en Udvidelse, idet man optog Slagtning af
Kreaturer, og iøvrigt foretoges der Udvidelser af Bygningerne i 1919 og i 1923.
Hertil kom, at der i 1928 efter en Brand paa Slagteriet atter blev udvidet og op
ført en Bygning til Kontorer, Pølsemageri og Kreaturslagteri, hvortil Aaret efter
kom Opførelse af en Kød-, Ben- og Blodfoderfabrik.

Fr. Jørgensen,
Bromme Mølle.
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J. Chr. Larsen,
Fj ennesle vmagle.

Dir. A. Hansen.
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I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved, siden 1916, at udstationere Orner i
Oplandet. I 1924 kom man ind paa at foretage Køb og Salg af Smaagrise, og sam
tidig blev der indledet et Samarbejde med Landbo- og Husmandsforeningen angaaende Oprettelse af lokale Avlscentre paa Grundlag af Indkøb af Søer.
I de personlige Forhold i Slagteriets Ledelse skete der i 1911 den Ændring, at
Proprietær Jørgensen, Bromme Mølle, som Formand afløstes af den nuværende
Formand, Gaardejer J. Chr. Larsen, Fjenneslevmagle. Som Direktør afløstes
Chr. Christensen i 1912 af tidligere Bogholder paa Slagteriet i Løgstør, Chr. Em
borg, der beklædte Stillingep indtil 1916, da han flyttede til Esbjerg og efterfulgtes
af Bogholder ved Skive Andelsslagteri, J. Mehlsen. Denne overtog i 1926 Stillingen
som Direktør i Slagelse og afløstes i Sorø af Direktør J. P. Jensen, der i 1932 blev
Direktør i Frederikssund. Siden da har den nuværende Direktør A. Hansen
forestaaet Slagteriets daglige Virksomhed.

AARS OG OMEGNS ANDELS-SLAGTERI
Allerede omkring 1900 var der Planer fremme om Oprettelse af et AndelsXV slagteri i Aars, men ved Sagens foreløbige Udløsning i et Slagteri i Løgstør blev
Forslaget om Aars atter stillet i Bero i nogle Aar. I Januar 1908 blev der imidler
tid, særlig efter Tilskyndelse af daværende Lærer Møller Madsen, afholdt et Møde
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om en Genoptagelse af Spørgsmaalet,
og paa Baggrund af virksom Støtte,
ogsaa økonomisk, fra Aars By vedtoges
det at iværksætte en Tegning af Svin.
Til at forestaa Arbejdet hermed valgtes
et Repræsentantskab og et snævrere
Udvalg, hvis Formand blev Gaardejer
Chr. S. Eriksen, St. Binderup. Tiden
og Stemningen var vel ikke i Almin
delighed god for nye Foretagenders
angel paa Mod hos adskillige lykkedes
det dog at gennemføre en Tegning, som nogenlunde svarede til, hvad man havde
foresat sig, og den 23. Januar 1909 afholdtes den stiftende Generalforsamling, hvor
Slagteriets Oprettelse vedtoges, og der valgtes Bestyrelse og Repræsentantskab
m. m. Formanden for det forberedende Udvalg Chr. S. Eriksen blev ogsaa ved
denne Lejlighed valgt som Formand for Bestyrelsen og har iøvrigt varetaget
dette Hverv siden da.
I Løbet af 1909 gennemførtes nu Opførelsen af Slagteriet, saa at det kunde
begynde Virksomheden den 11. December s. A. De fornødne Pengemidler til
Byggeri og Drift var tilvejebragt ved et Laan, som man efter forgæves Hen
vendelser forskellige Steder opnaaede i »Aalborg Bys Sparekasse«, dog, som
det oplystes, særlig paa Grundlag af, at forskellige af Andelshaverne hver især
var god for Beløb, der var et Par Gange saa store som Laanet! Der var ligeledes
forinden antaget Direktør, nemlig J. Jensen, der ligesom Bestyrelsens Formand
har fortsat uafbrudt siden da.
Slagteriets Udvikling er kendetegnet ved Tallene i den statistiske Oversigt, og
Virksomheden er som Helhed foregaaet jævnt og roligt uden store Spring, bortset
fra, hvad de ydre Vilkaar, f. Eks. under Krigsperioden og senere ProduktionsBegrænsningen i 30’erne, har medført. Det kan nævnes, at der siden Starten har
været knyttet Kreaturslagtning til Virk
somheden, og i 1935 opførtes der er
særligt Kreaturslagtcri, hvor der kan
slagtes indtil 500 Kreaturer ugentlig.
I Avlsarbejdet har Slagteriet gennem
Aarene deltaget ved siden 1911 dels at
udstationere Avlsorner og dels at yde
Tilskud til Indkøb af saadanne, idet
Indkøbene paa Avlscentrene er fore
taget af Slagteriet.
Chr. S. Eriksen,

St. Binderup.
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Dir. J. Jensen.
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ØSTVENDSYSSEL

ANDELS-SVINESLAGTERI (SÆBY)

»O ta alvej en blev lagt gennem Østvendsyssel 1899, og med Dampen oppe kørte

O man ind i det 20. Aarhundrede. Egnen omkring jydske Aas gik en ny Tid
imøde. Driftige Stationsbyer skød i Vejret langs Banen, Befolkningstallet øgedes,
Landbrugsproduktionen forbedredes, og Ploven vandt stadige Sejre i den uop
dyrkede Jord med Plads for nye Hjem. Knude for Knude knyttedes de utallige
Baand, der gjorde Østvendsyssel til et samlet Hele. Da var det, Østvendsyssel
Andelssvineslagteri gik i Støbeskeen.«
Saaledes hedder det i Slagteriets smukke Jubilæumsskrift af 1936. Udgangs
punktet for Slagteriets Tilblivelse blev et Opraab fra en Kreds af Sæby-Borgere
til Egnens Landmænd i April 1907. Her tilbød Kommunen gratis Grund til et
Slagteri og garanterede de fremtidige Andelshavere samme Gennemsnitspris som
i Hjørring og Nørresundby Andelsslagterier, og det meddeles, at man vilde foran
ledige Byens Læbælte hævet, naar Slagteriet anlagdes. Sluttelig blev der indbudt
til et Møde den 15. April til Drøftelse af Sagen. Sjælen i denne dygtigt tilrettelagte
Appel var Sagfører Secher-Jensen, og Interessen fra Byen blev vel modtaget hos
Landmændene. Paa det nævnte Møde vedtoges det at søge Slagteriet oprettet, og
endnu i Løbet af en Maaned afholdtes et nyt Møde, hvor Sagen var saa vidt frem
me, at der kunde vælges en foreløbig Bestyrelse, hvis Formand blev Amtsraads297
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medlem, Proprietær Lassen, Hørbylund. Der arbejdedes nu med Tilslut
Antal
Antal
ningen i et Par Aar, og den 10. April
1000 Kr.
1000
1000
1909 afholdtes stiftende Generalforsam
1.595
1911—15. . . ,. 1.124
18
2
ling
med Vedtagelse af Love m. m.
3.696
1916—20 . . . . 1.859
15
3
Efter
stedfunden Sognevalg af Repræ
7.945
1921—25 . .. .. 3.019
43
3
sentanter valgtes i November den en
4
8.088
69
1926—30 . .. ,. 3.457
delige Bestyrelse, der atter valgte Pro
8.551
92
9
1931—35 . .. .. 3.218
prietær Lassen som Formand. Han
maatte imidlertid Aaret efter trække sig tilbage af Helbredshensyn og efter
fulgtes af Godsejer P. B. Scavenius, Voergaard.
Opførelsen af det nye Slagteri var paa dette Tidspunkt i fuld Gang, og det
stod færdigt, saaledes at den første Slagtning kunde foretages den 5. Januar 1911.
Forud herfor havde man antaget en Direktør, nemlig J. H. N. Skensved, Ringsted,
der tiltraadte den 1. Oktober 1910. Slagteriets Hovedforbindelse i England har
været Firmaet R. H. Thompson & Co., London.
Hermed var Slagteriet i Gang og udviste fra en Begyndelse en jævn og tilfreds
stillende Vækst, hvis Enkeltheder fremgaar af den talmæssige Oversigt. Forskellige
Ændringer i Maskinel og Udvidelser og Nybygninger foretoges gennem Aarene.
Allerede i 1912 opførtes en Blodfoderfabrik, i 1915 indrettedes, af Hensyn til
Krigstidens Vilkaar for Forsendelse, Plads til Karsaltning, i 1917 opførtes et
Vandtaarn med Sandfilter. Navnlig gav dog det vældige Opsving i Produktionen
i Aarene efter Krigstiden Anledning til Udvidelse, saaledes i 1922 med Opførelse
af en ny Svalehal, Fedtsmelteri og Tarmrenseri og atter i 1925 og 1927 forskellige
ikke helt smaa Udvidelser. Endelig foretoges i 1933 og 1934 Nyopførelse af Tarm
renseri og Ekspedition.
Som noget specielt for Slagteriet var det, at der fra Begyndelsen foruden Svin
og Spædekalve ogsaa slagtedes Fedekalve, og snart efter optog man Slagtning af
større Kreaturer. Til dette Formaal opførtes i 1935 et selvstændigt Kreaturslagteri.
Aarligt
Gennemsnit

Andels
havere

Slagtninger
c .
KreaSvm
,
turer

P. B. Scavenius,
Voergaard.
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Omsæt
ning

R. Mikkelsen, St. Estrup.

Dir. J. H. N. Skensved.
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Ogsaa i Avlsarbejdet har Slagteriet taget Del, bl. a. ved Udstationering af Orner,
som var indkøbte fra forskellige Avlscentre, først af Yorkshire-, senere af Land
race. Tillige skal nævnes, at den særlige Specialisering i Tillægget af Grise, som
foregik fra omkring 1930, gav Anledning til, at Slagteriet paatog sig Finansiering
af Grisesalget paa nærmere Betingelser, ved Salg af de saakaldte »Kontrakt
grise«.
Med Hensyn til den personlige Ledelse af Slagteriet er ovenfor omtalt de to
første Formænd, nemlig Proprietær Lassen og Godsejer Scavenius. Sidstnævnte
var Formand indtil 1914, da Landstingsmand Chr. Jensen, Try Vestergaard,
afløste ham og var Formand indtil 1916. Derefter fulgie Amtsraadsmedlem
J. Jensen, Skølstrup, fra 1916 til 1924, Proprietær Fr. Bang, Holtet, fra 1924 til
1928, Husejer Karl Rafn, Estrup, fra 1928 til 1932, Amtsraadsmedlem And. S.
Hedegaard, Højsted, i en kort Periode i 1932, og endelig den nuværende For
mand Amtsraadsmedlem R. Mikkelsen, St. Estrup, siden da. I Modsætning til,
at der saaledes har været en Række forskellige Formænd siden Slagteriets Opret
telse, har den fra Begyndelsen antagne Direktør, J. H. N. Skensved, ledet det dag
lige Arbejde indtil nu.

VEJLE OG OMEGNS ANDELS-SVINESLAGTERI
Vejle var der ret tidligt oprettet et privat Svineslagteri, som ejedes af PhilipW.
Heyman & Justus Nathansen. Ønsket om et Andelsslagteri tog imidlertid efter
haanden fastere Form indenfor Landmændenes Kreds og gav Anledning til, at der i
Marts 1909 afholdtes et Møde paa Vejle Højskolehjem, hvor der straks nedsattes et
Udvalg til at forestaa en Tegning af Svin til det paatænkte Slagteri. Allerede i Løbet
af faa Maaneder var der naaet et tilstrækkeligt Tal til, at Andelsslagteriet kunde
have fornødent Grundlag, og den 2. Juni 1909 afholdtes stiftende Generalforsamling,
hvor der vedtoges Love og Valg af Bestyrelse, hvis Formand blev Gaardejer
J. P.Wistoft, Anesminde, som iøvrigt ogsaa havde været en virksom Kraft i de
forberedende Udvalgsarbejde.
Det ligger i Sagens Natur, at det bestaaende Privatslagteris Indehavere tydeligt
indsaa, at det vilde blive et afgørende Minus i Grundlaget for denne Virksomhed,
at der nu oprettedes et Andelsslagteri, og paa den anden Side mødte denne Er
kendelse Ønsket hos Andelsslagteriets Folk om at komme i Gang saa hurtig og
paa en saa let Maade som muligt. Dette førte til, at der optoges Forhandlinger om
Overtagelse af Privatslagteriet, og i Juli 1909 besluttede Andelsslagteriets Besty
relse at købe Privatslagteriet. Overtagelsen fandt Sted den 1. Januar 1910, fra
hvilket Tidspunkt Virksomheden altsaa fortsattes som Andelsslagteri. Forinden
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havde Andelsslagteriet ligeledes antaget Privatslagteriets hidtidige Direktør
Robert Aistrup som fremtidig Leder af den daglige Virksomhed.
Som det fremgaar af den statistiske Oversigt, udviste Slagteriet fra en Begyn
delse Stigning i Tilslutning og Omsætning. Der optoges ved Siden af Svineslagtning ogsaa Slagtning af Kreaturer og Kalve i et ret betydeligt Antal. Den stedfundne
Udvikling paa forskellige Omraader nødvendiggjorde gennem Aarene forskellige
Udvidelser af Bygninger og Anlæg. Foruden at der i 1919 udenfor Vejle By opførtes
en Destruktionsanstalt, som senere afløstes af en ny Anstalt i Løsning, byggedes
der saaledes i 1927 Salteri og Pakrum. I 1931 foretoges en større Udvidelse med
Opførelse af Svalehal, Salteri, nyt Fedtsmelteri, Lagerrum, Opholdsrum for Fol
kene m. m.

J. P. Wistojt,
Anesminde.

J. P. Jensen, GI. Sole.

J. Jorgensen,
Hvejselgaard.

Dir. II. Meinertz.
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Aarligt
Andels
SvineOmsæt
Med Hensyn til de personlige For
Gennemsnit
ning
havere slagtninger
hold i Ledelsen af Slagteriet er omtalt,
Antal 1000 1000 Kr.
at Gaardejer J. P. Wist oft, Ancsminde,
1910............
36
3160
2500
valgtes som Formand for den første
1911—1915 .
3847
48
3840
Bestyrelse i 1909. Han afløstes nogle
24
1916—1920 .
4581
5400
Aar efter af Gaardejer Jens Pedersen,
1921—1925 .
5732
69
13000
Bredstengaarde, der var Formand
1926—1930 .
6512
15300
133
indtil 1913. Paa dette Tidspunkt
1931—1935 .
6518
14960
163
valgtes Gaardejer J. P. Jensen, GI. Sole,
1936............
6700
16000
123
til Formand, og han blev i 1928
efterfulgt af den nuværende Formand Proprietær Jørgen Jørgensen, Hvejselgaard.
Som Direktør afløstes Direktør Aistrup i 1913 af Direktør S. Møller, der var
Indehaver af Stillingen indtil April 1917, da den nuværende Direktør H. Meinertz
tiltraadte Stillingen.
Med Hensyn til Salget paa det engelske Marked knyttede Slagteriet i 1910
Forbindelse med Firmaet Fräs. E. Barnes og vedligeholdt denne, til Slagteriet i
1917 sluttede sig til Danish Bacon Co.
I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved, at det sammen med Slagteriet i Grind
sted samt Landbo- og Husmandsforeningerne har oprettet Forsøgsstationen
»Haraldskjær«, og endvidere foretaget betydelige Indkøb af Orner fra statsaner
kendte Avlscentre.

BRØNDERSLEV ANDELSSLAGTERI
a der oprettedes et Andelsslagteri i Vendsyssel omkring 1890, var Brøn
derslev, sammen med Frederikshavn og Hjørring, »Kandidat« ved Valget af
Hjemsted for dette. Hjørring gik dog af med Sejren, og en Del Aar forløb, før der
optoges et Arbejde for Oprettelsen af et Slagteri i Brønderslev, hvilket nemlig
skete i 1906. Land og By stod sammen i disse Bestræbelser, og i Oktober 1906
afholdtes et Møde, der resulterede i Nedsættelse af et Udvalg med Proprietær
H. A. Møller, Kornumgaard, som Formand. Udvalgets Medlemmer skulde i første
Omgang særlig søge at skaffe sig Kundskab om Driften paa andre nyoprettede
Slagterier, og da der i Løbet af November Maaned afholdtes et nyt Møde, var
der nu tilvejebragt Stemning for, at der nedsattes et nyt Udvalg, for hvilket iøvrigt
ogsaa Proprietær Møller blev Formand, men med det Formaal at arbejde for
Tegning af Svin. Der iværksattes en livlig Agitation, hvori ogsaa Repræsentanter for
Byen deltog med Interesse. I Løbet af et Par Aar opnaaedes da det tilstrækkelige.
Antal Svin, som var fastsat til 12.000, og efter forskellige Møder og Drøftelser i
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den mellemliggende Tid afholdtes den stiftende Generalforsamling den 20. November
1909. Som Formand for det forberedende Udvalg havde Proprietær Chr. Pedersen,
GI. Buurholt, afløst Proprietær Møller og blev valgt til Formand for den første
Bestyrelse, en Post, som han iøvrigt beklædte indtil sin Død i 1931. Han afløstes
da af den nuværende Formand, Gdr. S. A. Søndergaard, Filholm.
Efter Stiftelsen i 1909 af Brønderslev Andelsslagteri optoges Forberedelser til
Slagteriets Anlæg og Opførelse, som tilendebragtes i Løbet af det følgende Aar,
saaledes at Virksomheden kunde tage sin Begyndelse den 1. Januar 1911. Som
Direktør var paa dette Tidspunkt antaget tidligere Bogholder L. Madsen, Svend
borg, der siden da har forestaaet Ledelsen af Slagteriets daglige Arbejde.
Som det vil ses af den statistiske Oversigt, er Slagteriets Vækst foregaaet

Chr. Pedersen,
GI. Buurholt.
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S. A. Søndergaard,
Filholm.

Dir.L. Madsen.
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nogenlunde jævnt gennem Aarene,
dog selvsagt med de Svingninger i
ned- og opadgaaende Retning, som
bl. a. Krigstiden og Efterkrigstiden
medførte. Med det store Slagtningstal
i Begyndelsen af 1930’erne blev en
Udvidelse af Slagteriets Bygninger
ønskelig, og en saadan foretoges da
ogsaa med særdeles gunstige Resultater for Virksomhedens Gang. Dertil kom,
at der samtidig var optaget Slagtning af Kreaturer og Kalve, i hvilken Anledning
der efter Ministeriets Henstilling opførtes en særlig Bygning til Kalve- og
Kreaturslagteri.
I Egnens Avlsarbejde har Slagteriet deltaget ved Udstationering af Avlsorner
samt ved at yde Tilskud til Svineavlens Ledelse i Hjørring Amt.
Gennem alle Aarene siden Slagteriets Oprettelse har dets Forretningsforbindelse
i England været Lovell & Christmas Ltd., London.

HADSTEN OG OMEGNS ANDELS-SVINESLAGTERI
en betydelige Fremgang i Svineproduktionen i Aarene omkring 1910—11
gav Anledning til, at Tanken rejstes om Oprettelse af et Andelsslagteri i
Hadsten. Særlig paa Initiativ af Restauratør Holst blev der indvarslet til et Møde
om Sagen. Ved dette blev der givet Udtryk for Tilfredshed med de hidtidige
Slagteriforbindelser, men paa den anden Side indsaa man, at der kunde naas
visse Fordele og Besparelser ved et lokalt Slagteri, og der blev derfor nedsat et
Agitationsudvalg med Godsejer Brask, Haraidsmark, som Formand til at fore
tage Tegning blandt Egnens Svineproducenter. Arbejdet hermed formede sig
saaledes, at der den 19. December 1911 kunde afholdes stiftende Generalforsamling,
hvor der vedtoges Love og valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Forpagter
R. Z. Ohm, Hadsten.
Aarligt
Andels
Slagt
Omsæt
Efter at der var købt Grund ved
ninger
havere
ning
Gennemsnit
Hadsten Station, blev Slagteriet opført
Antal 1000 1000 Kr.
i Løbet af 1912, saaledes at Virksom
17
1912—15........
569
1.482
heden tog sin Begyndelse den 26. No
1.144
12
1916—20........
1.932
vember. Som Direktør var fra 1. Juli
1921—25........
1.784
34
5.864
antaget Esbjerg Svineslagteris tidligere
1926—30 ........
2.073
55
6.390
Bogholder, Th. Rasch, der fremdeles
1931—35 ........
2.116
75
5.903
1936...............
4.597
er Slagteriets daglige Leder.
2.048
40
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Som det fremgaar af hosstaaende statistiske Oversigt, er Udviklingen foregaaet støt og jævnt gennem Aarene, og forskellige Udvidelser og Nybygninger har
derfor været nødvendige. Saaledes opførtes i 1917 en ny Sidebygning, hvori
der indrettedes Destruktionsanstalt, Fedtsmelteri og Kreaturslagteri, og i 1920
opførtes en særlig Direktørbolig. Atter i 1924 foretoges Udvidelser af Saltekælder
og Svalehal, og i 1927 byggedes en ny Destruktionsanstalt et Stykke udenfor
Byen. Endelig ved Udløbet af den anden 10-Aars-Periode i 1932 foretoges atter
nogle Udvidelser.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet deltaget dels gennem Fælleskontoret og dels
ved sammen med Slagterierne i Hammel, Bjerringbro og Silkeborg at deltage i
Virksomheden paa Svineforsøgsstationen »Vejballegaard« ved Hammel.

R. Z. Ohm, Hadsten.
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Th. Thomsen, Vithen.

Erh. Hansen, Lyngaa.

Dir. Th. Rasch.
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Med Henblik paa Slagteriets Afsætning i England blev ved Oprettelsen knyttet
Forbindelse med Firmaet Fr. & A. Delcomyn, London, og senere er der knyttet
Forbindelse med Firmaet Loivell & Christmas, Liverpool, og Firmaet E. Schalburg & Co., London.
I Slagteriets personlige Ledelse foregik der i 1928 et Formandsskifte, idet For
pagter R. Z. Ohm afgik ved Døden og som Formand efterfulgtes af Gdr. Th.
Thomsen, Vithen. Han varetog Posten indtil 1931, da den nuværende Formand,
Sognefoged Erh. Hansen, Lyngaa, valgtes.

SKJELSKØR OG OMEGNS ANDELSSLAGTERI
Aaret 1911 paabegyndtes der et Arbejde for Oprettelse af et Andelsslagteri
paa Skelskør-Egnen, og Resultatet af disse Bestræbelser blev, at Sagen kunde
lægges op til den stiftende Generalforsamling, som afholdtes den 5. Januar 1912.
Ved denne Lejlighed valgtes Slagteriets første Bestyrelse, hvis Formand blev
Gdr. Jens Olsen, Egeslevmagle.
Det nystiftede Selskab begyndte sin Virksomhed ved, at man købte det stedlige
Privatslagteri af »De danske Svineslagterier«, København, og sidst i Marts Maaned
paabegyndte Slagteriet sin Virksomhed under Navnet »Skjelskør og Omegns
Svineslagteri, Andelsselskab«.
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Aarligt
Gennemsnit

Andelshavere

Udviklingen siden da fremgaar af
hosstaaende talmæssige Oversigt. Da
Antal 1000 1000 Kr.
Bagningerne ved Overtagelsen var ret
1912—15 ....
836
14
1.228
gamle,
er der foretaget flere Ombyg
1916—20 ....
1.050
10
1.729
ninger
og
Udvidelser siden da. I 1919
1921—25 ....
1.335
22
3.945
gik
man
over
til Karsaltning, i 1932
1926—30....
1.585
40
4.346
foretoges en større Ombygning, og
1931—35 ....
1.648
47
3.894
1936..............
1.648
32
3.876
i 1934 indrettedes TørafsmeltningsAnlæg.
I Avlsarbejdet deltager Slagteriet dels gennem Fælleskontorct og dels ved
Udstationering af Orner. Tillige deltager Slagteriet i Forbindelse med Nabo
slagterierne og de lokale Landbo- og Husmandsforeninger i Driften af Forsøgs
stationen »Grønhøjgaard«.
Som ovenfor nævnt, valgtes Jens Olsen, Egeslevmagle, til Slagteriets første
Formand, og han var Indehaver af denne Post indtil 1924
da han afløstes af Gdr. M. P. Hansen, Mindeshoved, der
fungerede indtil 1933. Gdr. Martin Andersen, Visbjerggaard,
var derefter Formand indtil sin Død i Juli 1936. Siden da
fungerer Næstformanden, Gdr. Kr. Hansen, Tystofte. Som
Direktør antoges ved Virksomhedens Begyndelse Direktør
C. Flach, der kun var Direktør et Aarstid, idet han i Juli
1913 afløstes af Direktør Harald Aagaard. Denne beklædte
Stillingen indtil 1916 og efterfulgtes da af Direktør A. Mogen
sen. Denne var Direktør indtil Juli 1918, da han afløstes
Jens Olsen,
af den nuværende Direktør, C. Christensen.
Slagtninger

Omsæt
ning

Egeslevmagle.

M. P. Hansen,
Mindeshoved.
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Martin Andersen,
Visbjerggaard.

Kr. Hansen, Ty stof te.

Dir. C. Christensen.
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BJERRINGBRO ANDELS-SVINESLAGTERI
anken om Oprettelse af et Andelsslagteri i Bjerringbro blev i 1911 rejst af
Bjerringbro Landboforening. Sammen med nogle Borgere i Bjerringbro fik
Foreningen nedsat et Udvalg med den Opgave at søge gennemført en Tegning af
et tilstrækkeligt Antal Svin. Formanden for dette Udvalg blev Gdr. Niels S. Tul
strup, Nørre Tulstrup. Udvalgets Virksomhed førte allerede i Løbet af nogle
Maaneder til det Resultat, at der den 11. Januar 1912 kunde afholdes stiftende
Generalforsamling i Bjerringbro Andels-Svineslagteri. Der blev her vedtaget Love
og valgt Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr. N. S. Tulstrup.
Arbejdet med Opførelsen af Slagteriet blev nu sat i Gang, og den 1. Oktober
foretoges de første Slagtninger, hvor
Aarligt
Slagt
Omsæt
Andels
efter Slagteriet gik i normal Drift.
ninger
ning
Gennemsnit
havere
Allerede nogle Maaneder i Forvejen
1000
Kr.
Antal 1000
var som Direktør antaget daværende
1.128
1913—15........
13
1.215
Bogholder ved Slagteriet i Nykø
1.643
1916—20........
1.710
10
bing F., Sigurd Beck, der stadig er
1921—25........
4.222
24
2.330
Slagteriets Direktør.
5.251
1926—30........
48
2.885
Udviklingen i Slagteriets Virk
1931—35 ........
6.031
3.359
73
5.950
1936................
somhed vil ses af den hosstaaende
3.400
51
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Oversigt, og iøvrigt skal nogle enkelte Begivenheder nævnes. I Formandskabet
skete i 1919 Forandring, idet N. S. Tulstrup trak sig tilbage, og Gdr. Rs. Møller,
Herkegaard, valgtes til Formand. I 1922 foretoges Omforandringer og Udvidelser
af Slagteriet og ligeledes i 1927, paa Grund af den stadige Stigning i Slagtnings
tallet, hvilket atter medførte en Udvidelse i 1930 og Nybygning af Direktørbolig.
I 1935 blev der bygget Kreaturslagteri med tilhørende Stald. Slagteriet har
iøvrigt sit eget Udsalg samt Kød- og Benmelsfabrik. Som et specielt Træk for
Slagteriet skal nævnes, at man straks fra en Begyndelse lod alle Svin hente hos
Leverandørerne med Samlervogne, idet der blev antaget en Svinekusk for hvert
Sogn. Efterhaanden udførtes denne Virksomhed naturligvis ved Lastbiler.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved at yde Bidrag til Indkøb af
gode Orner til Leverandører inden for Slagteriets Omraade. Yderligere er der ydet
Støtte til Forsøgsstationen Vejballegaard, v. Hammel.

Ar. S. Tulstrup,
Nr. Tulstrup.

Rs. Møller, Herkegaard.

Dir. S. Beck.

VIBORG ANDELS-SVINESLAGTERI
prindelig oprettedes et Svineslagteri i Viborg i 1897 af et Aktieselskab,
bestaaende af Borgere fra Byen og Landmænd fra Egnen. Paa Grund af
økonomiske Vanskeligheder afstodes det efter fem Aars Drift til A/S J. D. Koopmann, der drev Slagteriet indtil 1912.
I Januar 1912 var der af Viborg Amts landøkonomiske Forening blevet nedsat
et Udvalg, der skulde arbejde for Oprettelsen af et Andels-Svineslagteri i Viborg.
Dette Udvalg, hvis Formand var Hofjægermester Aage Krabbe, Hald, arbejdede
saa energisk med Sagen, at der allerede den 17. Februar var tegnet 21.739 Svin
af nøjagtig 2.000 Andelshavere, og da Viborg By under Forudsætning af til-
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strækkelig Tegning havde tilsagt at yde indtil 20.000 Kr., var der saaledes gode
Betingelser for at skride til Oprettelsen.
Da Privatslagteriet ikke gerne saa en Konkurrent lige ved Siden af sig, og man
fra den anden Side ogsaa helst vilde være den private Konkurrent kvit, blev
der indledet Forhandlinger om Overtagelse af det private Slagteri, og dette blev
da købt, og Overtagelsen fandt Sted den 15. April 1912, kun tre Maaneder efter,
at Arbejdet med Oprettelsen af et Andelsslagteri var paabegyndt.
Slagteriets første Formand blev Gaardejer J. Vesterby, Løvel, der fungerede
indtil 1918, da Gaardejer Lauritz Ibh, Vinkel, valgtes. Denne var Indehaver af
Formandsposten indtil Generalforsamlingen i 1920. Umiddelbart efter dennes
Afholdelse valgtes Proprietær K. Røhr Lauritzen, Demstrupgaard, der fremdeles er

J. Vesterby, Løvel.

Dir. C. E. Godskesen.

K. Røhr Laurilzen,
Demstrupgaard.

Dir. H. C. Schade.
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Aarlig
Gennemsnit

Andels
havere

Slagt
ninger

Omsæt
ning

Slagteriets Formand. Ved Slagteriets
Start gik Funktionærerne og Direk
Antal 1000 1000 Kr.
tøren fra det private Slagteri med
1912—15........
2.221
21.779
1.671
vore i Andelsselskabet, og Direktør
1915—20........
2.472
1.866
13.603
C. E. Godskesen blev saaledes Andels
1920—25........
2.456
22.611
4.125
slagteriets
første Direktør. Den 1.
1925—30........
2.579
41.761
4.860
Februar 1919 afløstes han af den
1930—35........
2.707
60.376
4.746
nuværende Direktør H. C. Schade,
1935—36........
2.847
39.896
4.620
som tidligere havde været Bogholder
paa Aars og Omegns Andelsslagteri. — Den stedfundne Udvikling gennem
Aarene frcmgaar af den statistiske Oversigt, og det skal iøvrigt med Hensyn til
Virksomheden nævnes, at der til Slagteriet er knyttet et mindre Kreaturslagteri,
som nylig er opført. Den derved muliggjorte Slagtning af Kreaturer for Andels
haverne tjener dels til Forsyning af to Butikker samt herunder hørende Pølsemageri og dels til Afsætning paa det indenlandske Kødmarked.
Der er efterhaanden i Slagteriets Levetid foretaget flere Udvidelser. Den store
Produktion af Svin omkring Aarene 1930 nødvendiggjorde saaledes Udvidelser
af Svalehal, Kølerum samt Saltkælder, ligesom der er foretaget Tilbygning til
Fedtsmelteri, Tarmrenseri samt Kedel- og Maskinhus.
Gennem Aarene har Slagteriet indkøbt Orner fra statsanerkendte Avlscentre
og udstationeret dem hos Andelshavere til Forbedring af Svinebestanden. Dette
er foregaaet paa gunstige Vilkaar for de paagældende Producenter, saaledes at
Slagteriet hvert Aar paa sit Regnskab har maattet afsætte mindre Beløb til
dette Formaal.
Slagteriets Hovedforbindelser i England har i de forløbne Aar været Firmaet
E. M. Denny & Co., London, indtil 1921; derefter L. N. Ladefoged & Co., Lon
don, indtil 1929, og siden da Firmaet John Loudon & Co, Ltd., London.

ODSHERREDS ANDELS-SVINESLAGTERI
(NYKØBING SJ.)
n Kreds af Odshcrreds-Mænd afholdt den 1. November 1911 et Møde i
Nykøbing, hvor man forhandlede Betimeligheden af at faa oprettet et An
delssvineslagteri. Dette vandt almindelig Tilslutning, og der blev nedsat et For
retningsudvalg, som senere gik i Gang med Tegning af Andelshavere med leve
ringspligtige Svin. Samtidig tegnede Nykøbing By en Garantisum paa 25.000 Kr.
og skænkede en Byggeplads til det paatænkte Slagteri.
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I Eftersommeren 1912 forelaa det opnaaede Resultat med Hensyn til Teg
ningen, og den 4. September afholdtes stiftende Generalforsamling, hvor først
Slagteriets Oprettelse endelig vedtoges, og derefter valgtes Bestyrelse, hvis For
mand blev Gdr. Niels Jensen, Lumsaas. Der blev straks taget fat paa Planen
om Slagteriets Opførelse, og paa en Generalforsamling i Begyndelsen af No
vember blev Byggeprojektet godkendt, og ved samme Lejlighed blev Lovene
endeligt vedtagne.
I Forbindelse med Slagteriet opførtes en Kød- og Benmelsfabrik, og af større
Udvidelser siden Begyndelsen kan iøvrigt nævnes, at der i 1935 opførtes et nyt
Kreaturslagteri til Slagtning særlig af Kreaturer, Kalve, Faar og Lam til Salg til
Egnens Slagtere og Viktualiehandlere. Af forskellige af Slagteriets Produkter

Niels Jensen. Lumsaas.

C. Danielsen, Nakke.

Dir. Ingvard Hansen.
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foregaar der iøvrigt et stort Salg, bl. a.
af Pølsemagerivarer, til Slagtere, Køb
mænd og Brugsforeninger. Udvik
lingen i Omsætningen fremgaar af
hosstaaende Oversigt.
Som nævnt valgtes til Formand
for den første Bestyrelse Gdr. Niels
Jensen, Lumsaas, der i 1919 afløstes
af Gdr. P. Hansen, Rørvig, og denne
var Formand til Marts 1921, da den nuværende Formand, Gdr. C. Danielsen,
Nakke, blev valgt. Ved Slagteriets Start antoges Bogholder P. Chr. Petersen,
Holbæk, som Direktør og varetog denne Stilling, indtil han ved Udgangen af 1930
overgik til anden Virksomhed. Hans Efterfølger som Direktør blev daværende
Inspektør Ingvard Hansen, D. B. C., der fremdeles varetager Direktørposten.
Slagteriets Hovedforbindelse i England er Danish Bacon Co. og dets Filialer.

HILLERØD ANDELS-SVINESLAGTERI
1896 oprettedes i Hillerød et privat Slagteri, som i den følgende Aarrække
aftog en væsentlig Del af Egnens Slagterisvin. Imidlertid fremkom i Forbin
delse med den stærkt øgede Svineproduktion omkring 1910—11 Røster fra for
skellig Side om det ønskelige i Oprettelse af et Andels-Svineslagteri. I denne
Anledning afholdtes den Y4. Oktober 1913 et større Møde af Landmænd paa
Hotel »Kronprinsen« i Hillerød, og efter nogen Drøftelse besluttedes det, at Mødet
skulde konstituere sig som stiftende Generalforsamling for »Hillerød Andels
svineslagteri«. Der blev valgt Bestyrelse, hvis Formand blev Proprietær P. Nielsen,
Nebbegaard, Harløse.
Der forelaa paa dette Tidspunkt dels Mulighed for at erhverve det eksisterende
Privatslagteri og dels at opføre et nyt Anlæg for det nystiftede Andelsslagteri.
Bestyrelsen fik Bemyndigelse i begge Retninger, og et Underudvalg forhandlede
med Repræsentanten for Ejeren af Privatslagteriet, som iøvrigt var en Tysker,
W. Phahler, Wiesbaden, og den 4. December afholdtes en Generalforsamling,
hvor Bestyrelsen bemyndigedes til at købe Privatslagteriet. Det nye Andels
svineslagteri paabegyndte sin Virksomhed den 8. Januar 1914, efter at man
forinden som Leder af dette havde antaget Direktør Chr. Thorsen Nørgaard.
I Slagteriets personlige Ledelse foregik i 1921 den Ændring, at Proprietær
P. Nielsen, Nebbegaard, afløstes som Formand af Gdr. H. P. Jørgensen, Frerslev,

1
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der var Formand til sin Død i Juni 1926, hvorefter Slagte
riets nuværende Formand, Gdr. Johan Andersen, Karlebo,
valgtes paa en Generalforsamling i November 1926. Slagte
riets første Direktør, Chr. Thorsen Nørgaard, fratraadte i 1924
paa Grund af sin omfattende Virksomhed paa andre Omraader og afløstes af daværende Bogholder H. O. Hansen, Ring
sted, der var Slagteriets Direktør indtil November 1934, da
han overtog Stillingen som Direktør i Ringsted. Hans
Afløser blev daværende Bogholder Viggo H. Søholt, Aars,
der fremdeles er Slagteriets Direktør.
Foruden den egentlige Slagterivirksomhed har Slagteriet

P. Nielsen,

Nebbegaard.

Dir. Thorsen Nørgaard,

Joh. Andersen,

Karlebo.

II. P. Jørgensen,

Frerslev.

Dir. Viggo H. Søholt.
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Aarligt
Gennemsnit

Slagt
ninger

Omsæt
ning

gennem Aarene ydet en betydelig Ind
sats til en avlsmæssig Forbedring af
Antal 1000
1000 Kr.
Svinematerialet. Der er saaledes i
1914—15.............. ..........
21
2.142
Aarenes
Løb udstationeret et stort
1916—20.............. ..........
13
2.621
Antal
Orner
fra anerkendte Avls
1921—25.............. ........
19
3.922
centre,
ligesom
der paa forskellig
1926—30.............. ........
33
3.821
Maade er ydet Støtte til Bestræbel
1931—35.............. ........
43
4.081
1936...................... ........
serne for en Kvalitetsforbedring, et
33
5.078
Omraade, hvor ikke mindst Direktør
H. 0. Hansen ydede en væsentlig Indsats. I 1934 overtog den af de stedlige
Landbo- og Husmandsforeninger oprettede »Landbo-Organisationernes Grise
salg«, i Forbindelse med Hillerød og Frederikssund Andelsslagterier, Udsta
tioneringen af Orner i Organisationens Opland, en Ordning, der har vist sig
meget formaalstjenlig.

MORSØ ANDELSSLAGTERI
Slutningen af forrige Aarhundrede og indtil 1903 var en Del af Øens Svineproducenter Andelshavere i Randers Andelsslagteri, men da der saa opret
tedes et Andelsslagteri i Skive, sluttede man sig hertil. Efterhaanden som Svine
produktionen tog til, viste der sig adskillige Ulemper ved Transporten, hvilket
medførte for stort Svind, og da den første 10-aarige Periode i Skive var udløbet,
og der det sidste Aar fra Mors var leveret ca. 20.000 Svin, var det derfor kun
naturligt, at Tanken opstod om at bygge eget Slagteri. Denne Tanke vandt saa
stor Tilslutning, at der efter det første Møde om Sagen i Løbet af en Uge blev ind
tegnet 2.000 Andelshavere med en Produktion af ca. 22.000 Svin eller ca. 90 pCt.
af Øens samlede Produktion.
Trods forskellige Vanskeligheder lykkedes det den første Bestyrelse at faa
Slagteriets Opførelse tilendebragt saaledes, at Slagtningerne kunde begyndes den
9. Januar 1914. Til Tilvejebringelse af
Andels
Slagt
Aarligt
Omsæt
den fornødne Kapital, ca. 220.000Kr.,
ninger
ning
havere
Gennemsnit
optoges der et Laan i KommunekreAntal 1000 1000 Kr.
-ditforeningen med Garanti af samtlige 1914—15........
2.311
23
2.000
Øens Kommuner paa 210.000 Kr. — 1915—20........
14
2.603
2.310
Det er, saavidt bekendt, det eneste 1920—25........
2.819
34
5.820
Slagteri, der er financieret med Kom 1925—30........
3.127
60
6.442
munegaranti.
1930—35........
3.492
79
6.218
Det ligger i Sagens Natur, at 1935—36........
3.835
56
6.375

I
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Krigens Udbrud 7 Maaneder efter det nye Slagteris Igangsættelse maatte
medføre betydelige Vanskeligheder for Virksomheden. En Overgang i 1918,
da Slagtningerne var gaaet ned til 100 Svin om Ugen, gik Slagteriet over til at
eksportere Æg for Andelshavere, dog kun et Aarstid, hvorefter Salget overgik
til »Dansk Andels-Ægexport«, som oprettede en Filial paa Øen.
I 1923, ved Afslutningen af den første 10-aarige Periode, blev der paa Grund
af det stærkt stegne Slagtningstal foretaget en ret betydelig Udvidelse af Bygnin
gerne, og atter i 1927 blev det besluttet at foretage en større Udvidelse, samtidig
med at Køleanlægget forny edes.
Det indførte Forbud i 1935 mod Slagtning af Kreaturer m. m. i Svineslag
terier nødvendiggjorde, at der det nævnte Aar byggedes et Kreaturslagteri, og
endelig foretoges i 1936 en delvis Fornyelse af Fedtafsmeltningsanlægget.
En Begivenhed fra de senere Aar, der kom til at gribe ind i Slagteriets Til
værelse var Lukningen af Den danske Andelsbank i 1925. I Tilslutning til en
Tegning af Kapital til Banken blandt
Øens Beboere paa 700.000 Kr. vedtog
Slagteriets Generalforsamling i 1925
at tegne sig for 20.000 Kr. Fra en
Kreds af Andelshavere blev der pro
testeret mod denne Beslutning som
værende ulovlig, idet man mente, at
denne Sag laa udenfor Slagteriets
Opgave. Det kom til Sagsanlæg, og
ved Landsretten blev Beslutningen
kendt ugyldig, medens derefter Høje315
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steret kom til det modsatte Resultat. — Den personlige Ledelse af Slagteriet har
været præget af Stabilitet, idet saavel Bestyrelsens Formand, Gdr. Klaus Dalgaard, Galtrup, som Direktøren, I. Iversen, har beklædt disse Poster gennem
alle de Aar, Slagteriet har været i Virksomhed.
Det skal endelig med Hensyn til Afsætning og Omsætning, om hvis Udvikling
der henvises til den talmæssige Oversigt, tilføjes, at Slagteriet som Hovedforbin
delse i England til Stadighed har haft L. N. Ladefoged & Co.

AABENRAA ANDELS-SVINESLAGTERI
ed Genforeningen i 1920 fandtes ingen Eksportslagterier i de sønderjydske
Landsdele, idet Afsætning af Landbrugsprodukter før denne Tid var baseret
paa tyske Forhold. I de første Aar efter Genforeningen sendtes derfor Svinene til
Slagterier Nord for den gamle Grænse, endogsaa helt op til Randers og delvis
til sjællandske Slagterier. Da Svinebestanden, som under Krigen faktisk var
udgaaet, begyndte at stige, var der dermed skabt Basis for lokale Slagterier, og
særlig paa Initiativ af daværende Slagtermester Hans Johansen, Aabenraa, rejstes
Tanken herom. En Række Vanskeligheder maatte først overstaas, men i 1922
naaede man dog saa vidt, at der den 31. Januar 1922 kunde afholdes stiftende
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Generalforsamling i »Aabenraa An
dels-Svineslagteri«. Som Formand for
den første Bestyrelse valgtes Rentier
Jes P. Hansen, Sdr. Hostrup.
Efter at det fastsatte Tal for Til
slutning til Slagteriet var naaet, blev
der allerede i Maj samme Aar af
sluttet Kontrakt med Slagtermester H. Johansen om Indretning af et Svine
slagteri i hans Ejendomme i Aabenraa. Iøvrigt antoges H. Johansen som Direktør,
og efter stedfunden Opførelse af Slagteriet paabegyndte dette Driften den
1. December 1922. Begyndelsen blev gjort under beskedne Forhold, og allerede
i December 1924 vedtoges det derfor, paa Grund af den omfattende Levering
til Slagteriet allerede i de to første Aar, at opføre et helt nyt Anlæg. Arbejdet
hermed optoges snarest muligt, og den 8. Juli 1926 toges det nye Slagteri i Brug.
I Forbindelse hermed var bygget et offentligt Slagtehus, saaledes at alle Slagt
ninger i Kommunen blev centraliseret her.
Udviklingen i Slagteriets Omsætning fremgaar af hosstaaende Oversigt, og
iøvrigt skal nævnes, at man i 1933 byggede Kødekstraktfabrikken »Bullox« med
Tørsmelteanlæg, og denne Afdeling behandlede f. Eks. i 1936 2 Mill. kg. Kød
af Udsætterkreaturer.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved siden 1926 at give Tilskud ved
Indkøb af Orner fra anerkendte Avlscentre.
I de personlige Forhold i Slagteriets Ledelse foregik i 1927 den Ændring, at
Rentier Jes P. Hansen som Formand afløstes af Gdr. H. M. Hansen, Sdr. Hostrup.
Denne var Formand indtil 1936, da Amtsraadsmedlem Gdr. H. N. Christensen,
Klovtoft, valgtes. Slagteriets daglige Leder har gennem alle Aarene været Direktør
H. Johansen.

Jes P. Hansen,
Sdr. Hostrup.

H. M. Hansen.
Sdr. Hostrup.

H. N. Christensen,
Klovtoft.

Dir. H. Johansen.
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GRAASTEN ANDELS-SVINESLAGTERI
aa en stiftende Generalforsamling , som afholdtes den 22. November 1922, op
rettedes Graasten Andelsslagteri, og efter stedfunden Opførelse af Bygninger
og Anlæg begyndte Driften den 2. Januar 1924. Paa den stiftende Generalfor
samling vedtoges Love og valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Gdr. Chr. Peter
sen, Palæet, Graasten. Han var Formand indtil sin Død i December 1933 og
afløstes af den nuværende Formand, Gdr. J. Lauesgaard, Kiding. Som Slagteriets
Direktør antoges ved Oprettelsen Direktør H. N. Skensved.

P

Chr. Petersen,
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Graasten.

J. Lauesgaard,

Kiding.

Dir. H. N. Skensved.

SØNDERBORG ANDELS-SVINESLAGTERI

Aarligt
Gennemsnit

1924—25 .........................
1926—30 .........................
1931—35 .........................
1936 .................................

Andels
havere

Svin

699
940
1.343
1.556

Antal
1000
44
55
63
45

Slagtninger
Krea
turer

Fede
kalve

Antal
1000
—

1
2
3

Spæde
kalve

Omsæt
ning

Antal
1000

Antal
1000

1000 Kr.

—
—
1
1

1
1
3
5

7.270
6.132
5.655
5.995

Om Slagteriets Udvikling giver hosstaaende Oversigt Oplysning om Tilslut
ning og Omsætning, og yderligere skal tilføjes, at der siden November 1935 er
knyttet offentligt Slagtehus til Slagteriet.

SØNDERBORG ANDELS-SVINESLAGTERI
gsaa i Sønderborg Amt opstod efter Genforeningen ganske naturligt den
Tanke at faa oprettet et Andelsslagteri, og fra ledende Kredse indenfor
Egnens Landmænd blev der arbejdet paa Tankens Virkeliggørelse. Sagen trak
imidlertid noget i Langdrag, og først den 29. Januar 1923 blev den stiftende
Generalforsamling afholdt, og Beslutning taget om Slagteriets Opførelse i Søn
derborg. Der blev derefter taget fat paa Tegningen af Andelshavere, og da Slag-
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teriet i Aar et 1925 stod færdigbygget,
var der tegnet 600 Andelshavere med
35—40.000 Svin aarlig. Slagteriets
Ledelse blev fra en Begyndelse forestaaet af en Bestyrelse paa 3 Mand,
hvis første Formand var Gdr. Peter
Petersen, Hestehavegaard, Sønderborg,
samt et Repræsentantskab, hvis Medlemmer valgtes i de enkelte Sogne.
Slagteriet begyndte sin Virksomhed den 1. Marts 1925, idet man forinden som
Direktør havde antaget Konsul C. L. Okholm, tidligere Direktør for Esbjerg Pri
vatslagteri.
Som det fremgaar af hosstaaende Oversigt, steg Omsætningen stærkt fra en
Begyndelse, men blev jo iøvrigt paavirket af Restriktionerne i de senere Aar.
I Slagteriets Ledelse skete der allerede i 1925 den Ændring, at den oprindelige
Bestyrelse nedlagde sit Hverv, og en ny Bestyrelse valgtes, hvis Formand blev
Gdr. Lorens Petersen, Ragebøl, der fremdeles er Formand. Konsul C. L. Okholm
døde i Maj 1930 og afløstes af Slagteriets nuværende Direktør, Ch. W. Whitt,
der den Gang var Bogholder paa Slagteriet. Slagteriets Hovedforbindelse ved
Eksporten til England har gennem alle Aarene været Firmaet Riitzoiv Ltd., London.

Peter Petersen,
Hestehavegaard.

Dir. C. L. Okholm.

Lorens Petersen,
Ragebøl.

Dir. Ch. W. Whitt.

RØDDING ANDELS-SLAGTERI
llerede i de nærmeste Aar efter Sønderjyllands Genforening med »det gamle
. Land« oparbejdede de sønderjydske Landmænd en Svinebestand efter
dansk Mønster, og som en naturlig Følge heraf meldte Trangen sig til Oprettelse
af Andelsslagterier omkring i Landsdelen. I Rodding-Egnen var Landmændene
sluttede til en halv Snes forskellige Slagterier med deres Svine-Leverance, og da

A
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der i 1924 blev Tale om Oprettelse af et Slagteri i Rødding, var denne Tingenes
Tilstand naturligvis ret vanskelig, selv om den samtidig virkede opfordrende til
at faa et eget Slagteri, idet der hidtil herskede ret utilfredsstillende Forhold med
Hensyn til selve Modtagelsen af Svin.
Det var den nordslesvigske Landboforening, der tog Spørgsmaalet op til Under
søgelse og kom til det Resultat, at Rødding maatte anses for den gunstigste Plads
for et Andelsslagteri. Der blev i Løbet af Aaret 1924 foretaget Tegning til et saadant,
og man samlede ca. 500 Andelshavere med en Leverance af ca. 15.000 Svin
aarlig. Medlemsforholdet i andre Slagterier medførte som nævnt Vanskeligheder,
idet Medlemmerne først efterhaanden kunde frigøre sig fra dette. Forholdene
ordnedes dog saaledes, at Rødding Andelsslagteri kunde begynde Virksomheden

Hans Th. Jensen,
Mejlby.

21

Rs. Mathiesen,
Stenderup.

Dir. C. J. RiibnerPetersen.
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hen paa Aaret 1925, og i det følgende
Regnskabsaar naaede en Slagtning paa
henimod 19.000 Dyr. Der optoges efter
Slagteriets Igangsættelse ogsaa Slagt
ning af Kalve og Kreaturer, hvortil der
i 1935 byggedes et særligt Kreaturslag
teri, og endvidere var der i 1931 op
ført en særlig Destruktionsanstalt.
Paa den stiftende Generalforsamling den 25. Juni 1924- valgtes en Bestyrelse,
hvis Formand blev Gdr. Hans Thomsen Jensen, Mejlby, der var Formand indtil
sin Død i 1933, da han efterfulgtes af Gdr. Rs. Mathiesen, Stenderup, som stadig
er Formand. Fra Slagteriets Oprettelse har det daglige Arbejde været ledet af
Direktør C. J. Riibner-Petersen.
Med Hensyn til Englandsforbindelse har Slagteriets Agent gennem alle Aarene
været Firmaet Heyivood & Son, London og Manchester.

VOJENS ANDELS-SVINESLAGTERI
en stærke Stigning i Svineproduktionen, der ogsaa gjorde sig gældende i
Sønderjylland i Aarene efter Genforeningen, medførte Planer om Opret
telse af et Svineslagteri i Vojens. I Juli 1923 afholdtes det første orienterende Møde
om Sagen, og der optoges derefter et Arbejde for Tegning af Svin i Løbet af det
følgende Aar. Agitationen og Forhandlingerne fik det Resultat, at der kunde
afholdes stiftende Generalforsamling den 28. Juni 1924, paa hvilket Tidspunkt
der i 16 omkringliggende Sogne var tegnet godt 13.000 Svin. Paa Generalforsam
lingen vedtoges Slagteriets Love, og der valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev
J. H. Østergaard, Gabøl. Endvidere besluttedes det snarest muligt at tage fat
paa Opførelsen af Slagteriet, og Arbejdet hermed foregik i Løbet af Sommeren
1925, saaledes at Slagteriet kunde begynde Virksomheden den 7. Oktober 1925.
Som daglig Leder af Virksomheden blev antaget Direktør H. H. Fejerskov, der
i 1927 afløstes af den nuværende Direktør, Th. Mossing-Jensen. Med Hensyn til
Afsætningen i England har Slagteriet
Andels
Slagt
Omsæt
Aarligt
gennem alle Aarene benyttet Danish
ninger
ning
havere
Gennemsnit
Bacon Co., uden at det dog er Med
Antal 1000 1000 Kr.
lem af Selskabet.
2.724
26
880
1926—30. . . .
Som det fremgaar af den talmæs
37
3.303
1931—35 . . . . . . 1.306
37
4.550
1936.............. . . 1.700
sige Oversigt, steg Slagtningsantallet
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og Omsætningen betydeligt i de følgende Aar, om end de sidste Aars Restrik
tioner ifølge Sagens Natur i nogen Maade har gjort sig gældende, dog ikke mere,
end at Stigningen paa Grundlag af det stigende Antal Andelshavere muliggjorde
fortsat Fremgang i Slagtningstallet og Omsætningen. I Forbindelse med Hoved
produktionen af Bacon drives forskellige Bivirksomheder, saaledes Fedtsmelteri,
Pølsefabrik, Tarmrenseri, Kreaturslagteri og Destruktionsafdeling med Frem
stilling af Foderkager. Tillige drives 6 Detail-Udsalg i de omliggende Byer i
Oplandet.
I Avlsarbejdet har Slagteriet deltaget ved aarligt at yde Tilskud til Indkøb af
40—50 Orner fra Avlscentre og derigennem at forbedre Besætningen i Slagteriets
Opland.

1. H. Østergaard,
21*

Gabøl.

Dir. H. H, Fejerskov.

Dir.Th. Mossing-Jensen,
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anken om Oprettelse af et Andelssvineslagteri i Nibe rejstes allerede i Aaret
1907, og der nedsattes et Udvalg til at forestaa en Agitation herfor, men
Sagen blev foreløbig opgivet og stillet i Bero. Først en Snes Aar efter, i Begyn
delsen af Januar 1928, toges Sagen op paany ved en Drøftelse i Nibe Handels
standsforening, hvor et Udvalg nedsattes til at undersøge Mulighederne for Slag
teriets Oprettelse. Bl. a. fandt ogsaa en Drøftelse Sted i den lokale Foderstoffor
ening, hvor der valgtes et Udvalg til at foranstalte et større Møde om Sagen. Dette
blev afholdt den 21. Januar 1928, og der blev her gjort Rede for Sagen af Ud
valgets Formand, Gdr. Frank Staun, Binderup, medens Formanden for Bjerring
bro Andelsslagteri, Rasmus Møller, Herkegaard, gav Oplysning om dette Slagteris
Virksomhed. Resultatet af Mødet blev en Vedtagelse af, at man skulde søge Slag
teriet oprettet, og et Udvalg blev nedsat med Frank Staun som Formand til at
forestaa Agitationen. Samtidig valgtes Repræsentanter for Egnens forskellige Sogne.
I de følgende Uger foretoges nu Tegning af Svin til Slagteriet, og efter at
der var opnaaet Tilsagn fra Nibe By om pekuniær Støtte, udover, at der
tidligere var tilbudt gratis Byggeplads, afholdt Udvalget forskellige Møder til
Behandling af de foretagne Tegninger. Da det fastsatte Minimumstal, 10.000
Svin, var naaet, vedtoges det at afholde stiftende Generalforsamling, som fandt
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Sted den 7. November 1928. Der toges
her Beslutning om Slagteriets Opret
Antal 1000 1000 Kr.
telse, og der valgtes et Byggeudvalg
624
1930..............
16
1.382
med Frank Staun som Formand. Paa
1931—35 ....
818
20
1.395
en Generalforsamling i Begyndelsen af
1936..............
939
15
1.516
December vedtoges Love for Slagte
riet, og behandledes forskellige Spørgsmaal i Forbindelse med det forestaaende
Byggearbejde. Dette paabegyndtes i Løbet af April og var gennemført saa
ledes, at den første Prøveslagtning kunde finde Sted den 19. December 1929,
hvorefter Slagteriet begyndte sin normale Drift den 2. Januar 1930.
Allerede i Efteraaret 1929 var som Direktør antaget tidligere Bogholder H. Chri
stensen, Nykøbing M., og med Hensyn til Flæskesalg i England knyttedes For
bindelse med Firmaet John Loudon &
Co., London.
Ved en Generalforsamling den 30.
December 1929 foretoges Valg af den
egentlige Bestyrelse, hvis Formand
blev Frank Staun, Binderup, samt af
Sognerepræsentanter.
Slagteriets Omsætning m. m. fremgaar af den statistiske Oversigt, og
yderligere skal tilføjes, at der i 1935
byggedes et nyt Kreaturslagteri.
Frank Staun, Binderup.
Aarligt
Gennemsnit

Andels
havere

Slagt
ninger

Omsæt
ning

SAMSØ ANDELSSLAGTERI
ed en Generalforsamling i Samsø Landboforening i Februar 1928 fremsatte
dennes Formand, Gdr. J. S. Jensen, Permelille, paa Bestyrelsens Vegne
Forslag om Oprettelse af et Andels-Svineslagteri paa Samsø, en Tanke, som han
iøvrigt allerede havde udkastet en halv Snes Aar tidligere. Forslaget vandt
Generalforsamlingens Tilslutning, og
Slagtninger
Aarligt
Andels
efter
Afholdelse af et Fællesmøde
Omsæt
reaGennemsnit
havere Svin “
ning
turer
med Husmandsforeningen, hvor der
Antal Antal 1000 Kr.
ligeledes viste sig Stemning for Sa
1000 1000
gen, afholdtes endnu en Forhandling
1930.............. . . 500
19
1
1.718
mellem Landbo- og Husmandsfor
1931—35 . . . . . . 723
18
2
1.535
1936..............
725
12
2
eningen, hvorefter der nedsattes et
1.628
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Udvalg til at arbejde videre med Sagen og foretage Tegning af Svin. Efter at
denne var foretaget i to Omgange i Løbet af Sommeren og Efteraaret 1928, var
det tilstrækkelige Tal naaet (ca. 500 Andelshavere og 12.000 Svin), og Udvalgel
betragtede dermed Tegningen for bindende og indbød da den 4. Januar 1929 til
stiftende Generalforsamling i Tranebjerg. Her vedtoges et forelagt Forslag til Love,
og der valgtes Bestyrelse og Revisorer. Formand for Bestyrelsen blev Gdr. J. S.
Jensen, Permelille, som endnu beklæder denne Post.
I Maj 1929 antoges som Direktør Th. Thomsen, tidligere Bogholder i
Horsens, og han varetog denne Stilling indtil Juni 1934, da han overtog
Stillingen som Direktør paa Grenaa Andels-Svineslagteri og efterfulgtes paa
Samsø af Direktør M. Nielsen, tidligere Bogholder i Grenaa.
Om Slagteriets Virksomhed giver de anførte Tal i Tabellen nærmere Op
lysninger, og det skal kun nævnes, at
Virksomheden foruden det egentlige
Slagteri omfatter Kreaturslagteri og
Pølsefabrik.
Til Varetagelse af Svineavlsarbejdet
er Slagteriet sammen med Landboog Husmandsforeningen Deltager i et
Udvalg, som dels foretager Kaaring
af Avlssøer og dels besørger Indkøb
af Avlsdyr fra Centre. Endvidere
foretager Slagteriet Bedømmelse af
J. S. Jensen, Permelille.
Dir. M. Nielsen.
326

FREDERIKSHAVN ANDELSSLAGTERI

kaarede Søers Afkom og er iøvrigt tilsluttet Forsøgsstationen »Godthaab«, Skan
derborg. Endelig ydes der Laan til Indkøb af Avlsdyr og Tilskud til en Række
Svineavlsforeninger. Slagteriet har gennem alle Aarene været Deltager i Danish
Bacon Company og benytter dette som Hovedforbindelse i England.

FREDERIKSHAVN ANDELSSLAGTERI
a de bestaaende Andelsslagterier ogsaa i Nordjylland i Aarene 1928—29 flere
Steder stod overfor at maatte foretage Udvidelser, opstod Tanken om Op
rettelse af et Andelsslagteri i Frederikshavn. Der blev nedsat et Udvalg til at under
søge Sagen nærmere, med Proprietær Chr. Nielsen, Lerbæk, som Formand. Efter
at der fra det gamle Frederikshavn Eksportslagteri var givet Tilbud om Over
tagelsen af dette paa gunstige Vilkaar, og efter at Byraadet, Sparekassen og Ban
ken havde ydet et Tilskud paa 90.000 Kr., blev der foranstaltet en Tegning til
det paatænkte Slagteri med det Resultat, at 950 Andelshavere med ca. 13 000 Svin
blev indtegnet, og man gik derefter til Afholdelse af den stiftende Generalforsam
ling den 31. Maj 1929. Der valgtes her Bestyrelse, hvis Formand blev Formanden
for det forberedende Udvalg, Chr. Nielsen, Lerbæk, og man overtog derefter det
gamle Eksportslagteris Bygning, idet man samtidig gik i Gang med Opførelsen af
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Slagtninger
det nye Slagterianlæg. Dette var fær
A arligt
Andels
Omsæt
o .
Krcaning
Gennemsnit
havere
digt til Brug, saaledes at de første Slagt
Svln
turer
ninger fandt Sted den 2. Januar 1931.
Antal Antal 1000 Kr.
1000'
1000
Som Direktør antoges fra dette
2.563
1931—35. . . 1.620
28
3
Tidspunkt tidligere Bogholder i Skive
1936............ 1.863
5
3.305
25
L. Hauge, og Virksomheden var der
med i Gang og udviklede sig i de følgende Aar støt og roligt. Slagteriet
var et af de første i Danmark, der under Tilskyndelse fra »Foreningen til
Dyrenes Beskyttelse« indførte elektrisk Bedøvning af Svinene forinden Slagt
ningen. Iøvrigt fremgaar Udviklingen i Omsætning og Tilslutning af den
statistiske Oversigt.
Med Hensyn til Slagteriets personlige Ledelse har Gdr. Chr. Nielsen, Lerbæk,
været Formand for Bestyrelsen siden Slagteriets Oprettelse, medens den oprinde
lig antagne Direktør, L. Hauge, i 1935 overtog Direktørstillingen ved Nørre
sundby Andelsslagteri og som Leder
af Slagteriet i Frederikshavn afløstes
af daværende Bogholder, Direktør
R. Bøgeholdt.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet
deltaget ved hvert Aar at indkøbe og
udstationere et Antal Orner i Oplandet,
for Tiden 42. Slagteriets Hovedforbin
delse i England har gennem alle Aarene
været Firmaet Loivell & Christmas
Chr. Nielsen, Lerbæk.
Dir. Riis Bøgeholdt.
Limited, London.

THISTED ANDELS-SVINESLAGTERI
Slutningen af 1920’erne oprettedes der forskellige Andelsslagterier i den nord
vestlige Del af Jylland, særlig som Følge af den stærkt stigende Svineproduk
tion og den noget besværlige Forbindelse med de større Andelsslagterier i Esbjerg,
Struer, Nørresundby m. 11. løvrigt var Leverancen af Svin ogsaa foregaaet til
forskellige Privatslagterier.
Den første Begyndelse til et Andelsslagteri i Thisted betegner et Møde den
19. December 1928 i Landboforeningen »Nordthy«, hvor Carl Madsen, Klim,
indledede en Forhandling om Slagterispørgsmaalet. Der nedsattes et Tegnings-
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Udvalg med Repræsentanter for en Kreds af Sogne, og som Formand valgtes
Amtsraadsmedlem M. Chr. Korsgaard, Tøttrupgaard. Der blev derefter afholdt
Agitationsmøder for Tilslutning til Slagteriet, hvortil kom, at Thisted Byraad
tilbød Byggeplads og et vist Beløb aarlig i en Aarrække. Da Udvalget i Juli
1929 havde tegnet de 30.000 Svin, der var fastsat som Minimum, afholdtes
den stiftende Generalforsamling den 3. August 1929, hvor der toges Beslutning om
Slagteriets Oprettelse og vedtoges Love samt valgtes Bestyrelse, der konstituerede
sig med M. Chr. Korsgaard som Formand.
Der blev ved Aarsskiftet 1929—30 taget fat paa Planerne om Opførelse af
selve Slagteriet, og dette blev færdigt, saaledes at Indvielsen kunde finde Sted
den 3. Januar 1931. Som Direktør var paa dette Tidspunkt antaget A. Arentsen, tidligere Graasten, der fremdeles
er den daglige Leder af Virksom
heden, ligesom ogsaa Amtsraadsmed
lem Korsgaard fremdeles er Formand.
I Avlsarbejdet har Slagteriet del
taget virksomt ved Udstationering af
Orner fra Avlscentre, og endelig skal
det nævnes, at Slagteriets Hovedfor
bindelser i England er Danish Bacon
Company og Co-operative Wholesale
Society. Til Trods for Restriktionerne
]\I. Chr. Korsgaard,
Dir. A. A ren Isen.
Tøttrupgaard.
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i de senere Aar har Til
slutningen til Slagteriet
Antal
Antal
Antal
været en saadan, at der
1000 Kr.
1000
1000
1000
i 1935 maatte foretages
1
—
898
2862
1931.................
46
en større Udvidelse af
1932—1935.. . ,... 1353
1
46
2
4217
Svalehal, Kølerum og
4
1
1936................. ... 1827
43
5210
Drainplads, samt op
føres et nyt Kreaturslagteri, og endvidere indrettes Tørafsmeltningsanlæg i
Destruktionsanstalten. Udviklingen i Antallet af Andelshavere samt Slagtnin
ger og Omsætning fremgaar af hosstaaende statistiske Oversigt.
Gennemsnit
Aar

Andels
havere

Svin

Krea
turer

Faar
Lam

Omsæt
ning
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and og Mand imellem var ved forskellige Lejligheder Muligheden drøftet for
Oprettelse af et Slagteri i Vraa, og Foregangsmand for Tankens Virkelig
gørelse var særlig Dyrlæge N. Jensen, Vtslsl. For en større Kreds blev Planen
første Gang forelagt paa en Generalförsamling i Vraakredsens Landboforening i
Februar 1927, hvor der blev nedsat et Udvalg til at undersøge Stemningen for et
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Slagteri og, hvis denne var
gunstig, da at foretage en
Prøvetegning af Svin. Det
var saa at sige en Selv
følge, at Dyrlæge Jensen
blev dette Udvalgs For
mand. Da der hurtig viste
sig at være en gunstig Stemning, afholdtes der forskellige Møder i det føl
gende Aars Tid, samtidig med at Tegningen fortsattes. Efter at man ved et
Møde i Vraa i November 1928 havde suppleret det forberedende Udvalg med
et større Antal Sognerepræsentanter, naaedes det Antal for Tegningen, som
var fastsat for at gøre denne bindende, og efter at yderligere Vraa By havde
ydet sit Bidrag, kunde man den 15. Oktober 1929 afholde stiftende General
forsamling. Her blev Lovene vedtaget, og den første Bestyrelse valgt, med Dyr
læge N. Jensen, Vraa, som Formand. Som Direktør antoges daværende Bog
holder i Hadsten, J. M. Pedersen.
Allerede i Løbet af 1930 blev Slagteriets Opførelse tilendebragt. Det anlagdes
med Benyttelse udelukkende af elektrisk Kraft og iøvrigt fuldt moderne. Driften
paabegyndtes den 5. Januar 1931, og den stedfundne Udvikling siden da fremgaar
af Tallene i hosstaaende Oversigt. Yderligere skal nævnes, at der i 1935 opførtes
et selvstændigt Kreaturslagteri, men allerede forinden havde Interessen for Kød
produktionen givet sig Udslag i, at der i 1934 oprettedes en Afdeling under
»Danske Landbrugeres Kødforsyning«, nemlig »Vraa og Omegns Salgscentral for
slagtet Kvæg«, der administreres af Slagteriet, men som en selvstændig Forening
indenfor dets Andelshavere. — I Slagteriets personlige Ledelse skete i 1934 den
Forandring, at Dyrlæge N. Jensen afgik ved Døden og afløstes som Formand af
Gdr. Jens Rom, Stenvad. Efter et Aars Forløb, i 1935, afløstes denne af Pro
prietær Olaf Jensen, Aagaard, Smidstrup, der atter i 1937 efterfulgtes af den
nuværende Formand. Gdr. Chr. Drivsholm, Stenvad.

N. Jensen,

Vraa.

O. Jensen,

Aagaard.

Dir. J. M. Pedersen.
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Gennem Aarene har Slagteriet støttet Svineavlsarbejdet ved Deltagelse i »Fælles
udvalget for Svineavlens Forbedring i Hjørring Amt« sammen med de øvrige
Slagterier i Amtet. Der ydes endvidere et aarligt Tilskud til Arbejdet med Kaaring
af Avlssvin samt Tilsyn med Fremavlsstederne m. m., og endelig kan nævnes,
at Slagterierne udstationerer Orner og medvirker ved Indkøb af Avlssøer.

STRUER ANDELS-SVINESLAGTERI
fter den stærke Tilgang af Andelshavere til Esbjerg Andels-Svineslagteri i
Aarene efter Aarhundredskiftet blev det besluttet paa en Generalforsamling
i det nævnte Slagteri i 1912 at fortsætte Nytegningen af Andelshavere med Opret
telse af en Filial for Øje, i den nordlige Del af Leverandørkredsen. Efter en
Kappestrid mellem Holstebro, Struer og Vemb, tilbød Struer Kommune Grunden
til et Slagteri ved Havnen, og det besluttedes da at modtage dette Tilbud og at
oprette en Filial under Navnet »Esbjerg Andels-Svineslagteri, Struer Afdeling«.
Slagteriet var bygget som Landets den Gang største Slagteri, og efter at det var
kommen i Gang den 13. Maj 1913, havde det da ogsaa allerede i 1914 et Slagteantal paa omtrent 72.000.
I Anledning af Udgangen af en Periode i Esbjerg Andels-Svineslagteri i 1930
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Omsæt
Aarligt
Andels
Slagt
optoges i Aarene forud en Drøftelse
ning
ninger
Gennemsnit
havere
om at fortsætte Struer-Afdelingen som
Antal 1000
1000 Kr.
et selvstændigt Slagteri, og ved en Af 1931—35 . . . . 5.141
11.456
136
stemning i 1929 blandt Andelshaverne 1936............ . 5.582
112
13.000
i det nordlige Opland besluttedes dette
med den Tilføjelse, at Esbjerg ikke maatte have Modtagelsespladser nordligere
end Ringkøbing. En ekstraordinær Generalforsamling den 8. November 1929 blev
den stiftende Generalforsamling for Struer Andels-Svineslagteri. Der vedtoges Love
og valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev den hidtidige Formand for Esbjerg
Andels-Svineslagteri, Gdr. Eskild Toft, Hec. Inden Adskillelsen var Slagteriets
Gæld nedbragt til 0, saaledes at Andelshaverne ved selve Skæringsdagen for
Adskillelsen, som blev 1. Januar 1931, overtog Slagteriet gældfrit.
Om Udviklingen siden da kan det nævnes, at der i 1934 foretoges en Udvidelse
af Pølsefabrik og Konservesfabrik samt Kreaturslagteri. løvrigt fremgaar Udvik
lingen i Tilslutning og Omsætning af hosstaaende Oversigt.
Det ret vidtstrakte Opland for Slagteriet gaar mod Syd til Landevejen Ringkøbing-Herning, mod Øst til Linien Herning-Vinderup, mod Nord til Thisted,
og mod Vest til Vestkysten. Der vælges indenfor Antallet af Andelshavere i hvert
Sogn et vist Antal Repræsentanter, der alene har Stemmeretten ved General
forsamlingen og vælger Bestyrelsen.
Som nævnt blev Gdr. Eskild Toft Formand for Slagteriet ved Adskillelsen i
1929 og har beklædt denne Post siden da. Det samme gælder Slagteriets Direktør,
Alf. Jespersen, der tidligere var Bogholder ved Esbjerg Andels-Svineslagteri.
Som Englandsforbindelse har Slagteriet gennem hele sin selvstændige Til
værelse haft Firmaet Heyivood & Son, London og Manchester, henholdsvis for
Syd- og Nordengland.
Endelig skal det nævnes, at Slagteriet har deltaget i Avlsarbejdet til Forbedring
af Svinetypen ved aarlig at indkøbe ca. 50 unge Orner fra statsanerkendte Avls
centre og udstationere disse i Slagteriets Opland.

Eskild Toft, Ilee.

Dir. Alf. Jespersen.
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ærlig paa Grundlag af den stærkt stigende Svineproduktion efter Midten af
1920’erne lod Øse og Omegns Landboforening og Husmandsforening den
20. Oktober 1927 afholde et Møde angaaende Oprettelse af et Andelsslagteri i
Ansager. Landmændene i Ansager og de omkringliggende Sogne var kommet til
Stede i ret stort Antal, og efter at Formanden Gdr. Kr. Jørgensen. Ansager, havde
givet Oplysninger om Planen, blev der nedsat et større Udvalg til at foretage
Tegning i de forskellige Sogne. Dette Arbejde gennemførtes i Løbet af de følgende

S

Dir. H. Diemer.
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Slagtninger
Par Aar, og den 16. November 1929
Aarligt
Omsæt
Andels
c .
Kreaning
Gennemsnit
havere
Svin
.
afholdtes stiftende Generalforsamling i
turer
Antal
Antal
»Ansager Andels-Slagteri«. Ved denne
1000 1000 Kr.
1000
Lejlighed vedtoges Selskabets Love, 1931—35 . . . .. 694
1.407
17
2
og der valgtes en Bestyrelse, hvis For 193«............ .. 849
14
1.575
3
mand blev Gdr. Kr. Jørgensen, Ans
ager, der siden da har beklædt denne Post. — Bestyrelsen tog derefter fat paa
Opførelse af Slagteriet, og med fornøden saglig Bistand gennemførtes Bygge
arbejdet saaledes, at Driften kunde begynde fra Nytaar 1931. Paa dette Tids
punkt var som Slagteriets daglige Leder antaget Direktør E. Brims Laursen,
der beklædte Stillingen indtil Marts 1935, da han afløstes af Direktør H. Diemer.
Slagteriets Udvikling i de forløbne Aar fremgaar af hosstaaende Oversigt, og
iøvrigt skal det nævnes, at der i 1935 foretoges en Udvidelse af Slagteriet med et
ret stort Kreaturslagteri.
Lige fra Slagteriets Start har det været Medlem af Danish Bacon Company, som
altsaa er dets Hovedforbindelse i England.

SYDTHY ANDELS-SVINESLAGTERI (HURUP)
ed den stigende Svineproduktion efter Krigsperioden beskæftigede Land
mændene sig i mange Egne af Landet med det formaalstjenlige i Oprettelse
af mere lokalt afgrænsede Slagterier. Den første Spire til et Slagteri i Sydthy var,
at nogle af Egnens ledende Mænd en Aften i 1928 ved en privat Sammenkomst
kom til at drøfte Spørgsmaalet og blev enige om at undersøge, hvordan Stemningen
var for et eventuelt Slagteri. I December 1928 forebragtes Sagen paa en General
forsamling i Sydthy's Landboforening, hvor der nedsattes et forberedende Udvalg
med Gdr. P. Pedersen, Korsgaard, Befs, som Formand. Efter Afholdelse af et
Par Møder, hvor det oplystes, at Tegningen af Svin kun havde givet et ret ringe
Resultat, blev Sagen foreløbig henlagt,
Aarligt
Andels
Slagt
Omsæt
men i Løbet af 1929 rejstes den dog
Gennemsnit
havere
ninger
ning
atter, særlig paa Foranledning af Syd
Antal 1000 1000 Kr.
thy Husmandskreds og dennes For
1931..............
34
781
2.075
mand
N. N. Stensgaard, Hurup. Efter
1932..............
37
2.167
945
at
et
Samarbejde
med det tidligere
1933..............
1.079
30
2.615
nedsatte Udvalg var bragt i Stand, og
1934..............
1.134
23
2.465
et nyt Arbejdsudvalg var nedsat i Maj
1935 ..............
1.173
19
2.312
1936..............
1.218
21
2.453
1929, lykkedes det, til Trods for at
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der samtidig var begyndt et Arbejde for et Andelsslagteri i Thisted, i de følgende
Maaneder at faa tegnet det fornødne Antal Svin til Hurup, saaledes at der
den 13. December 1929 kunde afholdes stiftende Generalforsamling i »Sydthy
Andels-Svineslagteri«. Den her valgte Bestyrelse konstituerede sig med Proprietær
N. Nikolajsen, Over Astrup, som Formand, en Post, som han beklædte indtil
1934, da han afløstes af den nuværende Formand, Gdr. Laur. Christensen, Hovgaarden, Hørdum.
Med fornøden faglig Bistand opførtes nu efter den konstituerende General
forsamling Bygningerne til Slagteriet, der begyndte sin Virksomhed den 5. Januar
1931. Som Direktør var fra Marts 1930 antaget Einar Jeppesen, tidligere Bogholder
paa Bjerringbro Andels-Svineslagteri.

A7. Nikolajsen,
Over Astrup.
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Laur. Christensen,
Hovgaarden.

Dir. Einar Jeppesen.

ANDELS-SVINESLAGTERIET »MIDTJYLLAND« (GRINDSTED)

Slagteriets Udvikling fremgaar af den talmæssige Oversigt. Endvidere skal
nævnes, at der gennem Aarene har været Forbindelse med forskellige engelske
Firmaer om Afsætningen af Flæsk, saaledes foruden Danish Bacon Co. og Coopera
tive Wholesale Society, Firmaerne John Louden & Co., Lowell & Christmas Ltd.
samt N. Nielsen Ladefoged & Co.
For Svineavlsarbejdet har Slagteriet vist sin Interesse ved, at der er nedsat et
særligt Svineavlsudvalg med Medlemmer fra »Det thylandske landøkonomiske
Selskab«, samt Sydthy Husmandskreds og Slagteriet. Udvalget har siden 1933
foretaget Kaaring af et ret stort Antal Orner og Søer, og tillige er der indkøbt
baade Avlsorner og Avlssøer fra statsanerkendte Avlscentre. Til disse Indkøb
har Slagteriet ydet et Tilskud.

ANDELS-SVINESLAGTERIET „MIDTJYLLAND“
(GRINDSTED)
rindsted var fra gamle Dage et Knudepunkt, men indtil Tiden omkring 1914
var det en ret upaaagtet By med sine vide Hedestrækninger til alle Sider,
og det var egentlig først Opdyrkningen af disse sammen med Jernbaneanlæggene,
der skabte det nuværende Grindsted.
I 1922 opstod Tanken om Oprettelse af et Andelsslagteri i Grindsted. Planen
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ANDELS-SVINESLAGTERIET »MIDTJYLLAND« (GRINDSTED)
Andels
Slagt
Omsæt
Aarligt
strandede imidlertid i første Omgang,
ninger
ning
Gennemsnit
havere
men dukkede op igen, bl. a. fordi
Antal 1000 1000 Kr.
Transporten til de nærmestliggende
1.597
26
1931 . . . .
873
Slagterier — Esbjerg, Kolding og
1.442
27
2.443
1932—35
Vejle — var lang og besværlig.
29
3.166
1936. . ..
1.990
Oprettelsen af et offentligt Slagte
hus og Eksportslagteri i Grindsted satte atter Fart i Planen om et AndelsSvineslagteri. Den 11. Marts 1927 afholdtes i Grindsted et Møde om Sagen,
og der nedsattes et Udvalg, for hvilket Gdr. Chr. Vestergaard, Morsbøl, blev
Formand. Efter Afholdelse af et større Møde i Slutningen af Maj og senere
i Løbet af Efteraaret, hvor der nedsattes lokale Arbejdsudvalg, samledes disse
paany i Grindsted den 9. December, og her nedsattes et større Forretningsudvalg
med Kroejer Thomas Østergaard, Filskov, som Formand til at fortsætte det for
beredende Arbejde. I Januar 1928 blev der ved en Forhandling med Repræsen
tanter for Grindsted By givet Tilsagn fra denne om pekuniær Støtte og gratis Grund
m. m. til Slagteriet, under Forudsætning af dets Stiftelse inden 1. Januar 1930.
Der toges nu fat paa Tegning af Andelshavere indenfor en Kreds af 11 Sogne
i Omegnen og paa visse nærmere Betingelser. I Løbet af 1928 og det meste af
1929 opnaaedes en Tegning af godt 700 Andelshavere med tilsammen 15.250
Svin, og efter at Udvalgenes Formænd havde været samlede til nærmere God
kendelse af Tegningen, kunde man afholde den stiftende Generalforsamling den 27.
December 1929. Foruden Vedtagelse af Slagteriets Oprettelse vedtoges Love og
foretoges Valg af Bestyrelse, der senere konstituerede sig med Kroejer Thomas
Østergaard, Filskov, som Formand.
Bestyrelsens første Opgave var Opførelse af Bygninger og Anlæg, som fuldendtes i Løbet af Aaret 1930, og den 2. Januar 1931 indviedes det nye Slagteri,
som dermed begyndte sin Virksomhed. Som Direktør var fra Juni 1930 antaget
Leth-Møller, og med Hensyn til Afsætningen i England var der knyttet Forbin
delse med Fr. & A. Delcomyn, Ltd., H. P. Pedersen, F. Martin, Bristol.

Th. Østergaard,

Filskov.

338

J. P. Hermansen,

Krogager.

Dir. A7. Hjorth.

FJERR ITS LEV AN D E L S - S V IN E S L A GTE R I

I 1934 foregik i Slagteriets personlige Ledelse den Ændring, at Kroejer Thomas
Ostergaard, afløstes af den nuværende Formand, Gdr. J-. P. Hermansen, Krogager.
Endvidere var der Direktørskifte i 1932, idet Direktør Leth-Møller flyttede til
Rudkøbing og afløstes af Direktør C. Gade, der virkede indtil Slutningen af 1935,
da han overtog Stillingen som Direktør i Køge. Hans Efterfølger blev den nu
værende Direktør N. Hjorth.

FJERRITSLEV ANDELS-SVINESLAGTERI
adskillige Aar var der i Fjerritslev-Egnen Planer fremme om Oprettelse af
et Andelsslagteri, men positive Skridt blev først foretaget i 1928, da der
indenfor Kollerup Sogneraad blev nedsat et Udvalg, som paatog sig at forsøge et
Arbejde til Sagens Virkeliggørelse. Man rettede Henvendelse til Landboforeningen,
der i December 1928 lod afholde et Møde om Sagen. Det besluttedes her at
oprette et Andelsslagteri i Fjerritslev, saafremt en nærmere fastsat Tegning kunde
naas, og det tidligere nedsatte Udvalg, hvis Formand blev Gdr. Møller Frandsen,
Aarupgaard, organiserede nu en Agitation i Egnen ved lokale Mænd i en Række
Sogne. Man traadte endvidere i Forbindelse med Fjerritslev By, som gik ind paa
at yde pekuniær Støtte i Form af Forrentning af et større Beløb i de første 10 Aar.
Efter forskellige Møder og en Del Besvær naaede Udvalget saa vidt, at der i
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Slutningen af 1929 var sikret til
strækkelig Tilslutning, og den 13.
Januar 1930 afholdtes stiftende Gene
ralforsamling, hvor et forelagt Lov
udkast blev vedtaget, samt Valg fore
taget af de to Bestyrelsesmedlemmer,
som skulde vælges af Generalforsamlingen, samtidig med at de øvrige Besty
relsesmedlemmer fra de forskellige Sogne blev valgte. Ved et efterfølgende
Bestyrelsesmøde valgtes Gdr. Møller Frandsen, Aarupgaard, som Formand.
Man tog straks fat paa Spørgsmaalet om Opførelsen af Slagteriet, og efter Køb
af Byggegrund fuldendtes Byggeriet i Løbet af Aaret, saaledes at Slagteriet efter
en Prøveslagtning den 19. December begyndte sin egentlige Virksomhed den
5. Januar 1931. Allerede fra April 1930 var som Leder af Slagteriet antaget Direktør
Johs. Bitsch, tidligere Dybvad, og med Hensyn til Afsætningen paa Englands
markedet indmeldtes Slagteriet straks i Danish Bacon Company.
Om Slagteriets Udvikling i de forløbne Aar gives der Oplysning i den
statistiske Oversigt, og det skal yder
ligere kun tilføjes, at der, som det
ogsaa fremgaar af denne, har været
slagtet et ret stort Antal Kreaturer og
Kalve.
Slagteriet deltager i Svineavlsar
bejdet dels ved Udstationering af
Orner indkøbt fra Avlscentre og dels
ved Tilskud til Svineavlscentre og
Fællesledelsen af S vine avls arbejd et i
Thy og Hanherrederne.
Møller Frandsen,
Dir. Jolis. Bitsch.
Aarupgaard.

ROUGSØ-SØNDERHALD HERREDERS ANDELS
SVINESLAGTERI, ALLINGAABRO
ed Udløbet af Randers Andels-Svineslagteris Periode i 1911 var der, saa
ledes som det iøvrigt blev realiseret i Hadsten, Tale om at faa oprettet et
lokalt Andelsslagteri i Allingaabro, men Forslaget blev udsat til næste Periodes
Udløb, og da dette indtraf, vanskeliggjorde Verdenskrigen Planens Udførelse,
saaledes at den endnu en Gang maatte hvile. Imidlertid fremkom med den stærkt
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øgede Produktion i Aarene efter Krigen atter Kravet om at faa oprettet et Slagteri
for Rougsø og en Del af Sønderhald Herreder med Allingaabro som det naturlige
Centrum. Efter en Behandling af Sagen i det lokale Ugeblad drøftedes Spørgsmaalet paa Husmandskredsens Generalforsamling i Efteraaret 1928, og da der
viste sig Stemning for Planen, nedsattes et Udvalg med Mar. Andreasen, St. Sjørup,
som Formand. Ogsaa Allingaabro By viste Interesse for Sagen, og paa en General
forsamling i Haandværker- og Borgerforeningen i September 1928 nedsattes et
snævrere Arbejdsudvalg med Bogtrykker A. L. Pedersen som Formand, og der
tegnedes i den følgende Tid et Beløb blandt Byens Borgere til Indkøb af Bygge
plads m. m. for et eventuelt Slagteri.
Ogsaa blandt Landmænd i Oplandet vandt Tanken Tilslutning, og i Be
gyndelsen af November afholdtes, paa
Foranledning af et nedsat Udvalg og
med dettes Formand, Gdr. A. Glavind,
Fausing, som Ordfører, et offentligt
Møde, hvor det med overvejende Fler
tal besluttedes at arbejde videre for
Oprettelse af et Slagteri i Allingaabro.
Det nedsatte Arbejdsudvalg blev ved
denne Lejlighed udvidet bl. a. med
Repræsentanter for Byen, og en Teg
ning af Svin blev foretaget i de følA. Glavind,
Dir. L. Weiss-Hansen.
Fausing.

341

LANGELANDS AN D E L S-SV I N E S LAG TE R I (RUDKØBING)

gende Maaneder. Under dette frem
kom fra Aiming Planen om et Slagteri
der, men Tanken blev opgivet, og i
Slutningen af Juli 1930 havde Allingaabro-Planen opnaact en saadan Til
slutning, at man kunde gaa til Afhol
delse af den konstituerende Generalforsamling den 9. August 1930. Ved denne
Lejlighed vedtoges det censtemmigt at oprette »Rougsø og Sønderhald Herreders
Andels-Svineslagteri, Allingaabro«, ligesom der vedtoges Love og valgtes Besty
relse, der fik Bemyndigelse til snarest muligt at opføre Slagteriet. Bestyrelsens
Formand blev den hidtidige Formand for det forberedende Udvalg, Gdr. A. Gla
vind, Fausing.
Opførelsen af Slagteriet paabegyndtes hurtigst muligt med det Resultat, at den
første Slagtning kunde foretages den 8. Maj 1931, og et Par Dage senere begyndte
den regelmæssige Drift.
Som Direktør var paa delte Tidspunkt antaget L. Weiss-Hansen, der siden da
har ledet det daglige Arbejde, ligesom ogsaa A. Glavind har været Formand siden
Oprettelsen.
I Svineavlsarbejdet har Slagteriet deltaget dels gennem Fælleskontoret og dels
i de lokale Foretagender paa dette Omraadc. Desuden udstationerer Slagteriet
Orner fra Avlscentre, i Reglen i et Antal af omkring 30.
Slagteriets Hovedforbindelse i England har været R. H. Thompson & Co.,
London, og Cooperative Wholesale Society samt Danish Bacon Co., af hvilket
Slagteriet er Medlem siden 1932.

LANGELANDS ANDELS-SVINESLAGTERI
(RUDKØBING)
ndelsslagteriernes »Benjamin«, Langelands Andels-Svineslagteri, fandt sin
L første Forberedelse i Februar 1931, da »Langelands landøkonomiske For
ening« besluttede at nedsætte et Udvalg til at undersøge Muligheden før Op
rettelse af et Andelsslagteri paa Lange
Omsæt
Andels
Svincland. Tidligere var Svinene med Tog
Aar
S lagtn in ger
ning
havere
eller, for de nærmere boendes Ved
i 1000 Kr.
i 1000
kommende, med Hestekøretøjer sendt
3.625
38
1933....
1.528
til Rudkøbing, Dagløkke eller Lohals
1.596
3.938
33
1934....
Havne og derfra befordret videre til
3.618
1.625
29
1935....
4.013
1.647
30
1936....
Slagterierne i Svendborg eller Faaborg.
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Det omtalte forberedende Udvalg, hvis Formand blev Konsulent H. Hansen,
Lvstbjerggaard, fremkom med en foreløbig Beretning paa Landboforeningernes
Generalforsamling en Maanedstid senere, hvor der toges Beslutning om, at man
skulde forsøge at oprette et Andelsslagteri, og Udvalget bemyndigedes til at søge
tilvejebragt en Tegning af Andelshavere. Efter at Udvalget havde suppleret sig
med et Antal interesserede Landmænd fra hele Øen, foretoges i Løbet af nogle
Dage en Tegning, der gav et saa gunstigt Resultat, at der den 3. Juni 1931 kunde
holdes stiftende Generalforsamling . Der valgtes her Bestyrelse, der senere kon
stituerede sig med K. Hansen, Lystbjcrggaard, som Formand, og iøvrigt be
sluttedes det snarest muligt at paabe
gynde Opførelsen af Slagteriet. Denne
fandt Sted i Løbet af 1932, og den 2.
Januar 1933 begyndte Slagteriet sin
Virksomhed. Som Direktør antogcs i
December 1932 Direktør Leth-Møller,
tidligere Grindsted.
Om Slagteriets Udvikling med Hen
syn til Slagtningstal og Omsætning
gives der Oplysning i hosstaaende
Oversigt.
K. Hansen,
Dir. Leth-Møller.
Lyslbjcrggaarcl.
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D. B. C.’s Hovedkvarter i London.

DANISH BACON COMPANY
istorien om D. B. C. er Historien om Charley Hansen. Som Salgsmand fra
omkring 1894 for Firmaet »Van den Bergh, Limited«, London, der paa dette
Tidspunkt ejede to Slagterier i Danmark, fik han den Ide, at de danske Andels
slagterier burde oprette deres eget Salgskontor i London. Forholdet var paa dette
Tidspunkt det, at Slagterierne sendte Flæsk i Konsignation til Agenterne, og disse
solgte saa Flæsket til Medlemmer af »Flæskeringen«. Slagterierne maatte i Salgsprovision betale Agenterne 3
pCt. Tillige var denne Ordning
uheldig ved, at Andelsslagteri
erne, som omtalt tidligere, var
uden Indflydelse paa Noterings
ansættelsen for dansk Flæsk i
London. Sammen med den
senere Direktør for Maypole
Dairy Co., G. Watson, udarbej
dede Charley Hansen nu en
Plan til Oprettelse af et Salgs[Kontor,
som skulde arbejde i
JD. B. C. i Liverpool, Flæskehal.

H
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det frie Marked baade i Eng
land og i Danmark. Han rejste
til Danmark, og i Marts 1902
stiftedes paa et Møde i Ham
borg »Danish Bacon Agency«
med Tilslutning af Andelsslag
terierne i Holbæk, Slagelse og
Nykøbing F., og med Charley
Hansen som Leder og G. Wat
son som Financier. Der opret
tedes derefter Kontor i Nr. 6
De første D. B. C. Slagteriers ledende Mænd. Fra v. : Poul Sams,
Duke Street ved London Bridge.
Svendsbjerg, Dir. Alex. Poulsen. Holbæk, Dir. Thomsen, Nykb. F.,
I Løbet af et Par Aar slut Dir. Olesen, Slagelse, Toxværd, Marrebæk, og Hans Jensen,Vemmelev.
tede yderligere Slagterierne i
Randers, Faaborg, Roskilde og Haslev sig til Selskabet, og de saaledes deltagende
7 Slagterier overtog i 1906 hele Forretningen og fortsatte den under Navnet
Danish Bacon Company, fremdeles med Charley Hansen som Leder. I de følgende
Aar voksede Virksomheden stærkt. Indtil 1914 havde følgende Slagterier tilsluttet
sig: Hammel, Horsens, Odder, Silkeborg, Sorø, Skelskør, Vejle, Nykøbing F. og
Grenaa. Derefter fulgte i 1916—17 Skanderborg og Løgstør, og endelig i Aarene
omkring 1930 Samsø, Ansager, Allingaabro, Fjerritslev og Vraa, saaledes at ialt
23 Andelsslagterier, der repræsenterer ca. en Trediedel af Danmarks samlede
Baconproduktion, nu er Medlemmer af D. B. C. Salgsomsætningen beløber sig
til ca. 150 Mill. Kr. aarlig. I 1910 flyttede D. B. C. til Coivcross Street og optog
samtidig Viderebehandling af det fra Danmark ankomne grønsaltede Flæsk
ved Røgning, Opskæring, Henkogning o. s. v. Senere er der anlagt Filialer
i Hull, Birmingham, Liverpool,
Stoke, Loughboro, Leith, Man
chester, Ipsrvich, Cardiff, Bri
stol, Portsmouth, Exeter og
St. Albans.
Det er lykkedes D. B. C. at
bidrage til at nedbringe Salgs
kommissionen samt tillige, hvad
man ogsaa satte sig som Maal,
at faa de danske Flæskebaade
ført igennem til London. End
videre har D. B. C. bidraget
afgørende til Reklamering for
danske Produkter i England.
D. B. C. i Hull, Udlosning af Flæsk.
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Dir. Charley Hansen.

Foruden Bacon forhandler D. B. C. dansk Smør fra 26
Mejerier samt danske Æg, dansk Ost og dansk Kødkonserves.
I Direktionen for D. B. C. sidder fremdeles Direktør Charley
Hansen og endvidere Direktørerne Fr. Herbert, Hans Iversen,
C. H. Stevens og Johan Rosenquist samt tre danske Medlemmer,
nemlig P. Pedersen, Killerup, J. Theilmann og F. Bojsen,
Holbæk, af hvilke førstnævnte er Formand for Selskabet.
P. Pedersen, Killerup, er ligeledes Formand for Bestyrelsen for
den danske Afdeling af D. B. C. løvrigt maa som en af For
kæmperne nævnes afdøde Direktør for Randers Andelsslagteri
Frede Bojsen, der gennem mange Aar var Sekretær for D.B.C.

DANSKE ANDELSSLAGTERIERS TARMSALG
1912 opstod Tanken om at starte et Andelsselskab med det Formaal at for
arbejde og sælge Svinetarmene fra Andelsslagterierne. Forretningen med
Svinetarme var hidtil foregaaet paa den Maade, at de enkelte Andelsslagterier
solgte hele deres Produktion af raa Tarme til de da bestaaende Tarmfirmaer. For
retningerne blev i Reglen afsluttet i November-December og for hele det kom
mende Aar til en bestemt, fastsat Pris. Man mente imidlertid, at ved Oprettelsen
af et eget Selskab skulde der kunne vindes noget for Andelsslagterierne, og efter
at der var sendt Meddelelse ud til Slagterierne og forhandlet med Fællesbestyrelsen,
blev Spørgsmaalet behandlet paa Andelsslagteriernes Delegeretmøde i 1913,
hvor der nedsattes et Udvalg til at arbejde med Sagen. Andelsslagterierne blev
indbudt til et Møde den 10. November 1913, hvor Udvalget forelagde Sagen efter
at have arbejdet med den siden Delegeretmødet, og paa dette Møde stiftedes da
Andelsselskabet Danske Andelsslagteriers Tarmsalg. Der blev straks fremlagt Ud
kast til Love, der blev enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende Slagterier, hvor
efter 6 Slagterier indmeldte sig som Andelshavere. Paa samme Møde valgte man
den første Bestyrelse, hvis Formand blev Ole Olsen, Haslev. Til administre
rende Direktør antoges Direktør H. Ankjær, tidligere Andelsslagteriet i Køge.
Selskabet blev det først oprettede Andelsselskab til Udnyttelse af Andelsslag
teriernes Biprodukter. Ifølge Selskabets Vedtægter er Andelshaverne solidarisk
ansvarlige.
Selskabet begyndte sin Virksomhed den 1. Januar 1914 med de 6 Andels
slagterier som Medlemmer og med Kontor og Lager i København i lejede Lokaler
paa Strandboulevarden.
Da Andelshaverne ikke skulde indskyde Kapital, arbejdede Selskabet i Bcgyn-
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delsen med en Kasse-Kredit, men har i Aarenes Løb opsamlet et Reservefond,
der nu beløber sig til 650.000 Kr., der virker som Selskabets Driftskapital.
Allerede de følgende Aar sluttede flere Andelsslagterier sig til Selskabet, saa
ledes at der i 1917 var 15 Slagterier. I Aarenes Løb er der stadig kommet nye
til, saaledes at Selskabet siden 1931 har haft 39 Andelsslagterier som Medlemmer
og behandler og sælger Svinetarme af 60 pCt. af den samlede Produktion paa
de danske Andelsslagterier, hvilke 60 pCt. f. Eks. i 1932 beløb sig til 33/4 Million
Tarmsæt.
Tarmene behandles paa de enkelte Slagterier, men med Selskabets eget Mand
skab, saaledes at Slagterierne kun stiller Lokaler m. m. til
Raadighed.
Selskabets Produktion af Svinetarme bliver næsten ude
lukkende eksporteret, og Selskabet har Repræsentanter i
næsten alle europæiske Lande, ligesom Eksporten af Tarme
foregaar ikke alene til Europa, men ogsaa til flere over
søiske Pladser. I denne Forbindelse kan nævnes, -at Sel
skabet har ladet indregistrere saavel i Danmark som flere
europæiske Lande sit Varemærke »DAT« og er overalt
kendt under dette Mærke.
Dir. K. Ramsing-Jensen.
I 1916 trak Ole Olsen sig tilbage som Formand, og i
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hans Sted valgtes Gaardejer Jens
Hansen, Nakke, der stadig er Sel
1914. . . . .... Kr. 385.429
skabets Formand.
1915.............. 799.891
I Slutningen af 1916 vedtoges det
1917.............. - 2.260.822
at lade opføre i Vejlegade 4—10 egne
1.879.142
542.846
1920..............
Bygninger til Brug for Lager og Kontor,
4.805.666
1925..............
3.540.820
og disse blev taget i Brug i 1918.
1930.............. - 2.693.349
3.086.433
Medens Selskabet til at begynde
1935 .............. - 5.629.644
3.738.860
med
udelukkende beskæftigede sig
1936 .............. - 5.819.538
3.271.917
med Behandlingen og Salget af Svine
tarme, vedtoges det paa Generalforsamlingen i 1920 ogsaa at tage Forretningen
op med andre Slagteriprodukter. Ogsaa paa dette Omraade har Selskabet
igennem Aarene haft stor Fremgang og handler i Øjeblikket med Spisefedt,
teknisk Fedt, Svinelevere, Svinenyrer, Oksetarme, Kød- & Benmel, Kødkager
etc. Disse Produkter købes kun hos Selskabets Andelshavere, og Fortjenesten
paa disse Artikler holdes for sig og fordeles ved Aarets Slutning til de Andels
havere, der har leveret dem. Ved Direktør Ankjærs Tilbagetræden i 1931 blev
Selskabets Ledelse overdraget til Direktør K. Ramsing-Jensen.

Selskabets Omsætning:

Svinetarme

Andre Slagteri
produkter

SCHAUB & CO. (ESBJERG OG KØBENHAVN)
irmaet Schaub & Co., Esbjerg, hvis nuværende Firmanavn er Schaub & Co.s
Fabriker A. m. b. A., grundlagdes i Aaret 1893 og var oprindelig paa tyske
Hænder, men overtoges i 1921 af en Kreds af danske Slagterier og ændredes da
til Andelsselskab m. b. A. Der etableredes et intimt Samarbejde med Slagtterierne, saaledes at disses Bi
produkter bliver udnyttet i fuldt
Omfang. Der er siden indtraadt
flere Slagterier som Andels
havere i Selskabet, og Firmaet
er siden Starten udvidet 5
Gange. Den oprindelige Arbej
derstab paa 4 Mand er vokset
til en meget betydelig Arbejds
styrke, der hovedsagelig be
skæftiges paa de forskellige
Slagterier, som er Andelsha
vere i Selskabet, hvorved opSchaub & Co., Esbjerg.
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naas, at Varerne behandles i friskest mulig
Tilstand.
Formand for Selskabets første Bestyrelse
efter Overgangen til Andelsselskab i 1921 var
SCHAUB & CO
Gaardejer, Skyldraadsformand A. C. Jensen,
Mollerup, medens E. Brüning, der, medens
Selskabet arbejdede som Aktieselskab, havde
været Direktør for dette, ogsaa i Andelssel
skabets første Tid fungerede som saadan.
Den nuværende Bestyrelse har som For
Schaub & Co., København.
mand Proprietær J. P. Jacobsen, Ørsted, me
dens Selskabets Direktør er Ths. Madsen, der tiltraadte i 1927. — Foruden Be
arbejdning og Eksport af Tarme driver Selskabet tillige Eksportforretning med
Levere, Nyrer og iøvrigt Slagteriaffald, ligesom Selskabets Virksomhed omfatter
Fremstilling og Forhandling af Affalds-Fedt.
Selskabets aarlige Omsætning andrager ca. 3 Mill. Kroner.

Schaub & Co.s Fabriker, Esbjerg, oprettede den 1. Maj 1907 en Afdeling i
København for Salg af Slagteriaffald, Tarme m. m.
Forretningen laa til at begynde med paa Halmtorvet 2, men flyttede, da Flæskehallen i Aaret 1910 blev taget i Brug, til Niels Brocksgade 16. Et Aars Tid senere
lejede Selskabet en Grund af Magistraten, Mitchellsgade 13, og byggede her en
Forretningsbygning, som blev udvidet flere Gange, sidst i Aaret 1915.
I 1921 overgik Afdelingen sammen med Forretningen i Esbjerg til en Del dan
ske Andels- og Privatslagterier og blev omdannet til et Andelsselskab.
Da Københavns nye Flæskehal »Kødbyen«, blev bygget, blev Selskabet nød
saget til at afhænde de det tilhørende Bygninger i Mitchellsgade og flyttede i
1934 til Flæsketorvet 33—35—37, hvor det nu driver en ret stor Specialforretning
for Salg af Slagteriaffald af saavel Svin
som Kreaturer, en Afdeling for Tarme
og Krydderier, en Afdeling for Fjerkræ
og Æg, samt Kommissionsforretning i
Flæskehallen for Salg af Svin, Krea
turer etc. Ligeledes har det Eksport af
Levere, Nyrer og Biprodukter, samt
Fedt, Spæk etc. Afdelingen i Køben
havn staar nu i Forretningsforbindelse
med saa godt som alle danske Andelsog Privatslagterier.
Dir. Ths. Madsen.
Dir. M. Nielsen.
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Omsætningen har stadig været stigende. Da Forretningen i 1932 fejrede sit
25 Aars-Jubilæum, var Omsætningen ca. 5 Mill. Kr., men for Regnskabsaaret
1936 var den over 11 Mill. Kr.
Direktør for Afdelingen i København var indtil Oktober 1932 A. Hansen, som
ved sin Død blev afløst af den nuværende Leder, Direktør M. Nielsen, der har
været ansat i Firmaet siden 1913.

ANDELSSELSKABET „TRIO“ (SAXKØBING)
stiftedes den 17. Juli 1929 af de 3 Andelsslagterier i Nykøbing F., Maribo og
Nakskov. I Selskabets Vedtægter angives Formaalet at være »Udnyttelse af Slagte
riernes Affaldsprodukter, Blod, Destruktionsaffald o. 1., der i størst muligt Om
fang fabrikeres til et Svine- og Kreaturfoder. Slagterierne er pligtige til at levere
deres Produktion til denne Fabrik«.
Bestyrelsen bestaar af 9 Medlemmer, 3 valgte af hvert Slagteri.
Selskabets første Formand blev Gaardejer Ludvig Hemmingsen, Marrebæk,
Væggerløse. Han afløstes
1933 af Proprietær Edv.
Madsen,
Grevelodden,
Maribo, og siden 1934
har Parcelist Vilh. Erik
sen, Frejlev, været For
mand for Bestyrelsen.
Landbrugskandidat
Chr. Jørgensen har siden
F abrikkens
Oprettelse
været dens Driftsleder.
I Efteraaret 1930 stod
Fabrikken færdig, og
man optog Fabrikati
onen af proteinrigt ani
malsk Tilskudsfoder til
Svin og Grisesøer, Ung
kvæg og Malkekøer og
efterhaanden af FjerkræFabrikken »Trio«, Saxkøbing.
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og Kyllingefoder. Af Fjerkræfoder tilvirkes nu op mod 1000
Tons aarligt. I Sommerkampagnen tilvirkes Lucernegrønmel.
1935 byggedes Tørdestruktionsanlæg, hvortil benyttes ro
terende Smeltetromler. — 1933 opførtes Beboelsesbygning og
Kontorer. Anlægget har ko1931 ...................... Kr. 179.087,41 stet ca. 300.000 Kr. og er
1932 ...................... - 207.438,09 nedskrevet til Kr. 100.000.
1933 .................... - 301.526,76
Værdien af Fabrikkens
1934 ...................... - 279.088,64 Aarssalg har været, som
1935 ...................... - 278.293,37 hosstaaende Oversigt ud1936 ...................... - 429.806,27 viser.

Dir. Chr, Jørgensen.

DANSKE ANDELSSLAGTERIERS EKSPORT
FABRIKER „DANA“ (NYKØBING F.)
en stærkt øgede Slagteri-Produktion omkring 1930 og de samtidig indtræ
dende Vanskeligheder og Usikkerheden med Hensyn til Afsætningen bidrog
til, at der indenfor Slagterikredse viste sig forøget Interesse for Fremstilling af for
skellige Biprodukter og da ganske særlig Konserves. I Begyndelsen af 1931 gav
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denne Bevægelse sig Udslag paa
Lolland-Falster ved, at Stiftets
tre Andelsslagterier (Nykøbing,
Maribo og Nakskov) sluttede
sig sammen om Oprettelsen af
Danske Andelsslagteriers Eks
port Fabriker »Dana«, hvis stif
tende Generalforsamling af
holdtes den 14. Marts. Som For
mand valgtes daværende For
Kogehallen paa »Dana«.
mand for Lolland-Falsters An
delssvineslagteri, Gdr. Ludvig Hemmingsen, Marebæk, og som daglig Leder af
Fabrikken antoges Direktør Ejner Rasmussen, der fremdeles varetager denne
Stilling. Fabrikken opførtes i Nykøbing F. og blev indviet den 16. Oktober
1931. Hermed var virkeliggjort de tre deltagende Andelsslagteriers Plan om at
tilvejebringe en central Fabrik for Opskæring af Flæskesider, Fremstilling af
Kødkonserves, Pølser o. s. v.
»Dana«-Fabriken startedes oprindelig som en Forsøgsvirksomhed paa et for
Afsætningen af danske Landbrugsprodukter vanskeligt Tidspunkt, men det lyk
kedes hurtigt »Dana« at faa vakt Interesse for sine Produkter saa at sige i alle
Egne af Jorden. Fabrikken tilbereder og pakker sine Produkter i Overensstem
melse med hver enkelt Kundes eller hvert enkelt Markeds særlige Krav, idet der
dog samtidig er bibeholdt samme Stil over Etiketter og Indpakningsmaade. Lige
som andre Grene indenfor Slagterivirksomheden er Fabrikkerne underkastet
Veterinær- og Statskontrol.
I Selskabets personlige Ledelse er der i Bestyrelsen bl. a. foregaaet den Æn
dring, at Gdr. L. Hemmingsen ved sin Fratræden som Slagteriformand afløstes af
sin Efterfølger som saadan, Parcellist Vilh. Eriksen, Frejlev, og denne fratraadte
atter i Februar 1935 og efterfulgtes af den nuværende Formand, Gdr. Anton Topp,
Flintinge.

Anton Topp, Flintinge.
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Dir. Ejner Rasmussen.

DANSKE ANDELSSLAGTERIERS FEDTRAFFINADERIER (MASNEDSUND)

DANSKE ANDELSSLAGTERIERS
FEDTRAFFINADERIER (MASNEDSUND)
om Led i Bestræbelser, der navnlig fra omkring 1926—27 udøvedes for en
mere rationel Udnyttelse og Afsætning af Slagteriernes Biprodukter, rettede
man ogsaa Opmærksomheden paa Fremstillingen af Fedt, og som omtalt andet
Sted, fremdroges i denne Forbindelse ogsaa det ønskelige i et Samarbejde mellem
Slagterierne om Oprettelse af Fedtraffinaderier.
Dette gav sig for første Gang Udslag i Afholdelse af et Møde i Masnedsund den
15. September 1931 af Slagterierne i Haslev, Skelskør, Masnedsund, Nykøbing F.
og Nakskov. Der nedsattes ved denne Lejlighed et Udvalg til sammen med Ingeniør
Møller-Nielsen at udarbejde Planer og Tegninger, som derefter skulde forelægges
Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse til Godkendelse, idet man anmodede Fælles
bestyrelsen om økonomisk Støtte til Sagens Gennemførelse. Der afholdtes nu for
sk ellige Forhandlinger, og ved et Møde i Marts 1932 forelaa Tilsagn fra Fælles
bestyrelsen om et Beløb til Tilvejebringelse af selve Raffinaderiet, medens de del
tagende Slagterier selv paatog sig den driftsmæssige Risiko og Omkostningerne
ved Gennemførelse af Forandringer af Slagteriernes Smelteanlæg.
Efter endnu forskellige Møder og Forhandlinger i Løbet af Sommeren 1932
blev ved et Møde den 27. Oktober 1932 Selskabets Love vedtaget, ligesom det
besluttedes at antage Ingeniør Møller-Nielsen som teknisk Leder, medens Ingeniør

S
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D. A.s Fedtraffinaderi i Masnedsund.

Ersbach fra Hamborg allerede
tidligere var ansat som Ke
miker.
Den 27. April 1933 afhold
tes ordinær Generalforsamling,
hvor der blev givet Meddelelse
om Raffinaderiets Oprettelse og
Drift, samt valgt Bestyrelse m.
m. Denne konstituerede sig med
Formanden for Masnedsund
Andelssvineslagteri, Gdr. P. H.
Hansen, Sallerup, som For
mand. — I Maj 1936 skiftedes
Direktør, idet Ingeniør MøllerNielsen ønskede at fratræde, og
som hans Efterfølger antoges
Direktør R. M. Jensen.
Raffinaderiets Omsætning
beløb sig i 1933 til 1.460.000 og
i 1936 til 1.310.000 Kr.

DANSKE ANDELSSLAGTERIERS KONSERVESFABRIK
(ROSKILDE)
t vigtigt Udtryk for Bestræbelserne i de senere Aar for at oparbejde en Kon
serves-Produktion i større Omfang var Stiftelsen i November 1933 af
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, Roskilde, (D. A. K. Meat Packers Ltd.).
Selskabet stiftedes af 11 sjællandske Slagterier og begyndte Virksomheden i
Februar 1935. Dens Formaal er Fremstilling af Konserves og Opskæring af Svin
og i denne Forbindelse at samle denne Produktion under et Standardmærke
og at finde Markeder herfor ikke mindst ved Eksport. Det ligger i Sagens
Natur, at det enkelte Slagteri, naar det skulde fremstille Konserves, vanskeligt
vilde være i Stand til at anskaffe de samme Hjælpemidler som i en større fælles
Virksomhed, bl. a. med Hensyn til Laboratorium og andre Opgaver udenfor
den rent praktiske Drift.
I 1935 forarbejdedes 45.000 Spædekalve til Konserves-Eksport samt en Del

E
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D. A. K., Roskilde.

Svinetunger og Skinker, foruden Varer til Hjemmemarkedet. Siden da er Produk
tionen vokset betydeligt og ligger paa omkring 67.000 Spædekalve aarlig foruden
mange andre Varer.
I 1936 blev der gjort forskellige Undersøgelser med Opskæring af Svin, saa
ledes at man parterer Svinene i Stykker af forskellig Størrelse efter Købernes
Ønske paa de forskellige Markeder. Først i 1937 har dog denne Opskæring taget
fastere Form, og specielt af det Overskud af Svin, der naturligt maa være til
Stede fra Uge til Uge, for at man med Sikkerhed kan udfylde den fastsatte
Kvota for Eksport, opskæres nu et betydeligt Antal.
Omsætningen, der i 1936 var paa 3,4 Mill. Kr., er stærkt
stigende. Salget fra D. A. K. fordelte sig i 1935 med 40 pCt.
til Hjemmemarkedet og 60 pCt. til Eksporten. I 1936 steg
Eksporten til 75 pCt., og formentlig vil dette Tal stige noget
endnu trods de foreliggende Vanskeligheder ved at finde nye
Markeder og ved at handle paa de gamle Markeder paa
Grund af de gældende Restriktioner af forskellig Art.
Siden Selskabets Oprettelse har Gdr. Andr. Clausen, Kaastrup, været Formand for Bestyrelsen, og Direktør P. Lund
berg Leder af den daglige Drift.
Dir. p. m. Lundberg. ;
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KØDFODERFABRIKEN „SJÆLLAND“ A.m.b.A.
(ORTVED)
anken om Oprettelsen af en Centralanstalt for Behandling af Destruktions
materialet fra Slagterierne paa Sjælland kom frem i Sommeren 1934 —
tildels paa Grund af store Krav stillet fra Veterinærmyndighedernes Side til
Destruktionsafdelingerne paa de enkelte Slagterier. Skulde disse Afdelinger ind
rettes i Overensstemmelse med Kravene, vilde det betyde en stor Udgift for de
enkelte Slagterier, og man begyndte derfor at undersøge
Muligheden for en Centralisation, idet man senere udvidede
Opgaven til ogsaa at omfatte Behandlingen af selvdøde Dyr
fra hele Sjælland og Møen.
Den 16. Marts 1935 afholdtes stiftende Generalforsamling
i København, hvorefter samtlige 13 Andelssvineslagterier
paa Sjælland dannede: Kødfoderfabriken »Sjælland« A. m.
b. A. Det besluttedes at anlægge Fabrikken i Ortved v. Ring
sted, og tillige valgtes Bestyrelse, hvis Formand blev Gaard
ejer J. P. Jacobsen, Ørsted. Til Driftsleder blev antaget Bog
holder Sv. E. Christensen, Danske Andelsslagteriers FedtrafDir. Su. E. Christensen.
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finaderier, Masnedsund.
Opførelsen af Bygninger
ne paabegyndtes i Slut
ningen af Marts 1936, og
den 22. December samme
Aar modtoges det første
Raamateriale til Behand
ling, og allerede midt i
Januar 1937 sattes Anlæget i 3-Holdsdrift. Til
gangen af selvdøde Dyr
er stadig øget, idet Fabri
ken betaler 3—4 Gange saa
meget, som Landmanden
tidligere kunde opnaa for
Fra Smeltehallen paa »Sjælland«.
sine selvdøde Dyr.
Det har vist sig nødvendigt allerede nu at bestille een Smeltekedel yderligere,
saaledes at Anlæget kommer op paa ialt 5 Tørsmeltekedler.
Produktionen ligger i Øjeblikket paa ca. 20—25 Tons Fedt og ca. 45—50 Tons
Kager ugentlig. Svineaffaldsfedtet eksporteres til Holland, medens almindeligt
teknisk Fedt dels sælges til Tyskland og dels herhjemme. Kager og Mel er solgt
til Norge, Holland, Belgien, etc. samt paa Hjemmemarkedet, og Fabriken gaar
nu i Gang med sit moderne Foderblandingsanlæg for Fremstilling af Hønse-,
Svine- og Kreaturfoder.

NORDJYDSKE ANDELSSLAGTERIERS FABRIKER,
ANDELSSELSKAB (NØRRESUNDBY)
ellem Andelsslagterierne i Hurup, Thisted, Fjerritslev, Brønderslev, Vraa,
Hjørring, Frederikshavn, Sæby, Nørresundby, Løgstør, Nibe og Hobro har
der siden Januar 1935 bestaaet et teknisk Samarbejde ved, at der paa dette Tids
punkt i Fællesskab ansattes en teknisk Konsulent, nemlig Ingeniør, cand. polyt.
H. Maegaard. Dette Samarbejde har fundet yderligere Udvikling ved Stiftelsen af
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en særlig Fabrikvirksomhed til Udnyttelse af Slagteriernes Biprodukter, nem
lig Oprettelsen af »Nordjydske Andelsslagteriers Fabrikker, Andelsselskab«
(N.A.F.A.) i Nørresundby. Fabrikken, der ventes at være
igangsat omkring 1. Juni 1937, er beregnet paa at opar
bejde de deltagende Slagteriers Blod til Blod-Albumin
og endvidere drive Medicinal-Fabrikation som Forsøgs
fabrikation.
Den af de nævnte Slagterier valgte Bestyrelse har som
Formand Gdr. Søren Jungersen, Fristrup, Formand for Nørre
sundby Andelssvineslagteri, og som Direktør er antaget In
geniør, cand, polyt. H. Maegaard, der ved Siden af denne
sin Stilling fremdeles varetager de deltagende Slagteriers
tekniske
Interesser.
Dir. cand. polyt.
H. Maegaard.
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