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Indledning

Foreningen af jydske Landboforeningers bestyrelse har ønsket at markere foreningens
100-års dag den 30. november 1972 med udgivelse af en oversigt over den virksomhed,
der er foregået inden for foreningen i dette lange spand af år, og som spænder over
et vidt forgrenet arbejdsfelt.
Både ved 25-års jubilæet i 1897 og ved 50-året i 1922 blev der udarbejdet meget
udførlige redegørelser for arbejdet indtil da. Som følge heraf er der her kun givet
et stærkt sammentrængt resumé af arbejdet i de første 50 år, og hovedvægten er lagt
på en mere fyldig fremstilling af det, der er sket i årene fra 1922 til 1972, selv om det
heller ikke har været muligt at gå systematisk frem med dette.
Ved tilrettelæggelsen af stoffet er der søgt at skabe en rimelig balance imellem
omtalen af de rent landbrugsfaglige dele af foreningens virksomhed - i det væsentlige
som det er sket gennem de stående udvalg - på den ene side og det erhvervsøkono
miske, der varetages af bestyrelsen, på den anden. De to ting har alle dage været to
sider af den samme sag og med det samme sigte, nemlig at søge at skabe de bedst
mulige forhold for de jydske landmænd.
I alt væsentligt er de forskellige afsnit udarbejdet med udgangspunkt i foreliggende
materiale fra bestyrelsens og udvalgenes møder samt delegeretmøderne; men det er
suppleret med oplysninger andet steds fra, som er skønnet af betydning for de be
handlede sager, og udarbejdet med bistand af de ledende konsulenter inden for hver
deres område.
Statistisk materiale er kun benyttet i beskedent omfang, mens det i jubilæums
skriftet fra 1922 udgjorde en meget væsentlig del. Det, der findes af denne art, er
så godt som udelukkende, hvad der har været nødvendigt til rent talmæssigt at be
lyse de omhandlede forhold i grove træk, og tager ikke sigte på at være nogen egent
lig landbrugsstatistik.
Man vil heller ikke finde ret mange oplysninger om de personer, der har virket
inden for foreningen, udover det, der naturligt må følge af omtalen af de forhold, der
er behandlet, og de beslutninger, der er truffet. Det er en lang række markante skik
kelser, der har stået i foreningens ledelse igennem de hundrede år og hver for sig
sat deres indsigt og indflydelse ind på det fælles arbejde, har været med til at præge
dette og søge frem mod de mål, man har stilet efter. Selv om hver enkelts indsats
vurderes højt inden for foreningen, ville det føre for vidt at give en nærmere om
tale af dem her.
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Hovedtræk af
Foreningen af jydske Landboforeningers
virksomhed fra 1872 til 1922

Tanken om et vist samarbejde imellem de - på dette tidspunkt ret fåtallige - landbo
foreninger i Jylland var fremsat adskillige år før Foreningen af jydske Landboforenin
gers stiftelse, men det formede sig i den henseende som i så mange andre, at der skulle
gå en vis tid, inden tanken slog sådan igennem, at den kunne føres ud i livet, og sam
menslutningen blive en realitet.
Så tidligt som i 1858 var repræsentanter for de da eksisterende jydske landbofor
eninger samlet til delegeretmøde i Århus for at drøfte forskelligt af fælles interesse,
idet man var klar over, at der var mange ting, der kunne løses bedre ved samarbejde,
end de enkelte var i stand til. Året efter samledes de igen i Randers, ligesom landmænd
fra alle landets egne mødtes ved de delegeretmøder, der holdtes i forbindelse med
landmandsforsamlingerne.
Dette indledende samarbejde mellem de jydske landboforeninger blev, såvidt det
kan skønnes, i nogen grad standset af krigen 1864 og den periode med mismod og stil
stand, som nederlaget i denne førte med sig.
Nogen tid efter krigen begyndte dog en samlings- og arbejdstid. 1 1866 oprettedes
Hedeselskabet under det kendte motto, at hvad udad tabtes, måtte indad vindes,
og samme år stiftedes den første brugsforening. I 1868 holdtes den første jydske
vinter-smørudstilling i Århus. I 1869 oprettedes i Viborg »Landmandsforeningen i
Jylland til indkøb af kunstig gødning« og så fremdeles. Der vistes et initiativ på mange
områder.
Disse forhold berører vel ikke direkte landboforeningerne; men de er udtryk for,
hvilke opgaver man tog op efter krigen : Opdyrkning af hidtil lidet påagtede arealer
som heder og moser, indkøb af kunstgødning og fremhjælpning af mejeribruget og
i det hele taget kvægbruget, hvor man tidligere især beskæftigede sig med korndyrk
ningen både til hjemligt forbrug og til eksport.
Tanken om et nærmere samarbejde mellem landboforeningerne var som nævnt
fremme før 1864. Den senere stifter af Foreningen af jydske Landboforeninger, Hans
Peter Heide, ejer af Kjærsgaard og forpagter af Bygholm Teglværk ved Horsens, var
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nok den, der klarest så betydningen af et sådant samarbejde. 1 1862 var han medvir
kende ved oprettelsen af Horsens Landbrugsforening, og han var fra 1862 til 1876 den
ne forenings formand.
1 1865 stillede han i Det kongelige danske Landhusholdningsselskab forslag om et
nærmere samarbejde angående Landmandsforsamlingerne. 1 1868 talte han i samme
selskab og fremsatte ved denne lejlighed tanken om egentligt samarbejde mellem
landboforeningerne. 4 år senere søgte han sagen realiseret, idet han i 1872 fremsatte
forslag til oprettelse af en fællesforening af landboforeningerne i Jylland. Sammen
med formændene for nabo-landboforeningerne Chr. Eckardt, Ørumgaard, (formand
for Vejle amts Landboforening) og H. Holst, Bredvad Mølle, (formand for ThyrstingVrads herreders Landboforening) sendte han den 11. juli 1872 samtlige jydske land
boforeninger forslag om afholdelse af et fællesmøde i Horsens i november samme
år for at drøfte heste-fastemarkederne, der havde spillet en betydelig rolle men nu
var afskaffet. Der udtaltes dog forventning om »at lignende fællesmøder i fremtiden
turde være heldige og gavnlige«.
16 landboforeninger sluttede sig til tanken om et sådant fællesmøde, og det kom
derefter i stand den 30. november samme år på Rådstuen i Horsens. Der deltog 23
foreninger med 36 delegerede, og på mødet vedtoges det at stifte den påtænkte
fællesforening.
Forinden mødet havde indbyderne udarbejdet forslag til regler for fremtidige
møder og havde givet disse form som et forslag til love for »Foreningen af jydske
Landboforeninger«.
Lovforslagets § 1 lød således:
»Foreningens formål er ved fællesmøder og ved forenede kræfter at virke til land
brugets fremme i forskellige retninger«.
Der var stærk tilslutning til tanken om en forening med det foreslåede formål, og
lovene vedtoges, hvorefter 14 landboforeninger straks indmeldte sig i Foreningen
af jydske Landboforeninger. Der valgtes en bestyrelse på 5 mand, hvoraf indbyderne
udgjorde de 3. Til formand valgtes H.P.Heide. Mottoet: »Ved forenede kræfter« har
gennem alle årene været en ledetråd i foreningens arbejde, og da man på et senere
tidspunkt fandt det naturligt at lade fremstille et specielt bomærke for foreningen,
indgik ordene herom i dette med det latinske udtryk: »unitis viribus« sammen med
et kornneg som symbolet på, hvad virksomheden tog sigte på at fremme, og tre af
datidens fornemste redskaber: leen, forken og plejlen.
Ingen af de - hver for sig særdeles fremsynede - mænd, der var med til at stifte
Foreningen af jydske Landboforeninger for 100 år siden, ville nogensinde - end ikke
ved anvendelse af al deres fantasi - have kunnet forestille sig den udvikling, der er sket
i disse 100 år, så voldsom har den været i næsten alle henseender, og en sådan mangfol10

dighed af opgaver er der arbejdet med. Og modsat er de fleste af de problemer, der
dengang optog landmændenes tanker og dannede udgangspunkt for deres virksom
hed også med henblik på dannelsen af de landøkonomiske foreninger, af en sådan
art, at de vil forekomme nutidens driftige unge landmænd for helt uvæsentlige i
sammenligning med dem, man beskæftiger sig med nu.

FORENINGENS ARBEJDE

Både i 1897, da foreningen passerede de 25 år, og i 1922, da den havde eksisteret i 50,
blev der udarbejdet meget udførlige jubilæumsskrifter med tilbageblik over det, for
eningen havde beskæftiget sig med indtil dette tidspunkt. Det er derfor naturligt nu
ved 100-året at lægge hovedvægten på det, der har fundet sted indenfor dens ram
mer i de sidst forløbne 50 år fra 1922 til nu, og nøjes med et stærkt sammentrængt
resumé af virksomheden i den første periode. Et sådant kort resumé gives derfor på
de følgende sider.
Også i de senere afsnit, der vedrører de enkelte grene af foreningens faglige ar
bejde, er virksomheden før 1922 beskrevet forholdsvis kort; men for at opnå et sam
menhængende hele i fremstillingen har det dog i visse tilfælde været nødvendigt at
udvide omtalen af den første periode noget. Så vidt muligt er det imidlertid søgt at
undgå gentagelser.
I korte træk har Foreningen af jydske Landboforeningers arbejde fra 1872 til 1922
da formet sig således :
Som formænd har 8 stået i spidsen for foreningens ledelse i denne periode.

Formandene og sekretærerne
Forpagter H.P. Heide fungerede som formand fra 1872 til 1874.1 årene 1874-75 var
godsejer H. P. Ingerslev, Marselisborg, foreningens formand, hvorefter Heide blev det
igen i 1876. Fra 1876 til 1884 var kammerherre Sophus Skeel, Birkelse, formand, fra
1884 til 1893 kammerherre C. Lüttichau, Tjele, og fra 1893 til 1909 kammerherre
C.Bech, Engelsholm. Fra 1909 til 1916 var gårdejer Niels Jensen, Toustrup, og fra
1916 til 1918 gårdejer Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, foreningens formand.
I efteråret 1918 blev gårdejer P. P. Pinstrup, Godensgaard, valgt til formand. Han var
formand ved 50 års jubilæet i 1922 og bestred hvervet til 1930. Om de senere formænd
henvises iøvrigt til de følgende afsnit om tidsrummet 1922-1972. For denne forenings
vedkommende er det således fra første færd mænd fra landbrugets egen kreds, der
har været i spidsen for dens ledelse, mens det i forskellige andre tilfælde var præster
og højere embedsmænd, der var med til at stifte - og i lang tid også ledede - de
landøkonomiske foreninger.
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I de første år af foreningens tilværelse måtte bestyrelsens medlemmer påtage sig
både sekretær- og kasserervirksomheden ; men efterhånden som virksomheden udvi
dedes og antog fastere karakter, var man fra alle sider klar over, at der måtte ske en
ændring af dette forhold, og at der skulle etableres et fast sekretariat.
Foreningens første faste sekretær var overretssagfører J. Høegh-Guldberg, Århus.
Han blev antaget i 1879 og fungerede til sin død i 1907. Dens første kasserer var køb
mand Hans Broge, Århus; men kassererhvervet udførtes fra 1879 af sekretæren.
Forstander S. P. Petersen var foreningens første konsulent (fra 1888) og afløste des
uden Høegh-Guldberg som sekretær i 1908. Han fungerede indtil sin død i 1915, da
konsulent (senere professor) Lars Frederiksen overtog stillingen og virkede i den til
1919, da han fik sit arbejde i København, og sekretær J.K.Haugaard blev ansat.
I november 1873 holdt foreningen sit første delegeretmøde i Horsens. Det varede
i 2 dage, og der vedtoges regler for en smørudstilling og for 2 dyrskuer, et for tillægs
dyr og et for fedekvæg, som skulle afholdes i 1874.
Allerede hermed blev retningslinjerne for en del af foreningens arbejde lagt fast,
idet de to så vigtige spørgsmål for det jydske landbrugs fremtid som fremme af mejeri
bruget og husdyrbruget droges i forgrunden.
Endvidere vedtoges i 1873, at man skulle søge afholdt møder og diskussioner i de
enkelte landboforeninger. Som emner for den kommende vinters møder nævntes
spørgsmålet om anvendelse af fosforsure gødninger i markbruget samt om kryds
ningsavl mellem korthorn og jydsk kvæg.
Fedekvægskuerne
11874 holder foreningen så sine første to skuer i Århus, et for det man betegnede for
fededyr, og et for tillægsdyr.
Fedekvægskuer er foruden i 1874 holdt 1876 i Aalborg, 1879 i Kolding, 1882 i Hol
stebro og 1890 i Århus. Derefter holdes der ingen skuer af denne art før 1913, da der
var en afdeling for fedekvæg ved Ungskuet i Thisted, og i 1914 holdtes der igen, efter
24 års forløb, et selvstændigt fedekvægskue i Kolding. Siden har der ikke været så
danne skuer - men enkelte gange dog mindre afdelinger knyttet til Ungskuerne.

Skuer for avls- eller tillægsdyr
holdtes som anført 1874 ligeledes i Århus, 1877 i Randers, 1880 i Viborg, 1885 i Horsens
og 1890 i Århus.
Ved disse skuer udstilledes både ældre og yngre avlsdyr fra hele Jylland, men dog
ikke i noget stort tal. Flertallet af de ældre hingste og tyre blev fremstillet på stats
skuerne, der holdtes i hvert amt. Foreningen af jydske Landboforeningers skuer
tjente på denne tid nærmest til at samle de bedste af de dyr, der var præmieret ved
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amtsskuerne. Rigtig gang i dyrskuevirksomheden kom der først fra 1892, da det
første såkaldte Ungskue holdtes i Viborg.
Ungskuerne i Jylland

der senere har fået så stor betydning, omfattede - som navnet antyder - oprindelig
kun dyr under 3 år, og kun undtagelsesvis - som i Århus 1909 og delvis i Randers
1914 og senere ved 50 års jubilæumsskuet i Horsens i 1922 - toges der enkelte grupper
af ældre avlsdyr med.
Det var foreningens daværende - nyligt antagne - konsulent S. P. Petersen, der på
delegeretmødet i 1891 foreslog etableringen af Ungskuer for derigennem at udpege
og fremme omsætningen med de bedste unge avlsdyr. Det viste sig, at hans tanke
var rigtig. Ungskuerne blev igennem mange år det sted, hvor hovedomsætningen
af avlsdyr af såvel heste som kvæg og svin fandt sted.
I årene fra 1892 til 1922 blev der holdt ialt 20 Ungskuer begyndende i Viborg i 1892
med 436 anmeldte store dyr og med jævnt stigende tilslutning igennem årene til
1745 ved det næste skue i Viborg i 1911 og 1919 dyr i Randers 1914, men iøvrigt varie
rende en del efter de økonomiske forhold og tildels efter, hvor i landsdelen skuerne
holdtes. De var i hele perioden udprægede vandreskuer med Kolding og Esbjerg
som yderpunkter i syd og vest, Hjørring og Thisted i nord og Grenå i øst. Til at be
gynde med holdtes skuerne med 2-3 års mellemrum, men siden 1901 så vidt muligt
hvert år.
1 1897 holdtes et vellykket jubilæumsskue i Århus og 1905 et større dyrskue også
for ældre dyr i Horsens. På grund af, at der i 1894 holdtes landmandsforsamling i
Randers og 1900 i Odense, kunne der da ikke gennemføres Ungskuer.
Skuet i Skanderborg 1912 omfattede på grund af mund- og klovsyge kun heste og
fjerkræ. For skuet i Vejle 1915 stillede mund- og klovsyge sig også i vejen for de
klovbærende dyrs deltagelse i selve skuet.
11917 var der fastsat afholdelse af et skue i Hjørring, hvortil der var anmeldt 1410
dyr; men skuet måtte aflyses på grund af trafikvanskeligheder som følge af krigen.
I stedet for samlet Ungskue blev der da i 1917 og igen i 1918 holdt amtsvise skuer
for unge hingste og tyre, men de kunne selvfølgelig ikke erstatte de egentlige
Ungskuer. Straks efter krigens slutning lykkedes det igen i 1919 at få holdt samlet
skue og da i Holstebro. Der fortsattes i 1920 i Kolding blandt andet for at give søn
derjyderne, der netop var blevet genforenet med »det gamle land«, forholdsvis let
adgang til at deltage i skuet, og i 1921 fik Hjørring skuet som erstatning for det, der
måtte aflyses i 1917. Endelig fejredes foreningens 50-års jubilæum i 1922 med et stort
og udvidet skue i Horsens, det største indtil da i foreningens historie.
Siden 1903 har der i forbindelse med skuerne været holdt meget belærende plante13

avlsudstillinger, dels i hus og dels ved særlige forevisningsmarker, ligesom der også
senere knyttedes særlige husdyrbrugsudstillinger med specielle emner og et udvalgt
tavle- og demonstrationsmateriale til dem.
I forbindelse med Ungskuerne har der igennem årene ligeledes været en maskinudstilling, hvor fabrikanterne og forhandlerne har haft lejlighed til at vise land
mændene deres nyeste frembringelser, og hvor landmændene derigennem kunne
orientere sig om, hvad der til enhver tid var fremme på de forskellige områder.
Ungskuerne, der i den her omhandlede periode besøgtes af 30.000-40.000 menne
sker årligt, udviklede sig hurtigt til at blive jydske landmænds store sommerstævne:
man samledes ikke blot for at se på dyrene og høre karakteristik af dem, studere
planteavlsudstillingerne og maskinerne. Der holdtes foredrag, og der arrangeredes
udflugter, og - hvad der måske betyder lige så meget - der blev givet landmændene
fra hele Jylland lejlighed til at mødes og i snævrere eller større kredse at drøfte tidens
spørgsmål, opfriske gamle bekendtskaber og stifte nye.
Med hensyn til bedømmelsen kom Ungskuerne således til at virke som en slags
landsret, hvor lokalskuerne var underret, og har i høj grad været med til at lægge
linjerne i avlsarbejdet.
Naturligvis har det ikke her, lige så lidt som på andre områder, kunnet undgås,
at der i visse situationer var forskellig opfattelse af bedømmelsesresultatet, og det er
vist endda forekommet mere end én gang, at en dommer ikke har villet underskrive
protokollen, fordi han ikke var enig med de andre, og at der både på selve skuet og
bagefter er rejst offentlig kritik af opstillingen i rækkerne. Så vidt det kan skønnes,
har det vistnok særlig været for hestenes vedkommende, at dette har været til
fældet. I disse kredse har man undertiden talt stærke ord til hinanden om dyrenes
fortrin og mangler, og det gælder ikke udelukkende for Ungskuets bedømmelse
men også ved andre lejligheder. Dog findes der nok eksempler på det tilsvarende og
så for andre kategorier.
Det er imidlertid kun små detaljer i helheden, og i de fleste af sådanne enkelt
stående tilfælde fik man formodentlig ikke nogensinde helt afgjort, hvis syn der var
det rigtige. Både nummer et og to i rækken af dyrene var hvert for sig værdifulde
avlsdyr uanset placeringen og havde egenskaber til at bringe avlen fremad.
Bortset fra disse enkelte undtagelser har såvel opdrætterne som ejerne af dyrene
akcepteret ungskuedommernes afgørelse som den rigtige, og karakteristikken af
skuerne som retningsgivende kan derfor fastholdes.
Den første jydske mejeriudstilling
holdtes som tidligere nævnt i 1868, altså inden Foreningen af jydske Landboforenin
gers dannelse. Så vidt vides, holdtes der på foranledning af købmændene sådanne
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mejeriudstillinger i Jylland hvert år indtil 1874. Dette år overtog Foreningen af jyd
ske Landboforeninger imidlertid ledelsen af dem, så der kom mere plan og system
over dem.
11894, da andelsmejeribruget var stærkt på vej til at overtage hele den produktion,
der indtil omkring 1880’erne var foregået ude på gårdene, fik Dansk Mejeristforenings
jydske Afdelinger - mejeribestyrernes sammenslutning - del i ledelsen af udstillin
gerne, og i 1898 trådte også De samvirkende jydske Mejeriforeninger ind i arbejdet,
således at de senere mejeriudstillinger er ordnet ved samarbejde mellem landbofor
eningerne, mejerist- og mejeriforeningerne. Initiativet til dem var som nævnt land
boforeningernes, og foreningens kontor i Århus har igennem alle årene haft admini
strationen af dem. Mejeriudstillingerne var ligesom Ungskuerne vandreudstillinger
og har været holdt i de fleste byer lige fra Hjørring til Kolding og Esbjerg. Ligesom
Ungskuerne er de jydske landmænds hovedsommerstævne, blev mejeriudstillinger
ne mejerifolkenes vinterstævne, hvor man ikke alene mødtes for at drage lære af
bedømmelsen og karakteristikken men også til festligt og kammeratligt samvær.
Med enkelte undtagelser (i 1904 og 1905, da de holdtes i september og slutningen af
august) blev de alle holdt i tiden fra begyndelsen af december til omkring midten
af marts, altså i den udprægede vintertid. Oprindelig omfattede de kun smør, men
efterhånden kom osten ganske godt med, og i en lang periode blev antallet at oste
så stort, at det kom til at udgøre henimod halvdelen af antallet af mærker smør.
Skuerne og udstillingerne er vel nok den side af Foreningen af jydske Landbo
foreningers virksomhed, der er bedst kendt udadtil, og dette gælder ikke mindst for
den senere periode, den der omfatter de sidste 50 år af foreningens arbejde (1922-1972),
og som omtales i et følgende afsnit.
DELEGERETMØDERNE

er en anden del af den mere udadvendte side af foreningens virke og er også alminde
ligt kendt. Det fremgår af det forannævnte, at det i begyndelsen var Foreningen af
jydske Landboforeningers hovedopgave at samle delegerede fra landboforeningerne
i Jylland til fællesmøder, og man søgte disse møder holdt hvert år. I de første år flyt
tede de ligesom skuerne rundt i Jylland. Det første holdtes i Horsens, det andet i
Århus, det tredje i Aalborg, det fjerde i Randers og så fremdeles. Efter at foreningen
fik fast sekretariat i Århus, er de senere delegeretmøder holdt dér - med ganske en
kelte undtagelser som i 1919, da det holdtes i Fredericia af hensyn til sønderjyderne,
der da var med første gang og blev budt særligt velkommen, og i 1922, da mødet var
i Horsens for ligesom at markere 50 års jubilæet og tilknytningen til den by, hvor
foreningen var stiftet.
I begyndelsen betalte landboforeningerne ikke noget kontingent til Foreningen
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af jydske Landboforeninger. Den landboforening, i hvis kreds eller by der holdtes de
legeretmøde eller skue, forestod administrationen, tog indtægterne og bar udgifterne.
Denne stilling var dog ikke holdbar i længden, dels fordi man ikke kunne være
sikker på balance i regnskabet, og dels fordi foreningerne ude omkring ikke alle var
så velfunderede, at de kunne magte det, og i 1875 bestemtes det derfor, at udgifterne
ved møder, dyrskuer og udstillinger skulle dækkes ved frivilligt bidrag fra landbo
foreningerne og andre. Heller ikke denne form slog dog til, efterhånden som der
blev flere opgaver at varetage, og i 1878 vedtoges det derfor, at landboforeningerne
skulle svare 5% af deres medlemsindtægt til Foreningen af jydske Landboforeninger,
således at de lokale foreninger altid kunne overse stillingen og vide, hvad de skulle
svare. Dette er senere ændret flere gange igennem årene, men der betales både
et fast og et procentisk bidrag. Endvidere vedtoges det, at enkelte personer kunne op
tages som medlemmer mod at betale 10 kr. årligt. Også denne bestemmelse gælder
endnu og er benyttet af et stort antal landmænd, men her er kontingentet dog
naturligvis ændret i en vis takt med den økonomiske udvikling.
Et meget solidt rygstød i økonomisk henseende fik foreningen iøvrigt ved, at
generalkonsul Hendrik Pontoppidan, Hamborg (der var ejer af gården Constantinsborg ved Århus) skænkede foreningen forskellige legatmidler, som efter datidens
forhold var meget store, til anvendelse på de forskellige arbejdsområder: Kvægavl,
mejeribrug, anskaffelse af bøger og udgivelse af skrifter m.m.
Til delegeretmøderne kan hver landboforening sende 2 delegerede for de første
500 medlemmer og derefter 1 delegeret for hver påbegyndte 500 medlemmer.
Ud over de egentlige landboforeninger er der siden 1918 også åbnet adgang for
fællesledelser af avls- og kontrolforeninger til optagelse som aktive medlemmer i
Foreningen af jydske Landboforeninger. Man anså det for at være til gensidig fordel,
om der kom et vedtægtsmæssigt og organisk samarbejde i stand mellem landbofor
eningerne og de foreninger, der særligt arbejder for husdyrbrugets fremme, og efter
hånden har også alle de jydske fællesledelser indmeldt sig.
Endelig blev der i 1918 tillige åbnet adgang for optagelse af andre foreninger, in
stitutioner og selskaber, som kunne ønske at være med til at fremme Foreningen af
jydske Landboforeningers formål. En del sådanne selskaber, især indenfor andels
sektoren, indmeldte sig ret hurtigt derefter.
1 1878 drøftede delegeretmødet tillige spørgsmålet om
Ansættelse af vandrelærere (konsulenter)

indenfor landbruget. Det blev imidlertid ikke dengang til noget med ansættelse af
faste konsulenter, selv om man meget vel så det nyttige derved ; men drøftelsen af
spørgsmålet gav anledning til, at man tog sagen op om foredrag i landboforeninger16

ne. Dette førte nogle år efter til oprettelse af et særligt foredragsudvalg, som vil blive
omtalt senere.
1 1879 drøftede man på delegeretmødet

Oprettelse af et agerbrugsministerium.
Alle de sager, der vedrørte landbruget, og som skulle behandles ad lovgivningens
vej eller af administrationen, sorterede i datiden under indenrigsministeriet; men
ved adskillige lejligheder forekom det landbrugets repræsentanter, at ordningen ikke
var helt tilfredsstillende i alle henseender, og der taltes ofte om, at man burde have
et egentligt agerbrugsministerium i et land som Danmark, hvor landbruget betød
så meget. Eventuelt kunne man tænke sig det kombineret med et handelsministerium
af hensyn til afsætningen af landbrugets salgsvarer.
Nu fandt man altså tiden inde til, at delegeretmødet burde anbefale sagen, og
der henvistes til en række opgaver, det ville være naturligt for et sådant specielt
ministerium at varetage, ligesom der henvistes til, at man i de fleste af de europæiske
lande forlængst havde et sådant særligt landbrugsministerium, selv om landbruget
i mange af disse ikke havde forholdsvis nær så stor betydning som her i landet.
Delegeretmødet gik ind for forslaget og rettede en henvendelse til Det kongelige
danske Landhusholdningsselskab som det, der i mere end hundrede år havde repræ
senteret landbruget i alle spørgsmål af større betydning, med anmodning om dettes
tilslutning og viderebringelse af ønsket til ministeriet.
Efter en årelang, grundig drøftelse og undersøgelse i selskabet kom man her til
det resultat, at sagerne i al almindelighed måtte siges at blive varetaget tilfredsstillende
under den gældende ordning, og man ville i stedet anbefale oprettelsen af en central
organisation for landbruget, et landbrugsråd til behandling af foreliggende problemer.
I de jydske landboforeningskredse var der megen stemning for en sådan central
organisation; men dermed forlod man ikke tanken om et agerbrugsministerium.
Alligevel skulle der gå 17 år, før Danmark fik sit landbrugsministerium (i 1896), og
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mere end dobbelt så lang tid, før forslaget om dannelsen af Landbrugsraadet kunne
realiseres og føres ud i livet (i 1919).
I de mellemliggende år var der naturligvis ikke blevet færre opgaver at varetage
hverken for landbrugsministeriet eller Landbrugsraadet, men tværtimod adskilligt
flere, og Foreningen af jydske Landboforeninger noterede da også deres oprettelse
med stor tilfredshed. Der indledtes straks et særdeles godt samarbejde med begge de
to institutioner, og et sådant består stadig.

I 1880 drøftedes oprettelsen af en

Understøttelsesforening for trængende jydske landmænd.
Tanken herom fik støtte fra næsten alle sider, og den trådte ud i livet året efter, i 1881.
I mange år havde den den allernærmeste tilknytning til Foreningen af jydske Landbo
foreninger, men skiltes dog senere ud derfra.
I den almindelige omtale erhvervede delegeretmøderne sig betegnelsen »den
jydske landborigsdag«. I en lang årrække er møderne blevet holdt først i oktober
eller ved samme tid, som rigsdagen begyndte sit arbejde efter sommerferien.
På delegeretmøderne aflægges der beretninger og drøftes planer for det kom
mende år. Der vedtages henstillinger til regering og rigsdag, og der holdes foredrag.
Ikke mindst under krigen 1914-18 med de mange forstyrrelser i produktions- og
afsætningsforhold, maksimalpriser og meget andet kom de erhvervsøkonomiske
problemer til at udgøre en betydelig del af foreningens arbejde, og interesserne på
delegeretmøderne har derfor ikke mindst samlet sig om formandens indledende
beretning, hvor der gøres rede for dette, og den diskussion, den giver anledning til,
og hvor en lang række synspunkter fremsættes. Der udgives hvert år en beretning
om delegeretmøderne, og ofte - især i tidligere tid - har landboforeningerne erhver
vet særtryk af visse af foredragene til uddeling blandt medlemmerne.
I begyndelsen udgik initiativet til foreningens virksomhed næsten udelukkende
fra delegeretmøderne. Dette har ændret sig betydeligt i årenes løb, idet den væsent
lige del af det faglige arbejde efterhånden stykkedes ud til varetagelse af en række
stående udvalg, hvert med sine specielle opgaver og med de økonomiske rammer
fastlagt i samråd med bestyrelsen.
DE STÅENDE UDVALG

I 1875 nedsattes det første af disse. Det var på den tid, da man i de ledende husdyr
brugskredse og også på delegeretmøderne var stærkt optaget af at få en planmæssig
avl iværksat både med heste og kvæg, det vil sige dannelsen af hoppestammer i den
jydske hesteavl og smørstammer for kvæget. Det er derfor karakteristisk, at For
eningen af jydske Landboforeningers første udvalg blev Udvalget for stambogsføring.
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Dette udvalg fungerede i 11 år til 1886 og grundlagde fra første færd principperne
for dette arbejde, således som det stort set benyttes den dag i dag. Dets arbejde over
droges da til

Husdyrbrugsudvalget,
der var blevet nedsat i 1881, og det var naturligt, at de to opgaver kombineredes,
således at Husdyrudvalget kom til at fungere som stambogsudvalg og fik det faglige
ansvar for de stambøger, som blev udgivet af Foreningen af jydske Landboforeninger
og senere De samvirkende danske Landboforeninger, nemlig stambogen over tyre,
hingste og hopper af jydsk race samt tyre af korthornsrace og en vædderstambog.
Senere kom hertil stambøger for køer af rød dansk og jydsk race.
Det nye udvalg lod blandt andet udføre fodringsforsøg med majs til svin og kom
iøvrigt efterhånden til at beskæftige sig med alle de mange andre sider af husdyr
bruget.
Husdyrudvalget fik ligeledes til opgave at forestå udarbejdelsen af planer ved
rørende Ungskuernes faglige ordning, at gennemgå alle ansøgninger fra hesteavlsog kvægavlsforeninger i Jylland om statstilskud m.v.
Siden 1914 har der under Husdyrudvalget været et særligt underudvalg for tilsyn
med kvægbesætninger. Der har i årenes løb været tilsyn med imellem 100 og 150
kvægbesætninger af samtlige almindelige racer spredt over hele Jylland.
Et meget vigtigt led i udvalgets arbejde er afholdelsen af det årlige kvægavlsmøde
og udarbejdelse til dette af en beretning om kvægavlen i det forløbne år.
Husdyrudvalget kom hurtigt i nært samarbejde med de senere dannede fælles
ledelser for kvægavls- og kontrolforeningerne i Jylland. Repræsentanter for disse
fællesledelser fik endvidere adgang til at vælge et af udvalgets fem medlemmer, og
det nyeste i samarbejdet er, at der dannedes et repræsentskab med alle formændene
samt repræsentanter for raceforeningerne som medlemmer. Herom nærmere under
et følgende afsnit. Oprindelig var der også direkte samarbejde med De samvirkende
jydske Hesteavlsforeninger og svineavlsforeningerne, som hver valgte et medlem
til udvalget. Svineavlsforeningerne ophørte imidlertid at eksistere, og hesteavls
foreningerne dannede en fuldtud selvstændig organisation, men har dog opret
holdt et forholdsvis snævert samarbejde med Foreningen af jydske Landboforeninger,
igennem en meget lang årrække også med kontorfællesskab.

I 1876 nedsattes
Mejeriudvalget.

I 1875 skænkede foreningens velynder, generalkonsul Hendrik Pontoppidan i Ham
borg, det første af sine legater til fremme af mejeribruget. Det vedtoges at anvende
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midlerne herfra til præmiering af de bedst anlagte is- og vandmejerier i Jylland med
besætninger på 30 køer og derunder samt til oplæring af unge piger i mejeribrug
(mejersker). Der valgtes et underudvalg til at forestå disse arbejder. Igennem alle
årene har Mejeriudvalget bestyret Pontoppidans Legat til videreuddannelse af meje
rister og fodermestre (mejersker udgik jo, efterhånden som deres arbejde blev over
taget af mændene), og udvalget deltog på Foreningen af jydske Landboforeningers
vegne i arbejdet med mejeriudstillingerne med det ene af de to medlemmer, som
foreningen havde i udstillingsledelsen. På udvalgets initiativ oprettedes i 1905 en
forevisningsstald hos gårdejer Eskild Toft i He og senere en række andre.

1 1882 nedsattes

Foredragsudvalget

med den opgave at organisere, støtte og lede foredrags- og oplysningsvirksomheden
i de jydske landboforeninger. Udvalget gjorde indtil 1910 et stort og meget påskøn
net arbejde, men efter den tid blev det lagt ind under bestyrelsen og sekreta
riatet.
Der blev hvert år med enkelte undtagelser udsendt en liste til samtlige landbo
foreninger over mænd, der var villige til at holde foredrag i landboforeningerne.
I en lang årrække blev hele foredragsvirksomheden planlagt allerede om efteråret,
idet der fra landboforeningerne indsendtes oplysning om, hvilke af foredragshol
derne de ønskede at benytte og til hvilken tid (med suppleanter for hver foredrags
holder og eventuelt flere datoer for foredragets afholdelse). På grundlag heraf ud
arbejdedes en fuldstændig liste over foredrag i de jydske landboforeninger, således
at både landboforeningerne og foredragsholderne allerede om efteråret vidste,
hvornår og af hvem der skulle holdes foredrag de forskellige steder. Senere blev
dette simplificeret stærkt, så det blev overladt til de enkelte landboforeninger selv
at føre forhandling med foredragsholderne, og denne form benyttedes helt til 1969,
da ordningen ophævedes, idet det både kneb for foreningen at få tilstrækkeligt antal
foredragsholdere til optagelse på listen, og dels skete der i et stadigt stigende antal
tilfælde direkte henvendelse til dem, man kunne ønske som foredragsholdere,
så man simpelthen fandt ordningen overflødig.
Efter at der i 1889 uden resultat var ført diskussion om ansættelsen af en hus
mandskonsulent, oprettedes i 1892 et

Husmandsudvalg,

idet man både ude omkring og indenfor foreningens ledelse var indstillet på at
fremhjælpe den form for selvstændige landbrugsbedrifter, som husmandsbruget
20

repræsenterede, mest muligt dels for at fastholde de unge ved landbruget ved at
give dem lettere adgang til at få egen bedrift og dels for at søge at give dem bedre
økonomiske kår end ellers.
I 1893 tilvejebragte udvalget en fortegnelse over nogle af de mest fremragende
husmandsbedrifter i Jylland, og der arrangeredes fællesrejser for husmænd. Der ud
arbejdedes ensartede regler for bedømmelsen af husmandsbrug og meget andet,
og man vedtog endvidere at indstifte en særlig sølvmedalje for veldrevne og lønnende
husmandsbrug. I 1895 uddeltes denne for første gang. Medaljen er uddelt hvert år
siden, og indstillingsretten går på omgang i de jydske amter efter en fireårig turnus,
således at 3 af de gamle amter hvert år har indstillingsret til sølvmedaljen, og ram
merne er senere blevet udvidet ret væsentligt. Herom senere i det særlige afsnit.
Iøvrigt gik en del af Husmandsudvalgets opgaver - deriblandt de egentlige hus
mandsrejser og præmieringen - efterhånden over til husmandsforeningerne, da
disse efter at være dannet sidst i 1800-tallet og først i dette århundrede, udbyggedes
og organiseredes, så de siden 1902 har haft deres egen jydske fællesforening, De sam
virkende jydske Husmandsforeninger, og fra 1910 med selvstændigt sekretariat, og
hvad dertil hører.
I en række år ydede Husmandsudvalget tilskud til markmøder, og det har i
forbindelse med Planteavlsudvalget uddelt et stort antal gratis sædekornsprøver af
yderige sorter til mindre jordbrugere til udsåning, opformering og forbedring af
avlen.

11893 oprettedes et såkaldt Smørstammeudvalg med henblik på at fremme et rationelt
udvalg af højtydende avlsdyr, i 1894 et udvalg for assurance af slagtekvæg til eksport samt
et udvalg til forsøg med sukkerroedyrkning. I 1895 nedsattes et trafikudvalg til at formidle
kontakten med statsbanerne, dampskibsselskaberne og forskelligt lignende og i
1896 udvalget for landmandsrejser. Disse 5 udvalg er igen ophævet, eftersom man fandt,
at deres opgaver var løst; men de er udtryk for, at man indenfor Foreningen af jydske
Landboforeninger har arbejdet på talrige forskellige områder og med de spørgsmål,
der var fremme i tiden. Med hensyn til landmandsrejserne kan det nævnes, at for
eningen også arrangerede rejser til udlandet, blandt andet til Tyskland, Holland,
Belgien og England.

1 1896 oprettedes
Udvalget til fremme af regnskabsføring.
Udvalgets opgave var at fremme regnskabsføringen i landbruget. I begyndelsen
skete dette væsentligst ved samarbejde med kontrolforeningerne, som udvalget
gerne ville søge udviklet til at omfatte hele bedriften og ikke blot husdyrholdet.
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Dette lykkedes dog kun undtagelsesvis. Derimod opstod der i årene omkring den
første verdenskrig samarbejde mellem udvalget og nogle nyoprettede regnskabs
foreninger, hvor medlemmerne ved bistand af konsulenter eller særlige regnskabs
førere fik ført fuldstændigt regnskab over bedriften.
Regnskabsudvalget udgiver årligt et sammendrag af disse regnskaber, ligesom
det hvert år siden 1904 udgav en beretning om kontrolforeningsarbejdet i Jylland.
Udvalget lod i en årrække afholde møder med repræsentanter og assistenter fra
kontrolforeningerne. Senere blev dette møde holdt sammen med kvægavlsmødet.
Endvidere lod Regnskabsudvalget afholde kursus i regnskabsføring, i begyndelsen
3 dages, senere 8 dages kursus. Omkring 1930 var arbejdet med de egentlige land
brugsregnskaber blevet så vidt forgrenet, at man fandt det påkrævet at foretage en
helt ny ordning for Regnskabsudvalgets virksomhed. Det skete på den måde, at man
i konsekvens af hele udviklingen lagde kontrolforeningsarbejdet ind under Hus
dyrbrugsudvalget, og afdelingen for landbrugsregnskab blev skilt ud og fik sin egen
konsulent.
Planteavlsudvalget
blev nedsat i 1900, og allerede i 1901 påbegyndte udvalget sin forsøgsvirksomhed,
anlagde forevisningsmarker, lavede planteavlsudstillinger og iværksatte præmiering
af hele markbrug eller dele deraf.
Også dette udvalg lader hvert år afholde et årsmøde, det såkaldte planteavlsmøde,
og udgiver en beretning om planteavlen i Jylland med oversigt over forsøgsvirksom
heden i de lokale foreninger og andre foranstaltninger desangående.
Udvalget har udført en overordentlig omfattende og gavnlig virksomhed for
spredning af godt sædekorn og -frø og gode læggekartofler i Jylland, den såkaldte
fremavl. Til støtte for fremavlen og i forbindelse dermed en forsøgsvirksomhed for
pagtede Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1917 gården »Godthaab« ved
Skanderborg, og her fik Planteavlsudvalget sit kontor fra denne tid. Senere købtes
gården, og dens areal er gentagne gange forøget ved forskellige tilkøb, så der er
blevet betydeligt bedre mulighed for en rentabel drift samtidig med forsøgsvirksom
heden.

I en del år havde Foreningen af jydske Landboforeninger tillige et Maskinudvalg,
der blandt andet beskæftigede sig med demonstrationer og afprøvninger af maskiner.
Det blev ophævet igen i 1917, idet Planteavlsudvalget overtog dets arbejde, og prøve
virksomheden gik over til Statens Redskabsprøver. Efter ændringen indskrænkedes
virksomheden til afholdelsen af korte kursus i maskinernes brug og pleje; men de
holdtes til gengæld talrige steder omkring i de lokale jydske landboforeninger.
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KONSULENTVIRKSOMHEDEN

På et tidligt tidspunkt i foreningens tilværelse - 1878 - begyndte man - som omtalt
før - at drøfte ansættelsen af vandrelærere eller konsulenter, og man vedtog en
resolution, i hvilken man gav udtryk for anerkendelse af den store nytte for land
bruget, som ansættelse af vandrelærere ville være. Man havde gode erfaringer fra
et par landboforeninger at henvise til, men stillede desuagtet spørgsmålet i bero,
blandt andet fordi man ikke var helt enige om, hvorvidt de eventuelle konsulenter
skulle beskæftige sig med mere end en enkelt side af landbruget eller være mere al
sidige i deres virksomhed.
Da Husdyrudvalget blev nedsat i 1881, fik man imidlertid Landhusholdnings
selskabets konsulent P. Jessen med som medlem af udvalget, og selv om Jessen ikke
direkte blev ansat som konsulent under foreningen, kom han i virkeligheden til at
fungere som foreningens første konsulent og udførte et stort arbejde blandt andet
med hensyn til undersøgelse og udpegning af de bedste besætninger af jydsk kvæg,
ligesom han foretog forarbejdet til dannelsen af kvægavlsforeninger og præmiering
af hele kvæghold m.m. På grund af hans død efter kun få års virke blev det dog hans
efterfølger, der kom til at føre det meste af det planlagte ud i praksis og arbejde videre
med det.
Det skete på den måde, at der efter Jessens død arbejdedes med en assistent et par
år men derefter på forslag fra Husdyrudvalget blev antaget en konsulent udeluk
kende med den opgave at virke for husdyrbruget. Det blev forstander S. P. Petersen,
Klank Landbrugsskole; han blev ansat i 1888 og var således foreningens første egent
lige konsulent - og virkede som sådan i 27 år til sin død i 1915 - de sidste 7 år tillige
som foreningens sekretær. Det blev dermed ham, der fik til opgave at tilrettelægge
og gennemføre hele det omfattende avlsarbejde, der kom til at sortere under For
eningen af jydske Landboforeninger, iøvrigt i nært samarbejde med de statskonsu
lenter, der blev ansat omtrent på samme tid, og af hvilke især Axel Appel fik den
allernærmeste tilknytning til foreningen, med bopæl i Århus og som formand for og
medlem af forskellige af foreningens udvalg.
I 1908, da S. P. Petersen udnævntes til sekretær, blev endvidere Lars Frederiksen
antaget som husdyrbrugskonsulent for senere også at overtage sekretærhvervet, og
i 1915 blev også N.Bredkjær ansat som husdyrbrugskonsulent især med henblik
på bearbejdning af kontrolforeningsregnskaberne og gennemførelse af afkoms
undersøgelser for tyre på grundlag af disse. Til hjælp ved arbejdet hermed fik man
iøvrigt i 1914 en assistent, M. Nielsen, der ved Bredkjærs afrejse var konsulent en kort
periode, men derefter overtog en nyoprettet stilling som registrator for rødt kvæg
med domicil i København. Det væsentlige af Bredkjærs arbejde - det der vedrørte
den egentlige kvægavl - blev overdraget Nie. Bonde, og han virkede i stillingen i
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henimod 40 år og blev ved statskonsulent Appels død i 1926 den ledende konsulent
i kvægavl i Jylland. Efterhånden fik han en ret betydelig stab af medhjælpere dels
ved stambogsføringen og dels ved kontrolforeningsarbejdet og afkomsunder
søgelserne.
Et led i Husdyrbrugsudvalgets arbejde var det også at søge nytte og belæring af,
hvad der skete på de tilsvarende områder i udlandet, og det første og største
udslag heraf var, at man fik bestyrelsens godkendelse af at lade konsulent Lars
Frederiksen foretage en studierejse til Nordamerika for at sætte sig ind i forholdene
derovre. Rejsen strakte sig over så langt et tidsrum som et år - fra efteråret 1912 til
efteråret 1913 - og gjaldt både det praktiske kvægbrug og foreningsarbejdet med
dyrskuer, og hvad dertil hører, samt undervisningen på landbrugsskolerne og de
højere læreanstalter og i nogen udstrækning tillige det landbrugsfaglige ungdoms
arbejde under betegnelsen 4-H-arbejdet.
For planteavlens vedkommende hengik der en længere årrække, inden foreningen
fik sin konsulent. Den første i denne stilling var Th.Madsen-Mygdal, der blev ansat
1. august 1903 og varetog opgaven til 1908 og i disse 5 år fik lagt grunden til det efter
hånden vidt forgrenede arbejde, der sorterer under Planteavlsudvalget. Da han blev
forstander for Dalum Landbrugsskole, afløstes han af M.K. Kristensen, og i de føl
gende år, da udvalgets arbejde udbyggedes med fremavl af korn, driften af forsøgs
gården »Godthaab«, overtagelsen af en del af Maskinudvalgets opgaver m.m., blev
det også her nødvendigt at ansætte medhjælpende konsulent. 11917 blev H.K. Olsen
således antaget dels som leder af gårdens drift og dels for som specielt maskinkyndig
at tage sig af denne gren af virksomheden, foruden at han skulle vejlede om plante
avlen i det hele taget. Som særlig leder af fremavlen og kontrollen med sædekorn og
iøvrigt medhjælper ved kontor- og forsøgsarbejdet blev i 1920 antaget Jørgen Chri
stensen, og endelig bør nævnes, at man ved Græsmarkssektionens oprettelse i 1919
fik en speciel konsulent på dette område, Hans Hansen.

De samvirkende danske Landboforeninger

Til disse ganske korte træk af Foreningen af jydske Landboforeningers tilblivelse og
virksomhed i de første 50 år skal føjes, at der i 1893 efter tilskyndelse både fra jydsk og
øboside etableredes et samarbejde mellem foreningen og de tilsvarende fællesfore
tagender på Øerne, idet De samvirkende danske Landboforeninger oprettedes dette
år og tog sig af mange problemer fælles for hele landet. Indtil 1918 gik formandskabet
og sekretariatet for denne landsomfattende samvirksomhed på skift mellem den
sjællandske, fynske og jydske fællesforening; men efterhånden som flere og flere
opgaver blev lagt over til samvirksomheden, fik denne i 1918 fast formandskab og
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Sekretariat i København under ledelse af formandskabet, et forretningsudvalg og
en bestyrelse. Forretningsudvalget kom til at bestå af formændene og næstformændene for den jydske, fynske, sjællandske og lolland-falsterske fællesforening samt for
manden fra Bornholm, ialt 10.
Bestyrelsen kom til at bestå af forretningsudvalget (altså de 10) samt 20 medlem
mer valgt af fællesforeningerne i forhold til disses medlemstal. De 2 formænd
valgtes af den 30 mands bestyrelse. I alt fik Jylland 17 af de 30 medlemmer, således at
hele bestyrelsen og nogle af udvalgsformændene fik sæde i samvirksomhedens be
styrelse.
Medlemsblad. - Erhvervspolitik. - Stillingen ved 50 års periodens udgang

§ 1 i foreningens love har siden 1878 lydt således:
»Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme og landboforholdenes ud
vikling i Jylland«.
Det har ikke nogensinde været nærmere præciseret, hvilke opgaver denne for
målsparagraf dækker over; men modsat er der heller ikke nogen begrænsning, og
som det vil fremgå af det foregående, søgtes der fra første færd opnået en mangesidet
både faglig og økonomisk virksomhed. Denne er - som der vil blive redegjort for i
senere afsnit af dette skrift - yderligere stærkt udbygget i de sidste 50 år, ikke mindst
ved en udstrakt anvendelse af konsulenter på snart sagt alle landbrugets områder
og ved et stærkt udvidet sekretariatsarbejde.
Allerede i 1880-erne fremsattes ønsket om, at Foreningen af jydske Landbofor
eninger burde udgive et medlemsblad som bindeled mellem foreningerne, og op
rettelsen af et sådant var på tale flere gange i årene derefter, men blev hver gang
udsat igen - mest fordi man ikke helt kunne overse økonomien; men i 1919 lykkedes
det at få et medlemsblad under navnet »Jydsk Landbrug« etableret ud fra den be
tragtning, at det, da mange opgaver meldte sig til løsning, måtte være af betydning
at have en hurtig og stadigt virkende forbindelse med de enkelte landboforeninger
og de enkelte landmænd. Det udsendtes da hver uge og beskæftigede sig både med
foreningens egne anliggender og med de almindelige faglige problemer i mark og
stald og i vidt omfang tillige med erhvervsøkonomiske spørgsmål.
Både i 80-ernes politiske kampår imellem højre og venstre og senere gik diskus
sionen undertiden højt på delegeretmøderne, og der var mere end een gang optræk
til, at samarbejdet kunne sprænges. Der oprettedes særlige agrarforeninger og land
mandsforeninger med udprægede erhvervspolitiske formål. Dog var der i sådanne
situationer altid fremsynede og besindige mænd, der var klar over, at hvis det jydske
landbrug skulle gøre sig gældende, så måtte det stå sammen igennem en stærk or
ganisation, og som fik deres synspunkter til at trænge igennem, så man fremdeles
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stod samlet om Foreningen af jydske Landboforeninger trods divergerende me
ninger. De afvigende opfattelser gjaldt undertiden både de mål, man stillede sig,
og de fremgangsmåder, man mente skulle benyttes for at nå målene, men i særde
leshed det sidste.
Ved udgangen af den første 50-års periode i foreningens historie var samtlige 91
jydske landboforeninger tilsluttet foreningen. Den talte i alt 76.371 medlemmer.
Et par år tidligere var medlemstallet på 79.000; men en betydelig forværring af de
økonomiske forhold i landbruget - efter krigsårenes i mange henseender stærkt
forhøjede prisniveau og gode afsætningsmuligheder - havde givet et lille frafald,
således som det erfaringsmæssigt har været tilfældet både før og senere under til
svarende forhold.
På delegeretmødet i 1922 konkluderede formanden, P.P. Pinstrup, da situationen
på den måde, at han - som hans natur nu engang var, sagde han - ikke kunne se
helt lyst på stillingen; men han satte desuagtet sin lid til bondens iboende sejghed
og evne til at rette sig efter tidens kår.
De nærmest følgende år skulle vise, at der blev særdeles god brug for disse egen
skaber, idet vilkårene for landbruget tværtimod at forbedres blev yderligere for
ringet såvel produktionsmæssigt som økonomisk.
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Årene 1922-1972

Foreningens ledelse
og erhvervsøkonomiske
virksomhed

I Foreningen af jydske Landboforeningers almindelige virksomhed markerede 50års jubilæet ikke noget skarpt endsige særlig mærkbart skel. Arbejdet fortsatte støt
efter de fastlagte linjer både på de rent faglige områder og med hensyn til de erhvervs
politiske og erhvervsøkonomiske problemer, der kom til at foreligge.
Den omstændighed, at De samvirkende danske Landboforeninger havde fået fast
sekretariat og kontor i 1917, og at Landbrugsraadet var oprettet i 1919 og ret hurtigt
kom i gang med sin virksomhed, aflastede ganske naturligt foreningens sekretariat
for en række opgaver. Det drejede sig dels om dem, som det påhvilede foreningen
at tage sig af, fordi landssamvirksomhedens arbejde indtil 1917 blev varetaget af de
provinsielle foreninger efter en vis turnus, og dels om forskelligt andet, som det
efter Landbrugsraadets opbygning var rimeligt at overføre til varetagelse hos dette.
Det gav imidlertid mulighed for en udvidelse på forskellige andre områder. Ud
givelsen af foreningens eget medlemsblad »Jydsk Landbrug« fra efteråret 1919 var et
af disse, den voksende tilslutning til Ungskuerne og mejeriudstillingerne lagde lige
ledes beslag på mere medhjælp i administrationen, og udvidelsen af såvel de lokale
landboforeningers som foreningens egen virksomhed med større konsulenthold
krævede i mange tilfælde også yderligere bistand.
De forskellige helt nye opgaver, der blev taget op efterhånden, medførte hver
for sig visse - og undertiden betydelige og tidkrævende - tilrettelægnings- og sam
ordningsforhandlinger med møder, budgetlægning og meget andet.
Foreningens formænd - Særlige mærkesager

Både i det daglige arbejde og udadtil overfor andre organisationer og myndigheder
har det naturligt her som andre steder først og fremmest været formændene, der
har repræsenteret foreningen, og dem, hvis stillingtagen og udtalelser, man har lagt
mest mærke til og vægt på. Bag dem har stået bestyrelsen og de faglige udvalg og
ikke mindst delegeretmøderne som foreningens øverste forum samt medarbejderne
i sekretariatet.
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Ved den sidste 50-års periodes begyndelse var P.P. Pinstrup som allerede nævnt
formand og havde været det i 4 år. Pinstrup følte sig i al sin færden som repræsentant
og talsmand for den frie jydske bonde og tog meget ofte skarpe standpunkter over
for alt og alle, der havde andre interesser. Ikke mindst det, der havde karakter af
københavneri, var han stærkt imod. Det bragte ham adskillige gange i modstrid med
både dem, der i øvrigt delte anskuelser med ham, og dem med anden opfattelse især inden for byerhvervene.
Et meget karakteristisk træk hos Pinstrup var hans absolutte modstand imod
enhver form for tvang, hvad enten det gjaldt arbejdet med eller omsætningen af
landbrugets frembringelser. Det mest typiske udslag deraf var hans kamp for at
komme landmændene i Kolindsund til hjælp, da fagforbundene i høsten 1923 ville
tvinge dem til imod deres vilje kun at beskæftige organiseret medhjælp, og der er
klæredes blokade imod dem, så de ikke kunne komme af med deres produkter.
Med al sin styrke gik Pinstrup ind for at skaffe landmændene deres ret til selv at
bestemme over deres forhold, og med hele bestyrelsen bag sig ydede foreningen
med Pinstrup i spidsen dem både økonomisk, moralsk og juridisk støtte til at gen
nemføre en retssag for at få blokaden kendt ulovlig.
Det var derfor en stor sejrens dag for Pinstrup, da Højesteret i 1926 fulgte hans
og landboforeningernes påstand om, at blokaden var ulovlig, og landmændene fik
tilkendt erstatning.
Indenfor Foreningen af jydske Landboforeninger var Pinstrups position meget
stærk, og den styrkedes yderligere igennem årene. Han genvalgtes da også ved hver
valgperiodes udløb, uden at andre var bragt i forslag. Ved en bestemt lejlighed blev
han opfordret til at tilbagekalde en udtalelse, han havde fremsat, og som man fra
anden side ikke fandt rigtig. Det ville han ikke og stod fast på det, han havde sagt,
men erklærede, at han var villig til at gå af fra formandsposten. Det ønskede de
delegerede ikke, men havde en sådan tillid til ham, at de genvalgte ham enstemmigt.
Efter at have været formand i 12 år og medlem af bestyrelsen i 26 meddelte Pin
strup i 1930, at han ikke ønskede at fortsætte, men at foreningen skulle have for
nyelse i sin ledelse. Han var da omtrent 69 år og ville være tæt ved 72 inden næste
valgperiodes udløb.
Spørgsmålet om, hvem der skulle overtage formandshvervet efter Pinstrup, gav
anledning til megen diskussion. Der var to forslag, nemlig proprietær Aage Niko
laisen, Kejsegården, som var næstformand, og forstander H. Hauch, Asmildkloster,
som var formand for Planteavlsudvalget og medlem af landstinget. Om begges kvali
fikationer herskede der ingen tvivl fra nogen side; men opfattelserne delte sig på,
om formanden skulle være, hvad man betegnede som praktisk landmand, eller om
man skulle vælge en skolemand og politiker. Til støtte for den sidste anførtes det,
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at han dog også drev praktisk landbrug, og at det ikke kunne være et minus, at hans
skolevirksomhed netop bestod i at uddanne unge landmænd til at blive så dygtige
som muligt til deres fremtidige gerning.
På forhånd havde Hauch og Nikolaisen givet hinanden tilsagn om ubetinget
støtte, uanset hvem af dem, der måtte opnå de fleste stemmer og dermed blive valgt,
og dette løfte holdt de. Ingen af dem følte det som sejr eller nederlag.
Der var ikke særlig stor forskel på det antal stemmer, de fik, men Hauch fik altså
flest og blev formand. Han bestred formandshvervet i 17 år - den længste tid nogen
endnu har fungeret som sådan, og i samtlige 17 år var Nikolaisen som næstformand
den mest loyale medarbejder, der kunne tænkes i alle anliggender. Deres anskuelser
faldt sammen på næsten ethvert område.
Som følge af en verdensomfattende krisesituation kom det danske landbrug ud
i svære modgangstider fra 1929 og de følgende 4-5 år med helt katastrofalt lave priser.
Det krævede en indsats som aldrig før, for at ikke alt for mange skulle gå fra hus og
hjem, og med sin evne til at forhandle og i afgørende situationer desuagtet stå fast
fik Hauch i disse år med støtte fra både faglig og politisk side gennemført en række
lovforanstaltninger af meget stor betydning. Der vedtoges love om henstand
med renter og afdrag, moratorium og akkord uden konkurs, skattelettelse, kronesænkning, kornordning, sukkerordning, kødordning, kartoffelmelsordning o.s.v.,
således at der opnåedes et pusterum, indtil det kunne begynde at gå den anden
vej igen.
Det forhindrede ikke, at der opstod nye foreninger under navne som Randersbevægelsen, Landbrugernes Sammenslutning, Erhvervsudvalg og Bondeparti, som
fandt, at der burde træffes helt andre vidtgående foranstaltninger til imødegåelse
af krisen.
Ved mangfoldige lejligheder rettedes der i konsekvens heraf fra disse nye sam
menslutninger stærke angreb på landbo- og husmandsforeningerne for manglende
indsats, og ikke mindst ved nogle af Foreningen af jydske Landboforeningers dele
geretmøder gav dette anledning til skarpe debatter.
Det var blandt andet tilfældet i 1933, da Hauchs første valgperiode var udløbet.
Som modkandidat til formandsposten opstilledes da fra en modstanderkreds folke
tingsmand Jens Thomsen, Hjarup. På denne faldt 42 stemmer, mens Hauch gen
valgtes med 207.
Også ved det følgende formandsvalg 3 år senere rettedes der stærke angreb på
Hauch; men der opstilledes ikke andre til posten, og kun 3 stemte imod genvalget.
Det skarpeste opgør kom imidlertid nok i 1938, da Hauch, som han sagde, meget
imod sin vilje, men tvunget dertil, i en lang redegørelse med meget stor saglig styrke
og med hele den vægt, han kunne lægge i talen, tilbageviste alle angrebene.
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Ved det følgende valg året efter var krigstilstanden i Europa indtrådt, og selv om
det endnu ikke direkte berørte Danmark, så fandt man det ikke fra nogen side til
rådeligt at skifte i en sadan situation. Det samme var tilfældet i 1942 og 1945, da Hauch
valgtes med akklamation.
Med henvisning til sin alder - han var da fyldt 70 - meddelte Hauch imidlertid
allerede året efter, at han gerne ønskede at trække sig tilbage i 1947 (et år før valg
periodens udløb), og henstillede, at man benyttede den mellemliggende tid til at
finde frem til, hvem der skulle være hans afløser.
Lige som ved valget i 1930 kom det også i 1947 til at stå imellem to hver for sig
anerkendte praktiske landmænd, men af hvilke den ene tillige var politiker, nemlig
foreningens to næstformænd, proprietær H.J. Petersen, Christiansminde ved Hor
sens, og folketingsmand Hans Pinstrup, Gravlev, Skørping. Og atter her viste det
sig, at der iblandt de delegerede var praktisk taget ligelig fordeling af opfattelserne
i den henseende. Ved et prøvevalg aftenen imellem de to delegeretmødedage fik
proprietær H.J.Petersen en lille overvægt af stemmer, men ved det afgørende valg
dagen efter opnåede Hans Pinstrup de fleste og blev dermed foreningens formand,
forøvrigt efter at de begge havde erklæret sig rede til at træde tilbage for den anden.
Hans Pinstrups formandsperiode kom til at strække sig over 12 år - indtil 1959,
og han genvalgtes hver gang, uden at andre var foreslået.
Ligesom sin fader var han de stærke standpunkters mand både i landboforenings
arbejdet og i politisk henseende. Han havde sin egen bestemte opfattelse og mening
om tingene og forfægtede dem med stor energi ud fra sin faste overbevisning om,
hvad der tjente jydske bønder bedst.
I den første del af Pinstrups formandstid var det især afviklingen af krigstidens
talrige restriktioner, der arbejdedes med, og for landbrugets vedkommende tilrette
lægningen af nye eksportudvalg under ledelse af erhvervets egne repræsentanter.
Ikke mindst her udførte Hans Pinstrup et meget betydningsfuldt arbejde, der da
også efterhånden førte til det tilsigtede mål : at landbruget selv skulle beherske dets
afsætningsorganer i videst muligt omfang uden statens eller andre uvedkommendes
indblanding, og at der skulle oparbejdes økonomiske stødpuder for at kunne regu
lere produktionen og afsætningen på de forskellige områder og til forskellige tider
efter de foreliggende vilkår og i konsekvens heraf blandt andet opførelse af store
kølehuse, så der kunne skabes muligheder for opbevaring af kød, smør og flæsk fra
tider med forholdsvis mindre gunstige priser til andre, når priserne erfaringsmæssigt
bedredes.
Hans Pinstrup opnåede vel aldrig hel og udelt tilslutning til sine tanker i den
henseende - heller ikke blandt bestyrelsesmedlemmerne i Foreningen af jydske
Landboforeninger, men det var kun få, der ikke delte hans opfattelse. Øget produk30

tion og stærkt nedadgående priser de sidste år af hans formandstid uden tilsvarende
nedgang i omkostningerne viste imidlertid værdien deraf. Selv gjorde han sin virk
somhed op på den måde, at han sagde, at han jo ikke nåede så nær alt det, han gerne
ville have nået; men dels kunne han ikke altid opnå den organisationsmæssige basis
for det, dels og især ikke politisk tilslutning.
Forud for delegeretmødet i 1959 meddelte Pinstrup bestyrelsen, at han ikke øn
skede at modtage genvalg som formand, og man stod da overfor en ny situation.
Ingen af de to næstformænd, gårdejer S. Grue-Sørensen, Hjerm, og proprietær
Arne Sørensen, Lundhoff, Odder, ønskede at påtage sig hvervet, og heller ikke andre
inden for bestyrelsen mente at kunne påtage sig opgaven.
Ved afgørelsen kom det da til at dreje sig om tre uden for bestyrelsens kreds,
nemlig formanden for Regnskabsudvalget, forstander K. Møller, Hammerum Land
brugsskole, og formanden for Bygningsudvalget, forpagter Helge Ribe, Estruplund,
samt folketingsmand Anders Andersen, Benzonslyst, Voldby ved Grenå. De to første
var kendt og hver for sig anerkendt i den virksomhed, de stod i, mens den sidste kun
var kendt i en mindre kreds uden for den forholdsvis snævre hjemlige og uden for
den politiske kreds, hvis repræsentant han var i folketinget.
Ved et prøvevalg opnåede forstander Møller og Anders Andersen omtrent lige
mange stemmer og flere end forpagter Ribe. Det endelige valg kom da til at stå
imellem de to, og besynderligt nok blev resultatet af formandsvalget ligesom ved
de to foregående nyvalg ikke nogen særlig stor overvægt i stemmetal til den ene
frem for den anden, men dog sådan, at resultatet var klart: 207 til Anders Andersen
og 172 til K. Møller.
Såfremt det kunne siges i 1959, at Anders Andersen ikke var meget kendt i land
brugets organisationsarbejde, så er han i hvert fald blevet det i de 13 år, der er gået
siden. Det er naturligvis mest - og mest afgørende - sket på foreningens formands- og
delegeretmøder; men dertil kommer, at vistnok ingen af de tidligere formænd har
påtaget sig en så udstrakt mødevirksomhed ude omkring som han. Såfremt det har
kunnet forenes med hans arbejde i øvrigt, er han kommet til store og små møder
ude omkring i foreningerne, når man har bedt ham om det - og det har mange.
Anders Andersen har her gjort rede for landboforeningernes arbejde og fremsat
sine synspunkter vedrørende de aktuelle problemer, deltaget i diskussionerne og
motiveret sine standpunkter. Også gennem hans arbejde i De samvirkende danske
Landboforeninger, i Landbrugsraadet, i Kompensationsudvalget, i folketinget og tal
rige andre steder har man lært hans stilling til og syn på tingene at kende.
I økonomisk henseende var perioden igennem 1960-erne lige så dårlig for land
bruget som første halvdel af 1930-erne, og landboforeningernes bestræbelser måtte
lige som dengang tage sigte på at afbøde virkningerne af prisnedgangene som følge
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af andre landes told- og importforanstaltninger med afsætningsvanskeligheder for
danske produkter. Som forholdene udviklede sig, førte det til adskillig nytænkning
og brud med de vante forestillinger om prisdannelser udelukkende på grundlag af
tilbud og efterspørgsel og til anvendelse af fremgangsmåder, som man tidligere ville
have taget afstand fra.
Rent umiddelbart blev de endelige og afgørende beslutninger herom vel ikke
taget i Foreningen af jydske Landboforeningers bestyrelse, men i De samvirkende
danskes. I hvert enkelt tilfælde var de dog forberedt og fuldt ud tiltrådt indenfor
Foreningen af jydske Landboforeninger og efter formandens tilskyndelse. Stærkere
end nogen anden gik formanden da også i brechen for dem, når de skulle bringes
til udførelse.
Som en modvægt imod de stadig stigende omkostninger først og fremmest på
det lønmæssige område både vedrørende det egentlige landbrug og dets talrige pro
duktionsvirksomheder dannedes Kompensationsudvalget ved samarbejde imellem
landboforeningerne og arbejdsgiverforeningerne for landbruget og mejerierne og
slagterierne - ikke for at holde lønningerne så lave som muligt, men for at skaffe
en rimelig balance imellem omkostningerne og priserne på de produkter, landbruget
skulle sælge.
Senere gennemførte mejeribruget på linje hermed en hjemmemarkedsordning
under Monopolrådets tilsyn for netop at dække sig ind for udgiftsstigninger ved
rørende mejeribruget og fastsætte priserne til de danske forbrugere uafhængigt af
eksportpriserne på smør og ost, men varierende efter de hjemlige omkostninger.
Med de da gældende priser som udgangspunkt beregnedes det til at give ca. 200
mill. kr.
I foråret 1961 kom der til at foreligge den situation, at nye lønoverenskomster
imellem arbejdsgiverforeningerne og fagorganisationerne beregnedes at ville med
føre stigende lønudgifter for landbruget på mindst 200 mill. kr. årligt, og under hen
visning til den yderst dårlige økonomiske tilstand i landbruget i forvejen modsat en
betydelig velstandsstigning i det øvrige samfund stillede Kompensationsudvalget for
slag til regeringen om støttende foranstaltninger til et beløb af 555 mill. kr.
Under forhandlingerne herom gav regeringen imidlertid klart tilkende, at det
kunne der ikke være tale om, eventuelt dog 300 mill. kr.
Mens dette foregik, blev der transportarbejderstrejke, så der var betydelige van
skeligheder med afviklingen af eksporten, og en varslet strejke på slagterierne samt
i land- og skovbruget trådte i kraft, alt imens en tilsvarende strejke på mejerierne
blev udsat efter et mæglingsforslag af forligsmanden.
Under disse omstændigheder så man fra landboorganisationernes side ingen anden
udvej end at opfordre alle landmændene til at lade være med at levere ikke alene
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svinene men også mælk, kreaturer og kalve for at sætte tingene på plads og skabe
lydhørhed hos landets styrelse for de krav, man anså for rimelige og berettigede.
Opfordringen blev fulgt i fuldt omfang, og stoppet virkede omgående, så der
allerede efter 1 % dags forløb kom nye forhandlinger i gang imellem de respektive
parter, og landbruget fik stort set sine ønsker imødekommet.
Heri var blandt andet også indbefattet en aftale om indførelse af særlige hjemme
markedspriser for svinekød og flæsk, således at slagterierne fik tilladelse til i to år at
beregne sig 50 øre pr. kg over englandsnoteringen ved salg herhjemme.
Ordningen blev senere lovfæstet for både flæsk, oksekød, fjerkrækød og æg med
adgang til regulering efter omkostningerne. Endvidere aftaltes en ny kornordning
med rimelig hensyntagen til både de kornsælgende landbrug og dem, der fortrins
vis omsætter kornet i husdyrprodukter.
På det følgende delegeretmøde genvalgtes Anders Andersen som formand uden
nærmere omtale, og uden at andre var på tale. Det var dog ikke ensbetydende med,
at der blandt de delegerede var enstemmig tilslutning til det, der var sket. Tværtimod.
I forhandlingen efter formandens indledende tale fremkom der megen kritik der
imod, endda på dobbelt front - en der var imod den afvigelse fra liberaliseringsprin
cipperne, som de nye ordninger var udtryk for, og en anden, der ikke fandt de gen
nemførte foranstaltninger tilnærmelsesvis så vidtrækkende, som de burde have været.
Den sidstnævnte kritik har forøvrigt gentaget sig hvert år siden, og der er stillet
krav om yderligere store økonomiske forbedringer blandt andet omfattende en
pristalsreguleret pris for hele produktionen, uanset om den anvendes her i landet
eller eksporteres.
Det har formanden ikke kunnet give tilsagn om at medvirke til, og for formands
valget har det haft til følge, at der både i 1965 og 1968 er opstillet andre til posten.
I begge tilfælde er Anders Andersen dog valgt med et meget stort antal stemmer,
mens de andre opnåede 30-40 stemmer. I 1971 valgtes han da også, uden at andre
var bragt i forslag.

Bestyrelsen
For bestyrelsen gælder det, at der i visse af amterne er skiftet repræsentanter ret
hyppigt, i andre kun forholdsvis sjældent. Her har i mange tilfælde både personlige
og geografiske forhold indvirket.
Den ordning, der blev indført i 1904, med et bestyrelsesmedlem for hvert amt
undtagen Sønderjyllands 4 amter, der kom med i 1919 og kun havde 2 bestyrelses
medlemmer, har været gældende, helt til kommunalreformen af 1970 med ind
skrænkning af antallet af amter gjorde en ændring nødvendig. Bestyrelsen bestod
da af 12 medlemmer foruden formanden.
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Ved nyordningen i 1970 søgtes det i hovedsagen at følge den gamle inddeling
men med tilbørlig hensyntagen til den ret væsentlige ændring af amtsgrænserne,
der fandt sted. Hvert amt (med et par undtagelser) blev derfor inddelt i særlige valg
områder, og der blev samtidig lejlighed til at regulere antallet af medlemmer for to
af de største amter, Nordjyllands og Ringkøbing, således at de hver fik et medlem
mere i bestyrelsen end tidligere, og repræsentationen i forhold til landboforeninger
nes medlemstal blev noget mere ligelig. Derefter består bestyrelsen af 14 medlemmer
plus formanden. Ifølge vedtægterne vælges der blandt disse to næstformænd. Sam
men med formanden danner de et forretningsudvalg og fungerer tillige som budget
udvalg.
Almindeligvis holder bestyrelsen 5-6 møder om året eller oftere, når der i øvrigt
er særlige problemer at tage stilling til. Derudover får medlemmerne lejlighed til at
udtale sig i spørgsmål af lokal karakter, når sådanne rejses overfor foreningen. Efter
at der i den sidste halve snes år er etableret direkte kontakt imellem de lokale land
boforeninger og Foreningen af jydske Landboforeninger på det specielle område,
der vedrører ekspropriationer, fredninger og lignende samt erstatninger i forbindelse
dermed, er antallet af lokale sager, som bestyrelsen skal beskæftige sig med, dog
svundet væsentligt ind.
Sekretariatet

For den daglige administrations vedkommende, som den er foregået gennem sekre
tariatet og ekspeditionskontoret, har der ikke fundet mange omskiftelser sted. Sek
retær J.K.Haugaard. havde som allerede nævnt tiltrådt stillingen som den daglige
leder i 1919, og han varetog hvervet i 43 år - til 1962, da han fratrådte på grund af alder.
I denne årrække befæstedes foreningens stilling meget stærkt både i faglig hen
seende og med hensyn til den økonomiske status. Mange nye opgaver blev gennem
ført, og der var midler til rådighed til fortsat udvidelse af virksomheden.
Sekretær Haugaard var en overordentlig dygtig organisator, et forhold, som ikke
mindst fandt sit udtryk ved tilrettelæggelsen af de jydske Ungskuer, men også i
mange andre henseender, og i sin virksomhed som redaktør af »Jydsk Landbrug«
var han både en udpræget sprogets mester og en skarp debattør. Tillige var han i
besiddelse af en sjælden evne til at vælge de rigtige fremgangsmåder og de rigtige
tidspunkter til gennemførelse af mål, han satte sig. Det var i høj grad med til at
højne foreningens anseelse, og alle var da også enige om at give udtryk for forenin
gens påskønnelse af sekretær Haugaards gerning ved at tildele ham Sølvmedaljen for
fortjenstfuldt landøkonomisk virke.
Han efterfulgtes af sekretær Anders R.Hoim, Lisbjerg, der blev ansat som med
hjælper i 1954 med særligt henblik på arbejdet med Ungskuerne og blev fastansat
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nogle år senere. Hans virketid blev imidlertid kun kort, idet han døde allerede i for
året 1964, men trods den korte tid gjorde Holm en betydelig indsats.
Samme efterår blev daværende konsulent Bjørn B. Christensen, Brønderslev, an
taget som sekretær og har fungeret som sådan siden. Efter overflytningen af det meste
af det faglige arbejde til at omfatte hele landet, er han tillige blevet leder af sekre
tariatet for dette.
For de øvrige medarbejdere i sekretariatet gælder det, at tilknytningen til for
eningen har været så fast, at tre har opnået at holde 50-års jubilæum og et par andre
25-års. Flere har af forskellige årsager afbrudt arbejdet men er i adskillige tilfælde
vendt tilbage efter kortere eller længere tids forløb. Det tør antages at være udtryk
for gensidig tilfredshed med forholdene.

DELEGERETMØDERNE
Foreningens årlige delegeretmøder har altid været den øverste rettesnor for arbejdet.
Ifølge vedtægterne kan delegeretmøderne træffe gyldig beslutning i alle foreningens
anliggender. I praksis vil det sige de principielle spørgsmål, idet enkelthederne må
overlades til bestyrelsen og sekretariatet. Traditionelt holdes delegeretmøderne en
gang om året, og i mange år var mødet fastlagt til fredagen og lørdagen efter den
ordinære rigsdagssamlings åbning den første tirsdag i oktober - rimeligvis ud fra den
betragtning, at der da var lejlighed til at drøfte de ting, som var forelagt rigsdagen,
og fremsætte tanker og ønsker i forbindelse dermed.
Nogle gange er denne regel dog fraveget, og delegeretmødet er holdt før rigs
dagens åbning, enkelte gange er det også holdt på et endnu tidligere tidspunkt. Det
var således tilfældet i 1931, da det blev rykket frem til den 7. og 8. august af hensyn
til den da indtrådte helt katastrofale nedgang i salgspriserne og det misforhold, der
som følge deraf var blevet imellem landbrugets indtægter og dets omkostninger,
og det var ligeledes tilfældet i 1945, da der ikke havde kunnet holdes delegeretmøde
i to år, mens der nu atter var blevet frie forhold, så der kunne tales åbent om tingene
og tages stilling til de foreliggende opgaver. Det holdtes da også i august.
Delegeretmøderne har almindeligvis strakt sig over to dage, i enkelte tilfælde kun
to halve dage og i den seneste tid halvanden dag. I nogen grad kommer de naturligvis
til at ligne hinanden det ene år efter det andet.
Hovedemnet på møderne har altid været formandens indledende oversigt over
de væsentligste begivenheder på landbrugets område i det forløbne år og den vur
dering, han giver deraf, samt den drøftelse, det næsten uden undtagelse har givet
anledning til.
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I mange tilfælde fandt man det påkrævet, at man i en resolution fra delegeretmødet gav udtryk for landbrugets syn på forholdene og de krav, man på de på
gældende tidspunkter mente at måtte stille til regering og rigsdag. De sluttede sig i
reglen nær til det, der var fremkommet i formandens beretning og diskussionen
derom, og tit og ofte forlængedes drøftelserne også til forelæggelsen af resolutionen.
For at give disse resolutioner yderligere vægt, sendtes de i almindelighed til De sam
virkende danske Landboforeninger med henstilling om viderebringelse og anbefaling
af dem, og i mange tilfælde tiltrådtes de tillige af Øernes fælleslandboforeninger.
Ifølge vedtægterne aflægges der tillige beretninger fra de faglige udvalg; men de
er de senere år indskrænket meget væsentligt, dels for at vinde tid og dels fordi, der
for de flestes vedkommende er bedre lejlighed til at drøfte de faglige emner på ud
valgenes særlige møder om vinteren.
En detalje vedrørende delegeretmøderne, som omtrent fra første færd har været
vedtægtsbestemt og ikke givet anledning til diskussion, er ledelsen af møderne. Det
har indtil 1970 været formandens opgave; men på et vist tidspunkt opstod næsten
helt spontant ønsket om en ændring heraf, så de delegerede skulle vælge en dirigent.
Det blev så at sige til et helt kardinalpunkt for en stor kreds, og selv om hverken
formanden eller bestyrelsens flertal fandt nogen særlig grund til ændring, enedes
man dog om sammen med en ændring af vedtægterne på grund af den nye amts
inddeling at imødekomme ønsket om en særlig ordstyrer til at lede forhandlingerne
efter formandens indledende beretning og til at lede valget af formand de år, dette
er aktuelt. Under denne form er mødet da afviklet de sidste to år.
Et spørgsmål, der i mange tilfælde har givet anledning til både langvarige og
muntre diskussioner på delegeretmøderne, er bestemmelsen af stedet for afholdelse
af Ungskuerne. Foruden de rent saglige betragtninger over den ene by’s mulige for
trin frem for andre og de geografiske hensyn, der kunne være at tage for en passende
fordeling af skuerne inden for landsdelens område, kom det ofte til en formelig duel
imellem byernes fortalere om, hvad hver enkelt kunne byde på af landskabelig skøn
hed og seværdigheder og andre tillokkende ting. I de år, da skuerne har ligget fast
på samme sted i længere perioder - f.eks. de 8 år i Skanderborg og nu sidst ligeledes
8 år i Herning - har man måttet undvære disse utraditionelle men ofte oplivende
indslag i den saglige debat.
løvrigt er det et overordentlig stort antal emner, delegeretmøderne har budt på
udover de faste, årligt tilbagevendende. Fra de lokale landbo- og avlsforeninger er i
årenes løb indsendt en række forslag til emner, man mente burde behandles, og i
foredragsform er på hvert møde behandlet og belyst såvel rent faglige forhold som
økonomiske og afsætningsmæssige. Det har drejet sig om både indenlandske og uden
landske, som har øvet indflydelse på danske forhold, og hertil kommer mange af
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samfundsmæssig og folkelig karakter, skole- og uddannelsesforhold og andet til
svarende.
Siden dannelsen af det europæiske Fællesmarked og Danmarks anmodning om
medlemskab af dette er problemerne i forbindelse hermed belyst på mange af
delegeretmøderne og af både landøkonomer, embedsmænd og politikere.
Det er mange overordentlig indsigtsfulde, fremtrædende personligheder, der
igennem årene således har delagtiggjort landboforeningernes repræsentanter i deres
syn på tingene og vel også undertiden lagt et tungt lod i vægtskålen til fordel for en
afgørelse af udviklingen i den retning, de gerne ønskede.
Iøvrigt har alle saglige anskuelser kunnet fremføres på delegeretmøderne, hvad
enten de angik organisationsmæssige eller økonomiske og erhvervsmæssige spørgs
mål. Har de haft karakter af henvendelse til formanden eller bestyrelsen - hvad der
ret jævnligt var tilfældet - har det, som det fremgår af det foregående afsnit, i visse
situationer givet anledning til skarpe meningsudvekslinger; men i alle tilfælde er
emnerne blevet belyst fra mere end én side.
Mange af de behandlede sager er senere taget op på lignende måde ude omkring i
landboforeningerne og har på den måde medvirket til videre oplysning om proble
merne.
Blandt de ting, der er tradition for i forbindelse med delegeretmøderne, er der
særlig to, der er grund til at omtale. Første mødedags aften er der teaterforestilling

Fra et afforeningens delegeretnwder i Stadionhallen i Århus, hvor der tales til en tusindtallig forsamling
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i Århus Teater for mødedeltagerne, og andendagen indledes med andagt i Århus

Domkirke. Begge dele hører i den grad med i programmet, at teatret med dets 800-900
pladser faktisk er for lille til at rumme dem, der gerne vil med, og den store dom
kirke fyldes sædvanligvis ligeledes af delegerede og gæster en kort stund, før den
egentlige dagsorden optager dem påny. Det er et møde til gensidig berigelse. Fra
kirkens side byder man de mange tilrejsende velkommen, og det er fra de medvir
kendes side adskillige gange tilkendegivet, at man ikke alene glæder sig over det store
fremmøde, men også over den helt usædvanligt kraftige sang, der lyder i kirken
disse morgener, og som man ikke er vant til ved ret mange andre lejligheder.
For teatrets vedkommende er man bundet til at vise delegeretmødedeltagerne
de skuespil, der normalt opføres på det tidspunkt, møderne holdes, hvad enten det
så er gamle folkelige skuespil eller moderne forfatteres mere problemfyldte syn på
tingene. Det har måske nok i visse tilfælde været kritiseret; men i al almindelighed
har flertallet betragtet det som en god afveksling i det iøvrigt saglige mødeprogram.
Igennem en meget lang årrække var Den folkelige Forsamlingsbygning i Århus
fast hjemsted for delegeretmøderne; men med et stadigt større antal deltagere blev
pladsen her efterhånden for trang, og da der tilmed ikke fandtes parkeringsmulig 
heder i rimelig nærhed til de mange biler, fik man en aftale med Århus Idrætspark
om at holde møderne i Stadionhallen under særdeles rummelige forhold og med
en stor parkeringsplads umiddelbart foran. Her har man befundet sig godt nu i mere
end en halv snes år.
Fra offentlighedens og andre organisationers side har foreningens delegeretmøder
altid været fulgt med stor opmærksomhed, og de udtalelser, der er fremsat, og be
slutninger, der er taget, er kommenteret i vidt omfang, både når det drejede sig om
tilslutning eller en kritisk holdning over for det. Også radio og fjernsyn har i almin
delighed givet lyttere og seere en objektiv - omend undertiden kortfattet - orien
tering om mødernes forløb, således at medlemmerne ude omkring straks har kun
net få oplyst, hvad den repræsentation, de har sendt til mødet, har besluttet. Som
udtryk for de 96 landboforeningers og deres ca. 90.000 medlemmers stilling til tidens
foreteelser står Foreningen af jydske Landboforeningers delegeretmøde fremdeles
stærkt i bevidstheden.

OPGAVER OG NYDANNELSER INDENFOR FORENINGEN
I et afsnit foran er anført, at der i begyndelsen af 1920-erne blev både økonomisk og
faglig mulighed for at tage nye opgaver op inden for foreningen. Dels betød det

38

stigende medlemstal en større årlig indtægt for foreningen i form af kontingenter,
og dels fik foreningen i 1922 andel i en såkaldt hudefond, der var samlet under krigen
og nu udloddedes. Det gav flere midler i form af renter, således at der i alt kunne
disponeres over et noget større budget end tidligere. Foreningens aktiver i form af
bankbeholdninger, obligationer og andre midler kom derved op på et beløb af om
trent 600.000 kr. imod knap 150.000 kr. i 1921 - foruden forskellige legatkapitaler,
hvis renter ifølge fundatserne skulle anvendes til bestemte, nærmere angivne formål.
For også at give de lokale landboforeninger en vis lettelse i økonomisk henseende
vedtog man samme år at nedsætte deres årlige faste bidrag til Foreningen af jydske
Landboforeninger med 15 øre pr. medlem - fra 50 til 35 øre og samtidig lade et
procentisk bidrag på 5 pct. af overskud ved auktioner m.v. falde bort.
Og opgaverne meldte sig i hurtig rækkefølge. De fleste af dem er omtalt i de
respektive afsnit senere i dette skrift, men de væsentligste skitseres kort her for at
anskueliggøre de mange forskelligartede emner, det drejer sig om.
11923 nedsattes Husholdningsudvalget, og der blev antaget en konsulent for dette
(uden statstilskud), og der oprettedes umiddelbart efter et forsøgs-køkken til af
prøvning af små redskaber m.v. og til at foretage en række undersøgelser vedrørende
husførelsens mange sider.
11923 rejstes ligeledes Kolindsund-sagen til hjælp for de blokaderamte landmænd.
Den krævede både økonomisk og anden støtte.
Også en opgave som rejsning af en landbrugsskole i Sønderjylland, i Gråsten, så
foreningen betydningen af og ydede økonomisk støtte.
11927 overtog foreningen administrationen af statsdyrskuerne for hingste og tyre,
således at også det økonomiske ansvar for disse kom til at hvile på Foreningen af
jydske Landboforeninger. Under afsnittet om husdyrbrug, er der gjort rede for de
divergenser, der var i opfattelsen af gennemførelsen af disse skuer.
11929 udgav foreningen bogen: »Gennem de jydske Udmarker« for - som det blev
udtrykt - blandt andet at vise over for den opvoksende ungdom, at der godt kunne
være muligheder for en god og sund tilværelse ved landbruget, selvom der begyndtes
i yderst små kår, og de øjeblikkelige vilkår ikke var særlig gode. Når blot viljen og
modet var til stede viste de mange eksempler i bogen, at det udmærket kunne gå.
Efter vedtagelse nogle år i forvejen omordnedes Regnskabsudvalgets virksomhed
i 1930 med ansættelse af en konsulent til udelukkende at beskæftige sig med bear
bejdningen af landbrugsregnskaberne og udbygningen af vejledningsarbejdet på dette
område over for de efterhånden talrige lokalt ansatte konsulenter og landmændene.
Samme år nedsattes Bygningsudvalget, og der toges fat på et rådgivningsarbejde,
især med hensyn til stald- og ladebygningernes mest hensigtsmæssige indretning og
opførelse.
39

I 1936 nedsattes Ungdomsudvalget, og endelig i 1947 Maskinudvalget - vel nok
det af de faglige udvalg, der hurtigst og mest håndgribeligt fik at føle, hvorledes nye
tider trængte frem og skabte helt uoverskuelige problemer i massevis.
Af de noget større opgaver, som foreningen har påtaget sig, bør iøvrigt nævnes
udgivelsen af bogen: »Hedebønder i tre Slægtled«, udarbejdet af museumsforstander
H.P. Hansen, Herning, og i fortsættelse deraf filmen: »Spor i lyngen«, ligeledes efter
manuskript af H.P. Hansen.
Forud for krigen 1939-45 og især i krigsårene blev foreningen inddraget i en lang
række ekstraordinære forhandlinger, opgaver og beregninger vedrørende produk
tionen og samhandelsforholdene med omverdenen, der måtte finde sted for at få
det tilrettelagt bedst muligt.
I den allerskrappeste rationeringstid med mangel på næsten alle varer, måtte man
endvidere påtage sig adskilligt, som i egentligste forstand lå uden for foreningens op
gaver, men som nok var i medlemmernes interesser og måske dårligt kunne ad
ministreres andet steds fra. Yderpunkterne i den henseende nåedes formentlig med
indstilling af hvem, der kunne komme i betragtning ved tildeling af arbejdstøj og
cykeldæk og senere benzin og enkelte biler til konsulenterne til bestridelse af deres
virksomhed. Det var et ubehageligt og utaknemligt hverv og måtte i høj grad hvile
på skøn. Det anføres da også kun for at illustrere, hvor vidtspændende foreningens
virksomhed har været.
Efter at have haft kontorer i små og gammeldags lokaler på »Godthaab« i mere
end 30 år gik Planteavlsudvalget med bestyrelsens sanktion i slutningen af 1940-erne
igang med projektering og opførelse af en ny rummelig kontorbygning med møde
lokaler og andet nødvendigt udstyr på gårdens jord.
Senere udbyggedes kontorerne i Skanderborg med selvstændige lokaler for Hus
holdningsudvalget og Svineavlskontoret, og senere igen indrettedes ny bestyrerbolig
og medhjælperværelser, foruden at der byggedes en helt ny avlsgård.
På lignende måde som i 1922, da foreningen fik en andel af hudepengene fra
krigsårene 1914-18, fik man atter i 1947 et beløb fra et overskud i et af krigstidens
eksportudvalg. Der udloddedes da 2,8 millioner kr. til de landøkonomiske foreninger
fra Kartoffeleksportudvalget, og foreningens forholdsmæssige del deraf androg knap
900.000 kr. Foreningens aktiver ifølge status steg derved til næsten 1,7 millioner kr.
Meddelelsen om denne udlodning blev givet netop på den første delegeretmødedag i 1947, og ligesom i 1922 traf bestyrelsen allerede samme dag beslutning om at
lade en væsentlig del af renteafkastningen af beløbet komme arbejdet i de lokale
foreninger til gode. På dagsordenen for næste dags møde var opført et forslag fra
bestyrelsen om en forhøjelse af landbo- og avlsforeningernes medlemsbidrag til
foreningen som en nødvendig foranstaltning for at bestride de mange nye opgaver.
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Denne forhøjelse frafaldt man nu til almindelig tilfredshed på baggrund af den for
andrede situation så pengene kunne anvendes i de lokale foreninger.
Også en stigende andel i Landbrugslotteriets overskud og nogle tilskud fra midler,
som De samvirkende danske Landboforeninger råder over, har medvirket til at sta
bilisere foreningens økonomi, så der har været midler til finansiering af nye opgaver
uden at forhøje medlemsbidraget bortset fra små reguleringer for avlsforeningernes
vedkommende og en vis ajourføring for de personlige medlemmer.
I det sidste regnskabsår, før den væsentligste del af konsulentvirksomheden over
førtes til De samvirkende danske Landboforeninger, var foreningens samlede udgif
ter på lige ved 5 millioner kr. foruden omsætningen på gården »Godthaab« og det,
der sorterede under foreningens legater. Status balancerede ligeledes med ca. 5 milli
oner kr. foruden legaterne.
Vedrørende legaterne bør det nævnes, at der også i den nyere tid er nogle af dem,
foreningen i tidens løb har haft samarbejde med, som har følt sig i sådan taknemlig
hedsgæld til foreningen, at de har oprettet legater, om hvis anvendelse foreningen er
indsat som medbestemmende. Det gælder f. eks. et ganske anseligt beløb, som gård
ejer Aksel R.Søndergaard, Galten, (senere Silkeborg) efterlod sig, og ligeledes en
sum, som proprietær Kaj Johansen, Kornumgaard, ønskede at give Foreningen dis
positionsretten over. Den førstnævnte havde et nært samarbejde med husdyrbrugs
kontoret og sekretariatet igennem ca. 50 år blandt andet vedrørende Foreningen for
sortbroget Kvæg, og den sidstnævnte ydede sin anerkendelse som tak for bistand i
en situation, hvor han ikke kunne få sin ret ad anden vej, men hvor foreningens
indsats løste problemet.
En meget betydelig del af de nye opgaver i den sidste periode er løst i samarbejde
med andre nærbeslægtede organisationer. På den måde har det været lettere for alle
interesserede at få de påtænkte foranstaltninger bragt til udførelse.
Allerede i 1929 oprettedes således i samarbejde med østjydske slagterier og egnens
landbo- og husmandsforeninger forsøgsstation på »Godthaab« for svin fra fremavls
stederne i området. Det økonomiske grundlag for oprettelsen skabte Foreningen af
jydske Landboforeninger, mens det var forudsætningen, at forrentningen skulle ske
over driften og være en del af gårdens aktiviteter. En senere flytning af forsøgsstatio
nen til en helt ny stald og en yderligere udvidelse af den er sket på samme økonomi
ske grundlag.
For Husholdningsudvalgets vedkommende fandt der ligeledes en betydelig ud
videlse af arbejdet sted, da der i forbindelse med en nyindrettet kontorbygning ind
rettedes et demonstrationslokale for redskaber og maskinelle hjælpemidler. Også her
påtog foreningen sig udgifterne ved bygningens opførelse og den daglige ledelse,
imod at de interesserede firmaer stillede maskiner til rådighed, og der opnåedes sam41

tidig en aftale med nogle elektricitetsselskaber om ligestilling af deres medlem
mer med landboforeningernes medlemmer med hensyn til besøg i lokalet og
vejledning om maskinerne, men mod et vist årligt tilskud til bestridelse af udgif
terne.
Også oprettelsen af Fællesledelsen til Svineavlens fremme i Jylland og Læplant
ningsudvalget er resultatet af et sådant bredt samarbejde - for svineavlens vedkom
mende med husmandsforeningerne, svineavlscentrene og et stort antal slagterier,
og med hensyn til læplantningen ligeledes med husmandsforeningerne; men des
uden er Hedeselskabet her med i samarbejdet.
I slutningen af 1950-erne blev spørgsmålet om landboforeningernes og deres
konsulenters medvirken ved beregning af erstatning for afståelse af jord og ejendom
og eventuelle ulemper ved de mange ekspropriationer, der iværksattes ved vejanlæg
og -forlægninger, anlæg af nye militære øvelsespladser og flyvepladser m.m., aktuelt
mange steder, og der nedsattes da et særligt udvalg under Foreningen af jydske Land
boforeninger til at yde bistand i den henseende. I årenes løb tog denne gren af virk
somheden endog så stort et omfang, at det blev nødvendigt at stille en heltidsbe
skæftiget mand til rådighed for udvalget. Efter henvendelse fra De samvirkende
jydske Husmandsforeninger, der havde et tilsvarende arbejde igang, om fællesskab
blev en repræsentant for disse senere optaget i udvalget, og det er dermed også på
dette område opnået at benytte samme fremgangsmåde ved beregningen af, hvad
landmændene bør have for at være dækket. I det allervæsentligste har myndighederne
også akcepteret udvalgets beregninger.
En af de sidste nydannelser inden for vejledningsarbejdet er ansættelsen af ejen
domskonsulenter ude omkring i landboforeningskredsene.
Baggrunden derfor er den, at et stort antal landmænd efterhånden gerne har
ønsket at få bistand af økonomikonsulenterne, når der var tale om ejendomsover
dragelse, forpagtning og lignende, fordi disse i forvejen var kendt med deres situation
og var dem, der bedst kunne se igennem både de tekniske og økonomiske, herunder
skattemæssige konsekvenser af de ønskede ændringer. Konsulenterne kunne blot
ikke gøre sagerne færdige, fordi den endelige udfærdigelse af skøder m.m. sorterer
under advokaterne.
Enkelte steder er opnået et samarbejde med disse, så advokaterne og konsulen
terne har hver deres del af arbejdet og ligeledes deler honoraret, men i almindelighed
har dette ikke været muligt, og der er indledt et samarbejde imellem en lang række
landboforeninger, der har ansat konsulenter med denne særlige opgave. De har
dannet en fælles garantifond under Foreningen af jydske Landboforeninger for det
tilfælde, at der skulle vise sig fejl med påfølgende erstatningsansvar i de papirer, de
pågældende konsulenter udfærdiger.
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En lang række lovforslag og bekendtgørelser med lowirkning vedrørende land
bruget får foreningen til stadighed forelagt og tager stilling til. På dette område
er dog efterhånden indført den sædvane, at de efter en drøftelse i bestyrelsen er
kommet til endelig behandling i De samvirkende danske Landboforeninger, hvor
repræsentanterne for alle landets provinser har drøftet dem og i fællesskab fundet
frem til det, man anså for rigtigt. I ikke så få tilfælde har der tillige fundet forhand
linger sted med husmandsforeningerne om sager af fælles interesse, så det resultat,
man nåede frem til, var udtryk for begge organisationers stillingtagen.

DE ØKONOMISKE FORHOLD
Hvad angår landbrugets situation i 1922 da var det nu ikke alene et udslag af for
mandens natur, når han på delegeretmødet i 1922 erklærede, at han ikke kunne se
helt lyst på landbrugets stilling.
Hans opfattelse underbyggedes stærkt af kendsgerningerne. Der var den særdeles
realistiske baggrund for det, at samtidig med, at produktionen inden for landbruget
kom i nogenlunde normal gænge efter den stærke nedgang især på husdyrbrugsom
rådet i krigsårene 1914-18, viste der sig også vanskeligheder med hensyn til afsætnin
gen af de varer, som dansk landbrug traditionelt fremstillede. Også i aftagerlandene
øgedes produktionen af levnedsmidler i stærkt stigende grad, og hertil kom at Tysk
land havde meget store valutavanskeligheder og som følge deraf måtte indskrænke
importen ude fra eller helt stoppe den. Det gik især ud over Danmarks eksport af
kvæg og heste, men også andre produkter og medførte betydelige prisfald.
Under blokaden i krigsårene havde England fået sine leverancer navnlig af smør
fra oversøiske lande, og dette fortsatte også efter fredsslutningen, ligeledes med be
tydelige prisnedgange som resultat.
Mens smørret således som årsgennemsnit kostede 640 øre pr. kg i 1920, gik prisen
ned til 385 øre pr. kg i 1922, og for slagtesvinene og æggene gjorde det samme forhold
sig gældende. Noteringen for slagtesvin af 1. klasse faldt fra 357 øre pr. kg i 1920 til
231 øre i 1922, og for æg fra 530 til 247 øre pr. kg. Selv om der var mere at sælge, end
dengang priserne var på deres højeste, kunne det ikke på langt nær opveje prisned
gangen.
Ganske vist fulgte nogle af driftsudgifterne, f.eks. til indkøb af korn og kraftfoder,
nogenlunde samme prisbevægelse, men de fleste såsom skatter, lønnet medhjælp,
indkøb af maskiner og redskaber m.m. gjorde det ikke. Ligeledes var renteudgifterne
steget, og resultatet var en stærk forringelse af landbrugets samlede økonomi, så
forrentningsprocenten stærkt nærmede sig nulpunktet.
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Helt i tråd med formandens syn på forholdene var et afsluttende indlæg på mødet
af landbrugsminister Th. Madsen-Mygdal. Også han pegede på det stærke misforhold
imellem afsætningspriserne og de hjemlige omkostninger.
På mødet vendte man sig da også - efter en indledning af forstander Hauch, Asmildkloster, om frihandel og beskyttelse - stærkt imod de indgreb i den frie omsæt
ning, der fandt sted. I en resolution henvistes der til, at landets økonomi holdtes
oppe ved, at 85-90 pct. af hele landets eksport bestod af landbrugsprodukter, og at
denne kun kunne bestå ved den størst mulige nedgang i landbrugets driftsudgifter.
Herefter krævedes det, at der skaffedes landbruget toldfrihed på alle dets produktions
midler og ikke fastsattes toldsatser over for andre lande, der kunne skade afsætningen
af danske landbrugsprodukter.
Noget positivt i retning af toldlettelser kom der imidlertid ikke ud deraf; men
formanden kunne desuagtet meddele på delegeretmødet det følgende år, at resolu
tionen nok havde gjort sit til, at et forslag om større beskyttelse for industriprodukter,
der var forelagt rigsdagen, ikke blev gennemført, og det betragtede han dog som et
resultat, der var værd at nævne, når et bedre ikke kunne nås.
De økonomiske forhold i landbruget hører iøvrigt naturligt til det, der har op
taget sindene mest og hvert år er behandlet udførligt på delegeretmøderne.
Næsten hver gang uden undtagelse har man på grundlag af de foreliggende regn
skabsresultater måttet konstatere, at landbruget ikke har kunnet give den samme
afkastning, som andre erhverv har kunnet.
På grund af en ret betydelig stigning i omvekslingskursen for sterling og dollar
i forhold til danske kroner i 1923 og 1924, så man en overgang endog fik omkring
27 kr. for et pund sterling imod parikursen 18,16, gav det en større pris for landbrugets
produkter og et væsentlig bedre driftsresultat end det foregående år. Tilmed fandt
der en vis international prisstigning sted på landbrugsprodukter, så også dette bidrog
til at forbedre stillingen.
Ganske modsat gik det i de følgende år. En meget heftig diskussion om den danske
kronekurs i forhold til guldværdien (en ærlig krone) og en vedtagelse om at stile
efter at opnå den gamle guldparitet i løbet af nogle år gav anledning til en ikke ube
tydelig spekulation, og resultatet blev, at der i løbet af nogle få måneder, i stedet for
som planlagt nogle år, skete sådant fald i de udenlandske omsætningskurser, at der
indtraf nogle meget voldsomme prisfald på landbrugets salgsvarer. Nye tyske told
foranstaltninger og særlige engelske importforhold spillede også ind. For smør note
redes således en nedgang fra 1924 til 1927 fra en gennemsnitspris på 522 øre kiloet
til 301 øre, for slagtesvinene fra 225 øre til 134 og for æggene fra 297 øre til 162 eller
i løbet af disse 3 år gennemsnitlig ca. 40 pct.
En vis stabilitet på dette prisniveau fulgte et par år, og samtidig rettede en god
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høst lidt op på rentabiliteten, men den blev dog ikke tilnærmelsesvis, som den skulle
have været, og et nyt stærkt fald fra 1929 og fremefter blandt andet som følge af en
verdensomfattende økonomisk krise bragte priserne yderligere ca. 45 pct. ned.
Smørnoteringen faldt således til 161 øre pr. kg i 1934 (i nogle uger helt ned til
120), slagtesvinene til 75 øre i 1932 (nogle uger kun 58), æggene samme år til 101 øre
og prima unge slagtekøer i 1932-34 endog til 30 øre kiloet.
Med en engelsk drastisk nedskæring af importen af bacon og kontingentering
kom imidlertid en stigning i flæskeprisen, men da det samtidig betød en stærk for
mindskelse af det kvantum, der kunne sælges der over til, satte det i nogen grad en
grænse for fordelen derved.
Mere virkede de hjemlige kriseforanstaltninger, der iværksattes, blandt andet med
en vekselkurs på sterling på ca. 22,50 i stedet for den normale på omkring 18,20.
Alligevel tog det lang tid, inden der opnåedes blot nogenlunde stabile forhold, og
mange måtte opgive i mellemtiden.
Først henimod slutningen af 1930-erne kom der igen om ikke just balance imellem
indtægter og udgifter, så dog et mere rimeligt forhold.
Krigsårene var i økonomisk henseende såvel som i mange andre helt unormale.
Produktionen måtte indskrænkes og en væsentlig del af kornet tvangsafleveres til
befolkningens ernæring, således at de husdyrbrugsgrene, der byggede på kornavlen,
måtte yderligere nedsættes. For dem, der kunne holde produktionen nogenlunde
oppe og havde noget at afsætte, var tilstanden gennemgående nok bedre end i de
foregående år.
I mange henseender gentog forholdene efter krigen 1914-18 sig også efter den
sidste krig med forholdsvis hurtig stigning i produktionen og lavere priser til følge,
importrestriktioner, kvoteringer og toldbeskyttelse i langt videre udstrækning end
tidligere.
Danmark fik ganske vist langtidsaftaler med England om smør og bacon og med
Tyskland om slagtekvæg og kød, men det forhindrede ikke, at der i visse perioder
kom stærke prisfald, og da driftsudgifterne vedblev at stige på de fleste områder,
måtte der, trods adskillige lovforanstaltninger til imødegåelse deraf med direkte og
indirekte støtte, påny noteres forrentningsprocenter på omkring 0.
Særlig stærkt fik det danske landbrug det at føle, da de seks vesteuropæiske lande
Vesttyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Italien i 1958 dannede den
økonomiske sammenslutning under navnet Fællesmarkedet med en fælles prisdan
nelse og beskyttelse ud ad til i form af told og andre importafgifter.
De store afgifter blandt andet på kvæg, æg, smør og ost, som Danmark i forvejen
skulle erlægge på de varer, man efter gammel tradition solgte betydelige mængder
af til Tyskland, blev herefter endnu større, idet de fra dette tidspunkt beregnedes
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efter Fællesmarkedets takster. Og selv om man fik visse lempelser i afgifterne f.eks.
for nogle ostesorter og periodevis for de såkaldte forarbejdningskøer, så betød det
ikke ret meget i den store sammenhæng, og det forhold, at Danmark stod udenfor,
kostede dansk landbrug uhyre store beløb igennem årene. Situationen i den hen
seende var formentlig også medvirkende til, at de forskellige landbrugsordninger,
der er gennemført siden den tid og stadig er i kraft, i det hele taget har kunnet ved
tages og i nogen grad har afbødet virkningerne af Fællesmarkedets restriktioner.
Fra den første dag i 1961, da landbrugsordningerne under Fællesmarkedet trådte i
kraft, stod det da ikke mindst Foreningen af jydske Landboforeningers formand,
Anders Andersen, klart, at Danmark burde søge optagelse i Fællesmarkedet, såfremt
og så snart der måtte være mulighed for det, og han satte meget ind på, at dette
måtte blive hele Danmarks stilling.
11961 indgav Danmark da også sammen med England og den irske fristat og senere
Norge ansøgning om optagelse, men i første omgang af forhandlingerne derom i
1963 strandede optagelsen på modstand fra fransk side, måske ikke så meget med
henblik på Danmark som over for England, men altså med samme resultat.
Der gik derefter 8 år, før anmodningen om optagelse akcepteredes, således at de
nævnte fire lande fik adgang til at blive medlemmer af Fællesmarkedet fra 1. februar
1973.
Fra de jydske landboforeningers side har der ikke nogensinde hersket tvivl om,
at hvis England blev medlem, så kunne Danmark ikke stå uden for, uden at det
ville få helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser, idet vi efter al sandsynlighed i
så fald ikke kunne opretholde vor eksport af bacon og smør til dette land og i hvert
fald ville blive undergivet Fællesmarkedets told- og afgiftsbestemmelser. Ved enhver
given lejlighed har da også både formanden og den øvrige bestyrelse givet udtryk
for dette standpunkt både af hensyn til landbruget og til hele det danske samfund.
Det var derfor naturligt, at Anders Andersen ved delegeretmødet i Århus den 6.
oktober 1972 til indledning af det afsnit af hans oversigt over det sidste års foreteelser,
der handlede om fællesmarkedsproblemerne, gav udtryk for sin store glæde over
resultatet af en folkeafstemning derom fire dage tidligere - den 2. oktober. Ved denne
afstemning havde den danske befolkning med et meget overbevisende flertal bekræf
tet en vedtagelse i folketinget om, at man ønskede Danmark optaget som medlem
af Fællesmarkedet, således at dette medlemskab vil være en realitet fra 1. februar 1973.
Som et modstykke til Fællesmarkedet dannedes i sin tid det såkaldte europæiske
frihandelsområde Efta med de 3 skandinaviske lande og England samt Svejts, Østrig
og Portugal som medlemmer, og medlemskabet her gav i visse henseender betyde
lige lettelser i samhandelen, for englandseksportens vedkommende således toldfri
hed for både bacon og smør, således at vilkårene forbedredes i samme omfang. Kon46

tingenteringsbestemmelser vedrørende begge disse produkter har dog til tider virket
i modsat retning.
Kun det allersidste år har bragt en betragtelig ændring til det bedre i det økono
miske forhold; men hvor meget dette har nået at indvirke på selve driftsresultatet,
har endnu ikke kunnet registreres igennem regnskaberne. På dem, der er afsluttet
i sommeren 1972, har det i det væsentligste kun virket et halvt år og således ikke givet
sig fuldt udslag, og i alt fald det første år kan der ikke regnes med en forrentning og
arbejdsløn tilnærmelsesvis som i andre erhverv og da slet ikke noget til udligning
af det efterslæb - for at bruge et af tidens gængse udtryk - der er opstået fra de fore
gående år.

Dronning Margrethe og Prins Henrik viste deres interesse for Foreningen afjydske Landboforeningers virksomhed ved at afægge Ung
skuet og Landsskuet i Herning i juli 1972 et besøg. Dronningen og Prins Henrik blev modtaget afforeningens og De samvirkende danske
Landboforeningers bestyrelse og fik såvel dyrene som maskinudstillingen og nogle af de faglige specialudstillinger forevist.
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Konsulentvirksomheden

Næsten lige så gammel som Foreningen af jydske Landboforeninger selv er den fag
lige rådgivningsvirksomhed inden for foreningen. Sammen med det erhvervsøkono
miske og erhvervspolitiske har denne hele tiden været hovedsigtet og formålet med
foreningens arbejde for det jydske landbrugs fremme.
I det afsnit om foreningens første 50 år, der findes andet sted i dette skrift, er der
gjort nærmere rede for begyndelsen af denne virksomhed. Her skal derfor kun kort
gentages enkelte ting.
Inden det første tiår af foreningens tilværelse var gået, og der var nedsat forskellige
såkaldte faste udvalg ved siden af bestyrelsen til at varetage specielle arbejdsopgaver,
havde i hvert fald et par af disse sikret sig en kyndig konsulentbistand, omend be
tegnelsen derfor måske ikke direkte var sådan lige fra starten.
Første sagkyndige rådgivere
Mejeriudvalget, der var foreningens første af sin art og blev nedsat i 1876 og
kom til at virke på et i datiden meget betydningsfuldt felt i stærk udvikling, efter
at det var blevet klart, at husdyrbruget ville være løsenet i dansk landbrug, fik alle
rede fra starten professor Th.R.Segelcke, Landbohøjskolen, som medlem og sag
kyndig rådgiver. I 1884 fik udvalget midler til at antage assistent M. C. Pedersen,
Forsøgslaboratoriet, til dels at undersøge forholdene på smørpakkerier samt på
fælles- og andelsmejerier og dels her ud fra at give råd og vejledning med hensyn
til mælkeproduktionen og afsætningsforholdene - herunder organiseringen af det
andelsmejeribrug, der var i sin vorden på dette tidspunkt, altså en art konsulent
virksomhed. Assistent Pedersens tilknytning til foreningen var dog kun af forbi
gående art og ophørte med beretningen om det udførte arbejde i 1885, hvorimod
Segelcke var medlem af udvalget helt til 1901.
Ligeledes fik Husdyrbrugsudvalget straks, da det blev nedsat i 1881, konsulent
P. Jessen fra Landhusholdningsselskabet som medlem og medarbejder både ved det
almindelige husdyrbrugsarbejde og ved den stambogsføring for heste og kvæg, der
var påbegyndt allerede i 1877. Et par år senere, i 1883, blev dyrlæge, senere statskon
sulent J. Jensen medlem af foreningens stambogsudvalg og fik til opgave at granske
den jydske hests historie længst muligt tilbage i tiden og udarbejde en stambog for
denne race på grundlag af de oplysninger, han kunne fremskaffe derigennem.
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Efter konsulent Jessens død allerede i 1885 fik udvalget i 1886 midlertidigt ansat
assistent N. Erichsen, Dalbyover, som medhjælper især ved oprettelsen af kvægavls
foreninger og anskaffelse af gode tyre til disse. Hans arbejde koncentrerede sig i første
række om Nordjylland og strakte sig kun over et enkelt år, men dannede dog ind
ledningen til
et almindeligt konsulentarbejde vedrørende kvægavlen
Udvalget fik i fortsættelse deraf den følgende vinter en foreløbig aftale med for
stander S. P. Petersen, Klank Landbrugsskole, om at være til rådighed som konsulent,
og i januar 1888 blev han fast antaget som kvægavlskonsulent for foreningen.
Ved en fornyelse af husdyrloven i 1887 var der - blandt andet efter henstilling fra
Foreningen af jydske Landboforeninger - givet de landøkonomiske foreninger ad
gang til foruden et tilskud fra staten til dyrskuer og andre avlsforanstaltninger at
kunne få et vist begrænset tilskud til lønninger af husdyrbrugskonsulenter, og med
dette som grundlag anså man det for økonomisk overkommeligt at ansætte en kon
sulent til udelukkende at beskæftige sig med denne opgave.
Hermed var grunden lagt til det meget omfattende og mangesidede arbejde, som
i alle årene siden er udført under ledelse af foreningens udvalg, og som fortsætter
fremdeles, dog med den ændring, at den væsentligste del af arbejdet fra foråret 1971
er gået over til at sortere under landsomfattende faglige udvalg med repræsentanter
både for Jylland og Øerne og for nogles vedkommende repræsentanter for både
landbo- og husmandsforeningerne og en række andre grene af foreningsarbejdet.
Denne omlægning skyldtes imidlertid hverken mindre interesse for foreningens
faglige rådgivningsvirksomhed - tværtimod har den nok aldrig været større - eller
utilstrækkeligt økonomisk grundlag for at fortsætte på den hidtidige måde. Den
havde udelukkende sin årsag i erkendelsen af nødvendigheden af en rationalisering
og videre udformning af konsulentvirksomheden. Og selv om foreningen også nok
kunne magte dette inden for sit område, så var man både fra udvalgenes og bestyrel
sens side klar over, at der trængtes til en gennemgribende reorganisering af virk
somheden både i dybden og i bredden, for at den kunne blive helt igennem effektiv.
Derfor blev resultatet denne samling under landsorganisationerne.
Under de enkelte afsnit af jubilæumsskriftet er omtalt, hvorledes udviklingen har
formet sig inden for de pågældende områder, og det må der henvises til.

De forskellige fagområder

I fortsættelse af det allerede nævnte om de første konsulentansættelser skal det
dog af hensyn til sammenhængen i hele omtalen af konsulentarbejdet under for
eningen tilføjes, at den første planteavlskonsulent blev antaget i 1901, en driftsøko50

nomikonsulent i 1930, en husholdningskonsulent i 1923, en maskinkonsulent i 1947,
efter at der dog i en kortere periode ca. 30 år tidligere havde været udført et vist
vejledningsarbejde på dette område ved hjælp af en af planteavlskonsulenterne.
Der ansattes en læplantningskonsulent (i samarbejde med Hedeselskabet og hus
mandsforeningerne) i 1960 og svineavlskonsulent (i samarbejde med husmands
foreninger og slagterier under navnet Fællesledelsen til Svineavlens fremme i Jylland)
i 1961.
For mejeribrugets, bygningernes og ungdomsarbejdets vedkommende har for
eningen ikke selv haft fastansatte konsulenter, men har i et betydeligt omfang haft
samarbejde med andre organisationer derom, hvor man har skønnet det formåls
tjenligt. Det samme har forøvrigt været tilfældet på en række andre områder, hvor
noget sådant har været naturligt. For bygningsopgaverne har det dog været således,
at man i flere år i virkeligheden har haft bestyrelsens bemyndigelse til at ansætte en
konsulent; men af hensyn til forventningen om en generel nyordning af hele kon
sulentarbejdet på det tekniske område, der var på tale i adskillige år, før det blev
realiseret, blev beslutningen om ansættelsen ikke bragt til udførelse, før den lands
omfattende reorganisering af arbejdet fandt sted, og problemet for så vidt ikke mere
var aktuelt for Jyllands vedkommende.
Fælles for den efterhånden talrige række af konsulenter, som Foreningen af
jydske Landboforeninger har haft i de ledende stillinger igennem årene, er det, at
de foruden den almindelige faglige grunduddannelse praktisk og teoretisk forud
også har haft en årrækkes virksomhed af samme art inden for en lokal forening
eller som medhjælper på det pågældende område inden for foreningens eget faglige
arbejde. De er således gået ind til det mere krævende og ansvarsfulde hverv, som
landsdelskonsulenternes virksomhed nok må siges at være, med en værdifuld erfa
ring og med gode forudsætninger for at kunne yde den fornødne vejledning både
over for landmændene og i de spørgsmål, som andre konsulenter stilles over for
og gerne ønsker at appellere til en anden instans om afgørelse af.
Med den udvikling, der stadig har fundet sted både herhjemme og ude, har det
samtidig stillet betydelige krav til konsulenterne om at følge med, at beherske fag
områderne til enhver tid, så godt som det nu engang er muligt.

Vekselvirkningen med forsøg og anden forskning
Det har ikke mindst krævet studier af nye danske og udenlandske undersøgelses- og
forsøgsresultater, men også et ikke helt lille kendskab til forholdene på det pågæl
dende felt inden for de forskellige lokale områder. Det er fra første færd udbygget
ganske godt ved modtagelse af materiale fra lokalforeningerne og fra andre provinser
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for senere bearbejdning og samling, således at grundlaget for en fyldestgørende og
effektiv vejledning har været tilstede.
I den henseende har der ligeledes været en omfattende vekselvirkning imellem
foreningens konsulenter og deres arbejdsfæller på læreanstalter og i forsøgsvirk
somheder i en række andre lande - først og fremmest de nordiske - blandt andet
igennem Nordiske Jordbrugsforskeres Forening, men også i Tyskland, Holland,
England og U.S.A., forskellige østlande og flere andre. Ved kortere eller længere
besøg og studieophold har man haft lejlighed til at se og høre, hvad der er arbejdet
med her, hvilke resultater der er opnået, og hvad der eventuelt har kunnet ud
nyttes heraf under danske forhold.

Foredrag og beretninger

Både i det daglige arbejde, men især i oplysningsvirksomheden ved møder og kursus
ude i foreningerne har man da også i meget vid udstrækning søgt at drage nytte af
denne konsulenternes indsigt i problemerne ved at anmode dem om foredrag og
beretninger, undertiden i betydeligt større omfang, end de var i stand til at bestride
det, eftersom det meste af dette arbejde jo ifølge sagens natur skal afvikles inden for
et forholdsvis snævert tidsrum om vinteren, når udearbejdet ligger stille, men pla
nerne for det kommende år til gengæld skal udformes.
Også denne kontakt med, hvad der rører sig ude, har i høj grad været med til
at give impulser til konsulenterne og givet anledning til tankeudvekslinger i stort
omfang, så den er kommet alle parter tilgode og således har bidraget til at øge effek
tiviteten af arbejdet.
I denne forbindelse bør det også nævnes, at de fleste af foreningens ledende kon
sulenter har varetaget gerningen i en meget lang årrække, og det har selvsagt be
tydet ikke så ganske lidt for den nødvendige kontinuitet i arbejdet.
Tæt ved en halv snes har således været hos foreningen i mere end 25 år, en enkelt
i over 40 år, to imellem 30 og 40 år og yderligere et par imellem 20 og 25 år. Det tør
formentlig tages som udtryk for på den ene side et særdeles veludført arbejde og
på den anden side tilfredshed med de vilkår, de pågældende har haft at virke
under.
Når der iblandt dem, der har en kortere periode i foreningens tjeneste end nævnt
foran, også er adskillige på de mest betroede poster, hænger det blandt andet sam
men med, at de er gået over i andre krævende stillinger vedrørende landbrugets
forsøgs- og oplysningsområde, som deres uddannelse og erfaringer har gjort dem
højt kvalificerede til. Det drejer sig om konsulentvirksomhed i andre provinser,
skolegerning og ledelse af forsøgsstationer for både husdyrbrug og planteavl m.m.
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Endelig bør også anføres, at enkelte er gået bort i så ung en alder, at de ikke har op
nået den lange årrække i foreningens tjeneste.
Det gælder vistnok i alle tilfælde, at foreningen også efter konsulenternes fratræden og overgang til anden stilling fortsat har haft det bedst tænkelige samarbejde
med dem, så man vedblivende har kunnet søge råd og bistand hos dem.
Ved overgangen til nyordningen i 1971 var antallet af konsulenter under for
eningen iøvrigt gradvis forøget meget betydeligt.
Under Husdyrbrugsudvalget var således ansat 4 konsulenter beskæftiget ved
kvægavlsarbejdet, foruden at man havde andel i en hesteavlskonsulent og som
nævnt en svineavlskonsulent. Og hertil kom et meget stort kontorpersonale dels
med landbrugsmæssig uddannelse og dels kontormæssig.
Regnskabsudvalget havde ligeledes 4 konsulenter til rådighed og periodevis
yderligere et stort antal medhjælpere.
På planteavlskontoret var beskæftiget 6 konsulenter, dels i det almindelige op
lysningsarbejde og dels med specialiserede opgaver, foruden assistenter og kontor
medhjælpere, og hertil kom for det særlige græsmarksarbejde 3 konsulenter, idet
dog de 2 af disse havde lærervirksomhed ved siden af, så de ikke var fuldtidsbeskæf
tiget.
Maskinudvalget havde 2 konsulenter, og endelig havde Husholdningsudvalget
4 konsulenter og 1 husholdningslærerinde som assistent samt kontorpersonale.
Alt i alt vil det sige, at man disponerede over 25 konsulenter og et endnu større
antal medhjælpere, altså en meget anselig stab af sagkyndige, som stod til rådighed
for landmændene og - naturligvis først og fremmest - for de lokale konsulenter,
med støtte i de anliggender, hvor de mente at have brug for det.

Overtagelsen af statskonsulenternes virksomhed
En medvirkende årsag til, at foreningens konsulentstab efterhånden udvidedes så
stærkt, var det, at der i sin tid blev truffet den ordning, at de landøkonomiske kon
sulenter skulle overtage statskonsulenternes funktioner, efterhånden som disse
gik af, ligesom De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation skulle overtage kon
sulentansættelsen vedrørende mejeribruget. Det drejede sig både om planteavl,
kvægavl, svineavl og hesteavl foruden mejeribrug, fjerkræavl og havebrug.
For Jyllands vedkommende fik det til følge, at arbejdet for en - delvis to - kon
sulenter i kvægavl, en i planteavl og en i hesteavl gik over til landboforeningerne
og hesteavlsforeningerne, mens der blev truffet særlige ordninger vedrørende de
øvrige grene af virksomheden. Nyordningen var mest mærkbar på husdyrbrugs
området, blandt andet derved, at Foreningen af jydske Landboforeninger overtog
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udarbejdelsen af de stambøger, som statskonsulenten tidligere havde haft arbejdet
med. For planteavlen medførte omlægningen ikke på samme måde nye arbejds
områder, men mere en udvidelse af de igangværende.

Konsulenterne og udvalgsarbejdet

Fra gammel tid har der været en bestemmelse i foreningens vedtægter om, at hvis de
stående udvalg har en konsulent til rådighed, skal denne føre udvalgets protokol og
skriftlige forretninger. Oprindelig påhvilede også denne del af arbejdet udvalgene
selv - det vil i almindelighed sige udvalgsformanden eller en særlig valgt sekretær ;
men med oprettelsen af fast sekretariat og de faste kontorer også for konsulenterne
måtte det være naturligt, at alt af denne art udførtes derfra. Det var ikke mindst
naturligt i betragtning af, at arbejdet efterhånden fik et meget større omfang for
de fleste udvalgs vedkommende, end det var til at forudse på det tidspunkt, udvalge
ne blev nedsat. Det ville alene af den grund være praktisk taget uoverkommeligt
for udvalgsmedlemmerne.
I konsekvens heraf er konsulenterne også - naturligvis i fuld forståelse med ud
valg og bestyrelse - mere og mere kommet til at repræsentere den pågældende gren
af virksomheden udadtil med det ansvar og de forpligtelser, som dette medfører,
og det har atter givet anledning til, at de er taget med på råd og udpeget til med
lemmer af en lang række faglige udvalg og nævn, der beskæftiger sig med problemer
vedrørende hver enkelts arbejdsområde. Ved siden af det almindelige daglige vej
ledningsarbejde har ikke mindst dette været betydningsfuldt både for foreningen
og konsulenterne selv.

Ændring af opgaverne
De opgaver, som konsulentvirksomheden har skullet løse, har ifølge forholdenes
natur ændret sig meget stærkt igennem de forløbne år. Det er helt andre problemer,
der trænger sig på i 1972 end i 1872, men selv om både den almene og den faglige ud
dannelse af landmændene er fulgt godt med op igennem årene, så er behovet for
konsulentbistand ikke blevet mindre. Tværtimod har man vist lov at sige.
Med den stigende effektivitet i landbruget melder der sig stadig flere problemer
både af dyrkningsmæssig og omsætningsmæssig såvel som økonomisk art. Det er
naturligvis i særlig grad tilfældet i den alsidige bedrift, men det gælder også i høj grad
for de mere specialiserede.
Konsulenternes vejledning overfor landmændene er imidlertid ikke anderledes
i princippet, end den var fra første færd. Hovedopgaven har altid været den at for-
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midle forsknings- og forsøgsresultaterne og de praktiske erfaringer fra læreanstal
terne og forsøgsstationerne og også de lokale forsøg ud til medlemmerne på uhildet
og uegennyttig måde, alt under hensyntagen til de forhold, der råder på stedet, og
til pågældendes interesser og evner såvel fagligt som økonomisk.
I de lokale foreninger var det til at begynde med ofte således, at konsulentger
ningen omfattede alle - eller i hvert fald flere - grene af bedriften: husdyrbrug,
planteavl og økonomi, men således har det ikke været for Foreningen af jydske Land
boforeningers vedkommende. Her har fagområderne hele tiden været forholdsvis
snævert afgrænsede, således som det vil være fremgået af det foregående. Efterhånden
er det samme dog også blevet tilfældet de fleste steder på lokalt plan, således at en
deling af opgaverne - om man kan kalde det sådan - også der er trængt igennem næ
sten overalt.
Er opgaverne således de samme for konsulenterne nu som forhen, så er i tidens
løb selve betegnelsen konsulent dog undergået en vis ændring. Oprindelig forstod
man ved ordet konsulent den uafhængige, uhildede og objektive rådgiver og ikke
andet, og denne definition gælder fremdeles indenfor landboforeningsvirksomhe
den. Men begrebet er udvidet stærkt. Der er næsten ikke et område af samfundslivet
lige fra det såkaldte stofmisbrug og skolevæsenet til reklamebureauerne, hvor man
ikke har ansat konsulenter, og i mange tilfælde er der både oplysningskonsulenter
og salgskonsulenter, et forhold som ikke altid er let for den enkelte at adskille eller
overskue.
For landbrugsområdet drejer det sig først og fremmest om foderstoffer, frø og
gødning; men der er også i udstrakt grad tale om maskiner og forsikring og forskel
ligt andet.
Et stort antal større virksomheder inden for de pågældende brancher ansætter
særlige funktionærer - i mange tilfælde med samme uddannelse som landbrugets
egne konsulenter og ikke helt sjældent nogle, som i kortere eller længere tid har
været beskæftiget som sådan - til at bistå den forretningsmæssige ledelse af fore
tagendet med den mere fagligt betonede side af afsætningen, der vender ud imod
kunderne, landmændene.
Bortset fra visse enkeltstående tilfælde, hvor man fra de landøkonomiske for
eningers side har fundet fremgangsmåderne af en sådan art, at man måtte tage af
stand derfra, har der i mange henseender været og er stadig et udmærket samarbejde
og en god vekselvirkning imellem foreningskonsulenterne og de privat ansatte.
Det har f.eks. givet sig udslag i, at gødningsfirmaerne igennem mange år har ar
rangeret gødningsudstillinger på Det jydske Ungskue i nær tilslutning til den fag
lige specialudstilling om planteavlen og således, at planen for udstillingen er drøftet
og lagt i fællesskab af de to parter. Noget omtrent tilsvarende gælder ligeledes for
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korn og foderstoffer, i hvert fald for så vidt det drejer sig om andels-grovvareforretningerne, men også forskellige andre. Et resultat af samarbejdet er det også, at
firmakonsulenterne i mange tilfælde har formidlet økonomisk støtte til gennem
førelse af specielle forsøgsopgaver og udgivelse af småpjecer og lignende, som man
har haft fælles interesse i.

Konsulentkontorerne og sekretariatet

I de første mange år efter, at konsulentarbejdet var påbegyndt inden for Foreningen
af jydske Landboforeninger, og foreningen havde fået fast kontor i Århus, var også
denne del af virksomheden samlet her.
Da Planteavlsudvalget imidlertid gerne ønskede at få rådighed over et areal til
kontrol med den fremavlsvirksomhed for korn, som udvalget iværksatte med
henblik på fremskaffelse af godt og yderigt sædekorn til landmændene og forsøg
hermed, realiserede man dette ved i 1917 først at forpagte og senere købe gården
»Godthaab« lige umiddelbart uden for banegården i Skanderborg og flytte hele
afdelingen vedrørende planteavlen dertil. Her har Planteavlsudvalget haft sit domi
cil siden uafhængigt af foreningens øvrige kontorer. I gårdens karakteristiske og ude
fra set noget herskabelige stuehus indrettedes en række gode arbejdsrum for kon
sulenterne, og gårdens areal er senere udvidet og afrundet gentagne gange ved køb
af forskellige parceller og 2-3 hele mindre ejendomme, der passede godt for den
gamle mark.
Det har givet en særdeles god baggrund for planteavlskonsulenternes arbejde og
skabt en kontakt udadtil både med interesserede landmænd og lokale konsulenter,
som har været meget værdifuld.
Efterhånden som konsulentstaben voksede, blev forholdene i gårdens stuehus
for snævre til både kontorer og bestyrerbolig med folkehusholdning, og der op
førtes derfor en helt ny, komfortabel og rummelig kontorbygning på marken et
kort stykke derfra. Det skete i 1950.
Hertil flyttede tillige Husholdningsudvalgets kontor, der lige siden oprettelsen
i 1923 havde haft hjemsted i Skanderborg men led stærkt under mangel på plads og
udviklingsmuligheder for de talrige nye opgaver, udvalget arbejdede med. Senere,
da der blev lejlighed til at købe en særlig bygning i umiddelbar nærhed, blev denne
omdannet til husholdningskontor og et særligt kontor for svineavlskonsulenten,
men således at der stadig bestod en fast forbindelse imellem de to afdelinger, blandt
andet derved, at der på planteavlskontoret fandtes et demonstrationskøkken helt
til 1971.
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For Husdyrbrugsudvalgets vedkommende fandt der på et senere tidspunkt lige
ledes en udflytning fra sekretariatet sted. Dels krævede også denne gren af virksom
heden mere plads både til kontorer og ikke mindst til arkivmateriale fra kontrol
foreningerne og stambogsføringen, og dels ønskede man ved overgangen til elek
tronisk behandling af kontrolforeningsregnskaberne gerne at have så direkte en
tilknytning til regnecentralen som muligt. Derfor blev der lejet lokaler til husdyr
brugskonsulenterne i samme ejendom som denne central, Frederiksalle 44 i Århus.
Her boede man i 10 år, men fik ikke lejemålet fornyet, og da arbejdet var i så god
gænge, at den daglige forbindelse kunne undværes, og det tilmed samtidig beslutte
des at flytte regnecentralen uden for byen, skiltes husdyrbrugskontoret påny fra
denne og fik nye lokaler i Vestergade 8 i Århus, hvor man fik rådighed over en hel
etage af en stor ejendom og selv indrettede den til det specielle formål.
Til den samme bygning flyttede endvidere maskinkonsulenterne, da også både
deres og Regnskabsudvalgets virksomhed øgedes stærkt og krævede større plads.

Landsdels- oß landsomfattende virksomhed

For udenforstående kunne det måske synes at være et tilbageskridt, når Foreningen
af jydske Landboforeningers omfattende konsulentvirksomhed blev opgivet i 1971
på de fleste og mest betydende områder, efter at arbejdet omhyggeligt var bygget op
igennem næsten 100 år.
Her må sagen imidlertid ses i den større sammenhæng, og mange forskellige for
hold må tages i betragtning.
For det første blev det allerede for 50-60 år siden fremført med betydelig styrke,
at man burde samle så meget som muligt af det faglige oplysningsarbejde både i
form af konsulentvirksomhed og igennem bladudgivelse under De samvirkende
danske Landboforeninger i stedet for at sprede det på 4-5 provinsielle ledelser, når
man i hovedsagen beskæftigede sig med de samme opgaver. Og for det andet kunne
nyordningen give anledning til, at der stilledes flere af de specialkonsulenter til
rådighed, som man har indset, at tiden kræver, og som der ikke var så gode mulig
heder for at ansætte under den tidligere ordning, når områderne var så stærkt opdelt,
som tilfældet var.
Begge disse sider af sagen - og forskellige andre med dem - tilgodeses med det
nye system, uden at andre interessers varetagelse forringes.
Der opnåedes både en centralisering af konsulentvirksomheden og ikke desto
mindre samtidig en decentralisering deraf i den forstand, at dens sekretariat fik sit
hjemsted i Århus, altså i den provins, hvor det største antal landbrug findes, og
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hvor frafaldet fremtidig efter al sandsynlighed også vil blive mindst. Det gik her mod
sat af så mange andre foretagender på landsbasis, hvor man i tidens løb har samlet
ledelsen i hovedstaden.
Tilskuddene til konsulentvirksomheden

Det er nævnt andet sted, at det var en udvidelse af bevillingerne fra staten til fremme
af husdyrbruget, der i sin tid var udgangspunktet for, at Foreningen af jydske Landbo
foreningers bestyrelse anså det for foreneligt med foreningens økonomi at ansætte
en konsulent, og når konsulentarbejdet i det hele taget har nået det omfang både i
de lokale foreninger og i de landsomfattende foreninger, som tilfældet er, står det
i høj grad i forbindelse med, at der fra statens side er ydet ret betydelige tilskud til
konsulenternes løn og kørselsudgifter. Det er sket ud fra den betragtning, at det til
skud, der blev givet til disse foranstaltninger, ikke alene var nyttigt med hensyn til
at frembringe så meget større produktion og omsætning i landbruget, men at det
også kom tilbage til samfundet i form af større skatteevne både direkte og indirekte
hos landmændene.
Oprindelig var hovedreglen for konsulenttilskud den, at der fra statens side
ydedes halvdelen af lønnen og kørselsudgifterne, således at de organisationer, der
ansatte konsulenterne, selv måtte udrede den anden halvdel. Der var dog meget
væsentlige undtagelser fra denne regel, idet der for det første var lagt et »loft« over
bevillingen, således at tilskudsgrænsen lå så lavt, at de 50 pct. af udgifterne i alminde
lighed ikke opnåedes, men ofte kun 35-40 pct. efter lønningsforholdene, så forenin
gerne selv måtte udrede det øvrige. Det begrænsede virksomheden stærkt, og for
det andet skelnedes der stærkt imellem de forskellige konsulentopgaver, så tilskud
det ikke var lige stort for dem alle.
Det begyndte som nævnt med tilskud til husdyrbrugskonsulenterne, og en halv
snes år senere kom planteavlskonsulenterne med under de samme betingelser.
Derefter gik der en lang årrække, inden kredsen udvidedes igen, og der opnåedes
tilskud til driftsøkonomikonsulenter. For disse var tilskuddet dog mindre, og det
var en betingelse, at de førte regnskaberne efter et godkendt system og lod resulta
terne offentliggøre i de provinsielle beretninger, således at der kunne uddrages et
almindeligt vejledningsarbejde af materialet.
Senere kom ordningen også til at omfatte husholdningskonsulenterne inden
for de landøkonomiske foreninger, grundforbedringskonsulenter og hygiejnekon
sulenter.
Ved en ny ordning gled disse sidste to grupper dog ud igen. For grundforbed
ringskonsulenternes vedkommende var årsagen vel nærmest den, at behovet for
dræning, mergling og kalkning i det hele taget ikke forekom at være så udpræget som
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tidligere. Vejledningsarbejdet på dette område mente man da i stort omfang kunne
varetages af planteavlskonsulenterne, og for de mere omfattende arbejder kunne
den nødvendige bistand ydes af Hedeselskabets kulturtekniske afdeling. Noget særlig
stort antal af grundforbedringskonsulenter fik man iøvrigt ikke nogensinde - an
tagelig mest fordi der i almindelighed krævedes et større distrikt end en enkelt for
ening eller et enkelt amt for at kunne give beskæftigelse til en konsulent over et
længere åremål.
Hygiejnekonsulenternes virksomhed gled i hovedsagen over til mejeriforenin
gerne eller blev kombineret med vejledningen på fodringsområdet, hvor der fandt
en betydelig udvikling sted i årene efter 1940, da der blev lagt langt stærkere vægt på
dette i de almindelige besætninger end på avlsarbejdet.
Med den stærke mekanisering af landbruget i årene umiddelbart efter krigen
1939-45 kom maskinkonsulenterne med for at imødekomme det næsten enorme
behov for vejledning på dette område, der opstod på een gang, og efter atter en tids
forløb fik man gennemført, at der også kunne opnås tilskud til et vist begrænset
antal bygningskonsulenter, idet det da fra alle sider erkendtes, at der var et stort
udækket behov for et rådgivningsarbejde med henblik på landbrugets avlsbygninger.
De satser, som man opererede med vedrørende tilskuddet, har varieret meget i
tidens løb, ligesom grænserne for tilskuddene har været forskellige. I en årrække har
tilskuddet lydt på 70 pct. af nogle nærmere fastsatte beløb, men dog således, at græn
sen i almindelighed ikke er fulgt med lønningerne helt op, og der har været specielle
regler for tilskuddet til f. eks. driftsøkonomikonsulenterne, således at det stadig har
været afhængig af det antal regnskaber, konsulenterne har indsendt til den fælles
beretning. Modsat har man fået gennemført væsentlige tilskud også til lønning af
mellemteknikere og assistenter, således at konsulenterne kan aflastes for det mest
kontorprægede arbejde og koncentrere sig om den egentlige rådgivningsvirksomhed.
Ved nogle af de foretagne revisioner af tilskudsreglerne har man fra de bevilgende
myndigheders side stillet krav om inddragelse af visse andre tilskud til landøkono
miske foranstaltninger som kompensation for forbedringer af konsulenttilskuddene.
Det var således mest iøjnefaldende tilfældet i 1955, da man fandt, at bevillingerne på
den såkaldte husdyrlov, det vil sige til dyrskuerne, kvægavls-, hesteavls- og kontrol
foreningerne og en række andre formål passende kunne bortfalde imod, at konsu
lentbevillingen forhøjedes og prisreguleredes. Det drejede sig om ca. 1,3 million kr.,
der således måtte afgives.
For det samlede landbrug måtte ordningen karakteriseres som en fordel ; men det
betød naturligvis mindre på nogle områder og mere på andre, alt efter som der i de
forskellige foreninger lagdes forskellig vægt på den ene eller den anden gren af
arbejdet.
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Pensionsordning for konsulenterne

På et ret tidligt tidspunkt kom spørgsmålet om at yde foreningens konsulenter en
vis økonomisk sikkerhed ved eventuelt ophør af arbejdet eller død til drøftelse, og i
1920 gav bestyrelsen konsulenterne og andre af de fastansatte medarbejdere tilbud
om en pensionsordning gående ud på, at der tegnedes en forsikring i Andels-Pen
sionsforeningen. De pågældende skulle efter dette betale 5 pct. af lønnen på det da
værende tidspunkt til forsikringen, mens foreningen fandt det rimeligt at betale det
dobbelte - altså 10 pct. Nogle landmænd var imod en sådan ordning og betragtede
det som en favorisering af en gruppe medhjælpere, som i forvejen var på fast løn.
Det betragtedes imidlertid som et væsentligt gode for begge parter, og foreningen
kunne med en vis ret føle sig frigjort for en forpligtelse, som man iøvrigt var sig
bevidst at have.
Ordningen viste sig dog senere ikke at svare helt til forventningerne. Bortset
fra en vis bonustilskrivning blev forsikringerne stående på det een gang fastsatte
niveau; men da der i tidens løb skete en sådan udvikling på pengevæsenets område,
at købekraften af disse bestemte beløb stadig forringedes, blev værdien af forsikrin
gerne tilsvarende dårligere. Da det efter en årrækkes forløb blev aktuelt med spørgs
målet om afgang på grund af alder, måtte der derfor træffes beslutning om supple
rende ydelser, for at der kunne være et nogenlunde forhold imellem leveomkost
ningerne og pensionen.
I mellemtiden var der - med virkning fra 1942 - ved forhandlinger mellem de
landøkonomiske foreninger på den ene side og konsulentforeningen på den anden
samt de bevilgende myndigheder truffet den aftale, at det skulle være obligatorisk
med en pensionering af konsulenterne, når de havde været ansat i 2 år, for at opnå
statstilskud til deres løn. Staten påtog sig da også at yde tilskud til pensioneringen
på betingelse af, at forsikringerne tegnedes kollektivt igennem Statsanstalten for
Livsforsikring.
Formen for dem blev samtidig noget forskellig fra de tidligere forsikringer der
ved, at præmiebeløbene reguleres i takt med forskydningen i lønningerne, således
at det også får indflydelse på pensionen. Selv om der blev lagt loft over tilskuds
grænserne, og grundlaget også stadig er det lønniveau, forsikringerne startede på,
betød ordningen visse fordele fremfor den tidligere ordning.
Et og andet i dette system kunne nok ønskes bedre. Ikke mindst drager konsu
lenterne ofte sammenligninger med pensioner eller efterlønninger til medarbejdere
inden for visse andre samfundsfunktioner som f.eks. skolevæsen og statslige eller
kommunale virksomheder. Sammenlignet med disse på samme løn er konsulen
ternes pension beskeden ; men det var det længste, man kunne nå på dette tidspunkt,
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og både foreningsledelserne og konsulenterne betragtede i det store og hele ord
ningen som en forbedring for alle parter.
En fordel er det også, at der nu dels kan opnås tilskud til pension straks efter agro
nom- eller husholdningseksamen ved ansættelse i en tilskudsberettiget forening,
hvorimod der tidligere skulle gå 2 år efter ansættelse i konsulentstilling og 5 år i
assistentstilling, før sådant tilskud kunne opnås, og dels er tilskuddet forhøjet, så
det kommer til at gælde for et lige så højt beløb som det, der kan fås tilskud til efter
lønningsreglerne, hvorimod der tidligere var en betydelig lavere grænse i den hen
seende.
Ved gennemførelsen af den obligatoriske pensionsordning i 1942 var der en række
af de tidligst ansatte konsulenter, der var for gamle til at komme med ind under
ordningen, med mindre der skulle indbetales ganske uforholdsmæssigt store en
gangsbeløb for dem; men der blev da truffet en aftale imellem husmands- og landbo
foreningerne om, at visse midler fra et fælles fond skulle anvendes til fordel for så
danne ældre konsulenter og deres eventuelle enker med en efter datidens forhold
vel ikke stor halvårlig understøttelse, men alle forhold taget i betragtning dog nok
værd at regne med til supplering af eventuel egenpension og folkepension. Også
størrelsen af dette til hver enkelt er senere reguleret opad, så vidt det tilstedeværende
beløb har tilladt det.

Mange faktorer har medvirket til den avlsmæssige og produktivitetsmæssige
fremgang, der har kunnet konstateres i dansk landbrug i hundredåret fra 1872 til
1972, og en af dem, der har haft størst betydning i den henseende, er uden tvivl
konsulentvirksomheden med den nære kontakt både til forsøgene og videnskaben
og til de praktiske landmænd og den formidling af faglig oplysning, der har fundet
sted derigennem.
Den omlægning, der er sket på det sidste, og som på sin vis nok stiller Foreningen
af jydske Landboforeninger noget i baggrunden, formindsker ikke denne kontakt,
men betyder ret beset en styrkelse af arbejdet ved indgangen til den nye periode.
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Bladvirksomhed - bøger og skrifter, film m.v.

Udover de mange faglige beretninger og stambøger m.v., som praktisk taget fra
første færd og alle årene igennem har været en af grundpillerne i Foreningen af
jydske Landboforeningers virksomhed, har foreningen tid efter anden også taget
initiativet til udgivelse af større eller mindre skrifter om emner af landøkonomisk
art, men med et mere specielt sigte.
Her vil det være naturligt først og fremmest at anføre de to jubilæumsskrifter i
anledning af henholdsvis 25-års jubilæet i 1897 og 50-året i 1922. Især det sidste var
meget omfattende og indeholdt foruden en historisk oversigt over foreningens al
mindelige virksomhed og de talrige faglige opgaver også en indledende redegørelse
for landbrugets organisationsmæssige og økonomiske forhold i tiden forud for
foreningens stiftelse i 1872 samt en hel lille bog for sig med titlen: »Jydsk landbrug
i tal gennem 50 år« med en meget bredt anlagt, udførlig statistisk udredning af ud
viklingen på så godt som alle landbrugets områder i den pågældende periode.

Den lille grønne sangbog

Som noget udenfor det egentlige faglige må nævnes, at man siden 1907 har udgivet
sin egen lille sangbog. Det var en gammel tradition - og er det stadig -, at man ved
foreningens delegeretmøder og forsåvidt også de faglige møder og andre sammen
komster har sunget mange af vore gode og smukke sange, og man savnede da en
praktisk lille, let overskuelig sangbog med et skønsomt udvalg af sådanne sange og
i et sådant format, at den var lige til at stikke i en lomme. Et snævert redaktionsudvalg
fandt frem til et passende antal, som man mente ville dække behovet i den henseen
de, og lod dem trykke. Sangbogen er senere revideret og suppleret talrige gange oger
foruden til foreningens eget brug solgt i mange tusinde eksemplarer og til en be
skeden pris til de lokale landboforeninger, til adskillige skoler, andre foreninger og
undertiden også til private, der har stiftet bekendtskab med den i en forening og
fundet den værdifuld til eget formål.
En sang, som foreningen fik skrevet til 50-års jubilæet i 1922 med titlen: »Vor
hjemstavn er Jylland«, er forøvrigt blevet optaget i sangbogen siden og har i mange
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år været benyttet som indledningssang ved delegeretmøderne og dermed ligesom
angivet det, man samledes om indenfor foreningen og på møderne. Iøvrigt har
sangbogens indhold vekslet med nationale og folkelige sange og en række af dem,
der har tilknytning til landmandens liv og gerning.

Landbrug i Nord-Amerika

En af de første større bøger, som foreningen stod som udgiver af, var den, der var
resultatet af konsulent Lars Frederiksens studierejse til Nordamerika i året 1912-13.
Den var på godt 200 sider og udsendtes i 1916 og i et nyt oplag i 1917. Dens titel var
kort og godt »Landbrug i Nord-Amerika«, og den beskrev de arbejdsmetoder, man
havde i anvendelse derovre, og som i mange henseender var langt mere teknisk
fremskredne end vore hjemlige, og resultaterne deraf. I overensstemmelse med, at
Lars Frederiksen var konsulent i husdyravl, var det naturligt, at det især var denne
gren af landbruget og dennes forhold i teori og praksis, han beskæftigede sig med ;
men et lige så stort afsnit handlede dog om oplysnings- og undervisningsarbejdet
dels på landbohøjskolerne og dels de andre former, det foregik under.
Andetsteds i nærværende skrift er nævnt, hvorledes Lars Frederiksen gik varmt
ind for at forsøge at omplante 4 H-arbejdet eller klubarbejdet for de yngste alders
klasser til danske forhold for at drage dem ind i landbrugsarbejdet allerede fra barne
årene, og på tilsvarende måde pegede han på andre ting, som han mente, danske
landmænd kunne have interesse i at tage ved lære af.
Ikke mindst blandt eleverne på landbrugsskolerne fandt denne bog en stor læse
kreds, og det begreb om et andet lands (eller verdensdels) forhold, man fik derigen
nem, var utvivlsomt medvirkende til at udvide manges horisont, således at formålet
med rejsen og udgivelsen af bogen derom måtte siges at være nået. At den samtidig
bidrog til, at mange derigennem blev opmærksomme på den mangesidede virksom
hed, der finder sted i Foreningen af jydske Landboforeninger, er vist lige så givet.
Cennem de jydske Udmarker

Af en helt anden art er den bog, som foreningen udgav i 1929 under titlen »Gennem
de jydske Udmarker« med undertitlen »En bog om mandsvilje og kvindemod«.
Den blev til på foranledning af foreningens Husmandsudvalg, der igennem længere
tid havde syslet med tanken om under en eller anden form at få skildret den gerning
med opdyrkning og nybygning m.m., som var udført af de kvinder og mænd, der
igennem de da forløbne 35 år var tilkendt foreningens Sølvmedalje for Landboflid.
Ganske vist bliver der hvert år sammen med de lokale landboforeningers indstilling
til denne hædersbevisning givet en beskrivelse af alle de ting af opdyrkningsmæssig,
økonomisk og almenmenneskelig karakter, som man mener kan begrunde til64

delingen, og disse beskrivelser - ofte suppleret med særlige bemærkninger af dom
merne - optrykkes i bilagene til delegeretmødet, hvor alle har adgang til at læse dem.
Men Husmandsudvalget, som sølvmedaljen sorterede under, ønskede gerne at få
samlet de talrige korte eller længere skildringer i bogform, og man fandt frem til en
sydvestjydsk hedebonde og forfatter af landbohistoriske artikler og skrifter, Salomon
J. Frifelt, som påtog sig at bringe tanken til virkeliggørelse.
Hans udgangspunkt var ret utraditionelt, idet han foretog en rejse ud over hele
landsdelen og her opsøgte en lang række af dem, der havde modtaget sølvmedaljen.
Ud fra personlige samtaler med dem om deres liv og virke, sliddet med bedriften
og fremgangen igennem årene samt glæden over de opnåede resultater formede
han da bogen - ikke som en gengivelse af tal og skematiske oversigter, men som små
virkelighedsskildringer i novelleform af noget af det, der havde præget de pågældende
mest.
Ialt kom bogen til at indeholde 38 af disse småfortællinger på tilsammen godt
320 sider, og dertil knyttedes et særligt afsnit om sølvmedaljen og hvad den betød,
samt en omtale af dem, der i årenes løb havde forestået uddelingen af den. På grund
lag af indstillingerne og andre oplysninger indhentet på forskellig måde blev end
videre givet et kort rids af hver enkelt af de 232 sølvmedaljemodtageres indsats, og
der sluttedes med en lille betragtning af forfatteren over det, han betegnede som
vinding og tab ved gerningen i disse - næsten alle - udmarkshjem og om deres be
tydning for børnenes opvækst og fremtidige liv og arbejde.
Det var en bog, som foreningen havde megen glæde af, idet den købtes og læstes
af mange også udenfor den kreds, som den oprindelig var beregnet for. Den tryktes
igennem årene i ikke mindre end 4 oplag (de sidste dog noget forkortede) og i
13-14.000 eksemplarer. Så længe, man var i stand til det, det vil sige i omkring 30 år,
sendtes bogen hvert år som en ekstra anerkendelse ud til alle dem, der tilkendtes
sølvmedaljen. Efter en aftalt årrække overgik udgivelsesretten til novellerne til for
fatteren, og den udsendtes da i noget ændret skikkelse på hans eget initiativ, idet
foreningen da ikke skønnede at have interesse i et nyt oplag deraf.
Hedebønder i tre slægtled

Af noget lignende art men mere historisk præget og med mere lokal begrænsning
var en anden bog, som foreningen senere tog initiativet til udgivelsen af. Det var
bogen »Hedebønder i tre slægtled« skrevet af museumsforstander, æresdoktor ved
Aarhus Universitet H.P. Hansen, Herning. Næsten hele sit liv igennem havde H. P.
Hansen indsamlet materiale til belysning af ældre tiders yderst fattige og nøjsomme
livsforhold på den jydske hede - i særdeleshed i egnen omkring Herning - i Hamme
rum herred, og ud fra ønsket om at gøre så meget som muligt af dette tilgængeligt
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for de flest mulige og at bevare det for eftertiden opfordrede foreningens bestyrelse
H.P.Hansen til at samle dette materiale i en bog og føre det a jour, så det tillige teg
nede et billede af forholdene op til tiden omkring bogens udgivelse (1958).
H.P.Hansen var lige så interesseret i opgaven som bestyrelsen, og han fuldførte
den i løbet af kort tid. Skildringen kom til at omfatte ca. 100 år eller tre slægtled af
jydske hededyrkere, som H.P.Hansen betegner det i titlen. Den spænder derfor over
en periode begyndende med noget så primitivt som beboelse i lyngtørvshytter og
kvinder og køer i forspand for ploven og sluttende med den moderne traktordrift.
Denne bog var knap så omfattende som den førnævnte, men forsynet med en
række særdeles gode illustrationer, og også denne fik en efter forholdene stor ud
bredelse og blev trykt i to oplag.
Den gav forøvrigt anledning til, at der med støtte fra filmfonden og anden side
blev optaget en film over det samme emne - ikke mindst for også på denne måde at
søge bevaret noget af det værdifuldeste af de gamle hededyrkeres erindringer om
svundne tider og deres udprægede midtjydske dialekt, der var den almindelige på
heden. Dens titel var »Spor i Lyngen«. H.P.Hansen udarbejdede også manuskriptet
til filmen, og skuespiller Kaj Holm, der som kun få mestrer det jydske talesprog, ind
talte teksten til den.
Hensigten med begge bøgerne var både at hædre den kreds af kvinder og mænd,
der således havde været med til at lægge grunden til en væsentlig del af de fremskridt,
der er sket, og samtidig at anskueliggøre over for de senere slægtled, at en energisk
indsats i forbindelse med viljestyrke og troen på, at opgaverne vil lykkes, i virkelig
heden fører frem til det mål, der er stilet efter, trods vanskeligheder under mange
forskellige former.

Foregangsmænd i jydsk landbrug
Efter at der i et par år havde været en serie korte levnedsskildringer i foreningens
medlemsblad »Jydsk Landbrug« af nogle af de mænd, der kan betegnes som fore
gangsmænd på et eller flere områder indenfor landbruget, blev der både fra bestyrel
sen og fra anden side stillet forslag om at lade disse - i alt væsentlig nu historiske skildringer samle i bogform.
De var skrevet i et samarbejde imellem historikeren, cand. mag. Gunnar Hansen,
København, og den ene af »Jydsk Landbrug«s redaktører, M. Andersen, og forslags
stillerne fandt dem så værdifulde, ikke mindst for de unge at se tilbage på, at man
mente det rimeligt, at foreningen påtog sig udgiften ved en sådan bogs fremstilling.
Tanken blev tiltrådt af bestyrelsen, og de ca. 60 biografier samledes i en bog på 147
sider, og da der ikke skulle tjenes på den. og kun trykningsudgifterne skulle dækkes,
blev den tilbudt til en meget lav pris, især til skoler og foreninger.
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Lige straks viste der sig også betydelig interesse for den; men trods gentagelse af
tilbuddet til de nye hold på ungdomsskolerne de følgende år måtte man konstatere
en aftagende interesse for den slags læsning, og salget ebbede ud. For skolernes ved
kommende hænger det sikkert i høj grad sammen med, at de unge er meget stærkere
optaget af dagens og tidens problemer end forhen, så der ikke er megen tid tilovers
derfra.
Som en lille tilføjelse til omtalen af dette skrift kan det anføres, at det indledes
med en kort omtale af vort kohgehus fra Christian den IX til Frederik den IX og
dets forhold til befolkningen i hundredåret fra den ulykkelige krig i 1864 - ikke mindst
vedrørende landbruget - og ved en lille sammenkomst i forbindelse med et besøg
af Kong Frederik og Dronning Ingrid på Ungskuet i Herning i 1966 fik forenin
gens formand, Anders Andersen, lejlighed til at overrække kongen et særligt ind
bundet eksemplar af bogen. Kongen gav ved overrækkelsen udtryk for sin glæde over
at stifte nærmere bekendtskab med bogen og den omtale af hans slægt, som den
indeholdt.
Under titlen »Markante skikkelser i dansk landbrug igennem 200 år« fortsatte
disse små levnedsskildringer senere i »Jydsk Landbrug« og havde tilsyneladende en
stor og interesseret læserkreds, så der var ligeledes på et vist tidspunkt tale om en
samlet udgivelse af disse; men efter erfaringerne med den første serie blev tanken
herom opgivet.

Små faglige pjecer
En anden kortere serie af illustrerede småartikler fra »Jydsk Landbrug« under titlen
»Kvægbrugets historie« skrevet af redaktør Chr. Bonding og illustreret af tegneren
Per Illum samt fagligt gennemgået af bladets redaktør udsendtes ligeledes i særtryk
i form af en lille bog. Det var i dette tilfælde dog ikke foreningen, der var udgiver,
men redaktør Bonding, og foreningen forhandlede den i nogle år.
Forskellige andre små faglige pjecer er i årenes løb udarbejdet på foreningens
foranledning.
Efter det store jubilæumsdyrskue i Horsens i 1922, hvor man i tilknytning til
fjerkræudstillingen, der da var et fast led deri, havde et mønster-hønserianlæg tegnet
og konstrueret af konsulent C.W.Rasmussen-Iglekjærgaard, Odense, opfordrede
foreningen således denne til at nedfælde sine tanker og erfaringer derom ved at
skrive en lille pjece om indretning af hensigtsmæssige hønsehuse (fortrinsvis af træ),
løbegårde o.s.v. Det indvilgede han i, og den lille bog udkom kort tid efter og solgtes
i stort oplag for en meget billig pris, så den kom til at stå model til mange af de hønse
huse, der byggedes i de følgende år, og var medvirkende til en betydelig udvidelse af
denne gren af husdyrbruget.
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På foranledning af Planteavlsudvalget og Græsmarkssektionen er ligeledes tid
efter anden udarbejdet kortfattede vejledninger blandt andet i kunstgødningsan
vendelse, græsmarkernes brug og pleje og forskelligt andet. Andet sted er omtalt
Bygningsudvalgets beretninger om de afholdte konkurrencer m.m., men det tæller
dog også med her.
I denne sammenhæng kan ligeledes nævnes, at der igennem mange år er spredt
et stort antal små illustrerede faglige oversigter i forbindelse med specialudstillin
gerne på Ungskuet. Især udvalgene vedrørende planteavl og driftsøkonomi har be
nyttet den fremgangsmåde at lade udarbejde sådanne oversigter over de emner, ud
stillingerne beskæftiger sig med, så de besøgende kunne tage dem med hjem til nøjere
studium, når tiden ikke var så knap som på selve skuet; men også de øvrige udvalg
har - om ikke helt så regelmæssigt - udleveret materiale af samme art til dem, der
ønskede det.

Utiÿskuefilm m.v.

Foruden den før nævnte film om de gamle hededyrkeres liv og tilværelse lod for
eningen i 1963 optage og fremstille en speciel ungskuefilm. 11963-175 år efter stavns
båndets ophævelse og 25 år efter det første store Bellahøj-dyrskue - holdt man et
udvidet Ungskue i Århus. Der var da givet adgang til fremstilling af både de sæd
vanlige årgange af ungdyr og et antal ældre dyr ud over dem, der normalt er med på
Ungskuerne, blandt andet køer, følhopper og grisesøer, således at skuet rummede et
særdeles repræsentativt udsnit af det bedste avlsmateriale, der fandtes indenfor alle
grene af det jydske husdyrbrug. Der udtaltes da fra mange sider ønsker om at kunne
fastholde billederne af dette store skue igennem en film optaget af trænede films
fotografer og med de naturlige farver, visende alle de forskellige situationer på skuet
lige fra dyrenes ankomst og dagene igennem til slutningen.
Bestyrelsen anså opgaven for så værdifuldt et led i foreningens arbejde, at man
bevilgede det forholdsvis store beløb, som var forbundet med fremstillingen af en
sådan film, og ved siden af de faglige kommentarer til de forskellige afsnit deraf, som
foreningens husdyrbrugskonsulent indtalte til ledsagelse af billederne, fik man en af
fjernsynets landbrugsmedarbejdere, redaktør Poul Jørgensen, til at kommentere en
række af de øvrige afsnit. Der var således både den rigtige faglige og den mere aktu
alitetsprægede journalistiske vejledning i filmen.
Den strakte sig over næsten en time og blev vist første gang for den næsten
2000 mand store forsamling ved kvægavlsmødet i Stadionhallen i Århus året efter.
Senere vistes den på så godt som alle landbrugsskolerne og i talrige landboforeninger
og var således i høj grad med til at fastholde indtrykkene af det faglige og festlige
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stævne, som et jydsk Ungskue er, og hvor et myldrende folkeliv udfolder sig i de
4 dage, skuet varer, og hvor 80.000-120.000 mennesker ikke alene fra Jylland men
også fra de øvrige landsdele og såvel fra land som by mødes.

Medlemsbladet »Jydsk Landbrug«
Et af de mest betydningsfulde skridt med hensyn til udsendelse af faglig og forenings
mæssig oplysning og samtidig i retning af at være kontaktled imellem den jydske
hovedforening og de lokale landbo- og avlsforeninger var det, da bestyrelsen i 1919
besluttede at udgive et særligt medlemsblad - ugeblad - for foreningen.
Det var ikke en pludselig opstået tanke, der derved kom til udførelse, tværtimod
var spørgsmålet derom næsten lige så gammelt som foreningen selv; men opfattel
serne af det betimelige deri var meget forskellige, og af den grund blev det henlagt
gang på gang i næsten 40 år.
Allerede i 1882 kom et forslag om udgivelsen af et sådant fagblad frem fra en af
de lokale landboforeninger, men i hvor vel motiveret man end fra alle sider fandt
forslaget, kom der alligevel så mange betænkeligheder til orde, at det ikke fik den
tilstrækkelige tilslutning. Det drejede sig ikke mindst om, at man ikke mente at
kunne overskue økonomien ved udgivelsen, men det gjaldt også hensynet til den
konkurrence, man anså det for uundgåeligt at påføre de allerede eksisterende blade.
Resultatet var således, at forslaget forkastedes.
I årenes løb rejstes problemet imidlertid flere gange påny under forskellige for
mer; men hver gang blev det henlagt - i hovedsagen ud fra de samme betragtninger.
I foråret 1919, da krigen 1914-18 lige var sluttet, og man var klar over, at der i den
kommende tid ville være mange nye opgaver at løse, og at et ugentligt meddelelses
organ og talerør for foreningen kunne få meget stor betydning i den henseende,
fandt bestyrelsen tiden inde til at realisere tanken. Et snævert udvalg bestående af
foreningens formand og budgetudvalgets formand samt formændene for de faste
udvalg vedrørende husdyrbrug, planteavl og regnskabsføring suppleret med de to
ledende konsulenter i husdyrbrug og planteavl blev udpeget til at planlægge ud
givelsen og fastlægge linjerne for bladets ledelse og virksomhed, og i løbet af den
følgende sommer arbejdedes der intenst med sagen, således at man ved delegeretmødet i oktober samme år kunne fremlægge det første nummer af bladet og gøre rede
for formålet dermed. Som formand for redaktionsudvalget fungerede statskonsu
lent Axel Appel, og som daglig leder og redaktør var antaget sekretær J.K.Haugaard,
der var ansat et par måneder i forvejen, med konsulenterne Lars Frederiksen og
M. K. Kristensen som faglige medredaktører, for Frederiksens vedkommende dog
kun en ganske kort periode, selv om han var den, der havde udført det største arbejde
for, at bladet kunne startes. Han var allerede om sommeren blevet løst fra sekretær69

og konsulentvirksomheden og overtog den følgende vinter den nye stilling i Køben
havn som sekretær i Landbrugsraadet og senere professor ved Landbohøjskolen, som
han var udset til.
På delegeretmødet fik bladet en særdeles god modtagelse og eenstemmig til
slutning, og i de følgende måneder fik det også en efter forholdene god læserkreds,
så det varede ikke længe, før det havde en position som bindeled imellem landboog avlsforeningerne, konsulenterne og de praktiske landmænd.
I en indledende artikel i bladets første nummer appellerede foreningens formand,
folketingsmand P.P. Pinstrup stærkt til samling omkring det, så det kunne bidrage
til den oplysning og dygtiggørelse af jydske jordbrugere og til varetagelse af deres
interesser, som fra første færd havde været og stadig var Foreningen af jydske
Landboforeningers fornemste opgave. Og formanden sluttede med at udtale ønsket
om, at man altid måtte mærke den salte, friske vestenvind i bladets spalter, så det
kunne hjælpe til at opelske en arbejdsom, kraftig og viljestærk slægt til at fortsætte
fædrenes gerning på fædrenes jord.
I disse betragtninger var de, der kom til at lede bladet, helt i overensstemmelse
med formanden og den øvrige bestyrelse, og det blev igennem alle årene disse grund
sætninger, der kom til at præge bladet både med hensyn til det rent faglige i mark og
stald og i forholdet til hjemmene og de unge og til det samfunds-, erhvervs- og or
ganisationsmæssige.
Naturligvis var der ikke i alle tilfælde enighed blandt læserne og organisations
lederne om de synspunkter, bladet gav udtryk for - lige så lidt som der var det om
de skiftende formænds og bestyrelsers standpunkter til tidens problemer - og ikke
så sjældent gav det anledning til temmelig skarpe ordvekslinger. Det var imidlertid
så godt som altid mere de midler, man anså det for hensigtsmæssigt at anvende i den
øjeblikkelige situation, man var uenige om, end det var det mål, der skulle stiles
efter at nå: ved forenede kræfter at medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for
jydsk og for dansk landbrug. Både i de indlæg, der kom ude fra til bladet, og i svarene
til disse var det da også så godt som altid en saglig og urban tone, der gik igennem det
altsammen, og kun i ganske enkelte tilfælde fandt man det nødvendigt at sætte
tingene hårdt på plads.
Allerede ved starten hævede der sig røster om, at bladet burde være medlemsblad
for en større kreds af landboforeninger og eventuelt for dem alle, uanset om det var
jydske eller på Øerne, og at det derved kunne få en endnu større opgave end ellers.
Det fandt man fra bestyrelsens side ikke grundlag for, i særdeleshed ud fra den
betragtning, at de andre provinsielle landboforeninger i forvejen havde - eller var
ved at forberede - tilsvarende medlemsblade, og dem ville man meget nødig udsætte
for konkurrence under denne form.
70

Derimod stillede man sig mere lydhør over for forslag, der tid efter anden blev
fremsat fra de lokale foreningers side om at udvide bladet i den hensigt, at det tillige
kunne fungere som medlemsblad for lokalforeningerne. Selv om adskillige af disse
havde sådanne - i reglen mindre - blade, så fandt man dem ikke i alle tilfælde til
fredsstillende hverken med hensyn til indholdet eller økonomien. For adskillige
foreninger var det en belastning i begge henseender, og man så gerne en nyordning
af hele bladspørgsmålet, så man kunne få et bedre resultat af det, man ofrede på det
af tid og penge.
Efter tilskyndelse fra en større kreds af foreninger arbejdede man da i slutningen
af 1930’erne og begyndelsen af 1940’erne med forskellige udkast til en sådan reforme
ring afbladet. Man var så langt fremme i den henseende, at der var fremstillet prøve
numre med skitsering af, hvorledes man kunne tænke sig stoffet inddelt, og udar
bejdet kalkulationer over omkostninger ved et blad af denne art.
Det strandede imidlertid ganske på forhold, man ikke var herre over, idet der
efter krigsudbruddet i 1939 og Danmarks besættelse i 1940 blev indført sådanne be
grænsninger i papirforbruget, at en udvidelse som den påtænkte ikke kunne reali
seres, og der måtte tværtimod indskrænkes i det sædvanlige forbrug.
Da restriktionerne igen ophævedes efter krigens slutning, var det ligesom for
holdene i det hele taget ikke var de samme som før, og der arbejdedes ikke mere med
sagen fra foreningens side.

Landsbladet
Dermed var tanken om et landsomfattende blad alligevel ikke opgivet, og indenfor
De samvirkende danske Landboforeningers bestyrelse rejstes spørgsmålet påny om
kring midten af 1950erne. Denne gang resulterede det i, at man nu anså det for
muligt for samvirksomheden at magte opgaven både økonomisk og i anden hen
seende med udgivelse af et blad i stort format og i det oplag, der ville blive tale om,
når samtlige landboforeningsmedlemmer i Danmark skulle have det.
Det blev derfor besluttet at gå ind for et sådant blad, således at der startedes med
det i 1956. Dets navn blev »Landsbladet«, og man tilkendegav dermed, at det dækkede
hele landet.
Mens de øvrige provinsielle landboforenings-medlemsblade ophørte at udkom
me som følge af det nye blads fremkomst, og det samme var tilfældet med de fleste
lokale, ønskede Foreningen af jydske Landboforeningers bestyrelse uanset dette ikke
straks at opgive »Jydsk Landbrug« og det særlige forbindelsesled til medlemmerne,
som det var, men vedtog at se tiden an og afvente udviklingen. I 14-15 år fortsattes
udgivelsen på denne måde, men efterhånden krævede det så store tilskud fra for71

eningens side - ikke mindst fordi annoncetilgangen aftog og gik over til de blade,
der mødte med de større oplag, mens abonnementstallet nok forblev nogenlunde
uændret - at bestyrelsen fandt det nødvendigt at finde en ny ordning.

Det nye Dansk Landbrug
Da den samme situation kom til at foreligge for »Dansk Landbrug«, der var startet
omkring 1880, men for mange år siden var overtaget af De samvirkende danske
Landboforeninger, og hvis opgave og faglige linje i mangt og meget faldt sammen
med »Jydsk Landbrug«s, vedtoges det efter nogen overvejelse at slutte de to blade
sammen og skabe et nyt blad under navnet »Det nye Dansk Landbrug«. Dette skete
da fra 1. januar 1970, efter at »Jydsk Landbrug« havde eksisteret i godt 50 år.
Medvirkende til, at sammenslutningen fandt sted netop på dette tidspunkt, var
det måske også, at man for »Dansk Landbrug«s vedkommende havde en midlertidig
ordning med hensyn til redaktionen, idet bladets mangeårige redaktør var død og
en ny ikke ansat, fordi man ikke havde problemet om fortsættelsen afklaret. Og
samtidig forelå der for »Jydsk Landbrug« det forhold, at bestyrelsen havde fundet
en ny opgave til den daglige leder af bladet i form af udarbejdelse af foreningens
jubilæumsskrift.
Den redaktionelle linje i det nye blad blev rent landbrugsfaglig, og mens de to
tidligere blade var udsendt hver uge, gik man nu over til månedsblad. Det organi
sationsmæssige og erhvervsmæssige stof blev det overladt til »Landsbladet« at tage
sig af.
Den direkte kontakt imellem foreningen og de enkelte lokale foreninger og
deres tillidsmænd og konsulenter blev således noget anderledes og måtte erstattes
af skriftlige og telefoniske meddelelser, og det samme gjorde sig naturligvis gæl
dende over for de personlige medlemmer.
Til at begynde med forekom det adskillige af dem, der havde sat pris på denne
ugentlige forbindelse og derigennem var blevet orienteret om faglige nyheder i kort
og koncis form, om prisnoteringer o.s.v., at være et tilbageskridt; men i betragtning
af hele den udvikling, der fandt sted indenfor landbruget og dermed også indenfor
landboforeningsvirksomheden med færre brug og færre medlemmer, måtte nyord
ningen ubetinget anses for rigtig. I en afsluttende artikel i det sidste nummer af
»Jydsk Landbrug« understregedes dette, og det pointeredes samtidig, at man ikke
betragtede ændringen for en skanse, der måtte forlades, eller et skib, der gik ned,
men at sammenlægningen af de to blade og den nye form for udgivelsen måtte ses
som et led i hele udviklingen og den ønskelige rationalisering. Der bevaredes da også
en direkte tilknytning imellem det nye blad og Foreningen af jydske Landboforenin-
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ger, idet bladets redaktion fik kontor hos foreningen og derigennem den bedst mulige
adgang til at blive orienteret om alt det faglige arbejde indenfor landboforeningerne.
Som nævnt blev ledelsen af »Jydsk Landbrug« straks ved udgivelsen overdraget
sekretær J.K.Haugaard, og i mere end 41 år, nemlig til udgangen af 1960, varetog
han denne opgave, fra først til sidst i den nærmeste kontakt med foreningens skif
tende formænd og bestyrelser og med de ledende faglige konsulenter. I de første 14
år var konsulent M.K. Kristensen, Skanderborg, medredaktør; men da han fra
trådte sin virksomhed indenfor foreningen i 1933, fandt man, at udviklingen havde
været sådan, at det ikke var hensigtsmæssigt at fortsætte med denne ordning. Bortset
derfra vedblev konsulenterne indenfor alle de faglige grupper ifølge sagens natur at
være selvskrevne medarbejdere.
Fra 1. januar 1961 ønskede Haugaard at blive fritaget for redaktionsarbejdet dels
på grund af alder, og dels fordi hans helbred påbød ham en vis aflastning, og i hans
sted vedtog bestyrelsen da at ansætte to af foreningens medarbejdere som redaktører,
nemlig sekretær Anders R.Hoim, der havde været i foreningens sekretariat i en år
række, og redaktionssekretær M. Andersen, der havde virket som sådan helt fra
bladets start.
For Holms vedkommende blev sekretær- og redaktørtiden imidlertid kun kort,
idet han blev uhelbredelig syg og døde i foråret 1964, inden han endnu var fyldt
40 år. I det år, der gik, indtil der blev antaget en ny mand i stedet, forestod M. An
dersen alene bladets udgivelse, og han fortsatte som redaktør, også efter at konsulent
Bjørn B. Christensen var antaget som foreningens sekretær og samtidig naturligt
tiltrådte som redaktør.
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Planteavlen
Noget af det, der falder mest i øjnene ved betragtningen af de talmæssige opgørelser
over benyttelsen af det danske landbrugsareal i de sidste 50 år, er de store og vidt
rækkende ændringer i afgrødevalget, der er sket, og som især har gjort sig gældende
de sidste 10-15 år.
Selve det dyrkede areal er stort set uforandret igennem årene, nemlig omkring
2,7 millioner hektar. Derimod er det øvrige areal i form af eng og varigt græs m.m.
omtrent halveret fra knap 0,6 millioner ha til under 0,3 millioner. Opdyrkningen af
dette til omdriftsareal har med andre ord nogenlunde stået mål med den nedgang
i landbrugsarealet, der er sket som følge af afgivelsen af jord til bebyggelse omkring
byerne, til såkaldte rekreative områder, til veje, flyvepladser og lignende formål.
Derimod er benyttelsen af arealet undergået store variationer. Statistikken viser
således, at den del af arealet, som er dyrket med korn, er næsten 50 pct. større nu
end for 50 år siden eller for blot 20 år siden trods det, at Danmark ikke hidtil har været
betragtet som et særlig korndyrkende land men derimod som et overvejende hus
dyrbrugsland med indførsel af korn og andre fodermidler. Modsat er rodfrugtarealet
(herunder sukkerroer til fabrik og kartofler) indskrænket til ca. % af, hvad det var
i 1922, og til omkring halvdelen af, hvad det var, da det var størst. Og for græsmar
kerne er forholdet omtrent tilsvarende. Samtidig er brakken, der på et vist tidspunkt
udgjorde omkring 10 pct. af det dyrkede areal eller omtrent en mark i hvert sæd
skifte, praktisk taget afskaffet, så næsten hver mark giver afgrøde hvert år.
Det samlede kornareal var i 1922 1.247.000 ha, i 1950 1.289.000 ha men i 1970
1.739.000 ha. Modsat udgjorde rodfrugtarealet 442.000 ha i 1922, 584.000 ha i 1950
men kun 289.000 ha i 1970. For græsmarkerne var arealet i 1922 1.349.000 ha, i 1950
1.164.000 ha og i 1971 751.000 ha.
Kornarealet

Med hensyn til kornet er det mest karakteristiske træk forskydningen imellem
rugen og byggen. I årene omkring 1900-1910 dyrkedes disse to kornarter på stort
set lige store arealer, når der regnes med landet som helhed, nemlig hver for sig på
omkring en fjerdedel af kornarealet og en tiendedel af det samlede landbrugs
areal. For Jylland var rugarealet dog mere end dobbelt så stort som bygarealet.
I de senere år er arealet med rug imidlertid gået så stærkt tilbage, at det kun er
på 2-3 pct. af kornarealet og udgør en endnu mindre del af kerneudbyttet, så vi i
ugunstige høstår næppe er selvforsynende med rug til brød.
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Samtidig er byggen kommet til at indtage den alt overvejende plads i korndyrk
ningen med ikke mindre end ca. 80 pct. af arealet og i kraft af det største foldudbytte
en endnu større andel i den samlede kornavl. Der er her tale om en helt fantastisk
ændring, der formentlig skal ses på baggrund af både en almindelig fremgang i
jordernes kultur- og gødningstilstand og en udvikling af nye og højtydende sorter
af byggen og måske nok tillige denne kornarts særdeles gode anvendelsesegenskaber
som foder til husdyrene.
Yderligere er der sket en stor forskydning, nemlig for havren, således at den fra
i mange år at være den mest dyrkede kornart med mere end en tredjedel af det
samlede kornareal nu er gået så stærkt tilbage, at den kun dyrkes på ca. 10 pct.
deraf. Da havren er den af kornarterne, der giver det laveste foldudbytte målt i foder
enheder, bidrager den kun med 8-9 pct. af det samlede kerneudbytte.
Omtrent på samme måde forholder det sig med blandsæden, hvad enten den
bestod af havre og byg eller af havre og vårrug. Denne sidste blanding var meget
anvendt i Jylland på jorder, der ikke var særlig dyrkningssikre for korn, men hvor
man mente at kunne sikre sig år for år ved en blanding. Igennem mange år lå arealet
for blandsæden på imellem 150.000 og 200.000 ha eller 12-15 pct. af kornarealet, men
forøgedes senere så stærkt, at det var på betydeligt over 300.000 ha eller en fjerdedel
af kornarealet. I det sidste tiår - samtidig med bygarealets omtrentlige fordobling er det imidlertid reduceret til at være mindre end en femtedel af, hvad det var, og
blandsæden dyrkes nu kun på ca. 40.000 ha eller 2-3 pct. af kornarealet.
Endelig skal det vedrørende kornet nævnes, at hveden i 1900 dyrkedes på ca.
40.000 ha eller ca. 3-4 pct. af kornarealet og gav ca. 5 pct. af kerneudbyttet. Den var
i en vis periode fra 1930 til 1940 oppe på at dække tæt ved 10 pct. af kornarealet og i
kraft af et stort foldudbytte enkelte år over 12 pct. af høstudbyttet, men har iøvrigt
været den af kornarterne, der har udvist de største svingninger fra år til år både i
areal og udbytte. De sorter, som man dyrkede i ældre tid, var stærkt følsomme over
for vinterens hårdhed og udvintrede undertiden meget stærkt, så avlen blev meget
lille. Derimod er de nu dyrkede sorter særdeles vinterfaste.
Efter en række år med et forholdsvis stort areal - 100.000-135.000 ha eller 8-10 pct.
af kornarealet - gik hvedearealet - måske både som følge af udvintring og relativt
dårlige prisforhold - igen ned til omkring det halve. I det sidste tiår er det dog påny
øget væsentligt, og ikke mindst arealet med vårhvede er steget både på grund af nye
og mere ydende sorter, der er omtrent på højde med byggen, og fordi det mange
steder passer godt ind i sædskiftet at have en mark med vårhvede. Danmarks samlede
kornhøst blev i 1922 opgjort til 25.3 millioner hkg, men i 1969 til 66.3 millioner hkg
for dog atter at gå ned til 62.3 millioner i 1970 men påny stige til 70.3 millioner i 1971 det vil sige den hidtil største kornhøst.
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Roedyrkningen
Efter den næsten eksplosionsagtige udvikling af roedyrkningen fra kun et ganske
ringe areal omkring det tidspunkt, da Foreningen af jydske Landboforeninger
stiftedes - for at bruge dette som udgangspunkt - og til århundredskiftet, da arealet
med foderroer steg fra 5-6000 ha til tæt op imod 150.000 ha, skete der i de følgende
20 år yderligere en fordobling af arealet til omkring 300.000 ha. Det følgende tiår
bragte tallet op til ca. 400.000 ha, altså en ny meget væsentlig forøgelse.
Med forholdsvis små variationer fra år til år holdt det sig nogenlunde konstant
på dette niveau helt til omkring 1960. Det højeste tal nåedes i 1956 med 427.000 ha,
men fra 1960 tog udviklingen til gengæld også den modsatte retning og i hurtigt
tempo. I 1965 var arealet med foderroer reduceret til 309.000 ha eller rundt regnet
det samme som i 1922 og i 1971 endog til 193.000 ha. Der er således tale om to helt
modsatte bevægelser igennem årene.
Dette er jo imidlertid ikke ensbetydende med en tilsvarende nedgang i den avlede
foderenhedsmængde i roerne, idet en række andre forhold må tages med i vur
deringen.
De tidligere dyrkede roearter med lavt tørstofindhold, turnips og runkelroer, er
praktisk taget gået helt ud af dyrkningen og erstattet med de langt højere ydende
fodersukkerroer og sukkerroer. Kålroerne dyrkes endnu på ca. en femtedel af det
samlede roeareal, mens de tidligere i en lang periode dyrkedes på mere end halvde
len af arealet; men deres udbytte er ligeledes steget stærkt blandt andet, fordi de nu
benyttede stammer er mere modstandsdygtige overfor kålbrok end de tidligere. På
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mange jydske jorder giver de lige så stort et roeudbytte som fodersukkerroerne og
et betydeligt større udbytte af råprotein.
Meget betyder det imidlertid også, når udbyttet måles, at man nu i modsætning
til tidligere udnytter roetoppen til foder i form af ensilage. I visse år har det kunnet
anslås til en forøgelse af udbyttet på omkring 15 pct. Sygdoms- og skadedyrs- samt
ukrudtsbekæmpelsen tæller ligeledes stærkt med. Selv med det reducerede areal
ligger det samlede udbytte målt i foderenheder derfor ikke forholdsvis så meget
under det, man avlede 30-35 år tidligere, da arealet var næsten dobbelt så stort. Avlen
af foderroer er således opgjort til ca. 16 millioner afgrødeenheder (+ top) i 1970 og
1971 imod 16,4 millioner i 1922, men ganske vist omtrent 32 millioner i det særdeles
gode år 1956, da arealet som nævnt var størst.

Græsarealerne

For roerne skyldes tilbagegangen i arealet vel først og fremmest besværlighederne
ved udtynding og øvrige pasning, men både for roernes og for græssets vedkommende
står reduktionen af arealerne desuden i høj grad i forbindelse med den nedgang i
kvægbestanden, der samtidig har fundet sted, og som foruden dårlig rentabilitet lige
ledes har sin årsag i vanskeligheder med pasningen. Det har bragt antallet af køer
ned fra i en lang årrække at have været omkring 1,5-1,6 millioner til omkring 1,1
millioner. Også hestebestandens reduktion fra over en halv million til kun 40-50.000
har vel spillet en rolle i den henseende, selv om det måske nok ikke har givet sig
stærke udslag i de enkelte bedrifter med et lille antal dyr. For landet som helhed be
tyder det dog noget.
Hertil kommer det samme, som er nævnt for roerne, at udbyttet af græsmarkerne,
bortset fra de svingninger fra år til andet, som klimaforholdene forårsager, er øget
meget væsentligt pr. arealenhed ved anvendelse af nyere og bedre stammer af både
græsser og kløver, bedre gødskning og pleje af markerne og dertil mere kortvarige
marker samt anvendelse af en bedre udnyttelsesteknik, hvad enten det drejer sig
om afgræsning og høbjærgning eller ensilering eller kunstig tørring. Også her
gælder det, at avlen af foderenheder som gennemsnit af en række år er nogenlunde
uforandret trods formindskelsen af arealet.

Kartofler og frø, industriplanter tn.tn.

Ind under rodfrugtarealet regnes også kartoflerne, og i visse henseender udgør de
en væsentlig del deraf. Kartoffelavlen har arealmæssigt ikke nogensinde spillet en
særlig stor rolle for landet som helhed. Kun i kritiske perioder for levnedsmiddel
forsyningen under og efter krigene 1914-18 og 1940-45 og de deraf følgende afspær
ringer er kartoflerne kommet til at lægge beslag på over 3 pct. af det samlede dyr78

kede landbrugsareal, men har ellers i almindelighed ligget på 2-3 pct. d.v.s. fra
50.000-55.000 ha og op til ca. 75.000. Højdepunktet nåedes i 1948 med 138.000 ha;
men det er i de seneste år igen gået ned under 40.000 ha - væsentligst på grund af
meget svingende og ofte dårlige prisforhold og mangel på arbejdskraft til denne i
den henseende stærkt krævende afgrøde.
Egnsvis stiller det sig imidlertid anderledes.
Bortset fra visse lokaliteter på Øerne som Nord- og Vestsjælland er kartoffeldyrk
ningen et udpræget jydsk anliggende. Set over et langt åremål har de ca. 80 pct. af
kartoffelarealet været i Jylland og da igen fortrinsvis i Midt-, Vest- og Nordjylland,
og disse egnes forholdsvise andel er stadig stigende.
Sin største opgave har kartoffeldyrkningen naturligt i at dække befolkningens
forsyning med dette almindelige og værdifulde fødemiddel, men fra gammel tid
er kartoflerne dog desuden ret stærkt benyttet som et råstof i industrien - først og
fremmest spritfabrikationen og senere, da brugen her formindskedes og andre
ingredienser toges i anvendelse dertil, til fremstilling af særlige produkter som chips
og lignende. Dels af valutamæssige og beskæftigelsesmæssige grunde men dels også
i nogen grad af hensyn til de kartoffeldyrkende landbrug er landets forsyning med
kartoffelmel ligeledes nu i henimod 40 år sket på grundlag af den hjemlige avl. Af
sætningen til dette formål betyder vel ikke særlig høje priser, men avlerne er sikre
på at komme af med bestemte kvanta til den fastsatte pris, og det har utvivlsomt
derved været med til at opretholde interessen for dyrkningen i det hele taget.
I visse egne og i visse perioder har man desuden set sin fordel ved at dyrke kar
tofler til opfodring især af svin og kalve, og endelig må det heller ikke glemmes, at
man i nogen udstrækning, men i stærkt vekslende omfang, har kunnet afsætte kar
tofler til eksport såvel til læggebrug som til direkte konsum. Denne eksport er dog
nok i det store og hele ikke kommet til at betyde nær så meget, som man fra visse
sider til tider har forestillet sig, at den kunne, og priserne har i almindelighed heller
ikke ligget så meget over de hjemlige, at den økonomiske fordel har været stor.
For at få det mest mulige ud af eksporten ved at levere kartofler af prima kvalitet
har det imidlertid været nødvendigt at iværksætte betydelige kvalitetsforbedrende
foranstaltninger i form af kontrol både vedrørende dyrkningen og sundhedstilstan
den i marken og ved leveringen, og dette er samtidig kommet den almindelige
avl til gode i stort omfang.
Et væsentligt led i landbrugets plantedyrkning er også frøavlen og avlen af in
dustriplanter.
Fra at udgøre et så beskedent areal som kun godt 4000 ha med frø omkring år
1900 steg arealet gradvis op til ca. 15.000 ha i 1912-15, men tog så et nærmest kolossalt
opsving i krigsårene 1914-18, da omtrent alt kunne afsættes til »gullasch«-priser. Det
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kulminerede med ikke mindre end 35.000 ha i 1919, men reduceredes lige så hurtigt
igen til det normale efter meget store tab både for avlere og eksportører.
Efter at være kommet nogenlunde i balance påny i løbet af nogle år voksede
arealet imidlertid i jævnt tempo fra omkring 1925 til 1940, da tallet 40.000 ha run
dedes.
Med nogen variation både op og ned efter konjunkturerne og udvintringen fra
ca. 37.000 ha i 1941-42 til ca. 62.000 i 1943, har arealet siden krigen stort set ligget
på imellem 50.000 og 60.000 ha og har formentlig dermed fundet et naturligt leje
til at dække både det hjemlige forbrug og det salg til udlandet, der i almindelighed
kan regnes med.
Af avlen af planter til industribrug udgjorde i århundredets første tiår en afgrøde
som boghvede (til gryn) den væsentligste del med imellem 5.000 og 12.000 ha, men formentlig på grund af ændrede spisevaner - gik den praktisk taget ud af dyrkning
omkring 1930-1935 og er siden den tid ikke optalt til statistikken. Omtrent ligesådan
er det gået med cikorien. I almindelighed har arealet med denne plante dog ikke
nået ret meget over 1000 ha men har ligget på nogle hundrede ha og selv med dette
beskedne areal dog spillet en vis rolle nogle steder. Den er også nu erstattet af andet
som råstof til kaffetilsætningen.
Under krigen 1914-18 kom man ind på dyrkning af sennep og avlede et enkelt
år denne afgrøde på over 10.000 ha; men arealet svandt stærkt ind igen for dog atter
at komme op på et anseligt omfang under den nye krig 1940-45 og årene derefter.
Senere blev den i vid udstrækning suppleret med raps, ligesom dyrkningen af
hør - både oliehør og spindehør - blev taget op på et betydeligt areal af hensyn til
forsyningen med såvel olie som garn. Med de mere normale forsyningsforhold
efter krigens slutning hørte dyrkningen af spindehør dog atter op, idet hørren ikke
kan konkurrere med hensyn til prisen med de udenlandske, i mange tilfælde helt
nye og prisbillige varer.
Det er således nu i alt væsentligt sennep og raps, der dyrkes under denne gruppe ;
men i de allerseneste år er dog et ret stort areal dyrket med hestebønner eller foder
bønner. Denne sidste er dog måske ikke en egentlig industriplante, idet den i stor
udstrækning anvendes som proteinkilde i foderet hjemme i bedriften. Et dyrknings
tilskud fra Landbrugets Dispositionsfond på 200 kr. pr. ha med bønner og andre
proteinrige afgrøder som ærter og lupiner for at stimulere denne avl har i nogen
grad opfyldt sit formål, omend man fra visse sider havde stillet større forventninger
til hestebønnerne, end de hidtil har kunnet indfri. Arealet har varieret fra ca. 8000
til ca. 15.000 ha om året.
Der har nok været nogen variation i bevægelserne fra det ene til det andet om
råde af landet til de forskellige tidspunkter ; men i det store og hele har det - betragtet
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på det lange sigt - været nogenlunde ens for Jylland og Øerne, så der ikke er nogen
principiel afvigelse.
Det er på denne baggrund, Foreningen af jydske Landboforeningers Plante
avlsudvalg har udført sit arbejde i den omhandlede periode.
PLANTEAVLSUDVALGET

Udvalget blev nedsat ved et bestyrelsesmøde den 10. juli 1900, efter at det ved dele
geretmødet i 1898 havde været drøftet og fundet hensigtsmæssigt at nedsætte et
sådant fagligt udvalg til at fremme landbrugets plantedyrkning. 1 1903 fik man ansat
en fast konsulent til at samle trådene og være den faglige vejleder både overfor ud
valget og overfor landmændene og deres lokale konsulenter. Af disse var der endnu
kun få, men det forudsås, at der hurtigt ville blive ansat flere med den stigende
interesse for denne side af landbruget.
Udvalgets væsentligste opgave har til enhver tid været dels selv og dels i samar
bejde med beslægtede organisationer og institutioner at iværksætte forsøg og under
søgelser på alle de områder, hvor det var muligt, for der ud fra at have fast grund i
sin vejledning overfor landmændene og de lokale konsulenter, således at hver
enkelt - eventuelt i samråd med konsulenterne - kan anvende resultaterne i den
driftsform, han har anset for mest formålstjenlig i sin situation.
I visse henseender og når man fandt anledning dertil, har Planteavlsudvalget
også - ud fra det grundlag, som forsøgsresultaterne gav - set det som en betydnings
fuld opgave at søge at påvirke landmændene så stærkt som muligt i deres disposi
tioner med hensyn til udnyttelsen af jorden - afgrødevalg m.m. - for at få forsøgs
resultaterne omsat i praktisk handling hurtigst muligt og opnå det størst mulige
udbytte. Det er sket både igennem foredrag og artikler i fag- og dagbladene og ved
udstillinger og på andre måder, hvor der var lejlighed til det. Undertiden har dette
fået en ret stærk agitatorisk form, således som det f. eks. var tilfældet på roedyrkningens område både i årene før Planteavlsudvalgets dannelse og i de første år af ud
valgets virketid, da det gjaldt om at overbevise landmændene om denne afgrødes
store betydning både i markbruget og for husdyrbruget. På et senere tidspunkt gjaldt
det græsmarkernes bedre udnyttelse: Hvidkløverens værdifulde egenskaber, udlæg
af varige marker o.s.v., og det gjaldt f. eks. ensileringen, da der blev fundet velegnede
og let gennemførlige metoder for denne. Og der kunne fremdrages andre eksempler.
I de sidste år har der tilsyneladende ikke været helt den samme anledning til
at anvende denne mere agitatoriske form, men ikke desto mindre er forsøgsresul
taterne vistnok ikke nogensinde blevet omsat så hurtigt i den almindelige jorddyrk
ning som i disse år. Der har ligesom været større modtagelighed hos landmændene
for det, forsøgene viste.
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Afprøvningen af gødningsarter og -mængder og af sorter og stammer har igen
nem alle årene udgjort det største antal af forsøgene; men i tilknytning dertil er
mange andre forhold vedrørende jorddyrkningen undersøgt, efterhånden som de
har meldt sig, og man har fundet det betimeligt.
I naturlig konsekvens af udviklingen har således et område som kemikaliean
vendelsen til plantebeskyttelse, ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering m.m. fået
stor betydning og har beskæftiget forsøgsvirksomheden langt stærkere end førhen,
for at der kunne gives vel underbygget oplysning derom.
Ligeledes har helt ændrede metoder for jordernes gødskning været årsag til
gennemførelsen af et overordentlig stort antal forsøg. Mens der i tidligere tid - ud
fra dårlige erfaringer - advaredes stærkt imod købet af blandingsgødninger, og man
i meget lang tid næsten udelukkende beskæftigede sig med gødningsarter med kun
ét plantenæringsstof: kvælstof, fosfor eller kalium, har fremkomsten af særlige, nye
kontrollerede gødninger med to eller flere næringsstoffer og undertiden tilsat for
skellige mikronæringsmidler krævet mange forsøg til konstatering af virkningen i
sammenligning med de tidligere benyttede.
Det samme gælder helt nye gødningsformer som f. eks. flydende ammoniak, der
i løbet af ganske kort tid fandt meget udbredt anvendelse. Og i den allerseneste tid
gælder det undersøgelser over gødskning på grundlag af planteanalyser - en frem
gangsmåde, der i nogle år har været anvendt inden for havebruget og anbefales
derfra. Inden for landbruget er spørgsmålet dog endnu ikke så grundigt afprøvet,
at der kan udledes nogen egentlig vejledning deraf.
Også et problem som roedyrkningen på grundlag af nye enkimede frøtyper og
nye såmetoder med henblik på besparelse af arbejdskraft er undersøgt i et stort antal

Overfor talrige af disse nye opgaver har den tidligere anvendte forsøgsteknik
ikke været tilstrækkelig men har krævet et større maskinelt og laboratoriemæssigt
udstyr. Et sådant tidssvarende udstyr er derfor anskaffet dels lokalt og dels pro
vinsielt.

Forsøgsarbejdets udvikling iøvrigt
Udviklingen har iøvrigt ført med sig, at dette forsøgsarbejde har antaget et stedse
større omfang, efterhånden som spørgsmålene har meldt sig, og er kommet til
at dreje sig om mange flere opgaver end tidligere. Beretningen om markforsøgene,
hvor alle resultaterne samles og kommenteres, omfattede i 1969 således 2488 enkelte
forsøg spredt over næsten alle planteavlens og jorddyrkningens felter. I 1970 var
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antallet 2261 og i 1971 var det 2142. I gennemsnit af årene 1965-69 var tallet 2496
forsøg, i 1960-64 var det 2246, i 1955-59 2267 og i 1950-54 1875, mens antallet i 1922-25
gennemsnitligt var 1171. Det er således en meget stor stigning, der er tale om.

Forsøgsberetningerne øg planteavlsmøderne
Fra første færd og frem igennem alle årene har beretningen om resultaterne af disse
forsøg været hovedemnet for det årlige planteavlsmøde, og af den række faglige
beretninger, foreningen udgiver, bliver den om planteavlen altid imødeset med den
største interesse af landmændene. Det har vel nok mest sin årsag i, at dens indhold
af oplysninger vedrørende de afprøvede sorter og stammer, gødskningsforhold,
ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse og meget mere næsten altsammen har dagsak
tuel betydning og for en stor dels vedkommende straks kan udnyttes i bedriften,
mens de andre beretninger ganske vist også omhandler det særligt aktuelle på om
rådet, men alligevel i almindelighed kræver længere tids tilrettelægning for at ud
nyttes i fuldt mål.
Det er sandsynligvis også dette forhold, der er årsag til, at tilslutningen af inter
esserede landmænd altid har været større til planteavlsmøderne - og overordentlig
stor - end til de øvrige fagmøder, selv om disse også er særdeles godt besøgt. Plante
avlsmødet har undertiden haft et besøgstal på tæt ved 3000.
Både fra planteavlsmøderne og fra de forsøgsleder- og konsulentmøder, som
Planteavlsudvalget regelmæssigt har indbudt til, er der udgået mange impulser til
nye opgaver og peget på talrige ting, som man anså det for værdifuldt at få taget op,
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og Planteavlsudvalget har ikke holdt sig passivt, men har taget positivt på alt, hvad
man mente kunne fremme udviklingen, og så langt som den givne arbejdskraft og
de til rådighed værende midler har gjort det muligt.
Hvad det første angår, rådede Planteavlsudvalget i 1971 over 5 konsulenter med
hver deres mere eller mindre afgrænsede fagområder samt 3 assistenter med agro
nomuddannelse og et dertil svarende kontorpersonale - foruden 3 specielle græs
markskonsulenter, der ganske vist sorterede under Græsmarkssektionen men med
det nærmeste samarbejde med de andre konsulenter, og en læplantningskonsulent
ansat af landboforeningerne, husmandsforeningerne og Hedeselskabet i fællesskab
og ligeledes med direkte tilknytning til planteavlskontoret.
Det økonomiske flrundlaß for virksomheden
har været det samme for Planteavlsudvalget som for foreningens andre faglige
arbejder, nemlig et fast årligt tilskud efter et forud lagt budget. Det er naturligvis
steget væsentligt i årenes løb og har de senere år andraget indtil 100.000 kr. for dette
udvalg. Hertil er dog kommet yderligere et beløb fra landbruget på gården »Godthaab« og ligeledes en andel af det, der er indtjent ved fremavlen af korn, indtil denne
specielle gren af arbejdet ophævedes for foreningens vedkommende og gik over til
det nydannede Dansk Landbrugs Grovvareselskab.
Med det, der er betegnet som tilskud fra »Godthaab«, forholder det sig således,
at finansieringen af de nyerhvervelser af jord til gården og de nybygninger, der er
foretaget på den de sidste 40 år, delvis er sket uden om Planteavlsudvalgets kasse;

En af de moderne forsøgsmejetærskere
i virksomhed
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beløbet er stillet til udvalgets rådighed rente- og afdragsfrit til udnyttelse i virk
somheden, således at der ved beregning på denne måde normalt skulle blive et
større eller mindre driftsoverskud at kunne anvende i planteavlsarbejdet, og det er
altså det, der er sket.

Forsøgsgården »Godthaab«
Om foreningens forpagtning og senere køb af gården og flytningen af planteavls
kontoret dertil fra Århus findes en kort redegørelse under afsnittet om konsulent
virksomheden. Det vil dog være naturligt her noget mere udførligt at omtale går
dens drift og den rolle, den har spillet for hele planteavlsarbejdet i Jylland og som
en slags demonstrationsgård. Det har naturligvis især været for markbruget, men i
en vis periode i nogen grad også for kvægbruget og snart i mange år tillige for svine
avlen igennem den tilknyttede forsøgsstation for svin. Hertil må af særlig interesse
for husmødrene føjes Husholdningsudvalgets demonstrationskøkken og demon
strationslokale for husholdningsmaskiner og -redskaber.
Ved forpagtningen af »Godthaab« i 1917 var den på 42 tønder land, men ved eks
propriation til udvidelse af baneterrænet i Skanderborg umiddelbart op imod gården
reduceredes arealet til 40. Den 1. april 1922 overtog foreningen gården til ejendom for
en pris af 70.000 kr., og samme år købtes yderligere 10 tønder land, der lå i skel med
det øvrige areal. 1 1932 købtes atter 4% tønder land, så man derefter rådede over i alt
54% tønder land og havde et særdeles godt arronderet areal.
Denne størrelse havde gården i omtrent 30 år; men i 1957 bød der sig lejlighed
til at købe endnu en nabogård med 25 tønder land på fordelagtige betingelser, og
endelig købtes i 1961 en lille ejendom, der lå i et hjørne af »Godthaab«s mark, og
rundede arealet yderligere af. Stuehuset her kunne indrettes til bestyrerbolig og
tillige give plads for medhjælperne på gården. Spørgsmålet herom blev især aktuelt
i 1964, idet man da afhændede de gamle bygninger til gården med have og et ca. 5
tønder land stort areal, der lå nærmest op derimod.
Planteavlskontoret var da forlængst - i foråret 1950 - flyttet fra de overordentlig
trange forhold i den gamle gård til en ny kontorbygning, og i 1957 blev opført
en ny større og tidssvarende svinestald med tilhørende magasiner. Denne blev
yderligere udvidet i 1962, så der er plads til opfedning af 8-900 svin om året (288
samtidig). Skulle de øvrige avlsbygninger have været moderniseret, ville det have
kostet urimeligt store beløb og alligevel næppe været tilfredsstillende, så da der
meldte sig en køber, der kunne udnytte de gamle bygninger, valgte man at sælge
og benytte salgssummen til at opføre ny lade med korntørringsanlæg og materiel
bygning.
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I 1961 købte man foruden den før nævnte lille ejendom en villa, som ejeren
af den tidligere købte gård boede i. Den lå særdeles godt for at kunne benyttes sam
men med de øvrige kontorer. Her indrettedes da kontorer for Husholdningsud
valget og Fællesledelsen for Svineavl, og der byggedes demonstrationslokale for
husholdningsmaskiner.
Gårdens samlede areal efter forskellige afrundinger herunder frasalg af et par
tønder land mindre velegnet jord - er nu på godt 40 ha eller ca. 72 tønder land.
Heraf er ca. 6 ha udlagt til forsøg og kontroldyrkning af frøavl, og det øvrige dyrkes
dels med korn og dels med frø, fabriksroer, bælgplanteafgrøder og forskelligt andet.
I en årrække dyrkedes en forholdsvis stor part af arealet med kartofler, blandt andet
til fremavl, men dels er jorden ikke særlig egnet til det - den er for svær - og dels
var priserne for svingende, så dette blev efterhånden helt opgivet.
Ungskuet i Skanderborg

I en periode på 8 år, fra 1928 til 1935, var Det jydske Ungskue placeret på »Godthaab«s mark, fordi der var blevet en dybtgående uoverensstemmelse imellem de
byer, der kunne være tale om som værter for skuerne, og Foreningen af jydske
Landboforeninger om vilkårene for skuet. Bestyrelsen fandt ikke byernes betingelser
rimelige og mente at kunne løse problemet uden om dem ved at benytte sin egen

Det gamle »Godthaab«, hvor Planteavlsudvalget havde domicil fra 1917 til 1950
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jord til ungskueplads. Det krævede jo imidlertid en stærk omlægning af areal
benyttelsen, idet ca. 20 tønder land i den anledning måtte lægges ud med varigt
græs. For at udnytte dette i den tid, der ikke var Ungskue, måtte man nødvendigvis
have et kreaturhold, og dette etableredes da i reglen ved, at der købtes gode tuber
kulose- og kastningsfri kvier og sædvanligvis en tyr sidst på sommeren for så at
sælge kvierne som kælvekvier af prima kvalitet det følgende forår. Endnu i en række
år efter Ungskuets overgang til vandreskue igen (i 1936) fortsatte dette kvæghold;
men senere ophørte det, i det væsentligste fordi det var forbundet med en betydelig
risiko at købe og sælge dyrene på den måde, og fordi det tillige krævede et større
mandskab til pasningen. Igennem årene var der dog også på dette område udført
et arbejde til demonstration af en god vekselvirkning imellem mark og stald.
Svineforsøgsstationen

Med svineholdet udviklede det sig således, at der ved opførelsen af en ny stor og
rummelig lade i 1928 dels til udstillingsbrug under Ungskuet og dels til normale
ladefunktioner blev plads ledig i den gamle lade, og ved en forholdsvis let ombyg
ning indrettedes den da til svinestald. Et par år benyttedes den til opdræt af alminde
lige slagtesvin, men i 1930 blev der i samarbejde med Forsøgslaboratoriets afdeling
for svineforsøg og omegnens husmands- og landboforeninger og slagterier oprettet

Det nye iGodthaabi med kontorbygning, svineforsøgsstation og maskin- og magasinbygninger. Til venstre i billedet husholdningskontoret med
demonstrationslokalet
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en såkaldt lokal svineforsøgsstation til kontrol med grise efter fremavlsstedernes
kårede søer efter samme linje som ved afprøvningen af avlscentrenes på de faste
forsøgsstationer.
Under denne form arbejdedes der i tæt ved 30 år, men efterhånden tærede tidens
tand stærkt på de gamle bygninger, så der dels måtte foretages en ny hovedistand
sættelse, hvis der skulle fortsættes i dem, og dels fremkom der fra avlernes side
gentagne ønsker om en udvidelse af forsøgsvirksomheden, fordi antallet af søer i
besætningerne øgedes ret væsentligt, og der som følge deraf blev tilsvarende flere
grise til afprøvning. Ret ofte måtte der afvises nogle på grund af pladsmangel.
Efter at have sikret sig det fornødne økonomiske grundlag gik man derfor i som
meren 1957 i gang med opførelsen af en helt ny svineforsøgsstald efter samme møn
ster som de faste stationer og med de tilhørende foderrum m.m. Der var her plads
til 48 hold grise à 4 stk. eller 12 hold mere end i den gamle stald.
Eftersom udviklingen skred frem, og svineholdet øgedes meget stærkt både i
almindelighed og på fremavlsstederne, måtte der i 1962 atter foretages en udvidelse,
og der er nu som nævnt plads til 72 hold à 4 grise ad gangen.
Forsøgsstationens drift er baseret på, at Foreningen af jydske Landboforeninger
overtager grisene ved 20-25 kg vægten til en pris, der sættes i forhold til noteringerne
på grise med en bestemt vægt på et af de midtjydske grisemarkeder. Forsøgsledelsen
og den slagterimæssige bedømmelse sorterer derimod stadig under Forsøgslabora
toriet og Slagteriernes Bedømmelsescentral; men foreningen køber grisene, betaler
foderet og stiller hus og mandskab til pasningen til rådighed og får sluttelig afreg
ningsprisen for svinene fra slagteriet. I det allervæsentligste har man således været
.undergivet de samme økonomiske vilkår som andre svineholdere med de sving
ninger, som nu engang forekommer i den henseende.
Også om denne del af virksomheden på »Godthaab« må det vist kunne siges, at
selv om den ikke direkte har noget med planteavlsarbejdet at skaffe, så har den ikke
desto mindre medvirket til at bringe de mange landmænd fra en stor del af landet,
der har haft interesse i at følge svineforsøgene, i kontakt også med det øvrige, der
sker på gården, og derigennem indirekte givet dem lejlighed til at se og drøfte ud
viklingen på planteavlens område, således som det kommer til udtryk i gårdens
markbrug og dens bygningsmæssige og maskinelle anlæg.

Planteavlsmøder, planteavlsudstillinger og forevisningsmarker
I den allernøjeste forbindelse med forsøgs- og undersøgelsesarbejdet har igennem
alle årene stået de årligt tilbagevendende planteavlsmøder og planteavlsudstillin
gerne tilknyttet de jydske Ungskuer.
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Ved de første er årets resultater af forsøgsmaterialet blevet forelagt i sammen
trængt, let tilgængelig form og diskuteret med henblik på den fremtidige udnyttelse.
Og ved udstillingerne er ved hjælp af forsøgsudsnit og tabellariske oversigter anskue
liggjort aktuelle dyrkningsforhold skiftevis fra det ene og det andet af planteavlens
vidtspændende område - igennem en lang årrække suppleret med forevisnings
marker, hvor de samme emner - og forskellige andre med tilknytning dertil - vistes
under de naturlige dyrkningsforhold, som stedet og klimaet gav betingelser for.
Regelmæssig og gentagen forklaring af udstillingerne har ligeledes fundet sted.
Både ved møderne og udstillingerne har der lige fra starten været lejlighed til
at sætte særligt aktuelle spørgsmål til debat i form af foredrag, og der er derigennem
givet megen og alsidig oplysning til tilhørerne. For Ungskuernes vedkommende er
disse foredrag dog gået ud af programmet, dels fordi det efterhånden viste sig van
skeligt at fastholde en tilstrækkelig stor tilhørerskare til dem, når så meget andet på
skuerne påkaldte sig interesse, og dels fordi det var vanskeligt at indpasse foredrag
af denne og lignende art i skuernes tidsordning, efter som selve dyrskuet voksede i
omfang, og der skulle være fremvisninger og gives karakteristik af alle dyrene - det,
der dog trods alt er det, de fleste af Ungskuernes deltagere samles om.

PLANTEAVLSUDVALGETS ARBEJDE IØVRIGT

Ved siden af de forsøgsmæssige og oplysningsmæssige opgaver, der har været det
grundlæggende for Planteavlsudvalgets virksomhed, har udvalget dels efter til
skyndelse udefra, dels selv taget initiativet til og dels i talrige tilfælde i samarbejde
med andre medvirket ved gennemførelsen af foranstaltninger til fremme af udvalgets
formål: forbedringen af udbyttet ved dyrkningen af den danske jord med de for
skelligartede afgrøder, hvad enten der tages sigte på anvendelse i den hjemlige
bedrift eller på salg fra ejendommen.
Også dette har strakt sig over mange varierende felter, alt efter som forholdene
har opfordret til det på de forskellige tidspunkter.
I det foregående er allerede nogle enkelte af sådanne emner berørt, og i det
følgende skal yderligere gøres rede for visse af de mere betydende specielle opgaver
af denne art, som Planteavlsudvalget har beskæftiget sig med, selv om det kun kan
blive i form af strejftog og ikke tilnærmelsesvis en systematisk gennemgang af den
virksomhed, udvalget har øvet. I alt væsentligt drejer det sig også her om perioden
1922-1972.
Problemerne kan i hovedsagen samles i 5 grupper, nemlig 1) de almindelige
dyrkningsmæssige forhold med jordbehandling, gødskning, sædskifte, ukrudts- og
skadedyrsbekæmpelse, 2) korndyrkningen og hvad der hører derindunder, 3) roer
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og kartofler, 4) græsmarksbrug, høberedning og ensilering m.v. og 5) salgsafgrøder
såsom dyrkning af frø, sukkerroer til fabrik m.m.
Ved udgangen af den første 50 års periode af foreningens virksomhed blev det
påpeget, at der i dette tidsrum var besvaret en lang række af de spørgsmål, der havde
været brændende på planteavlsområdet, og at der var anvist veje, som med udsigt
til godt resultat kunne følges i det fremtidige arbejde. På baggrund heraf stilledes det
samtidig op som en sandsynlig realitet, at der næppe kunne ventes så mange frem
skridt i den nærmest følgende tid som i den forudgående, fordi de foranstaltninger,
der var iværksat, netop var ved at fæstne sig i de enkelte landbrug.
Denne betragtning kom imidlertid slet ikke til at gælde. Tværtimod viste udvik
lingen, at der ved siden af de igangværende arbejder meldte sig stadig nye opgaver
og forsøgsområder. Et godt udtryk herfor har man blandt andet i det stærkt stigende
antal af forsøg, der er omtalt foran.
Med hensyn til selve det dyrkningsmæssige tog virksomheden sigte både på en
forbedring af jordernes kulturtilstand ved den almindelige behandling, sædskiftet
m.m. og igennem dræning, kalktilførsel, kraftigere og hensigtsmæssig gødskning,
ukrudts-, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, læplantning på udsatte steder og alt,
hvad der iøvrigt falder ind derunder.

Prøver med spredning af kunstgødning
Med den stigende anvendelse af handelsgødning blev det for manges vedkommende
et problem at få den udstrøet og at få udstrøningen foretaget jævnt over marken,
så ingen del fik for lidt og ingen for meget. Betydningen heraf erkendtes i høj grad
af Planteavlsudvalget, og i samarbejde med de andre provinsielle landboforeningers
planteavlsudvalg og med Landbohøjskolen og Statens Redskabsprøver arrangerede
udvalget derfor i 1926 en sammenlignende prøve med de forskellige anvendte
metoder for spredning af kunstgødning : håndspredning, der indtil da var den mest
anvendte, spredning fra vogn, der var ved at blive stærkt benyttet og naturligvis
var meget lettere rent arbejdsmæssigt, og spredning med maskine, der så småt
begyndte at vinde indpas. Den var endnu ikke videre påagtet men viste sig ved
disse prøver betydeligt overlegen overfor de andre metoder med hensyn til den
tilsigtede jævne fordeling af gødningen.
Interessen for spørgsmålet var stor, og demonstrationerne gav utvivlsomt et godt
skub til, at mange landmænd fik klaret deres syn på værdien af gødningens rette
udbringning, ligesom fabrikanterne af maskiner til spredning kunne hente god vej
ledning derfra til det videre arbejde.
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Fosfor- og kaliumbestetnmelser i jorden
Omtrent samtidig rejstes på Planteavlsudvalgets foranledning spørgsmålet, om det
ikke ville være muligt at finde frem til laboratoriemetoder til bestemmelse af jordens
trang til fosfor- og kaliumtilførsel efter samme principper, som anvendtes ved
bestemmelsen af kalktrang, således at vejledningen af landmændene med hensyn
til gødningstilførslen derigennem kunne have et fast grundlag at bygge på ved siden
af gennemsnitstallene fra udbytteforsøgene.
Det gav anledning til, at Det kgl. danske Landhusholdningsselskab udskrev en
prisopgave med en præmiering for besvarelsen af spørgsmålet. Der blev givet en
tidsfrist af 5 år for besvarelsen, således at der var rimelig tid til at arbejde med sagen,
og det medførte, at der kom fart i forsøgene med forholdsvis lette metoder til påvis
ning af jordernes indhold af de pågældende næringsstoffer og beregning af, hvilke
mængder det på grundlag deraf mentes hensigtsmæssigt og økonomisk at anvende.
Statens Planteavls-Laboratorium fandt virkelig frem til sådanne brugbare analyse
metoder, men der hengik en lang årrække, inden de blev taget i brug i nogen videre
udstrækning. Senere fik de imidlertid et betydeligt omfang, så der i 1971 blev fore
taget omtrent 100.000 analyser for både kalium og fosfor, således at de pågældende
landmænd fik den bedst mulige vejledning for gødskningen.
Ligeledes er undersøgelser for magnesium, kobber m. m. indgået som led i disse
analyser især fra ejendomme, hvor der skønnes at være mangel på disse stoffer,
så der om nødvendigt også kan disponeres med hensyn til tilførsel deraf.

Nye typer gødning

I det sidste par år er der som nævnt foran i forsøgsvirksomheden tillige indført en
ny serie gødningsforsøg med tilførsel af næringsstoffer i vækstperioden ud fra ana
lyser af de voksende planters kemiske sammensætning. Der er dog endnu en bety
delig usikkerhed med hensyn til det forventede og det konstaterede merudbytte af
denne metode, så den efterprøves grundigere, inden den anbefales til brug i praksis.
Iøvrigt er naturligvis fremkomsten af nye gødninger som f.eks. flydende ammo
niak og PK- og NPK-gødninger fulgt med stor interesse og afprøvet i videst muligt
omfang. Der er sket en meget betydningsfuld udvikling, og de nævnte gødningsarter
har fået en helt uforudset udbredelse, efterhånden som de er tilpasset forholdene.
I vejledningsarbejdet vedrørende staldgødningens og ajlens rette anvendelse er
man dels gået ud fra de lokale forsøg og dels fra de fastliggende på statens forsøgs
stationer og her igen nærmere betegnet Askov, hvor man har haft de langvarige
undersøgelser. De forsøg, der viste meget store merudbytter for staldgødningens
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hurtigst mulige nedpløjning og ajlens nedfældning, har været stærkt benyttet i
oplysningen på dette område. Det er utvivlsomt et af de steder, hvor forsøgsresul
taterne har virket overbevisende og sat sig de stærkeste spor i form af øget udbytte.
Ukrudtsbekæmpelsen

Blandt de opgaver, som Planteavlsudvalget har beskæftiget sig stærkt med, er
ukrudtsbekæmpelsen.
Det yderst besværlige ukrudt, som agertidslen er, og som man næsten ikke
kunne få udryddet på anden måde end ved brakning af marker, hvor den optrådte
særlig slemt, foretog Planteavlsudvalget et stort fremstød imod i 1927.
Udvalget forelagde da resultaterne af en række forsøg, som blandt andre stats
konsulent K. Hansen, Lyngby, havde foretaget med anvendelse af natriumklorat
imod tidslerne i stubmarken i efteråret, og som havde givet så overraskende gode
udslag, at man stærkt anbefalede en udstrakt benyttelse af det nye middel i praksis.
Mange landmænd tog natriumkloratet i brug i de følgende år og så udmærkede
resultater deraf både overfor tidsler og følfod og andet besværligt ukrudt; men noget
talmæssigt mål derfor har man vist ikke. Senere kom der jo imidlertid nyere og
lettere anvendelige kemiske bekæmpelsesmidler frem med virkning både imod tidsler
og talrige andre såvel etårige som flerårige generende ukrudtsplanter, kvik og for
skelligt andet, og det ændrede situationen.
Muldvarpebekæmpelsen

Efter nogle forholdsvis milde vintre, der gav muldvarpene gode formeringsmulig
heder og gav anledning til en usædvanlig virksomhed af dette generende skadedyr
med nedsat udbytte af markerne og beskadigelse af maskinerne til følge, kom Plante
avlsudvalget til at beskæftige sig indgående med denne sag.
Efter tilskyndelse fra mange sider og med baggrund i en række gode erfaringer
blandt andet indenfor Græsmarkssektionen tog man i 1930 spørgsmålet om en
almindelig bekæmpelse af muldvarpe ved anvendelse af strykninbehandlede regn
orme op til løsning.
På grund af den store giftfare ved strykninen var det imidlertid almindeligvis
vanskeligt at få denne på apotekerne, selv om der kunne henvises til, at anvendelsen
ikke frembød nogen fare hverken for mennesker eller dyr. Foreningen rettede
derfor med anbefaling fra De samvirkende danske Landboforeninger og De samvir
kende danske Husmandsforeninger en henvendelse til landbrugsministeriet om at
få en almindelig tilladelse til køb af strykninen til dette bestemte formål, og samme
efterår blev der i rigsdagen forelagt et lovforslag om lettelse af adgangen til anskaf
felse af dette og visse andre giftstoffer til anvendelse i skadedyrsbekæmpelsen.
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Det resulterede i, at der i februar det følgende år kunne udsendes et cirkulære
fra landbrugsministeriet, efter hvilket politimestrene kunne meddele landbo- og
husmandsforeningerne tilladelse til udlægning af gift imod muldvarpe i månederne
marts, april (senere udvidet også til maj), oktober og november. Set fra de land
økonomiske foreningers synspunkt var det dog ikke helt efter ønske, idet det kun
var foreningerne, der kunne få tilladelsen og kun ved bestemte giftudlæggere, som
tilmed skulle autoriseres af politimesteren. Tillige skulle de pågældendes navne og
udlægningen i det hele taget bekendtgøres i de stedlige blade.
Uanset disse ulemper tog man efterhånden fat på opgaven på det givne grundlag
i næsten alle de områder, hvor man var generet af muldvarpene, og den gav virkelig
gode resultater.
Tid efter anden lempedes reglerne også en del, så det blev lettere at gennemføre
bekæmpelsen, og ifølge den sidst vedtagne ændring af loven er det nu pålagt kom
munerne at foretage en rationel bekæmpelse af muldvarpene, når landbrugsmini
steren efter indstilling fra landbo- og husmandsforeningerne finder det påkrævet;
men frivillig bekæmpelse kan stadig finde sted. Så vidt det kan skønnes, foregår
arbejdet i al almindelighed tilfredsstillende under denne form, og kampagnen imod
muldvarpene har således virket efter sin hensigt.
Med visse mellemrum har der været en tendens til ligesom at slappe af i udryd
delsesbestræbelserne, og det har derfor vist sig påkrævet at rette en ekstra appel dels
til det offentlige og dels til landboforeningerne og deres konsulenter og de enkelte
medlemmer om at sætte arbejdet i system påny, hvor det var ved at være tiltrængt.
Det skete således blandt andet i 1947, da man fra Planteavlsudvalgets side slog stærkt
til lyd for, at man ude omkring skulle være opmærksom på sagen og gøre en effektiv
indsats for den.
I samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus understøttede man opfor
dringen hertil med en særdeles illustrerende udstilling på Ungskuet i Varde om
muldvarpenes hele liv og den skade, de forvolder.
Med den indvandring af muldvarpe, der stadig sker fra delvis fredede områder
såsom småskove, enge og vejrabatter til de dyrkede marker, vil det nok være nød
vendigt at have hånd i hanke med bekæmpelsesarbejdet; men erfaringerne viser,
at det i hvert fald skulle være muligt at holde skadedyrene nogenlunde i skak ved
passende gift- og fangstmetoder.
Sandstorme og læplantning

I foråret 1938 hærgedes landet af en hel række meget kraftige og langvarige storme,
der medførte overordentlig store skader på markerne i form af sandflugt. På grund
af en usædvanlig lille nedbør i februar, marts og april var jorden meget tør, og stor-
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men havde derfor let spil med sandet. Adskillige steder måtte der sås om både en
og to gange, og store jordmængder måtte fjernes fra de steder, hvor det var føget
hen og havde lagt sig i driver. Mange landmænd måtte forudse så store udgifter
til ny udsæd og ny gødskning, at de ville have meget vanskeligt ved at klare det
rent økonomisk.
Det gav for det første anledning til, at man tog spørgsmålet op om at komme de
hårdest ramte til hjælp, og dernæst førte det med sig, at spørgsmålet om en mere
effektiv plantning af læbælter på de mest udsatte steder blev taget op i vide kredse.
Det første problem søgtes i nogen grad afbødet ved, at der efter henvendelse fra
Foreningen af jydske Landboforeninger til landbrugsministeriet blev stillet midler
til rådighed som tilskud til sådanne landmænd, som var ude af stand til at skaffe
sig ny gødning og såsæd, og samtidig iværksattes af foreningen i samarbejde med
De samvirkende jydske Husmandsforeninger en landsomfattende indsamling af
pengemidler til støtte for dem, der havde lidt størst skade. Der viste sig i den hen
seende en overordentlig stor vilje til at yde sådan hjælp, idet man overalt var klar
over, at der her var tale om noget i retning af en uafvendelig naturkatastrofe, som
ingen havde kunnet stille noget op overfor.
Ialt indkom der på denne måde 1.144.143 kr., af hvilke der udbetaltes 1.130.860 kr.
til de stærkest skadelidte. Enkelte store bidrag fra kredse udenfor landbruget for
tjener her at nævnes: 50.000 kr. fra Københavns kommune, 100.000 kr. fra Dansk
Arbejdsgiverforening og 110.000 kr. indsamlet på Sjælland, omkring et halvt hun
drede tusind fra Fyn, 10.000 kr. fra De samvirkende Fagforbund, og der var mange

Så mistrøstige så mange rugmarker ud i Vest
og Midtjylland efter de tre voldsomme sand
storme i april - maj 1938 —
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andre. Det er således udtryk for, at man i alle kredse var klar over den alvorlige
situation for mange af dem, det gik ud over.
Til støtte for den anden side af sagen - et udvidet arbejde for øget læplantning
og deraf følgende formindsket risiko for gentagelse af sandflugtskaderne - fik man
sammen med beløbet til de enkelte landmænd godt 13.000 kr. Dette beløb blev
hensat som et fond til senere anvendelse til formålet, og i de nærmest følgende år
benyttedes en del deraf - fortrinsvis til oplysningsarbejde i den henseende.
Senere nedsattes et fællesudvalg med repræsentanter for husmands- og landbo
foreningerne samt Hedeselskabet, plantningsforeningerne og statens forsøgsstationer
til at iværksætte lævirkningsforsøg og -demonstrationer, udarbejde vejledning om
sandflugtsdæmpning, plantning og plantningernes rigtige vedligeholdelse og i det
hele taget sprede så megen oplysning som muligt om disse forhold.
Arbejdet på dette felt udførtes i hovedsagen fra planteavlskontoret i Skanderborg
med den støtte, som de særlige plantningsorganisationer kunne give; men ret hur
tigt begyndte man at tale om, at det ville være formålstjenligt at få en konsulent
til udelukkende at rådgive på dette specielle område. Mange andre ting skulle dog
samtidig tilgodeses af de samme foreninger, og der gik en lang årrække, inden man
mente det økonomisk overkommeligt at stille en sådan specialkonsulent til rådig
hed. Efter nogle år med nye, kraftige tilløb til sandflugt var man imidlertid i alle
interesserede kredse enige om, at hvis der skulle komme virkelig plan i arbejdet,
var det nødvendigt med en læplantningskonsulent, og fra 1. februar 1961 fik man
da en sådan mand ansat med kontor på »Godthaab«, og således at han skulle stille
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— men det gav anledning til, at der mange
steder blev taget kraftigt fat på plantning af
læhegn
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sin arbejdskraft og viden til rådighed for såvel husmands- som landboforeningerne
i hele landet.
Talrige af disse har benyttet sig deraf, og der er af konsulenten udarbejdet mange
planer for plantning både sognevis og for endnu større områder, således at der er
vakt opmærksomhed om sagen i betydeligt større kredse end tidligere.

En sag, der vel ikke kan siges direkte at vedrøre det dyrkningsmæssige, men på
den anden side griber stærkt ind deri hos dem, det rammer, og som Planteavlsudval
get derfor ligesom andre af foreningens udvalg har været spurgt til råds om, er
anbringelsen af elektricitetsmaster på dyrkede landbrugsarealer.
Elektricitetsværkerne har her fulgt den fremgangsmåde, at de har placeret deres
master - fortrinsvis højspændingsledningerne - i snorlige rækker ud over landet
og ikke været tilbøjelige til at fravige dette princip men med myndighedernes til
slutning kunnet gennemføre det, uanset hvilke ulemper det kunne afstedkomme
for landmændene at få sådanne rækker ind over markerne.
Det har tilmed ikke altid været muligt for de pågældende lodsejere at få en
rimelig erstatning for den jord, masterne lægger beslag på, for tab af afgrøde og
for den ulempe, de medfører ved behandling af markerne, høstning af afgrøderne
og alle andre gener derved.
Sammen med Regnskabsudvalget og Maskinudvalget har Planteavlsudvalget
da været med til at beregne, hvad der - alle forhold taget i betragtning - vil være en
rimelig erstatning; men disse beregninger kunne man ikke få elektricitetsselskaberne
til at erkende rigtigheden af.
I omkring 8 år førtes der retssag imellem en nordjydsk landmand og et elektri
citetsselskab om et måske nok særlig grelt tilfælde af uoverensstemmelse men dog
ikke anderledes, end at det kunne danne udgangspunkt for mange andre, - den
såkaldte Skudshalesag. Den støttedes af landboforeningerne og førtes igennem alle
instanser lige til Højesteret.
Ved anlæg af en højspændingsledning fra Aalborg til Randers i 1955-56 fik den
pågældende landmand anbragt 7 store meget generende gittermaster på sin mark.
Ved en voldgiftssag fik han tillagt en erstatning på i alt 4000 kr.
Det var han ikke tilfreds med og anlagde sag ved Landsretten for at få beløbet
forhøjet meget væsentligt.
Det fik han også delvis, nemlig til 750 kr. pr. mast + 4500 kr. for ejendomsfor
ringelse eller ialt knap 10.000 kr. Heller ikke dette var så meget, som han skønnede
rimeligt.
Han lod derfor sagen gå til Højesteret. Her forhøjedes erstatningen til 900 kr.
pr. mast + 4.500 kr. for ejendomsforringelse samt 8.000 kr. i sagsomkostninger.
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Sagen fik konsekvenser også for mange andre, idet talrige i samme situation
- delvis tilskyndet af landboforeningerne - havde taget forbehold for erstatning for
elektricitetsmaster og gjort den afhængig af den ventede dom. De fik derfor også
den tilbudte erstatning forhøjet i forhold til dommen.
Også i andre henseender fik dommen betydning. Efter domsafsigelsen korÄ der
nemlig gang i forhandlinger imellem elektricitetsselskaberne og de landøkonomiske
foreninger om en landsaftale om erstatning for ledninger og transformatorer, og
det resulterede i en sådan generel aftale.
I det store og hele rettede selskaberne sig da også efter denne aftale, omend nogle
af dem kviede sig derved, og man udsendte i fællesskab en redegørelse for erstat
ningsreglerne.
Den viste sig imidlertid ikke at dække alle forhold som f.eks. gener for flyve
maskiner ved marksprøjtning, afstandsdeklarationer m.v., og der måtte føres nye
retssager helt til Højesteret, for at nogle lodsejere kunne få deres interesser tilgodeset.
Da landboorganisationerne ønskede aftalen fornyet og større hensyn taget til de
nye domme, kunne der ikke opnås enighed med elektricitetsselskaberne derom, og
siden 1. oktober 1969 har overenskomsten derfor været ude af kraft. Landboorgani
sationerne har som følge deraf for egen regning udsendt en vejledning til deres
medlemmer om, hvorledes de kan forholde sig over for elektricitetsselskaber, der
kræver master og ledninger anbragt på deres ejendomme. Og derudover er man
naturligvis indstillet på i størst mulig udstrækning at yde hjælp og bistand i de
enkelte tilfælde.

Fremavlen af sædekorn
Så tidligt som i 1907 - efter en lang drøftelse men enstemmig vedtagelse på delegeretmødet i 1906 - tog Planteavlsudvalget et arbejde op for at skaffe landmændene
billig adgang til køb af 1. klasses sædekorn og frø igennem en kontrolleret fremavl
af de sorter, der havde vist sig mest ydende ved forsøgene. Forskellige steder rundt
i landsdelen var sådan fremavl iværksat rent lokalt, men ikke alle steder med lige
godt resultat.
Foreningen af jydske Landboforeningers fremavl var da tænkt både som et sup
plement til dette lokale arbejde og som et videregående kvalitetsfremmende arbejde.
Det kom derfor til at fungere som en vis kontrol med den fremavl, der fandt sted
ude omkring, udøvet af en fast ansat fremavlsleder, og en selvstændig virksomhed
med direkte kontrakt om avl af kornet og levering af dette til hvem, der måtte
ønske det.
I årenes løb fik denne fremavl et meget stort omfang, og arbejdet blev yderligere
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udvidet ved, at man i 1928 fik aftale med Jydsk Andels- Foderstofforretning om
kontrol med en avl af sædekorn, som denne havde iværksat, så avlen foruden foder
korn også tog sigte på forsyning af medlemmerne med sædekorn. Det kom derfor
til at dreje sig om meget betydelige arealer (10-15.000 ha) og lagde beslag på både
fremavlsledelsen og mere end en halv snes kontrollører i den periode, kontrollen
skulle foretages.
Foreningens avl fik da nærmest karakter af stamsædavl på grundlag af originalsæd
til levering til fremavlerne med henblik på opformering til den almindelige brugsavl.
For at kunne sikre sig, at alle de kornpartier, der leveredes, var velrensede og i
alle henseender, som modtagerne kunne forvente det, fik Planteavlsudvalget i 1947
kontrakt med Danske Landboforeningers Frøforsynings afdeling i Skanderborg om
rensning og sortering af alle de pågældende partier, og mens sæden tidligere leveredes
direkte fra avlerne, leveredes den derefter fra Skanderborg.
Efter den seneste ret voldsomme udvikling på sædekornsforsyningens område
besluttedes det i 1968 at ophøre med stamsædavlen og overdrage opgaven til Jydsk
Andels- Foderstofforretning og senere Dansk Landbrugs Grovvareselskab, da dette
oprettedes; men ifølge overenskomsten skal Foreningen af jydske Landboforeninger
stadig forestå markkontrollen af avlen.
Hele fordelingen gik dermed over på andre hænder, men havde også taget et
så stort omfang, at det blev en større arbejdsbyrde, end Planteavlsudvalget var ind
stillet på.
Efter 60 års indsats med gode resultater kunne udvalget derfor med sindsro
overdrage det til denne anden gren af landbrugets egne virksomheder.
Et betydningsfuldt skridt i retning af fremskaffelsen af nye og højtydende korn
sorter tog man i 1946, da man i samarbejde med Andels-Foderstofforretningerne,
Danske Landboforeningers Frøforsyning og husmandsforeningerne købte en gård
i Sejet ved Horsens og her oprettede en kornforædlingsstation med en særlig for
ædlingsleder. På sin vis var det en naturlig videre udvikling af det samarbejde, der
igennem mange år havde bestået om tiltrækning af nye stammer af roer og græs,
og som forøvrigt ret hurtigt efterfulgtes af en tilsvarende forædlingsstation for kar
tofler.
Arbejdet på forædlingsstationen påbegyndtes tildels på grundlag af materiale,
som den ansatte leder af stationen førte med sig dertil fra en virksomhed, han tid
ligere havde drevet under private former. Som følge deraf kunne der i løbet af
kort tid opformeres nye sorter og disse indsendes til afprøvning på de officielle for
søgsstationer. Både rug- og bygsorter af denne særlige avl har hævdet sig godt og
er kommet iblandt de anerkendte, så de har kunnet tilbydes landmændene som
et led i bestræbelserne for det bedst mulige udbytte af markerne.
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Maltbygiidstillinger
Sammen med de talrige forsøg og undersøgelser vedrørende de udprægede dyrk
ningsmæssige problemer har Planteavlsudvalget også igennem alle årene udført et
kvalitetsfremmende arbejde for de afgrøder, der avles.
Med stor energi tog man således i en periode i slutningen af 1920erne initia
tivet til et oplysningsarbejde med henblik på mulighederne for at skabe betingel
ser for afsætning af betydeligt større mængder byg af jydsk avl til bryggerierne til
maltning.
Forholdet var dette, at bryggerierne indtil da ikke havde set så nøje på byggens
sortsrenhed, når den blot var i besiddelse af de ønskede maltningsegenskaber, såsom
at den var fuldmoden og velbehandlet ved høstning og bjærgning, opbevaring og
tærskning, så den var velspirende og med et ikke for højt kvælstofindhold ; men efter
hånden blev kravene større.
Bryggerierne ønskede nu ensartede, helst store partier og af ganske bestemte
sorter, som havde vist sig mest velegnede til formålet. Kunne man få det, var man
også villige til at betale en vis - men set fra landbrugets synspunkt dog i almindelig
hed lidt for lille - overpris for det i forhold til den almindelige handelsvare. Ligeledes
ville der være større muligheder for salg ud af landet, såfremt kvalitetskravene til
maltbyggen kunne honoreres.
Fra Planteavlsudvalgets side var man derfor stærkt interesseret i og medvirkende
ved arrangeringen af maltbygudstillinger, der - tildels efter svensk mønster, men
også med forbillede i en række udstillinger i slutningen af forrige århundrede holdtes i Odense i 1927, i København i 1928 og i Århus i 1929, og som de provinsielle
planteavlsudvalg lagde tilrette i samarbejde med bryggerierne og kornhandelen.
Udvalget gjorde her et betydeligt arbejde dels for at oplyse dyrkerne om kravene
til godt maltbyg og dels for at få et så repræsentativt udsnit af den jydske avl som
muligt med på udstillingerne - både for at få konstateret den jydske bygs egenskaber
i forhold til de andre landsdeles ved hjælp af de talrige undersøgelser, det skulle
underkastes som grundlag for bedømmelsen, og for at vise, at der virkelig kunne
præster es en god vare, når der blev gjort en rimelig indsats derfor.
Interessen for udstillingerne viste sig da også så stor, at ca. 40 pct. af de udstil
lede prøver i 1929 var jydske mod i 1928 kun ca. 20 pct. Ingen af dem nåede vel op
på de helt store karakterer. De tilfaldt som venteligt byg fra Lolland-Falster og Sjæl
land ; men mange af resultaterne for de jydske udstillere var på den anden side sær
deles gode og opmuntrende. Der indvandtes desuden mange gode erfaringer, så der
var et godt grundlag at arbejde videre på. Udstillingerne skabte endvidere en værdi
fuld kontakt imellem de tre interesserede parter - dyrkerne, kornhandlerne og
ølbryggerierne, og Planteavlsudvalgets indsats i den henseende var utvivlsomt stærkt
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medvirkende til, at mange tog ved lære af de oplysninger, udstillingerne gav, så det
dermed også satte sig spor i et efterfølgende forbedret dyrkningsarbejde.

Halmens anvendelse
Efter nogle år med betydelige overskud af halm fra kornmarkerne - i modsætning
til andre år med så lille avl, at der måtte transporteres halm fra Øerne til Jylland og
bjærges lyng i store mængder for at skaffe foder til dyrene - arbejdedes der ihærdigt
med tanken, om man ikke kunne få halmen afsat til papirfabrikkerne til oparbejd
ning til cellulose og derved udnytte det hjemlige produkt i så stor udstrækning som
muligt i stedet for at importere cellulosen fra andre lande.
Ifølge oplysninger, som Planteavlsudvalget indhentede, beregnedes det, at en
sådan halmcellulosefabrik kunne oparbejde 14-15 millioner kg halm om året; men
af hensyn til de betydelige fragt- og emballageudgifter for et så stærkt fyldende
materiale som halm, anså man det fra papirfabrikkernes side for absolut påkrævet,
at den eventuelle nye fabrik kom til at ligge i umiddelbar tilknytning til en af de
eksisterende papirfabrikker. Da der i den henseende ikke kunne være tale om andre
end den på Fyn, og fragten dertil fra Jylland ville blive meget lang, fandt man det
fra jydsk side ikke muligt at afsætte halmen på den måde med nogen fordel.
Derpå strandede forhandlingerne i første omgang. Senere, da korndyrkningen
udvidedes ret stærkt, og mange landbrug gik over til kvæg- og hesteløs drift, kom
der nye realitetsforhandlinger om problemet i gang, og i samarbejde med papir
fabrikkerne dannedes der da, væsentligst på lokal basis, en halmpapfabrik med belig
genhed i Fredericia - altså betydeligt mere centralt for det jydske område, end Fyn
ville være. Efter en vis tilpasning både med hensyn til økonomien og andre forhold
arbejder fabrikken, så vidt det kan skønnes, til alle parters tilfredshed og udbringer
et ellers omtrent værdiløst produkt fra landbruget i et beløb, der i hvert fald dækker
mere end omkostningerne ved opsamlingen og transporten.
Andre steder er der arbejdet med planer om tilsvarende fabrikker, men der har
ikke kunnet skaffes tilstrækkelig interesse for sagen eller kapital til bygningen af
fabrikkerne. Samtidig er der fundet frem til andre former for udnyttelse af halm,
blandt andet ved oprettelse af en halmpladefabrik, hvor man fremstiller bygnings
plader til lofter og vægge dels i stalde og dels i beboelseshuse - alt dog foreløbig kun
i forsøgsmæssig skala.

Melduggen på byg - Forbud mod vinterbyg
I forsøgene med byg konstateredes igennem flere år en overraskende stor forskel
på sorternes modtagelighed for meldug, således at der under særlig ugunstige for100

hold fandtes en nedgang i udbyttet på 5-10 hkg pr. ha. Det bevirkede naturligt, at
man anbefalede dyrkning af de resistente sorter. Disses merudbytte varierede dog
trods alt en del fra år til år og fra sted til sted; men ved adskillige lejligheder kon
stateredes det, at meldugsangrebet var stærkest i områder, hvor der dyrkedes både
vinterbyg og vårbyg, det vil sige, at vinterbyggen er en meget alvorlig smittespreder.
Da dens betydning i bygdyrkningen her i landet aldrig har været ret stor, gik Plante
avlsudvalget sammen med plantepatologer og andre sagkyndige ind for, at der fra
landbrugsministeriet i 1968 udstedtes generelt forbud imod dyrkning af vinterbyg.
Denne smittekilde skulle i alt fald således være bragt af vejen.

Roepasningskonkurrencer

Som et led i arbejdet for at opnå det bedst mulige udbytte af roemarkerne tilrette
lagde Planteavlsudvalget en særlig udstilling om roedyrkningen ved Ungskuet i
Skanderborg i 1930 omfattende både udstillingen i hus og forevisningsmarken.
For at støtte interessen for hele denne sag foreslog udvalget samtidig alle landbo
foreningerne i Jylland at iværksætte roepasningskonkurrencer for de unge med
hjælpere, og ved hjælp af en bevilling fra bestyrelsen stillede man præmier i udsigt
til et vist procentisk antal (ca. halvdelen) af alle deltagerne, og desuden indbød
man konkurrencedeltagerne til at aflægge Ungskuet et besøg og der få lejlighed til
at se udstillingen og høre forklaringen af såvel tavlerne med forsøgsresultaterne m. v.
som de praktiske foranstaltninger ude i marken.
Der viste sig en overordentlig stor interesse for dette arbejde, idet ikke færre end
46 foreninger med 1164 deltagere meldte sig til konkurrencen. Foreningen af jydske
Landboforeninger stillede 580 præmier i form af roehakker af anerkendt fabrikat
og med sølvplade til rådighed.
Ved konkurrencen blev givet karakter for plantetallet og for regelmæssigheden
i dette, for renhakningen og for den præsterede arbejdsydelse pr. dag samt for udfø
relsen af radrensningen. Dette sidste toges der dog et vist ekstraordinært hensyn til
for de alleryngstes vedkommende.
Det var tydeligt, at konkurrencen virkede inspirerende på deltagerne, og det
kunne blandt andet oplyses, at der i de 90 pct. af alle de bedømte marker fandtes
det tilsigtede plantetal.
I mange lokale foreninger fortsattes med tilsvarende konkurrencer igennem
mange år, blandt andet ud fra den betragtning, der stadig gælder, at målene flytter
sig, og at der ligeledes stadig er nye, der skal oplæres i arbejdet, og de steder, hvor
der er arbejdet videre med det, har man altid set gode resultater deraf og betydelig
interesse derfor.
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Konkurrencefor dyrkning af tidlige kartofler

En tilsvarende konkurrence, men i mere begrænset omfang, nemlig vedrørende
dyrkning af tidlige kartofler, fandt sted det følgende år i forbindelse med Ungskuet,
idet både planteavlsudstillingen og husholdningsudstillingen samt en særlig »Dansk
Arbejde«-udstilling beskæftigede sig med kartoffelavlen og kartoflernes anvendelse
med henblik på såvel den menneskelige ernæring som husdyrenes fodring samt i mindre omfang - som industriprodukt.
Konkurrencen her var dog væsensforskellig fra roedyrkningskonkurrencen, idet
den tog sigte på avlerne og ikke på de unge medhjælpere. Disse var dog ikke helt
skubbet ud, idet Planteavlsudvalget havde uddelt ialt 428 prøver gratis læggekartofler
til unge dyrkere, men selve bedømmelsen og konkurrencerne for dem var lagt hen
til de lokale foreninger.
I kartoffelkonkurrencen uddeltes 33 sølvbægre til de avlere, der opnåede de
bedste resultater. Præmietagerne var fordelt over hele landsdelen; men det var
typisk, at en meget stor procendel af dem var hjemmehørende på Samsø, hvor man
jo både før og siden har lagt stor vægt på avlen af tidlige kartofler og haft betydeligt
udbytte deraf.

Efter en ualmindelig dårlig kartoffelavl i 1927 var det Planteavlsudvalgets opfat
telse, at der trængtes stærkt til en
fornyelse af læggematerialet af kartofler
i foråret 1928, og at det derfor kunne være nødvendigt at indføre sådant ude fra.
Ved bistand af den danske landbrugsstatskonsulent i Tyskland kom udvalget da i
forbindelse med et firma i Berlin, der tilbød sortsrene og sygdomsfri læggekartofler
af sorten Deodara, som både i danske og udenlandske forsøg havde vist sig at give
betydeligt mere i udbytte end de hidtil dyrkede sorter både i hkg og i stivelsespro
cent, ikke mindst fordi den var mere modstandsdygtig overfor skimmel.
Udvalget gav ved en rundskrivelse til landboforeningerne og planteavlskonsu
lenterne medlemmerne tilbud om disse til en efter omstændighederne rimelig pris
og modtog på dette grundlag bestilling på 6-7000 hkg, der indførtes og fordeltes
over 5 østjydske havnebyer og kom til at fungere som stammemateriale for en ud
videt avl af denne sort i en lang række af de følgende år.
Det pågældende tyske firma ønskede forøvrigt senere gerne at holde fast ved
den etablerede forbindelse blandt andet for at købe både danske kartofler og dansk
maltbyg; men da Planteavlsudvalget jo ikke kunne virke som handelskontor i
almindelig forstand, måtte man henvise firmaet til at søge den fremtidige ind- og
udførsel formidlet igennem de normale eksportfirmaer.
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Eksporten af kartofler,

som man en overgang stillede store forventninger til, men som har været meget
svingende fra år til år efter avls- og handelsforholdene i de forskellige aftagerlande
og tildels også efter, hvor mange kartofler Danmark har haft at undvære, har iøvrigt beskæftiget Planteavlsudvalget meget i visse perioder. Efter en stærk opblom
string af eksporten ved slutningen af krigen 1914-18, - en epoke der imidlertid
endte meget brat og i sidste instans gav store tab både for producenter og ekspor
tører - lå denne sag stille til i begyndelsen af 1930erne, da der igen viste sig gode
eksportmuligheder.
Da var man fra avlernes og fra planteavlsudvalgenes side helt klar over, at hvis
der skulle oparbejdes sikre og stabile markeder, var det en betingelse, at der måtte
kunne gives garanti for levering af sunde, sortsrene og velsorterede kartofler. Tillige
var man klar over, at dette ville kræve en effektiv kontrol med udførslen, som både
avlere, deres organisationer og de handlende måtte være indforstået med.
Efter indstilling af Planteavlsudvalget kom der da et samarbejde i stand mellem
landboforeningerne, husmandsforeningerne og kartoffeleksportørforeningen, og
efter fælles forslag fra disse gennemførtes en særlig lov om udførsel af kartofler.
Ifølge denne lov blev nedsat et udvalg med repræsentanter fra alle de interesserede
parter til at bistå ministeriet med gennemførelse af den pågældende kontrol - Kartoffeleksportudvalget, der har fungeret siden, omend der skete en vis omdannelse
af det i 1950.

Kartoffelmelsfabrikker og kartoffelsektioner
En ny opgave på kartoffeldyrkningsområdet kom til at foreligge i begyndelsen af
1930erne. På dette tidspunkt byggedes et antal andels-kartoffelmelsfabrikker, og
disse henvendte sig til Planteavlsudvalget om et samarbejde om forsøg og fremavl
af industrikartofler. Et sådant samarbejde gennemførtes fra 1934 og er fortsat siden
og udbygget i betydeligt omfang. Det omfatter både sorter og stammer, gødsknings
forhold, sygdomsbekæmpelse og andet.
For at fremme kartoffelavlen og varetage avlernes interesser på forskellig måde
oprettedes i disse år tillige kartoffelsektioner rundt i Jylland, og der etableredes en
samvirksomhed for disse. Både i Midt- og i Sydjylland dannedes tillige fælles salgs
centraler. Også sektionerne arbejdede i nøje tilknytning til Planteavlsudvalget, og
det samme var tilfældet, da man søgte at iværksætte en kartoffelnotering til vejled
ning for medlemmerne ved salget. Da den blev en realitet, samledes de ugentlige
indberetninger om opnåede priser på udvalgets kontor i Skanderborg og behandledes
her til videre udsendelse til bladene og til interesserede.
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En særlig opgave på området fik Planteavlsudvalget overdraget under krigen i
1940-45 i form af et
oplysningsarbejde til fremme af kartoffelavlen.

Både af hensyn til befolkningens ernæring og til opretholdelsen af et omend me
get reduceret svinehold fandtes et sådant arbejde formålstjenligt, og der stilledes
fra statens side en bevilling til rådighed til udgivelse af pjecer om dyrkningen og
om huse til opbevaringen, afholdelse af møder og udstillinger m.v. Det gav sig
særdeles mærkbare udslag. Mens der i 1940 dyrkedes kartofler på et areal af ca.
65.000 ha, steg det til 100.000 ha i 1942 og var endog oppe på 138.000 ha i 1948. Helt
til 1953 holdt det sig over 100.000 ha, men gik fra den tid stærkt tilbage dels på grund
af et stadig formindsket forbrug med deraf følgende svigtende afsætning og lave
priser - undertiden helt ned til 3-4 kr. pr. hkg - og dels på grund af store dyrk
ningsomkostninger med kostbar arbejdskraft og dyre maskiner. Ved de sidst fore
liggende opgørelser var arealet under 40.000 ha, og ikke desto mindre har priserne
ikke kunnet holdes på et rentabelt niveau, så antallet af avlere formindskes stadig.
For at fremme mulighederne for anvendelse af virkelig godt læggemateriale i
kartoffelmarkerne, et område, hvor man var klar over, at det lod meget tilbage at
ønske, dannedes i 1943 en organisation under navnet

Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl.

Også denne fik den allernærmeste tilknytning til planteavlskontoret, idet den kon
sulent, der ledede arbejdet, var ansat af Foreningen af jydske Landboforeninger.
Kontrollen kom straks til at omfatte både en eliteavl og en fremavl, og der blev
indledt et samarbejde med Statens Tilsyn med smitsomme Plantesygdomme, og det
er senere udvidet til også at omfatte undersøgelser for virussygdomme i særlige
forsøgshuse på en af de faste forsøgsstationer. Mange og gode resultater er opnået
ad denne vej til fordel for både den almindelige brugsavl og for dem, der leverer
elitematerialet. I nogle år omfattede kontrollen imellem 3000 og 4000 ha, så det var
anselige kvanta godkendt materiale, der kunne leveres derfra.
Kartoffelforædlingsstationen

I nær forbindelse med fremavlsarbejdet står forædlingsarbejdet, det vil sige tiltræk
ningen af nye sorter. Ved siden af, hvad der her har kunnet skaffes af velegnet ma
teriale fra andre lande, er et sådant gennem tiderne udført dels på forsøgsstationerne
og dels på privat initiativ; men i 1948 blev der af midler, som stilledes til organisa
tionernes rådighed, oprettet en særlig kartoffelfond med det formål at fremme for104

ædlingsarbejdet med kartofler her i landet og dermed skabt økonomisk grundlag
for et rationelt arbejde på dette område. I ledelsen af dette er landboforeningernes
planteavlsudvalg repræsenteret på samme måde som kartoffelsektionerne og hus
mandsforeningerne, og ved udpegningen af forædlingsgård og -leder var Planteavls
udvalget stærkt medvirkende.
Som et velegnet sted for virksomheden valgtes stationsbyen Vandel omtrent
midt imellem Vejle og Grindsted - en stærkt kartoffeldyrkende egn - og selv om
der normalt går mindst 10 år fra det øjeblik, da man mener at have fundet en ny
sort og begynder opformeringen og afprøvningen af den i de forskellige instanser,
til den kan bringes ud i avlen, er der forlængst sendt nye velegnede og højtydende
sorter af både spise- og fabrikskartofler ud fra stationen og med det kvalitetsstempel,
som anerkendelse ved statens forsøgsstationer giver.

Sukkerroedyrkningen til fabrik i Jylland
Et spørgsmål, som optog mange landmænd og også Planteavlsudvalget stærkt i en
lang periode i årene efter krigens afslutning i 1945, var en udvidet sukkerroedyrk
ning i Jylland og eventuelt opførelsen af en særlig jydsk sukkerfabrik til aftagning
af sukkerroerne.
Der var i vide kredse stor interesse for at få en noget større variation i afgrøde
valget, og ude omkring i verden var der stor mangel på levnedsmidler - heriblandt
sukker.
Danske landmænd havde i mange år og gennemgående med godt resultat dyrket
sukkerroer til fabrik, for Jyllands vedkommende især i den sydlige og sydøstlige del
og med levering til sukkerfabrikkernes saftstation i Kolding og fabrikken i Assens
på Fyn, og det var da naturligt, at mange var optaget af tanken om at kombinere
manglen på sukker og ønsket om udvidelse af dyrkningen af sukkerroer til alle
parters fordel.
Der var tilmed kommet en eksport af sukkerroer i stand til Sverige, men som den
meget fyldende og tunge vare, sukkerroerne er, var denne eksport ifølge sagens
natur forbundet med store transportomkostninger og deraf følgende forholdsvis
lavere priser til avlerne.
Man anså det da for sandsynligt, at man ved at oparbejde roerne til sukker her
hjemme i den egn, hvor dyrkningen fandt sted, kunne spare så betydelige dele af
denne fragt, at fabrikationen kunne ske på lige så økonomisk et grundlag her i
Jylland som i Sverige eller andre steder, hvor man gerne ville købe roerne. For av
lerne ville det tillige have den fordel, at man kunne beholde affaldet til opfodring,
hvis det ønskedes, og det ville mange være interesseret i.
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Flere forhold talte således for, at der søgtes opført en sukkerfabrik i Jylland specielt Østjylland.
Også indenfor foreningens bestyrelse drøftedes denne sag gentagne gange, og i
sommeren 1951 henstillede bestyrelsen til Planteavlsudvalget, at udvalget lod under
søge og belyse den række af dyrkningsmæssige, afsætningsmæssige og økonomiske
forhold, der måtte tages i betragtning, hvis tanken om en sådan udvidet dyrkning
af sukkerroer og opførelse af en ny fabrik i Jylland skulle realiseres.
Foreningens daværende ledende planteavlskonsulent, A.Dam Kofoed, tog fat
på opgaven og indsamlede og bearbejdede i det følgende halve års tid et meget stort
materiale til belysning af alle herhen hørende forhold. Det blev samlet og trykt i
en 20 sider stor pjece med titlen: Den internationale og den danske sukkerproduk
tion samt betingelserne for dyrkning af fabrikssukkerroer i Jylland. Den blev tillige
samtidig udsendt igennem medlemsbladet »Jydsk Landbrug«, så den var tilgængelig
for alle interesserede.
Konklusionen af materialet var for det første, at sukkerroerne i forhold til andre
afgrøder klarer sig udmærket i Jylland, og at det med de daværende priser ville være
en økonomisk fordel for den enkelte landmand, om der kunne åbnes mulighed
for sukkerroedyrkning til fabrik, og for det andet, at hvis man fandt det ønskeligt
at udvide sukkerproduktionen i så stor stil, at der skulle opføres en ny fabrik, så
måtte det være naturligt, at den skulle placeres i Jylland.
Den økonomiske risiko ved opførelsen af en fabrik blev der ikke taget stilling
til i redegørelsen; men der var opstillet forskellige kalkuler over omkostningerne
og driftsudbyttet baseret dels på et større og et mindre roeudbytte pr. ha og dels
på en større og en mindre sukkerpris. Alt efter, hvilke omstændigheder der måtte
regnes med, varierede regnskabet fra et underskud på ca. 7 millioner kr. til et over
skud på henimod 4 millioner.
Heller ikke den handelspolitiske side af spørgsmålet blev der taget stilling til kun påpeget, at dansk sukker igennem mange år havde været en stærkt efterspurgt
vare og fortsat var det, men på længere sigt samtidig en vanskelig og uhyre følsom
vare på verdensmarkedet som følge af konkurrencen fra rørsukkeret med forholds
vis lave dyrkningsomkostninger i de tropiske lande.
For imidlertid at få problemerne belyst fra alle sider og ligeledes give så mange
landmænd som muligt lejlighed til at få en orientering derom med belysning af
spørgsmålet fra alle synsvinkler vedtog man at lade det udgøre et hovedpunkt på
det følgende års planteavlsmøde i Århus.
Med henblik herpå forlagde man mødet fra det traditionelle lokale på Østergades
Forsamlingsbygning til den mere end dobbelt så store sal i Aarhushallen, hvor der
let kunne være 2000 tilhørere, og man lod spørgsmålet om sukkerproduktionen
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være eneste punkt på dagsordenen for eftermiddagsmødet, så der var god tid til drøf
telsen.
Interessen for spørgsmålet viste sig da også at være stor, idet man opgjorde be
søgstallet på mødet til ikke mindre end 2000.
Til indledning gav konsulent Dam Kofoed en redegørelse på grundlag af sit ind
samlede materiale, og i fortsættelse deraf gav direktøren for A/S De danske Sukker
fabrikker en bedømmelse ud fra sit kendskab til såvel produktions- som afsætnings
forholdene. Hans udtalelser mundede klart ud i, at man ikke kunne regne med en
rentabel produktion, når der skulle rejses en ny fabrik.
I den fortsatte drøftelse kom argumenterne for og imod til at stå temmelig skarpt
overfor hinanden. Der deltog både repræsentanter for rigsdagens sukkerudvalg og
handelsministeriets sukkerudvalg foruden en række landmænd.
Noget egentligt resultat kom man ikke til, blandt andet fordi sukkerfabrikkernes
koncession gjaldt endnu 8 år ud i fremtiden.
Bestræbelserne for rejsningen af en jydsk sukkerfabrik fortsatte imidlertid i den
første tid efter mødet med stor energi; men hele situationen med hensyn til pro
duktionen og afsætningen vendte temmelig brat kort tid efter. Priserne faldt stærkt,
og ret hurtigt kunne sukkerrationeringen ophæves både her og andet sted, og i 1953
indskrænkedes arealet med sukkerroer til fabrik her i landet med 15 pct. Ved dele-geretmødet måtte Planteavlsudvalgets formand derfor med nogen resignation kon
statere i sin beretning, at hele sagen nu ikke diskuteredes så indgående mere, for
di konjunkturerne havde ændret sig stærkt.
Den objektive måde, sagen blev grebet an på, vandt anerkendelse fra alle sider,
og den overordentlig store tilslutning, som mødet om en jydsk sukkerfabrik fik,
kunne ikke undgå at overbevise også dem, der arbejdede med sukkerfabrikation
ud fra andre forudsætninger, om, at der virkelig var interesse for sagen iblandt
jydske landmænd, og at man ikke fandt det rimeligt, at en sådan produktion skulle
være forbeholdt Øernes landmænd, blot fordi sukkerfabrikkerne var placeret dér
på et givet tidspunkt.

Græsmarkssektionen
Med oprettelsen af Foreningen af jydske Landboforeningers Græsmarkssektion i
1919 og ansættelse af en - senere flere - særlige græsmarkskonsulenter skete der en
afgørende ændring både i de enkelte landmænds indstilling overfor den del af be
driften, der udgjordes af græsmarkerne, og i hele oplysnings- og vejledningsarbejdet
på dette område fra de landøkonomiske foreningers side, herunder den del deraf,
som indtil da var varetaget af foreningens planteavlskonsulenter.
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Græsmarksbruget var vel nok indtil dette tidspunkt nogenlunde ligestillet med
den øvrige planteavl i den henseende, men fra den ene ejendom til den anden var
der antagelig større forskel på dette område end noget andet på det udbytte, man
fik af markerne - i form af græs og hø til husdyrene - selv om der ydedes megen bi
stand af konsulenterne og andre rådgivere med hensyn til jordbehandlingen og
gødskningen, valg af frøblanding og de talrige andre forhold med indflydelse derpå.
Græsmarkssektionen oprettedes som en selvstændig sammenslutning af inter
esserede landmænd ud fra ønsket om at få taget rationelt fat på græsmarksdyrk
ningen, specielt de såkaldte naturlige græsarealer, enge m.m. De betalte et særligt
medlemskontingent og fik selvstændig konsulentvirksomhed, men med den aller
nærmeste tilknytning til Planteavlsudvalget og dets kontor, idet foreningens ledende
planteavlskonsulent til enhver tid har været sekretær for sektionen og sammen med
sektionens egne konsulenter har tilrettelagt hele arbejdet, ligesom kasserervirk
somheden er udført fra planteavlskontoret igennem alle årene. En vis årlig øko
nomisk støtte er desuden også ydet sektionen fra foreningen ud fra den betragtning,
at det arbejde, der udførtes ved dens hjælp, delvis også kom andre landmænd tilgode
og i et vist omfang aflastede foreningens konsulentvirksomhed, så det med rime
lighed kunne forsvares at bevilge et beløb til dette særlige formål.
I meget stor udstrækning er Græsmarkssektionens forsøgs- og undersøgelses
arbejde så vel som konsulentvirksomheden således blevet identisk med Foreningen
af jydske Landboforeningers på dette område, og både medlemmerne og konsu
lenterne har følt sig som et led i foreningens faglige virke.
Der benyttedes fra første færd og benyttes stadig den særlige form for vejled
ningsarbejdet, der ikke findes tilsvarende indenfor andre grene, at det er en bedrifts
vejledning i egentligste forstand. Hvert enkelt medlem modtager så vidt muligt
hvert år besøg af en af konsulenterne, hvor man drøfter alle problemerne igennem
såsom udlæg, gødskning, pleje og udnyttelse til sommer- og vinterfodring. Herved
kommer konsulenterne samtidig i besiddelse af et meget betydeligt erfaringsmateri
ale, som kan spredes videre og komme andre indenfor medlemskredsen med til
svarende forhold til gode.
Oprindelig var det som nævnt især forbedringen af de vedvarende græsmarker,
man tog sigte på, og man tog navnlig udgangspunkt i tyske, svenske og engelske er
faringer og undersøgelser fra sådanne marker og regnede med, at resultaterne deraf
med visse tillempninger i ret vidt omfang kunne overføres til danske forhold.
Det slog også i nogen grad til, men forskellen i klima- og jordbundsforholdene
fra det ene land til det andet bevirkede dog, at det alligevel kun i nogen grad blev
tilfældet, og at der i betydelig udstrækning måtte bygges på egne erfaringer for at
opnå den store avl af græs- og kløverfoderenheder, der stiledes efter.
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Med den energiske arbejdsform, der valgtes, varede det heller ikke længe, før
man fik sådanne og kunne tilrettelægge græsmarksdriften på de forskellige jordtyper
derefter. Dog viste det sig også i den henseende, at der ikke i alle tilfælde kunne
bygges helt fast på de første års erfaringer. Blandt andet betød afvigelser i nedbørs
forholdene fra det ene år til det andet, at udbyttet af hvidkløvermarkerne, som man
betragtede som noget af det sikreste, og som man en periode gik stærkt ind for, blev
meget svingende. Deres holdbarhed viste sig desuden heller ikke at være så ubegræn
set, som man forudsatte.
I stedet for, at man fortrinsvis beskæftigede sig med de vedvarende marker og
frøblandinger til disse, anbefalede man da at koncentrere sig om mere kortvarige
marker - altså hyppigere omlægning - både i og udenfor sædskiftet og så særdeles
gode resultater deraf.
Et led i arbejdet blev ret hurtigt en gennemført kontrol med græsmarkernes
udbytte i form af den tilvækst og mælkeydelse, der kunne opnås på ejendomme med
forskellig jordtype og bonitet, med forskelligt udlæg og gødskning og varierende ud
nyttelse. Da løsdriftsformen for både køer og ungkvæg rigtig toges i anvendelse ved
fremkomsten af de elektriske hegn, kom dette sidste til at omfatte de mange for
skellige afgræsningsformer: storfolde, skiftefolde og rationsgræsning, og der har
på grundlag deraf kunnet bringes megen nyttig vejledning, som er kommet både
medlemmerne og alle andre til gode.
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Højdepunktet i sektionens virksomhed har igennem alle årene været årsmøderne
i de skiftende egne af Jylland med tilknyttede udflugter til fremragende græsnings
brug. De har i mange tilfælde samlet op imod 1000 deltagere, og sammen med trykte
og mundtlige redegørelser for de pågældende bedrifter er der her opnået en anskuel
sesundervisning af meget stor virkning overfor de enkelte medlemmer. Med stor
beredvillighed har de talrige landmænd, der er aflagt besøg hos, taget imod gæsterne
og givet oplysning om alt vedrørende bedrifterne.
Sektionens virksomhed på de mangeartede områder kan således næppe vurderes
for højt.

Ensileringen
Med de nye syre-ensileringsmetoders fremkomst i 1920erne var Græsmarkssektionen
og Planteavlsudvalget stærkt medvirkende ved at få dem afprøvet under danske
forhold. Dels gjaldt det om at få konstateret, hvilke omkostninger der skulle regnes
med ved ensileringen, og dels var det nødvendigt at få et grundlag for sammen
ligning af ensilagen og høet med hensyn til tilberednings- og opbevaringstabet og
indflydelsen på køernes ydelse.
I en lang årrække deltog Planteavlsudvalget desuden sammen med blandt andre
Mejeriernes Fællesorganisation i indsamling af ensilageprøver hos landmænd over
hele landsdelen til analysering og kvalitetsbestemmelse.
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Ikke mindst ved Danmarks afspærring fra tilførsler ude fra ved krigsudbruddet
i 1940, da man blev henvist til udelukkende fodring med egne afgrøder, kom disse
undersøgelser og erfaringer til nytte. På baggrund af dem kunne man ikke alene
slå til lyd for den størst mulige anvendelse af græs og roetop til ensilering og dyrkning
af forskellige særlige ensileringsafgrøder som bitterstoffri lupiner m.m.; men man
kunne samtidig vejlede om, hvilke uheldige egenskaber ved ensilagen der kunne
opstå, såfremt der ikke udvistes den tilstrækkelige omhu ved fremstillingen.
For at medvirke til den størst mulige udnyttelse af de tilstedeværende foderemner
ved ensilering vedtoges der umiddelbart efter Danmarks besættelse i april 1940 i
rigsdagen en lov om lån til opførelse af ensilagebeholdere ved landbrugsejendomme,
og ved hjælp af en særlig bevilling fra statens side til fremme af oplysningsarbejdet
vedrørende de opståede produktions- og fodringsproblemer blev der udarbejdet og
trykt forskellige let læste småskrifter om hø og ensilering, ligesom der blev arran
geret et stort antal møder med praktiske demonstrationer og udstillinger. I samarbej
de mellem Bygningsudvalget og Planteavlsudvalget opførtes der samme efterår 10
observationssiloer af forskellig konstruktion og med forskellig indvendig behandling

Ved siden af hø og ensilage af græsmarksafgrøderne finder det kunsttørrede foder stigende anvendelse
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for at kunne modstå syren i ensilagen, således at man på denne måde fik materiale
i hænde til vejledning også i den henseende.
Det første år var der ikke meget græs men dog en del roetop at ensilere ; men inter
essen for sagen viste sig at være tilstede, og i de følgende år opførtes et meget stort
antal ensilagebeholdere tildels ved foreningens og dens faglige udvalgs medvirken.
Det var et meget omfattende arbejde, der således sattes i gang, men det var et
arbejde, der hurtigt viste særdeles gode resultater. Det blev snart store kvanta
kløvergræs, der hvert år ensileredes efter tidlig og ofte gentagen slæt, ligesom prak
tisk taget al roetoppen ensileredes til brug som vinterfoder. Og når der nu i mange
år har været foretaget ensilering på næsten hvert eneste dansk landbrug fra de
mindste til de største, er det et af talrige udtryk for, i hvor høj grad og hvor hur
tigt forsøgsresultaterne er i stand til at omsættes i praksis.
I forsøgsarbejdet er endvidere undersøgt muligheden for at finde nye egnede
særlige ensileringsafgrøder, herunder dyrkning af rajgræs som efterårsafgrøde i
kornmarkerne, dyrkning af majs og forskelligt andet. Indtil videre har de specielle
afgrøder ikke vundet større udbredelse. Det er derimod tilfældet med såning af græs
som efterafgrøde i korn enten til afgræsning eller ensilering, og ved rationel gødsk
ning og eventuel vanding giver det et godt tilskud til de øvrige fodermængder.
Ligeledes har spørgsmålet om nye, hensigtsmæssige metoder for afgrødernes
behandling og deres foderværdi ofte været genstand for Planteavlsudvalgets under
søgelser - i almindelighed i samarbejde med andre interesserede. Det gælder således
ladetørring af hø fremfor marktørringen, kunsttørring af græs og andre afgrøder
o.s.v.

Selv om der således er løst mange opgaver på planteavlens område, er der stadig en
vid arbejdsmark at virke på. Desuden står udviklingen jo ikke stille, så der skal nok
melde sig nye opgaver i den kommende tid ligesom der har gjort i den forløbne. Som
allerede nævnt vil arbejdet i en vis forstand blive lagt om, således at det fremtidig
bliver ledet og administreret på landsplan i stedet for som hidtil af Foreningen af
jydske Landboforeningers Planteavlsudvalg. Formålet er imidlertid fremdeles det
samme, som det har været altid: I videst muligt omfang at støtte arbejdet i de lokale
foreninger i bestræbelserne for, at deres medlemmer kan opnå det bedst mulige
resultat af arbejdet med dyrkningen af jorden, hvad enten avlen tænkes afhændet
direkte fra marken, eller der regnes med omsætning gennem husdyrhold.

112

Planteavlsudvalget har igennem hele perioden bestået af 5 medlemmer - alle
valgt på delegeretmødet. I tidsrummet 1922-1972 har følgende været formænd for
udvalget:

Forstander H. Hauch, Asmildkloster Landbrugsskole 1916-1930.
Forstander J. C. Overgaard, Ladelund Landbrugsskole 1930-1933.
Forstander Karsten Iversen, Askov Forsøgsstation 1933-1965.
Proprietær Boy Høyer, Borupgaard, Horsens 1965-1971.

Ledende konsulenter har været:
M. K. Kristensen (1908)—1933.
H. Land Jensen 1933-1949.
A. Dam Kofoed 1949-1956.
Johs. Olesen 1956-1971.
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Husdyrbruget

Det fremgår af det, der er anført på nogle af de foregående sider, at de første af de
opgaver, som den nystiftede Foreningen af jydske Landboforeninger tog fat på, havde
til formål at fremme det husdyrbrug og mejeribrug, som man forudså ville komme
til at spille en stedse større rolle for landbrugets økonomi i modsætning til korn
salget, der var i tilbagegang, i hvert fald hvad priserne angik.

De første skuer
Allerede to år efter foreningens stiftelse indbød man til ikke mindre end to fælles
dyrskuer i Århus for hele landsdelen, nemlig et for tillægsdyr (heste og kvæg) og
et for fedekvæg, som man dengang betegnede det, men med nutidens ændrede
sprogbrug nok måtte betegne for slagtekvæg eller kødkvæg til forskel fra malke
kvæget. Begrebet fedekvæg eksisterer i virkeligheden ikke mere undtagen for en vis
kategori af kalve, og selv for disse er det nærmest en forkert anvendelse af beteg
nelsen. Det er unge, godt kødsatte dyr og ikke fedekvæg, der er tale om.
Ifølge det meget kortfattede referat, der foreligger af delegeretmødet i 1873, da
beslutningen derom blev truffet, vedtoges det eenstemmigt at søge sådanne større
fællesdyrskuer afholdt f.eks. hvert tredje år afvekslende med landmandsforsamlin
gerne og gerne vekslende mellem de forskellige egne af Jylland.
Til det første tillægsskue var anmeldt 40 tyre og 22 samlinger køer og kvier af
malkekvæg og 22 tyre og 3 samlinger køer af kødkvæg samt 30 hingste, mens der
til fedeskuet var anmeldt 120 stude, 82 køer og kvier, 26 tyre og buller og 5 kalve i betragtning af, at al begyndelse kan være svær, således en efter forholdene særdeles
god tilslutning. Ved skuet for tillægsdyr tre år senere havde man tillige fået hopper
med (i et antal af 42), og atter tre år senere begyndte svinene at komme med (endnu
kun i et antal af 14).

Udvalget for husdyravl og husdyrbrug

Der skulle dog gå endnu en række år, før det besluttedes at nedsætte et permanent
udvalg til at udføre en almindelig virksomhed til husdyravlens fremme foruden at
tage sig af både foreningens egne skuer og de lokale landboforeningers skuer med
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henblik på gennemførelse af ensartede regler og fremgangsmåder - det såkaldte Ud
valg for Husdyravl og Husdyrbrug. Det skete i 1881, og udvalgets første og fornemste
opgave lød på bevarelsen og udviklingen af de bestående jydske racer af heste og
kvæg.
Udvalgets arbejde vedrørende husdyrbruget omfattede dog i det første lange åre
mål alle sider af dette: Kvæget, hestene, svinene, fårene og fjerkræet og tog sigte på
både selve avlsarbejdet og det brugsmæssige, fodringen, pasningen og plejen; men
udviklingen medførte, at det, bortset fra den del deraf, der angår tilrettelægningen
af skuerne, i de sidste 50 år især har koncentreret sig om kvægbruget. De øvrige
husdyrgrenes tarv er derimod hovedsagelig varetaget af andre nydannede organisa
tioner med egne specielle rådgivere og kontorer oprettet efter direkte tilskyndelse
af Foreningen af jydske Landboforeninger og til at begynde med i den nøjeste til
knytning til foreningen.
Hesteavls- og kvægavlsforeningerne

Det gjaldt således både avlsforeninger for hestene, der dannedes i slutningen af
1880erne, og kvæget for at fremme brugen af gode hingste og tyre og fremme den
renavl, der nu var godt i gang efter tidligere tiders mere tilfældige avl. Senere op116

rettedes også avlsforeninger for svin og får, men disse sidste fik ikke nogensinde
særlig stor betydning.
Det gjorde derimod både hesteavls- og kvægavlsforeningerne, og i 1888 var man
nået så langt, at der kunne dannes en samvirksomhed for alle de hesteavlsforeninger,
der da var oprettet, ligesom der ved samme tid dannedes egnsvise fællesledelser af
kvægavlsforeningerne.
Allerede året efter stiftelsen - i 1889 - fik hesteavlssamvirksomheden ansat en
forretningsfører og kasserer med kontor i Århus, og efter yderligere få års forløb i 1894 - overtog hesteavlsforeningerne fuldstændig tilrettelæggelsen og gennemførel
sen af de hingste- og hoppekåringer, som Husdyrudvalget havde iværksat.
1 1909 fik De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger så sin egen fast ansatte kon
sulent; men det nære samarbejde med Foreningen af jydske Landboforeninger fort
satte uforandret og udvidedes endog en del, idet man havde kontorfællesskab i om
kring 40 år, og hesteavlsforeningernes konsulent blev tilmed imod et lille særligt
vederlag knyttet til foreningen som rådgiver i alle spørgsmål vedrørende hesteavlen.
Denne ordning er også blevet ved at bestå, efter at hesteavlsforeningerne måtte
flytte, fordi foreningen på grund af udvidelsen af konsulentvirksomheden på andre
områder selv fik stærkt brug for lokalerne.
Noget anderledes har det formet sig med hensyn til samarbejdet med kvægavls
foreningerne. Fra første færd knyttedes der en fast forbindelse til dem igennem fæl-
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lesledelserne, og disse kom også til at omfatte kontrolforeningerne, efterhånden som
sådanne oprettedes overalt. Ligesom hesteavlsforeningerne fik de lige fra starten ad
gang til at lade sig repræsentere i Husdyrudvalget, og ved en vedtægtsændring på
et senere tidspunkt blev det ordnet således, at fællesledelserne kunne indmelde sig
direkte i Foreningen af jydske Landboforeninger og opnå stemmeret på delegeret
møderne i forhold til medlemstallet ligesom landboforeningerne og derved få med
indflydelse ikke alene på husdyrbrugsspørgsmålene, når sådanne var til drøftelse,
men også på foreningens øvrige anliggender.
En ny situation opstod imidlertid, da den kunstige sædoverføring fortrængte den
naturlige bedækning indenfor kvægavlsforeningerne. Det medførte en hel omlæg
ning af foreningsvirksomheden og rejste en række nye problemer. I stedet for de
mange små lokale foreninger med en enkelt eller i hvert fald kun få tyre, var man
nu nødt til at organisere arbejdet i meget store foreninger med et stort antal tyre,
der måtte bygges tyrestationer og uddannes personale til at foretage insemineringen,
føres forhandlinger med landbrugsskoler og dyrlæger og meget andet.
Det foregik altsammen i et så overraskende hurtigt tempo, at ingen kunne for
udse det, og det meste af landet var i virkeligheden inddraget i dette arbejde i løbet
af 4-5 år, selv om adskillige både af landmændene og husdyrbrugskonsulenterne
ganske naturligt lige straks stillede sig noget tøvende overfor det nye system og ger
ne ville se dets resultater ud over forsøgsstadiet.
Inden man var nået så vidt, fandtes det påkrævet at vælge et særligt udvalg om
fattende hele landet til at varetage de mange opgaver og ansætte en fast sekretær
til at forestå arbejdet. Det fungerede et års tid; men i 1939 afløstes udvalget af en
fast organisation under navn af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig
Sædoverføring. Og i 1948 blev den hidtidige sekretær tillige ansat som konsulent for
samvirksomheden for udelukkende at beskæftige sig med dennes anliggender, og
dermed var den nære forbindelse med landboforeningerne i den oprindelige form
så godt som afbrudt. På det allersidste synes trådene dog i en vis forstand at skulle
knyttes noget fastere påny, idet kvægavlsforeningernes ledelse ønskede en nyord
ning, og i slutningen af 1970 blev der da truffet aftale om, at hele deres kontorvirk
somhed flyttede sammen med Foreningen af jydske Landboforeningers husdyrbrugs
kontorer.

Svineavlens ledelse
For svineavlens vedkommende er forholdet dette, at selv om svinebestanden mere
end fordobledes i de første 25 år af foreningens virke, så var det ikke noget særlig
rationelt og organiseret avlsarbejde på samme måde som for hestene og kvæget,

118

der udførtes på dette område før langt hen i perioden. Mens der for landet som
helhed kun optaltes godt 300.000 svin i 1861, men henimod 800.000 i 1888 og tæt
ved 1.200.000 i 1898, således at denne gren af husdyrbruget var kommet til at spille
en meget stor økonomisk rolle, der nok tålte sammenligning med de øvrige, rådede
der en ikke ringe usikkerhed med hensyn til den kurs, der skulle følges i avlsarbej
det, og den svinetype, der skulle vælges.
Det skyldtes vel mest, at de svin, der solgtes ud af landet, i sin tid praktisk taget
alle gik til Tyskland men fra ca. 1880 i stadig større omfang til England, og de krav,
der stilledes til svinene i de to lande, var vidt forskellige.
Den bedømmelse af svinene, der foretoges på dyrskuerne, var ligeledes i høj grad
præget af dette, og selv om der oprettedes visse avlscentre både for Yorkshiresvin det der lå nærmest ved englændernes fordringer - og for svin af det, der betegnedes
for Landracen, så var det dog ikke før i 1896, at der kom en rationelt ledet avl i gang
ved oprettelse af de statsanerkendte svineavlscentre. Til gengæld gik det ret hurtigt
fremad i den tilsigtede retning, da disse blev organiseret.
I de første år lededes arbejdet dermed udelukkende af landboforeningerne, men
fra 1902 gik det over til slagterierne, og der valgtes særlige avlscenterudvalg med
repræsentanter både for slagterierne og landboforeningerne for hvert af de distrikter,
landet opdeltes i.
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Under denne form arbejdedes der en halv snes år, indtil der i 1911 dannedes et
Landsudvalg for Svineavlens Ledelse med repræsentanter først og fremmest for slag
terierne men også for landbo- og husmandsforeningerne foruden den ledende kon
sulent i svineavl og Landbohøjskolens professor i svineavl, og dette udvalg har i
årene siden haft som sin opgave at tilrettelægge og lede hele eliteavlen.
Da antallet af avlscentre hele tiden har været stærkt begrænset, og der derudover
fandtes talrige særdeles gode avlsbesætninger, hvis bestand i det væsentlige var op
bygget på materiale fra centrene, og fra hvilke der kunne leveres tillægsdyr - for
trinsvis søer - af udmærket kvalitet til de almindelige brugsbesætninger, opstod der
tid efter anden såkaldte fremavlsbesætninger. Avlsdyrene i disse blev kåret ligesom
centrenes men af lokale udvalg fra landboforeningerne, husmandsforeningerne og
slagterierne, og der oprettedes lokale forsøgsstationer til afprøvning af deres slagteri
mæssige egenskaber efter samme mønster som på de stationer, avlscentrene er for
pligtet til at lade afkommet efter deres kårede søer afprøve på, og som sorterer un
der Forsøgslaboratoriet.
Efterhånden som dette lokale arbejde tog til i omfang og omfattede praktisk
taget hele landsdelen, fandt man det nødvendigt med en samlende ledelse deraf,
og i 1961 oprettede Foreningen af jydske Landboforeninger, De samvirkende jydske
Husmandsforeninger og andels- og privatslagterierne da Fællesledelsen til Svine
avlens Fremme i Jylland og ansatte en særlig konsulent til at forestå vejlednings
arbejdet i den henseende. Foreningen af jydske Landboforeninger påtog sig en me
get væsentlig del af udgifterne derved og stillede lokaler til rådighed for konsulenten
og hans kontorhold i de bygninger, foreningen har på gården »Godthaab« i Skander
borg, således at der stadig er den allernærmeste tilknytning til foreningen, og i over
ensstemmelse dermed sendes de beretninger, der udarbejdes om fællesledelsens ar
bejde, til alle landboforeningerne og foreningens personlige medlemmer ligesom de
øvrige faglige beretninger.

Fåreavlen
Foreningens indsats overfor fåreavlen kan vel ikke helt sidestilles med arbejdet for
de øvrige foran nævnte husdyrgrene, blandt andet fordi fåreholdet ikke nogensinde
har haft den samme store betydning for landbruget i almindelighed omend nok
for enkelte bedrifter og især i visse egne. Fra første færd har man dog også på dette
område animeret til og støttet bestræbelserne for anvendelse af gode avlsdyr af rene
og velegnede racer, således at de landmænd, der beskæftiger sig med fåreavlen, kunne
få det bedst mulige økonomiske udbytte deraf. Man anbefalede ligeledes her dan
nelsen af avlsforeningerne og så da også særdeles gode resultater heraf især i Midt-,
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Vest- og Nordjylland. Økonomisk støttedes desuden et særligt udvalg til fåreavlens
fremme, der virkede i den første del af århundredet, ligesom foreningen påtog sig
udgivelsen af stambøger over væddere og den økonomiske udgift derved.
På et senere tidspunkt, da en kreds af de særlig interesserede fåreavlere havde
dannet en landsforening til fremme af fåreavlen og gerne ønskede antaget en speciel
konsulent til at yde medlemmerne råd og vejledning og til at lede kåringsarbejde
m.v., efter at statskonsulentstillingen vedrørende fåreavl var nedlagt, men kun van
skeligt kunne klare den økonomiske side af denne sag, indså både Husdyrbrugs
udvalget og bestyrelsen det berettigede i, at der ydedes denne forening et vist tilskud
fra den almindelige konsulentbevilling til lønning af en sådan konsulent, og anbe
falede dette overfor landbrugsministeriet og de bevilgende myndigheder, således at
ønsket blev imødekommet, og ordningen har, så vidt det kan skønnes, fungeret
tilfredsstillende siden.
Med undtagelse af den bedømmelse af avlsdyrene, der finder sted på Ungskuerne,
og hvis betydning for avlen i almindelighed anerkendes fra alle sider, forestås således
hele avlsarbejdet vedrørende fårene af landsudvalget.
Fjerkræet

For fjerkræets vedkommende har det arbejde, som Foreningen af jydske Landbo
foreninger udførte, mere været rettet imod det brugsmæssige end det egentlig avls
mæssige, idet det i de første mange år var selve ægproduktionen, hønsenes fodring
og behandling, æggenes behandling, opbevaring og afsætning, man koncentrerede
sig om, og hvor vejledning og oplysning var mest påkrævet, når fjerkræholdet skulle
have den økonomiske betydning, som kyndige og forudseende mænd mente, der
var grundlag for, og som udviklingen også bekræftede, at der var.
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Igennem foredrag og udstillinger og i nogen udstrækning tillige ved udsendelse
af små, oplysende pjecer var foreningen medvirkende til, at mange fik hønseholdet
lagt godt tilrette. I ret vid udstrækning skete dette i nært samarbejde blandt andet
med Dansk Andels Ægexport, da denne blev dannet, og de senere oprettede fjerkræavlerforeninger og amtsvise fjerkræudvalg og deres konsulenter. Det gjaldt ikke
mindst ved tilrettelæggelsen af fjerkræudstillingerne ved Ungskuerne, hvor man i
årenes løb fik mange landmænd og deres koner, der på dette tidspunkt nok i almin
delighed havde ansvaret for denne del af bedriften, i tale. Et betydningsfuldt led
deri var det tillige, at der i en lang årrække regelmæssigt bragtes faglige artikler i
»Jydsk Landbrug« om de mangeartede forhold ved fjerkræholdet udarbejdet af
konsulenterne. Igennem en lang årrække formidlede foreningen ligeledes udsen
delsen af billige rugeæg fra anerkendte avlscentre til landboforeningernes medlem
mer, en foranstaltning der også bidrog stærkt til forbedring af hønseholdet.
Også efter at fjerkræholdet næsten helt ændrede karakter og gik over fra at være
et nogenlunde fast led i praktisk taget alle landbrugsbedrifter, såvel små som store,
til de stærkt specialiserede bedrifter og fra i hovedsagen at dreje sig om ægproduk
tion til i meget stort omfang at blive slagtekyllingeproduktion i stordrift med flere
tusinde dyr hvert sted og et langt færre antal bedrifter, var der et gensidigt ønske
om at bevare en nær forbindelse på dette område. Fjerkræproducenterne fik derfor
adgang til at få et særligt medlem i Husdyrbrugsudvalget og to medlemmer i det
udvidede repræsentantskab, således at der derigennem blev lejlighed for dem til at
fremføre deres betragtninger og ønsker vedrørende deres forhold, og foreningen på
sin side kunne være orienteret derom.
At der var tale om en meget dybtgående ændring af forholdene vil fremgå af,
at der ifølge statistikken produceredes rundt regnet 160 millioner kg æg det år, da
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produktionen var størst, og eksporteredes 110 millioner kg deraf, mens den i 1971
var gået så stærkt tilbage, at der da kun eksporteredes ca. 13 millioner kg. Modsat
øgedes produktionen og eksporten af fjerkrækød fra praktisk taget intet i årene
under og lige efter krigen 1940-45 til at udgøre henholdsvis 90 og 67 millioner kg i
1964.
Senere er det gået noget nedad igen også med dette på grund af hård konkurrence
og importlandenes forskellige restriktioner, men synes dog atter stabiliseret på et
lidt højere niveau de allersidste år. Med en eksportværdi på omkring 300 millioner
kr. for fjerkræprodukterne og et nogenlunde lignende beløb for forbruget herhjem
me kan det med rette stadig betegnes for en betydningsfuld produktionsgren, som
det er værd at ofre sin opmærksomhed.
Avlsarbejdet for heste og kvæg
Som nævnt var det Husdyrbrugsudvalgets første og egentlige opgave at søge de be
stående jydske racer af heste og kvæg bevaret og udviklet ved hjælp af renavl og
oparbejdelse af særlig gode stammer.
For hestenes vedkommende kom man forholdsvis hurtigt ud af blandingsavlen
og koncentrerede sig om det bedste af det tilstedeværende avlsmateriale, og i det
store og hele var der i mange år ikke tale om andet. Det varede en rum tid, før der
virkelig kom andre racer ind i billedet i Jylland.
Heller ikke for kvæget varede det længe, inden der kunne påvises særdeles gode
resultater af det planmæssige arbejde, så der snart oparbejdedes typiske og højt
ydende besætninger, der var i stand til at forsyne andre med godt avlsmateriale.
Ganske vist herskede der nogen tvivl om, hvorvidt der skulle stiles imod en udpræ
get malketype eller en af kødkvæg eller måske en mellemform, der kunne gøre
fyldest i begge henseender; men det var dog malkekvæget, der blev det mest ud
bredte og efterhånden kom til at dominere racen.
Ved siden deraf var der imidlertid andre racer, der vandt indpas. Mens tyrene
af jydsk race var i betydeligt flertal, så var der allerede ved foreningens første skue
for tillægsdyr i 1874 (altså 7 år før Husdyrudvalgets dannelse) i malkekvæggruppen
lige så mange samlinger røde køer (Angler og Nordslesvigsk) (9) som jydske, og til
lige var der 2 Ayrshire-samlinger. Af kødkvæget var der foruden 1 jydsk samling
også en samling Korthorns og 1 Galloway. Og i 1890 var der ikke færre end 29 røde
tyre, så denne race havde vundet stærkt frem.
Med hensyn til den røde race var disse skuer antagelig nogenlunde repræsenta
tive for udviklingen i hele landsdelen. De 4 af de 5 første skuer for tillægsdyr holdtes
i Østjylland : Århus, Randers og Horsens og kun 1 af dem så langt mod vest og nord
som Viborg, og da den røde race først og stærkest blev udbredt i Syd- og Østjylland,
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ligger det nær at slutte, at opdrætterne har ladet dem fremstille på skuerne i et rime
ligt forhold til racens faktiske udbredelse.
Det samme var derimod næppe tilfældet, når det drejede sig om Korthornet.
Også dette vandt betydeligt terræn men mest i Sydvest-, Vest- og Nordvestjylland,
og det kom ikke i ret høj grad til udtryk på fællesskuerne. Kun i Viborg 1880, da
skuet var noget nærmere korthornsområdet, var der udstillet 13 tyre af denne race
mod iøvrigt 5-7 i andre byer.
Hele dette racespørgsmål holdt Husdyrbrugsudvalget sig i al almindelighed neu
tralt overfor, uanset hovedopgaven: Udviklingen af det jydske kvæg. Blot pointerede
man meget kraftigt overfor dem, der ønskede at drive avl med de andre racer eller
krydsningsavl med Korthornet, at det naturligvis måtte blive deres egen sag, hvor
ledes de ville lægge kvægbruget tilrette, men at de skulle sørge for i størst mulig
udstrækning at benytte avlsdyr af virkelig kvalitet, så de kom det eftertragtede mål
så nær som muligt og fik den rentabilitet i kvægholdet, som de stilede efter.
Igennem alle de 90 år, udvalget har virket, har både udvalget og dets konsulenter
fastholdt dette princip, selv om der adskillige gange i tidens løb har været stillet
forslag om, at foreningen burde ansætte særlige konsulenter for de forskellige racer.
Og dette standpunkt har fået fuld tilslutning fra bestyrelsens side. Det betød i virke
ligheden heller ikke noget brud på denne linje, selv om det måske kunne se sådan
ud, at der i en vis periode, da korthornsavlen var på sit højeste, og man fra dennes
avlsledelses side gerne ønskede en speciel konsulent og stambogsfører, ydedes en
økonomisk støtte til, at dette kunne gennemføres. En nyordning af stambogsførin
gen var påkrævet på grund af det store antal besætninger, racen da omfattede, og
krævede en ny mand. Man fandt det derfor hensigtsmæssigt at kombinere de to stil
linger i tilknytning til Foreningen af jydske Landboforeninger. Da korthornsavlen
efter en årrækkes forløb atter gik meget stærkt tilbage og på det nærmeste helt op
hørte, var der iøvrigt ikke mere grundlag for den særlige konsulentvirksomhed, og
den gik påny ind under det almindelige konsulentområde i det omfang, der var
brug for det.

Nyordningen i 1926. - Statsskuernes bortfald
En meget væsentlig ændring og udvidelse af Foreningen af jydske Landboforeningers
arbejde vedrørende kvægavlen fandt sted i 1926, da statskonsulent Axel Appel døde.
Der var allerede adskillige år før truffet den aftale imellem landbrugsministeriet og
de landøkonomiske foreninger, at statskonsulentembederne ikke skulle genbesættes
ved de daværende konsulenters afgang, men at deres rådgivende virksomhed skulle
overføres til de provinsielle fællesforeningers konsulenters område, fordi man skøn
nede, at opgaven i det væsentligste måtte være løst efter en menneskealders indsats,
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og at landboforeningernes arbejde på dette felt var af så høj kvalitet, at det trygt
kunne overlades til foreningerne at videreføre det. Det betød for Jyllands vedkom
mende, at Foreningen af jydske Landboforeningers ledende konsulent i husdyrbrug
overtog opgaverne.
I øvrigt var overgangen ikke brat. Den var forberedt igennem længere tid, blandt
andet ved et så nært samarbejde som tænkeligt imellem statskonsulenten og forenin
gens medarbejdere og ved, at en del af stambogsføringen i forvejen var overdraget
Husdyrbrugsudvalget.
Ulige vanskeligere stillede det sig, da en anden stor, ny opgave blev overdraget
foreningen fra staten, nemlig ledelsen og hele tilrettelægningen af statsskuerne for
ældre hingste og tyre og afkomsskuerne.
Sådanne skuer var holdt i 40 år - siden 1887 - under ledelse af særlige statsskue
kommissioner i et nærmere fastsat antal kredse; men ved en ændring af husdyrloven
i 1927 blev disse statsdyrskuekommissioner - delvis efter tilskyndelse af landbo
foreningerne - ophævet og virksomheden overladt til varetagelse igennem landbo
foreningerne. Ændringen var dels motiveret med det nødvendige i en nedskæring
af statens udgifter og dels ud fra den samme betragtning, som blev lagt til grund for
nyordningen vedrørende konsulentvirksomheden: At det ville være naturligt, når
man var i færd med at rationalisere, da at lægge hele dyrskuevirksomheden ind un
der landboforeningerne. På hele husdyrloven opnåedes ved ændringen en bespa
relse på tæt ved 300.000 kr. eller ca. en tredjedel af det beløb, der var til rådighed
det forudgående år. For statsskuernes vedkommende var beløbet ca. 100.000 kr.,
mens det øvrige stammede fra mindre bevillinger til forskellige andre formål såsom
landboforeningsskuerne, avlsforeningerne og konsulentvirksomheden.
Nyordningen gav anledning til mange og lange drøftelser både indenfor Husdyr
brugsudvalget og imellem dette og bestyrelsen. Det viste sig herunder ikke muligt
at nå til enighed iblandt udvalgets medlemmer, så der stilledes to forslag om frem
gangsmåderne, et flertals og et mindretals, og også indenfor bestyrelsen var der for
skellig opfattelse af, hvorledes skuerne bedst kunne ordnes og komme til at virke,
ja standpunkterne kom endog til at stå så skarpt imod hinanden og blev trukket
så stærkt op, at Husdyrbrugsudvalgets formand ikke ville forelægge et kompromis
forslag, der var opnået enighed om iblandt flertallet i en sen aftentime umiddelbart
før delegeretmødet, til godkendelse på dette, og han frabad sig på samme grundlag
genvalg til udvalget.
Fra alle sider var der nogenlunde enighed om, at det ideelle ville være, hvis man
kunne få alle de dyr, det drejede sig om, bedømt på eet sted af een kommission;
men der var lige så udbredt enighed om, at dette ikke kunne praktiseres med de
store afstande indenfor Jyllands område, og man foreslog derfor at fortsætte med
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individsskuerne efter en kredsinddeling omtrent som de gamle skuekredse men til
lempet således, at det faldt bedre sammen med landboforeningsområderne, og med
et antal dommere indstillet af områdets landboforeninger og endelig valgt af For
eningen af jydske Landboforeninger.
Med hensyn til afkomsbedømmelserne foreslog udvalgets flertal eet dommer
hold for hele Jylland for hver af de tre kvægracer jydsk, rødt og korthorn og et
for heste udpeget af Husdyrbrugsudvalget, og det var i den sidste fase mest dette,
der gav anledning til den store divergens i opfattelserne. Adskillige anså det for rig
tigst, at det var de samme dommere, der skulle foretage bedømmelsen af de ældre
dyr og af afkommet.
Ved den første behandling af spørgsmålet på delegeretmødet (i 1927) endte det
som følge af disse uoverensstemmelser med, at det vedtoges at fortsætte begge for
mer for bedømmelsen på den tidligere måde yderligere et år og så søge det endeligt
afklaret i den mellemliggende tid.
En sådan afklaring opnåedes imidlertid ikke, og ved delegeretmødet i 1928 forelå
der derfor ikke færre end tre forskellige forslag at vælge imellem, nemlig et fra et
flertal indenfor Husdyrbrugsudvalget, et fra et mindretal og endelig et indsendt fra
Ribe amts vestre Landboforeninger.
Forslaget fra flertallet i udvalget og det fra Ribe amt fik ved den første afstem
ning så nær lige stor tilslutning som 109 og 110 stemmer, mens mindretallets kun
opnåede 54. Ved den følgende - skriftlige - afstemning fik Husdyrbrugsudvalgets
forslag 140 stemmer og Ribe amts 130 og delte således stadig anskuelserne omtrent
lige. Efter anbefaling fra såvel alle de tre ordførere som bestyrelsen, der nødigt så
en vedtagelse gennemført med så ringe stemmeforskel, kom man imidlertid til en
ny forhandling imellem de to delegeretmødedage. Herunder opnåede vel ingen af
parterne fuldtud det, man helst ønskede, men nåede dog så vidt, at alle kunne sam
les om et forslag med nogle få rettelser, og efter en ny drøftelse blev dette vedtaget
enstemmigt og kom til at gælde med kun ganske få ændringer i en lang årrække
og uden væsentlige indvendinger eller kritik fra de interesserede parter.
Kort skitseret gik det ud på, at Jylland inddeltes i 5 kredse med landboforenin
gernes naturlige opland som grænser, indenfor hvilke der skulle holdes 1 eller 2
skuer - undtagelsesvis 3 - årlig for de ældre tyre og hingste og med dommerholdene
valgt af landbo- og avlsforeningerne indenfor hvert enkelt område under hensyn
tagen til de kvægracer, der var almindeligst indenfor kredsene, og således at Forenin
gen af jydske Landboforeninger valgte dommerformanden imellem disse. For hestene
var der endnu på dette tidspunkt kun tale om jydsk race, så for disse var et dommer
hold for hver kreds tilstrækkeligt foreløbig. Også afkomsbedømmelserne blev hen
lagt til de samme dommere.
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Den væsentligste ændring i forhold til de ophævede statsskuer var således den,
at det udelukkende blev landbo- og avlsforeningerne, der fik ansvaret for skuerne
både med hensyn til tilrettelægning og gennemførelse, dommervalgene m.v., hvor
imod bedømmelsessystemet ikke undergik større ændring.

Nye heste- og kvægracer kommer med

Efterhånden toges reglerne dog op til en vis revision. Der blev ret hurtigt organiseret
avl af andre hesteracer end den jydske: Belgiske, Fjordheste, Oldenborgere og Fre
deriksborgere, og disse fik da adgang til at komme med både på Ungskuerne og på
kredsskuerne (eller amtsskuerne som de senere betegnedes), og efter at hus
mandsforeningerne ved en ændring af husdyrloven i 1940 havde fået samme ad
komst til at komme i betragtning med tilskud til dyrskuer og en række andre for
anstaltninger til husdyrbrugets fremme som landboforeningerne, blev der ved nogle
fælles drøftelser truffet beslutning om, at husmandsforeningerne kom med i denne
del af arbejdet.
Reglerne blev da ændret, således at det overlodes til husmandsforeningerne at
administrere skuerne for lettere heste og vælge dommere for disse og iøvrigt at
vælge et af medlemmerne til hvert af dommerudvalgene for tyre, mens landbo
foreningerne og avlsforeningerne fortsat skulle vælge dommere for svære heste og
formanden samt yderligere et medlem til dommerudvalgene for tyre.
Under denne form afvikledes skuerne dernæst i 20 år; men fra 1962 gennem
førtes en nyordning, efter hvilken der kun blev eet dommerhold til afkomsbedøm
melsen for hver kvæg- og hesterace - altså den ordning, der af nogle var ønsket
allerede i 1927, men som flertallet dengang fandt for besværlig og bekostelig. Nu
var situationen en ganske anden, idet antallet af samlinger til bedømmelse var re
duceret til omkring en fjerdedel af, hvad det var engang, for tyrenes vedkommende
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på grund af det mindre antal avlstyre, og til omkring halvdelen for hingstene på
grund af den stærke nedgang i hele hestebestanden. Ved en rationel tilrettelægning
fandt man det da overkommeligt rent arbejdsmæssigt og i økonomisk henseende
måske endog en besparelse.
Samtidig gennemførtes en simplificering af valgene. Disse var indtil da foregået
gennem store forsamlinger fra de enkelte kredses landbo- og avlsforeninger, mens
det nu blev overladt til husdyrbrugsrepræsentantskabet som omfattende samtlige
avlsgrene og lokale områder at foretage dem. Dette måtte anses for lige så fagligt
rigtigt og langt mere ligetil.
Fremgangsmåden virkede da også så tilfredsstillende, at det fandtes rimeligt at
benytte den uændret ved det følgende valg til amtsskuerne i 1966.
Det var forøvrigt også det sidste valg, idet hele amts- eller kredsskueordningen
ophørte i 1969 efter indstilling af Husdyrbrugsudvalget og -repræsentantskabet. Med
det yderst ringe antal dyr, der de seneste år fremstilledes på disse skuer - undertiden
kun et enkelt af hver race på et skue - fandtes det ikke rimeligt at fortsætte med
afholdelsen af dem så meget mindre, som Ungskuerne nogle år i forvejen var ud
videt til også at have de samme aldersklasser med. De gled derfor lige så stille ud,
vistnok uden at nogen savnede dem.
Indtil videre er afkomsbedømmelserne dog fortsat, men også for dem er antallet
svundet stærkt ind, så deres betydning som avlsforanstaltning er reduceret i høj grad.

Appels Legats Ærespræmie

En ganske særlig interesse fik afkomsbedømmelserne for tyre, da der i slutningen af
1920erne stiftedes en speciel præmie til uddeling til de tyre, der tilkendtes de højeste
afkomspræmier, nemlig statskonsulent Axel Appels Mindelegats Ærespræmie.
Indenfor Foreningen af jydske Landboforeningers ledelse ønskede man efter Ap
pels død i 1926 gerne at medvirke til at sætte ham et varigt minde om den værdi
fulde gerning, som han i et tidsrum af ca. 35 år havde udført indenfor det jydske
landbrug og især kvægbruget i den allernærmeste tilknytning til foreningen. Ved
bidrag fra en lang række avlsforeninger og enkelte personer indkom et efter tidens
forhold ret betydeligt beløb til formålet, og det suppleredes op til en rund sum af
Foreningen af jydske Landboforeninger.
I stedet for som i så mange tilsvarende tilfælde at rejse en mindesten for stats
konsulenten på et eller andet mere eller mindre tilfældigt sted enedes hans efter
ladte og foreningen om at oprette et legat bærende statskonsulentens navn og med
det formål at uddele renterne som påskønnelse for de bedste afkomssamlinger efter
tyre indenfor området og for såvel jydsk som rødt og korthornskvæg.
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For at strække beløbet længst muligt vedtoges det kun at uddele præmien til
hver af racerne hvert andet år og således, at det det ene år var een race, der kom
i betragtning, og det næste de to, men med lige store beløb.
Der er ingen tvivl om, at denne foranstaltning stimulerede interessen for afkoms
fremstillingen meget væsentligt især i en periode, da tilslutningen dertil var stærkt
nedadgående som følge af den almindelige reduktion af tyreholdet og i visse egne
tillige af koholdet. Et ganske godt udtryk derfor har man i det forhold, at antallet
af tyre af en bestemt race, der anmeldes til afkomsfremstilling, er betydeligt større
de år, racen konkurrerer om Appels Legats Ærespræmie, end det er i de mellem
liggende år, da det er de øvrige racer, der konkurrerer derom.
Et andet udtryk for den betydning, man tillægger legatet, fik man umiddelbart
efter, at det i 1971 var vedtaget at danne et fællesudvalg for hele landet til at fore
tage afkomsbedømmelserne i overensstemmelse med, at kvægavlsarbejdet iøvrigt
samledes under eet udvalg. Der rettedes da en henvendelse til foreningens bestyrelse
med påpegning af det ønskelige i, at også afkomssamlinger fra Øerne kunne komme
i betragtning ved uddelingen af legatet, såfremt deres kvalitet kunne betinge det.
Som forholdene kom til at ligge, fandt bestyrelsen det rigtigt at imødekomme
henvendelsen, og dermed er i realiteten alle tyre, der fremstiller afkom, ligestillet
i den henseende, uanset hvor i landet de hører hjemme.
En tilsvarende ærespræmie indstiftedes for den jydske hesteavls vedkommende,
da statskonsulent J. Jensen, der var den ledende i hesteavlsarbejdet fra 1890 til 1919,
døde.
Udadtil har denne imidlertid ikke formået at skabe så stor interesse som æres
præmien for tyrene, vel mest fordi det antal hingste, der fremstiller afkom, ikke
nogensinde har været så stort, og tillige fordi det kun er et meget lille antal af op
drættere, der er med i hvert enkelt tilfælde. Administrationen af denne præmie er
iøvrigt helt og fuldt overladt til hesteavlsforeningerne.
Afkomsundersøgelserne - Korttidsopgørelser
Sideløbende med den individbedømmelse af avlsdyrene, som dannede grundlaget
for Husdyrbrugsudvalgets arbejde for forbedring af kvægbruget, begyndtes der et
andet meget betydningsfuldt arbejde med undersøgelser vedrørende tyrenes indfly
delse på koernes mælkeydelse, de såkaldte afkomsundersøgelser, da der igennem
kontrolforeningsregnskaberne fremkom materiale, der kunne belyse dette forhold.
Ligesom hele behandlingen og bearbejdningen af talmaterialet fra kontrolforenin 
gerne lige fra begyndelsen sorterede under Regnskabsudvalget, således kom afkoms
undersøgelserne - sammenligningen af ydelsen af det størst mulige antal køer efter
samme tyr med deres mødres - også til det; men det var kvægavlskonsulenterne,
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der foretog vurderingen af undersøgelserne og uddrog konklusionen deraf til vej
ledning i det videre arbejde.
Selv om samarbejdet imellem de to udvalg var så nært som vel muligt, føltes
det dog naturligt, at der senere fandt en omlægning sted, og alt vedrørende kontrol
foreningerne og afkomsundersøgelserne blev lagt ind under Husdyrbrugsudvalget,
og de deciderede landbrugsregnskaber, der samtidig var i stærk udvikling, blev til
en selvstændig afdeling. Omlægningen fandt sted i 1927; men linjen i arbejdet fort
sattes i det allervæsentligste uforandret.
Senere suppleredes undersøgelserne i væsentlig grad af resultaterne fra de afkoms
prøver med førstekalvs kvier i et antal af omkring 20 efter de enkelte tyre, der på
begyndtes i 1945 under ledelse af Forsøgslaboratoriets afdeling for kvæg, og ved hvilke
man var i stand til at konstatere ydelsesanlæggene hos døtrene væsentligt tidligere
end ved de andre undersøgelser.
Da den elektroniske behandling af kontrolforeningsmaterialet en halv snes år
senere vandt indpas og efterhånden kom til at omfatte så godt som alle kontrolfor
eninger, fik man yderligere et hjælpemiddel til hurtigst mulig konstatering af koer
nes ydelse ude i de almindelige brugsbesætninger. Man blev da i stand til at sortere
døtrene efter bestemte tyre ud i grupper og foretage sammenligninger, når der er
gået et vist antal dage af malkeperioden, uden at det er nødvendigt at afvente års
regnskabets afslutning. Den første opgørelse foretages efter 130 dages malkning og
den næste efter 305 dages forløb, og herudfra vurderes ydelsen både absolut og i for
hold til besætningsgennemsnittene og racens gennemsnit.
Ganske vist lå disse to arbejdsområder ikke direkte under Husdyrbrugsudvalget,
men blev i stort omfang tilrettelagt i samarbejde med dette, og resultaterne natur
ligvis udnyttet hurtigst muligt og stærkest muligt.
Yderligere kom man på et senere tidspunkt ind på at foretage en vejledende
eksteriørbedømmelse af kvierne efter de forskellige tyre, idet de jo i almindelighed
er samlet på bestemte stationer og er lette at vurdere sammen. Man giver dem da
karakter efter en bestemt skala, således at den i virkeligheden gør det ud for både
afkomsundersøgelser og afkomsbedømmelser.

UNGSKUERNE

For Ungskuerne derimod gælder, at deres betydning er usvækket som det forum,
hvor de mange udstillere møder frem med deres dyr til bedømmelse og klassifice
ring. De er i årenes løb blevet mere og mere omfattende, ikke mindst fordi der er taget
langt flere racer i anvendelse af både heste, kvæg og får.
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Et situationsbillede fra Ungskuet. Uanset det mylder der til de feste tider er på pladsen, slår man sig ned i det grønne til et hvil og for at
nyde den medbragte mad. Det er et både fornøjeligt og karakteristisk træk ved skuerne.

Oprindelig gav det anledning til en ikke helt ringe diskussion, når en kreds af
avlere af en »ny« race meldte sig og anmodede om adgang til at udstille den på
skuerne. Det var ikke mindst tilfældet i 1928, da der fremsattes forslag om at få
Belgierhestene med. Det var vel nok den første principielle debat derom, men det
har - omend ikke så stærkt - ligeledes gjort sig gældende senere, da der blev tale
om norske Fjordheste og Jerseykvæg, om Oldenborg- og Frederiksborgheste, for
skellige kødkvægracer og senest Ponyer, Sportsheste og Islændere. Der blev da fra
mange sider gjort gældende, at de hjemlige racer, som man havde fået oparbejdet
igennem et intensivt udvalg i et langt åremål, havde givet så gode resultater, at de
med lethed kunne stå mål med de nye, der var tale om, både med hensyn til brugs
egenskaber og økonomi, og man frygtede samtidig noget af dette ødelagt ved en
tiltagende blandingsavl. Modsat meldte der sig mange ivrige fortalere for de nye
racer.
Den tidligere hævdede neutralitet fra Husdyrudvalgets og ungskueledelsens side
overfor raceproblemet medførte da også, at de mange racer er givet adgang til skuet,
efterhånden som man har skønnet, at de ville få en sådan udbredelse, at de havde,
hvad man betegnede for almindelig landøkonomisk interesse. Det vil sige, at de
ikke alene skulle tjene enkelte udstilleres mere eller mindre lystbetonede eller hobby
prægede arbejde med pågældende race, men virkelig måtte anses for at være af be
tydning for et område eller en større kreds af landmænd.
Da der senere blev gennemført en kombinering af flere nærbeslægtede racer for
at styrke og forbedre avlen af det materiale, der rådedes over, føltes det også ganske
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naturligt, at dette blev taget til efterretning. Både det nye tilførte og det gamle samt
de nye kombinationer gled stiltiende ind i ungskuerækkerne, når afstamningsbetin 
gelserne var overholdt.
Det gjaldt i første række det sortbrogede kvæg, hvor det gamle jydske fik en række
af dets egenskaber forbedret ved indførsel og stærk benyttelse af hollandske og
svenske sortbrogede tyre og senere - omend i mindre omfang - af amerikanske og
canadiske. Betegnelsen for det ændredes da til Sortbroget Dansk Malkekvæg; men
i virkeligheden var det lige så meget forbedringen af eksteriøret og derigennem
slagtekvaliteten som mælkeydelsen, sammenslutningen tog sigte på.
På tilsvarende måde gik det, da Korthornet tabte stærkt terræn og var på vej til
at gå helt ud af benyttelse, fordi dets mælkeydelse i almindelighed var alt for lav, og
fordi det som slagtekvæg ikke var så efterspurgt som tidligere på grund af for stor
fedtaflejring i kødet i forhold til befolkningernes ændrede spisevaner og krav om
fedtfattigt kød. Det fik da tilført nyt blod ved benyttelse af tysk og hollandsk
rødbroget kvæg. Det blev ganske vist en ny type, men bevarede dog en god del af
Korthornets egenskaber - og vel især dets stærkt påskønnede rødbrogede lød - sam
tidig med, at både mælkeydelsen og slagtekvaliteten forbedredes meget væsentligt.
I de senere år er også dette kvæg godt repræsenteret på Ungskuerne.
Og hvad der gælder for kvæget i den henseende gør sig endnu stærkere gældende
for hestene.
For de Jydske og Belgierne samt Fjordhestene har man nok i det store og hele
fastholdt tidligere tiders typer, men for de lettere racer, Oldenborgere og Frederiks
borgere, er der derimod sket en hel typeændring, efterhånden som hestene praktisk
taget ikke mere benyttedes i landbrugsarbejdet eller som trækkraft i byerne, men så
godt som udelukkende anvendtes til ridebrug. Ved tilførsel af fuldblod og lettere
typer udenlandsk halvblod har man her fået betydeligt lettere former af de to tid
ligere racer og en helt ny under betegnelsen Varmblod. Alle tre præsenteres nu
ligeledes i stort omfang på skuerne - undertiden endog i forskellige grupper med
den samme afstamning.
Ved Ungskuet i Herning 1971 var der som følge af denne udvikling repræsente
ret 7 forskellige kvægracer og ligeledes 7 racer af får men ikke færre end 11 hesteracer.
Kun af svin omfatter skuerne kun een race, nemlig Dansk Landrace, men ved skuet
i 1971 udstilledes ikke svin, idet avlscentrene holdt sig tilbage fra at deltage af frygt
for konsekvenserne ved eventuel smitte med den om sig gribende smågrisesygdom :
Tarmbrand. Nogle meget strikse bestemmelser, der var truffet ud fra tanken om at
kunne komme denne sygdom til livs, og som især ville ramme avlsbesætningerne
hårdt i tilfælde af smitte og udelukke dem fra avlscenteranerkendelsen, var
den egentlige årsag. De viste sig dog ikke at have den tilsigtede virkning og ophævedes
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Den familievise fremvisning af ungskuedyrene med de lange rækker af prima ensartede tyre og kvier tiltrækker sig stor opmærksomhed og stu
deres ivrigt af de mange besøgende.
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atter i foråret 1972 efter kun at have været gældende et års tid. Afbrydelsen i dyrskuevirksomheden for svin af den grund varede derfor kun det ene år.
I øvrigt har antallet af anmeldte dyr ialt til skuerne i den sidste årrække været så
stort som imellem 3000 og 3500, når ikke særlige forhold har gjort sig gældende,
således at skuet med fuld ret kan betegnes som Nordeuropas største dyrskue og en
landbrugsmesse af stort format, idet der til selve dyrskuet er knyttet en lang række
tekniske og forskellige faglige udstillinger : Maskiner i meget stort antal, bygnings
artikler og -modeller, planteavl, driftsøkonomi, husholdning, ungdomsarbejde og
meget andet.
Udvidede skuer og Landsskuer
Hertil kommer, at der ved adskillige lejligheder - jubilæer og lignende - har været
udvidede skuer. Disse har i visse tilfældede omfattet en almindelig udstilling af
ældre årgange af samtlige dyr og ved andre kun et antal dyr af bestemte grupper.
I 1963, da der var gået 175 år siden stavnsbåndets ophævelse, og 25 år siden Landbrugsraadet holdt det store landsomfattende jubilæumsdyrskue på Bellahøj, var der
indledt drøftelser om at holde et nyt landsskue i Jylland i tilknytning til Ungskuet;
men forhandlingerne strandede, og tanken derom måtte opgives på daværende tids
punkt. To gange senere, i 1968 og 1972, har skuerne været tilrettelagt således, at de
har omfattet hele landet, idet man fra avlsledelsens side gerne har ønsket at se de
bedste af alle landsdeles dyr af alle arter samlet på eet sted til sammenligning og
bedømmelse, og man har da - alt taget i betragtning - fundet forholdene ved skuet
i Herning bedst egnede dertil. Det er da de fuldvoksne dyr fra Øerne, man har deltaget
med, og de er gået i gruppe med de tilsvarende årgange jydske, mens ungdyrene har
været præsenteret på sædvanlig måde i særlige jydske afdelinger.
11955 stilledes der i øvrigt forslag om at udvide Ungskuerne, således at de 3-5årige
tyre skulle kunne fremstilles her, og man derigennem kunne følge deres udvikling
efter den tidligere ungskuebedømmelse og få et samlet indtryk af dem i stedet for
det mere spredte på kredsskuerne.
Både af hensyn til ikke at svække kredsskuerne og af hensyn til staldpladsfor
holdene på Ungskuerne stilledes spørgsmålet imidlertid i bero i første omgang, men
der blev dog samtidig givet tilsagn om, at man ved flytning af skuet til Århus kunne
tage hensyn til ønsket og udvide skuet i 1958 med de to årgange tyre.
Ved en række yderligere forhandlinger om sagen det følgende år opnåedes der
dog enighed imellem alle de interesserede parter om at ændre beslutningen, så de
ældre tyre kunne komme med på Ungskuet allerede i 1957, og udvidelsen kom sam
tidig til også at omfatte 4- og 5årige hingste. Denne ordning har derfor været gæl
dende siden.
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En ny ændring af ungskueplanen gennemførtes allerede det næste år, idet der
da blev fremsat ønske fra jerseykvægavlernes side om at få adgang til en ny form
for udstilling af kvier af denne race. Motiveringen var, at jersey kvierne i almindelig
hed kælver i 2-2% års alderen, og da kvierne ifølge udstillingsreglerne ikke må have
kælvet, når de kommer på Ungskue, afskar man de bedste fra at komme på skuet.
Man ønskede derfor den almindelige kvieafdeling for denne race erstattet med en
afdeling for kvier i samme aldersgruppe men med 100 dages ydelse og med bestemte
krav til ydelsen, og såvel Husdyrbrugsudvalget som bestyrelsen tilsluttede sig tan
ken. Nogen særlig stor afdeling blev der dog ikke ret tit tale om, selv om der fra
avlsledelsens side opfordredes kraftigt til at møde frem med kvierne.
Køer øg grisesøer på skuerne.

Også fra andre avlsorganisationer blev der i årene derefter ytret ønske om at få
køer med på skuet, selv om man var på det rene med, at skuets karakter derved
yderligere ville ændres i retning af at være et almindeligt fællesskue end af et deci
deret Ungskue. Fra tilhængernes side henvistes der i den henseende til, at der jo i
forvejen var sket meget væsentlige afvigelser fra det oprindelige. I 1963 tog man da
dette skridt også, men man ønskede ikke en helt ukritisk anmeldelse og udformede
derfor reglerne således, at der ville blive tale om et eliteskue for køer.
I reglerne for tilsynsbesætningerne indføjedes samtidig en bestemmelse, der i
en mild form pålagde disse besætninger pligt til at udstille køer på Ungskuet. Des
uden blev der almindelig fri anmeldelse men med større krav både til eksteriør og
mælkeydelse. Det er blevet en stor afdeling og ikke mindst en afdeling, der er stu
deret med megen interesse.
En lignende udvidelse fik skuet i 1970 for svinenes vedkommende, idet det da
vedtoges at udvide adgangen til fremstillingen af søer. Bortset fra de enkelte særlige
skuer var der ikke søer mere end et år gamle med på skuet; men nu fandt man, at
det ville være formålstjenligt tillige at vise de søer, der havde faret en eller flere
gange, henholdsvis med og uden grise, og som opfyldte et minimumskrav både til

135

trivelighed, frugtbarhed og slagtekvalitet. Til gengæld udelod man de yngste orner,
der fortrinsvis udstilledes med salg for øje.
Noget stort antal kom imidlertid ikke med lige i starten, formentlig fordi der
er betydelige vanskeligheder forbundet med u
af søerne et par måneder
før skuet, således som det er nødvendigt, og fordi både de drægtige søer og smågri
sene kan risikere at lide stærkere under transport og ophold på skuet end ornerne
og de unge søer og sogrise.

Afstamningsbedømmelsen af ungskuedyrene
Helt tilbage til den første tid, da der blev materiale dertil, blev der i forbindelse med
individsbedømmelsen af ungskuedyrene foretaget en bedømmelse af den formodede
avlsværdi: For tyrene en samlet karakter vedrørende både eksteriør og ydelse, for
hingstene den skønnede nedarvningsværdi fra såvel fædrene som mødrene side og
for svinene ligeledes både faderens og moderens karakter for bygning, frugtbarhed,
trivelighed og kvalitet.
I en årrække deltes den pengepræmie, der tilkendtes dyrene, i nogen grad efter
den opnåede eksteriør- og afstamningspræmie; men dette princip krævede for det
første et betydeligt beregningsarbejde og betød i virkeligheden ikke ret meget rent
pengemæssigt, så det blev opgivet igen. I de allerseneste år er også selve afstamnings
bedømmelsen forladt for både kvæg og svin, idet man har ladet de foreliggende op
lysninger om afstamning og ydelse tale for sig selv og overladt det til hver enkelt
at vurdere den indflydelse, de eventuelt kan have på de nye generationer. Derimod
opretholdes bedømmelsen fremdeles for de svære hesteracer og for fårene, trods
det at indskrænkningen i antallet for hestenes vedkommende har været så stor, at
næsten alle de hingste, der er brugbare med hensyn til eksteriør, har måttet tages i
anvendelse i avlsarbejdet, uanset om de opnår et point mere eller mindre ved en skøns
mæssig forhåndsbedømmelse. For tyrene er ændringen indført blandt andet, fordi
de før nævnte korttidsopgørelser af døtrenes ydelse og nyere former for afkoms
bedømmelse har givet en lige så sikker - og måske endda sikrere - vejledning for de
enkelte opdrættere (P.-tal og R.-tal).

Ærespræmier - Vandrepokal
I modsætning til, hvad der er tilfældet ved mange andre skuer, har man for Det
jydske Ungskues vedkommende indtil de allerseneste år fulgt det faste princip, at
der ikke uddeltes ærespræmier ud over nogle ganske enkelte, der var skænket af
særlige avlsorganisationer eller andre dermed ligestillede til bestemte kategorier
af dyr.
For kvæg indskrænkede det sig således i mange år til Taurus Legats Ærespræmie
for den bedste tyr af jydsk sortbroget race, og det var ikke noget stort beløb, det dreje-
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de sig om som tillæg til den ordinære præmie, 100 à 150 kr. efter omstændighederne,
så det var selve udpegningen som skuets bedste dyr, der betød mest.
På et senere tidspunkt stillede en jydsk landmand og opdrætter igennem Hus
dyrbrugsudvalget et beløb på først 2000 kr. og nogle år efter yderligere 2000 kr. til
rådighed for en tilsvarende præmie for skuets bedste røde tyr, så de to racer derefter
var ligestillet i den henseende. Præmien fik navnet Jyllandspræmien for at markere,
at det netop drejede sig om Jyllands bedste tyr af årgangen.
Det gav desuden anledning til, at man også fra hesteavlsside ønskede en eller
anden form for anerkendelse ud over den almindelige præmiering, men i stedet for
en pengesum ville man gerne have et synligt bevis for anerkendelsen, og for mid
ler, som De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger fik til disposition, købtes da
en smuk pokal til den bedste jydske hingst. Ifølge bestemmelserne skulle den vindes
et vist antal gange for at blive den pågældendes ejendom, men ellers skifte år for år.
Som udtryk for, at der visse steder er arbejdet særdeles godt, kan anføres, at pokalen
er blevet fast i en opdrætterforenings eje to gange, så der nu arbejdes med den tredje.
På et tidspunkt, da interessen for hesteavlen var stærkt aftagende som følge af
mekaniseringen, blev pokalen efter nogle års forløb suppleret med en ærespræmie
i form af et sølvfad med inskription fra Stambogsføringen for jydske Heste, så den
også var en yderligere spore til udstilling af de gode hopper.
På initiativ af De samvirkende jydske Svineavlscentre stiftedes der ligeledes et
fond med det formål at uddele en ærespræmie - såkaldt Jyllandspræmie - til Ung
skuets bedste orne.
Ligeledes vedtog De samvirkende Andels-Kreatureksportforeninger at stille en
ærespræmie til rådighed for skuets bedste korthornstyr på et tidspunkt, da denne
race endnu ansås for at være den førende indenfor kødkvæget.
Selv om der således principielt ikke ønskedes særlige ærespræmier ved skuerne,
var der i virkeligheden ved hjælp af disse enkelte givet et grundlag for indenfor alle
grene at foretage en finsortering af de højst præmierede i alle grupperne til den
endelige og afgørende konkurrence om førstepladsen.
Både blandt opdrætterne og de besøgende på skuerne knyttede der sig derfor
altid en ganske særlig interesse til denne sidste opstilling, og den fulgtes med stor
opmærksomhed af et både kyndigt og kritisk publikum.
Husdyrbrugsudvalgets stilling overfor ærespræmierne ændredes imidlertid totalt,
da der blev givet adgang til at få de ældre dyr, ikke mindst køerne, med på Ungsku
erne. Igennem talrige udtalelser havde man fået udtryk for, at der var interesse for
at yde sådanne ekstra værdifulde præmier, og indenfor udvalget fandt man det da
rimeligt at tage imod disse.
Også bestyrelsen gik ind for tanken, og det medførte, at der nu uddeles op imod
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et halvt hundrede ærespræmier til kvæg, heste, får og svin af alle aldersgrupper ved
et almindeligt Ungskue og endnu flere ved et landsomfattende skue.
En særlig honnør gives der modtagerne af dem ved, at uddelingen af ærespræ
mierne er sat på skuets tidsordning som et særligt punkt, og uddelingen foretages
af foreningens og skuets formand, mens dyrene defilerer forbi tribunen i ringen.
Det er i det hele taget et af højdepunkterne på skuet og foregår under overværelse
af tætpakkede tilskuerrækker.
Ændringer i skuernes opbygning

Vedrørende skuernes opbygning har der naturligvis fundet en meget stor udvik
ling sted.
Oprindelig var den ret primitiv, i hvert fald set med nutidsøjne. Staldindretnin
gen var indskrænket til det højst nødvendige, og f. eks. kvierne og hopperne opstaldedes almindeligvis i lejede stalde i de skiftende ungskuebyer.
Det var naturligvis både omstændeligt og besværligt, og da der i begyndelsen af
1930erne var udsigt til, at skuet kom til at ligge i en længere årrække i Skanderborg
uden flytning, og der samtidig blev væsentlig større tilslutning til skuerne, så det
kneb med at skaffe staldplads, enedes man om at gå over til anskaffelse af faste stalde,
hvor alle dyrene kunne opholde sig nat og dag, når de ikke var til forevisning.
For foreningen betød dette en meget stor økonomisk investering, men det op
vejedes dog i nogen grad af en besparelse i de årlige flytnings- og opstillingsudgifter,
og for udstillerne var den gamle metode helt uholdbar.
Da det endvidere i slutningen af 1960erne besluttedes at give adgang for køer
på skuet, var man klar over, at det var nødvendigt at bygge en helt ny lukket stald
med fast tag og fast bund til køerne og med malkeanlæg, så forholdene i den hen
seende blev gjort så gode som vel muligt under det skiftende og ofte lunefulde vejr
på ungskuepladsen. Ved nyordningen er det naturligt, at udstillerne af dyr i andre
grupper - især tyre og hingste - som vedblivende har måttet benytte de gamle
stalde, har ytret ønske om tilsvarende opholdsrum for alle dyrene.
Hvis det blot ikke medførte en udgift på rundt regnet 1000 kr. pr. bås i de nye
stalde uden at modsvares af væsentlig nedgang i udgifterne, var der formentlig ikke
noget, skuets ledelse hellere ville end imødekomme ønskerne; men det er også en
meget nødvendig ting at tage i betragtning. Efterhånden som slid og ælde tærer på
de gamle træstalde, kan der dog måske ændres noget ved dette forhold.
På et andet punkt, der dog ikke vedrører skuet som sådant, men hører med i
helhedsbilledet af dette, er i den sidste halve snes år imødekommet et stort ønske
fra udstillerne, nemlig at parkeringen af deres biler kan finde sted på selve ung
skuepladsen, uden at man skal ud og ind af denne for at få fat på de nødvendige ting,
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man medbringer, og som opbevares i bilerne. Det lægger beslag på et stort areal;
men med forståelse af problemets store betydning fra byerne, der lægger plads til,
er dette stillet til rådighed, så alle rimelige krav i den henseende har kunnet tilfreds
stilles.
Det samme gælder med hensyn til plads for de udstillere, der har ønsket at bo på
selve pladsen i alle skuedagene enten i beboelsesvogn eller telt, og det er slet ikke
så fa. Også de nødtørftigste sanitære foranstaltninger er tilvejebragt for disse.
I denne forbindelse må det fremhæves, at der, bortset fra den divergens om Ung
skuernes økonomiske forhold, der opstod i 1920-erne, og som førte til, at de holdtes
på »Godthaab«s marker i Skanderborg i 8 år, altid har fundet et overordentlig godt
og gnidningsløst samarbejde sted imellem de byer, der har været værter for skuerne,
og Foreningen af jydske Landboforeninger. Det gælder både selve bystyret og de tek
niske afdelinger, der har skullet løse de praktiske opgaver med indretning af plad
serne, til- og frakørselsforhold og meget andet.

Karakteristik ag præsentering af dyrene

Næst efter selve bedømmelsen af dyrene på skuet er den karakteristik af dem, der
gives af de ledende konsulenter, det mest betydningsfulde til vejledning såvel for
opdrætterne og udstillerne som for alle de mange andre interesserede. Efterhånden
som antallet af dyr og racer på skuet er forøget stærkt, lægger denne karakteristik
beslag på en stedse større del af tiden, men følges med stor opmærksomhed fra
først til sidst. For hestenes og kvægets vedkommende finder den stadig sted ved den
store forevisningsring med defilering af dyrene, mens der i de senere år er indrettet
særlige forevisningsringe for svinene og fårene, fra hvilke karakteristikken af disse
kan gives, og hvor der ved benyttelse af højttaleranlæg er lige så gode forhold til
at overvære den som for de øvrige i den store ring.

Fløjtyren i ældste hold sortbrogede ved
Landsskuet 1972 - Hornshøj Frans, Stbg.
7807, der fik 23 points og guldmedalje samt
ærespræmie (24 points 1968). 11972
tillige tilkendt Appels Legats Ærespræmie
for afkom.
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Kø nr. 125 tilhørende Jørgen Sehested,
Tvilum. 1. pr. og guldmedalje samt
ærespræmie i samling på Landsskuet 1972.
Ydelse efter 1. kalv 320 kg smørfedt.

Øjy. Malm
Jyllandspræmietyren 1972.

9 køer fra N. Kr. Kristiansen, Højvang
alle fremstillet på Landsskuet 1972. De 3
tilkendtes 23 points og guldmedalje, samt
ærespræmie, de øvrige 6 22 points og
sølvmedalje.
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Fløjtyren i det ældste hold rødhrogede
Ungskuet 1972, Sdj. Donar tilkendt 1. pr.
23 points og ærespræmie.

Herefordtyren Bredebjerg Wisdom
S. 60045 tilkendt 1. pr. 23 points og
guldmedalje på Landsskuet 1972.

JyIlandspræmieornen 1972, Kim 1. pr.
24 points og guldmedalje på Landsskuel

Fløjen i ældste hold søer på Landsskuet
1972, Billum 37, tilkendt 1. pr. 24 points
og guldmedalje samt ærespræmie.

Maskiner og specialudstillinger

Igennem mange år var der tradition for, at der også holdtes foredrag om de faglige
specialudstillinger, maskinerne m.v., der er tilknyttet skuerne, ligesom der holdtes
et eller flere foredrag af almen landøkonomisk eller folkelig interesse; men dette
har i de senere år måttet udelades af programmet, dels fordi tiden blev for knap til
det, og dels fordi de besøgende i almindelighed ikke har så lang tid til rådighed til
Ungskuet som i fordums tid, så der skal bydes på noget mere end almindeligt ak
tuelt, for at der kan blive den fornødne tilslutning dertil.
HUSDYRBRUGSREPRÆSENTANTSKAB

Fra første færd og langt frem i tiden var Husdyrbrugsudvalget et forholdsvis snævert
udvalg på kun 5-7 medlemmer, men dog så alsidigt sammensat, at der sigtedes efter
så vidt muligt at få de forskellige husdyrarter repræsenteret deri og for kvægets ved
kommende tillige de mest betydende racer.
Da der i årenes løb blev flere og flere racer at arbejde med, og der dannedes sam
menslutninger for avlerne af disse til at varetage opgaverne, meldte sig naturligt
spørgsmålet om disses stilling og repræsentation i udvalget.
Det førte med sig, at der i 1954 stilledes forslag om en udvidelse af Husdyrbrugs
udvalget fra de daværende 7 medlemmer til 21. Derved kunne alle raceforeningerne
for kvæg og heste udpege medlemmer til udvalget, og der kunne samtidig optages
repræsentanter for svineavlen, fåreavlen og fjerkræholdet, kvægavlsforeningerne og
kontrolforeningerne. Efter forslaget skulle der dog stadig vælges et snævrere for
retningsudvalg.
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Med henblik herpå vedtoges der på delegeretmødet samme år en ændring af
vedtægterne gående ud på at give bestyrelsen og delegeretmødet bemyndigelse til
at fravige den gældende bestemmelse om, at flertallet af udvalgenes medlemmer skul
le vælges af delegeretmødet.
Ved at arbejde yderligere med sagen fandt man imidlertid frem til, at man kunne
skabe den bedste kontakt til alle sider ved at danne et større repræsentantskab og et
udvalg af den sædvanlige størrelse. I repræsentantskabet kom da alle de tidligere nævn
te foreninger til at deltage men derudover samtlige jydske fællesledelser, så det blev
på ca. 40 medlemmer. Det holdt regelmæssigt møde en à to gange årligt til drøftelse
af de foreliggende opgaver og fremsatte både ved disse og andre lejligheder forslag
om eventuelle ændringer i de sager, som udvalget beskæftigede sig med.
Ordningen skønnedes at virke til fuld tilfredshed til alle sider, indtil hele hus
dyrbrugsarbejdet og størsteparten af det øvrige faglige arbejde under landbofor
eningerne samledes i de landsomfattende udvalg og dermed kom ind under en ny
arbejdsform.

UDVIKLINGEN AF DE ENKELTE HUSDYRGRENE

Selv om man i almindelighed betegner den 100 års periode, som Foreningen af
jydske Landboforeninger har virket i, som i særlig grad husdyrbrugets periode frem
for planteavlens og dermed betoner, at hovedvægten i landbruget har været lagt
på dette, og at det er dette, der har givet den forholdsvis største part af indtægterne,
er det alligevel under meget varierende forhold, at husdyrbrugsarbejdet har fundet
sted. Der har ikke været en ensartet, fast linje indenfor nogen af grupperne.
Det bedste indtryk heraf får man ved at betragte tallene for udviklingen i de en
kelte husdyrgrene.
Denne udvikling hænger jo i nogen grad atter sammen med den pris, der har
kunnet opnås for produkterne, og de omkostninger, der har været derved.
For hestene fortæller statistikken, at der i alle årene fra århundredskiftet op til
omkring 1940 var en næsten helt konstant bestand her i landet på imellem 500.000
og 600.000. Fra 1940 til 1946 forøgedes den ganske naturligt, fordi der var større brug
for trækkraft som følge af, at motorerne gik i stå, og der var gode priser og betydelig
efterspørgsel. Højdepunktet nåedes derfor i 1946 med 653.000 stk. ; men derefter gik
det hurtigt og stærkt tilbage på grund af den alt omfattende brug af traktorer i land
bruget og lastbiler i byerne, så antallet i 1970 var så lavt som kun 45.000 og i 1971
47.000, og af disse var endog mere end halvdelen små heste og rideheste. Deres saga
som trækdyr er praktisk taget helt ude på vore breddegrader.
For kvæget fandt der en meget jævn udvikling sted med en lille stigning år for år
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fra lidt under 2 millioner i samlet bestand og et koantal på godt 1 million omkring
år 1900 til ca. 3,2 millioner ialt omkring 1930 og det højeste koantal: 1,8 millioner i
1933.
Med nogen variation i visse perioder aftog kobestanden imidlertid lidt efter lidt
fra dette tidspunkt, til den i 1948 gik under 1,5 millioner. Den steg dog atter noget til
omkring 1955; men fra den tid og især efter 1962 gik den stærkt tilbage igen på grund
af ganske urentable mælkepriser, samtidig med at der blev en dyr og stærkt reduceret
medhjælp i staldene. Antallet i juli 1971 var derfor kun på 1,1 million køer, men dog
med en lille stigning til forårstællingen 1972.
Den samlede kvægbestand nåede sit højdepunkt i 1961 med 3,6 millioner, men i
konsekvens af den stærke nedgang for køerne gik det også stærkt tilbage - til ca. 2,7
millioner i 1971, idet det foruden selve det formindskede antal køer jo også påvir
kede kalvetillægget stærkt. En ko mindre giver normalt også en kalv mindre. Sam
tidig med den stærke nedgang i kobestanden har der antagelig fundet en vis ændring
i koholdet sted fra malkekvæg til det mindre arbejdskrævende kødkvæg; men eks
akte tal for dette haves ikke.
Ganske modsat har det formet sig for svineholdet. Efter at følgerne af krigen 1914-18
var overvundet, var her en næsten ubrudt opgangslinje til året 1931, da vi havde ca.
5,5 millioner svin; men på grund af meget lave priser på slagtesvinene og engelsk
begrænsning af indførselen af bacon gik det i de følgende 3-4 år stærkt tilbage til ca.
3 millioner.
I krigsårene 1940-45 og helt frem til 1948 blev bestanden yderligere halveret til
ca. 1,5 millioner på grund af fodermangel; men efter den tid har der været en næsten
ubrudt opgangslinje, så vi i 1971-72 havde et antal omkring 9 millioner uden tendens
til andet end visse periodiske formindskelser.
I højere og højere grad er svineproduktionen således blevet den mest betydende
faktor i det danske husdyrbrug, og der er ikke noget, der tyder på, at der sker væsent
lig ændring i dette forhold, eftersom både arbejdsmæssige grunde med den forenk
lede driftsform og prisforholdene hidtil har været i svinenes favør fremfor kvægets.
En betydelig forbedring i mælke- og kødpriserne i løbet af de sidste måneder af 1971
og den forløbne del af 1972 har dog givet en noget anden problemstilling og dermed
bedre vilkår for kvæget.
Ligesom for hestene har også fåreholdet været meget stærkt varierende. Omkring
århundredskiftet var der her i landet rundt regnet 1 million får; men efterhånden
som driftsformerne ændredes, og koholdet øgedes, gik bestanden af får stærkt tilbage.
I løbet af 20 år halveredes antallet til ca. 0,5 million, og nedgangen fortsatte, såle
des at der i 1939 kun fandtes omkring 150.000 får her i landet. Med undtagelse af nogle
år under krigen, da der var stærk mangel på uld, og der derfor lagdes mere vægt på
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fårene, tegner fåreholdet også efter den tid en næsten ubrudt nedgangslinje helt til
1955, da statistikken viser et tal så lavt som 33.000.
På og lidt over dette niveau holdt det sig en årrække; men efter en vis propa
ganda for fåreholdet, blandt andet på baggrund af det forholdsvis lille arbejde med
fårene og indførselen af nye og mere ydende racer, øgedes det atter ret væsentligt.
For det egentlige avlsarbejde betød det i denne forbindelse nok også en del, at der
blev mere system i konsulentvejledningen, kåringer, tilsyn m.m.
11967 var bestanden således påny oppe på 122.000, og udviklingen kan blandt andet
illustreres af, at mens der til Ungskuet i 1953 anmeldtes 96 får og væddere næsten
udelukkende af de to gammelkendte racer, Oxforddown og Leicester, så var det
tilsvarende antal i 1967 på ikke mindre end 521, men da fordelt på seks racer og med
mere end halvdelen af den under danske forhold nye race: Texel.
De stillede forventninger til fåreholdet har imidlertid nok ikke kunnet indfries
for alles vedkommende, og i hvert fald er antallet igen formindsket væsentligt, så
det i 1970 var nede på 70.000 og i 1971 på 57.000.
Den største ændring på husdyrbrugsområdet - bortset fra hestene, som næsten
er helt udgået af landbruget - er nok alligevel sket med hensyn til fjerkræet. Dels er
selve produktionen en helt anden nu end i tidligere tid, og dels er der sket en meget
stor indskrænkning i det antal landbrug, der beskæftiger sig med fjerkræhold. Mens
det tidligere var næsten en selvfølge, at man havde fjerkræ og ægproduktion på
ethvert landbrug og en væsentlig del af sin indtægt fra dette, så er stillingen i 1972
den, at mere end halvdelen af de eksisterende 140.000 landbrug overhovedet ingen
høns har, og yderligere 50.000 har så få, at det kun har ringe praktisk betydning. Kun
godt 13.000 eller ca. 6 pct. af dem, der producerede æg for 20-30 år siden, gør det nu ;
men disse få er til gengæld indstillet på specialproduktion og i store kvanta, og mens
Danmarks produktion af æg er opgjort til i 1939 at udgøre over 134 millioner kg og
efter krigstidens stagnation og tilbagegang påny i 1959 var oppe på 160 millioner kg,
så var den i 1970 temmelig nøjagtig kun halvt så stor, nemlig 85 millioner kg.
I samme tidsrum er den anden gren af fjerkræproduktionen, nemlig slagtekyllinge- eller kødproduktionen udvidet til et højt stade, og salgsværdien af æggene
og fjerkrækødet (indbefattet ænder, gæs og kalkuner og indbefattet hjemmemar
kedsordning og tillæg fra kornfond m.m.) er nu praktisk taget lige store - omkring
280 millioner kr.
Hvis ægproduktionen er koncentreret om et forholdsvis lille antal brug, så gælder
dette i endnu højere grad for slagtefjerkræets vedkommende. I virkeligheden er der
færre end 1000 ejendomme, der havde en bestand på over 500 stk. kyllinger ved tæl
lingen i 1970, men der var 200, som havde over 10.000. Her må det dog tilføjes, at ca.
1700 ejendomme med mindre end en tønde land (og derfor ikke regnes med i land-
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brugsstatistikken) havde et ret betydeligt fjerkræhold (høns, kalkuner og ænder).
Hele denne udvikling tog sin begyndelse omkring midten af 1920erne, da den
maskinelle udrugning af kyllinger slog igennem og helt fortrængte den naturlige
udrugning ved hjælp af rugehøns. Det gav grundlag for rugning til alle tider af
året imod tidligere en ret begrænset periode om foråret og forsommeren, og det
dannede basis for en storproduktion, som man indtil da ikke havde anset for mulig.
Det virkede jo imidlertid ikke alene her i landet, men også i alle andre lande,
f. eks. i England, og var årsag til, at ægproduktionen dér tog så stort et opsving, at
den danske eksport derover til, som i en lang årrække var så langt den mest bety
dende, hvad æggene angår, gik ned til næsten intet og endnu kun undtagelsesvis
betyder noget væsentligt. Og med hensyn til slagtekyllingeproduktionen mødte
danske fjerkræavlere - og møder stadig - en meget hård konkurrence f. eks. fra
Holland og Amerika.

RÅDGIVNINGSARBEJDET - SYGDOMSBEKÆMPELSE M.V.

Under disse mange omskiftelser har Husdyrbrugsudvalget og dets medhjælpere
fulgt den linje, der blev lagt ved starten i 1881 og arbejdet på at udvikle dyr af den
bedst mulige kvalitet uanset art og race og under de til enhver tid givne forhold at
medvirke til, at husdyrbruget kunne være den grundpille i landbrugets økonomi,
der stiledes efter.
Ved siden af den direkte rådgivning overfor et stort antal enkelte landmænd
er det sket igennem en bredt anlagt oplysningsvirksomhed vedrørende såvel avlssom brugsspørgsmålene. Det er foregået dels ved afholdelse af talrige foredrag og
medvirken ved kursus i de lokale foreninger og ikke mindst ved de store, årlige
kvægavlsmøder, der ofte har samlet omkring 1500 tilhørere. De har spændt over et
meget vidt felt, hvor der både er givet oversigter over resultaterne af det tilbagelagte
års arbejde og - ved foredragsholdere mest fra forsøgs- og forskningsvirksomheder peget på nye opgaver i avlsarbejdet, ligesom man ofte har beskæftiget sig med øko
nomiske og afsætningsmæssige problemer samt med de hygiejniske og sundheds
mæssige forhold indenfor husdyrbruget.
Hvad dette sidste angår, er det mest betydningsfulde det store, systematiske ud
rensningsarbejde for tuberkulosen og den smitsomme kalvekastning, og som gen
nemførtes så konsekvent, at landet i løbet af få år kunne erklæres fri for disse stærkt
skadevoldende sygdomme. Det lagdes hovedsagelig tilrette ud fra mejerikredsene;
men det støttedes i høj grad af landboforeningernes husdyrbrugsarbejde.
Allerede i 1901 havde man professor Bernhard Bang, der var foregangsmand
for den rationelle kvægtuberkulosebekæmpelse her i landet, til at give en rede-
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gørelse på delegeretmødet for, hvad man på dette tidspunkt vidste om tuberkulo
sens smittefarlighed og de veje, man mente at kunne gå for at udrydde den. Pro
fessoren slog her meget kraftigt til lyd for en energisk bekæmpelse af denne sygdom
både af hensyn til folkesundheden og kvægets større ydelse gennem isolering og
erstatning for udsættelse af særlig smittefarlige dyr. Han pegede på den store be
tydning, der kunne påvises af pasteuriseringen af mælken på mejerierne, men mente,
man kunne komme langt videre.
Atter i 1906 fremlagde Bernhard Bang et nyt omfattende materiale vedrørende
kvægtuberkulosen for delegeretmødet og appellerede påny stærkt til at fortsætte
bekæmpelsesarbejdet både på de hidtil kendte måder og samtidig være opmærksom
på nye virksomme forholdsregler, der måtte fremkomme.
I et par indlæg efter foredraget blev der givet ubetinget tilslutning til de tanker,
som professoren havde gjort sig til talsmand for, og det understregedes samtidig
på grundlag af praktiske erfaringer, at man kunne opnå særdeles gode resultater
ved anvendelse af tuberkulinprøven på besætningerne.
I bekæmpelsens sidste fase 25-30 år senere blev det denne prøve, der kom til at
betyde mest.

Fodermesterkonkurrencer

I erkendelse af den overordentlig store betydning, som fodermestergerningen til
enhver tid har for det økonomiske resultat af husdyrbruget, blev der i årene om
kring 1930, da det på grund af svigtende afsætning og meget lave priser kneb så
hårdt som nogensinde at få balance imellem indtægter og udgifter, iværksat talrige
fodermesterkonkurrencer omkring i landboforeningerne og fællesledelserne, og
bestræbelserne for at fremme disse understøttedes kraftigt af Husdyrbrugsudvalget.
Udvalget udarbejdede blandt andet regler til benyttelse for konkurrencerne med
bedømmelsesskala for både kvæg og svin, så de kunne blive så ensartede fra sted til
sted som muligt, og man udarbejdede lommebøger, som man anbefalede forenin
gerne at pålægge deltagerne at føre.
Som en anerkendelse af det vel udførte arbejde stillede udvalget endvidere nogle
midler til rådighed til præmier for de dygtigste af konkurrencedeltagerne, og sam
tidig indbød man dem alle til at komme til Ungskuet og se resultaterne af avls
arbejdet og tilrettelagde en særlig fremvisning og forklaring af dyrene for dem. Som
en særlig anerkendelse fremstilledes endelig en speciel sølvnål som adgangstegn til
skuet.
I en lang årrække havde denne foranstaltning overordentlig stor tilslutning og
var utvivlsomt af stor værdi både for de unge, der deltog i konkurrencerne, ved at
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øge interessen for deres gerning, og for besætningsejerne, der i mange tilfælde fik
staldarbejdet sat i bedre system end ellers.
Med det stærkt dalende antal medhjælpere i landbruget og de efterhånden mange
kvægløse brug aftog interessen for fodermesterkonkurrencerne ikke så lidt, men gen
nemføres dog endnu i adskillige foreninger. Også Foreningen af jydske Landbo
foreninger viser stadig sin anerkendelse af arbejdet på forskellig måde.
Afhoming af tyrene og køerne

Foranlediget af en næsten epidemisk række overfald af uvane tyre på både andre
dyr og mennesker, og som havde såvel lemlæstelser som dødsfald til følge og blandt
andet kom til at gå ud over Husdyrbrugsudvalgets daværende formand, drøftedes
i vide kredse spørgsmålet om at imødegå denne kalamitet ved at afhorne tyrene.
Man havde fra adskillige sådanne operationer erfaring for, at selv meget urolige
tyre blev yderst omgængelige efter at have fået hornene savet af og derigennem be
røvet et naturligt angrebs- og forsvarsvåben.
Husdyrbrugsudvalget iværksatte derfor en oplysningskampagne for en sådan
afhorning og anbefalede, at man lod alle tyrekalve afhorne som ganske små. På
dette tidspunkt ansås det for muligt ved en behandling med et kemikaliemiddel
på det sted, hvor hornet skulle vokse ud, at foretage indgrebet uden nogen som
helst ulempe eller smerte for dyrene men således, at hornvæksten overhovedet
ikke kom i gang.
Samtidig henstilledes det til bestyrelsen at indføje en bestemmelse i planen for
Ungskuerne om, at alle de udstillede tyre skulle møde afhornet, og dette blev ved
taget, således at det har været gældende siden 1934 med en undtagelse for ældre, ind
førte tyre.
I løbet af ganske få år var foranstaltningen slået helt igennem, således at praktisk
taget alle tyrekalve straks bliver afhornet, og efterhånden er man i de fleste besæt
ninger kommet ind på også at afhorne kvierne. Når køerne går løse i indhegninger
ne, er det en fordel for den fredelige sameksistens, at heller ikke de har horn, og
det er utvivlsomt fremmende for produktionen.

Avlsdyreksporten
Et meget betydeligt arbejde blev overdraget husdyrbrugskontoret, da der i årene
efter krigen 1939-45 kom en eksport af avlsdyr af kvæg i stand ved siden af eksporten
af slagtekvæg.
Fra importlandenes side stilledes der naturligt krav om garanti både for dyrenes
afstamning og ydelse og deres sundhedstilstand, og fra dansk side var man samtidig
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interesseret i, at det kun blev dyr af en vis kvalitet, der sendtes ud af landet, for at
eksporten ikke skulle bringes i miskredit til skade for den fortsatte samhandel med
de pågældende eller andre lande.
Hele denne kontrol med afstamnings- og ydelsesopgivelserne, som dette krævede,
blev henlagt til foreningens kontorer, fordi det i praksis var det eneste sted, det
kunne ske, da hele det materiale, der var nødvendigt for at kunne attestere rigtig
heden deraf, fandtes her i form af indberetningerne fra kontrolforeningerne og til
stambøgerne.
I de perioder, da der har været stor afsætning af avlsdyr, har det lagt beslag på
megen arbejdskraft, men har ganske naturligt samtidig givet en god føling med,
hvad der fandt sted på dette område.

Udvalgets ledelse og medarbejdere

Ud over de foran omtalte opgaver er der naturligvis et meget stort antal andre, som
Husdyrbrugsudvalget har beskæftiget sig med i årenes løb, men om hvilke der ikke
kan gås i detaljer her. Det er dels sket på udvalgets eget initiativ og dels efter hen
stilling fra bestyrelsen samt i mange tilfælde desuden efter henvendelse udefra enten
direkte fra opdrætterne eller igennem landboforeningerne eller fællesledelserne.
Ifølge sagens natur har mange af de problemer, som udvalget har arbejdet med,
og det gælder naturligvis først og fremmest avlsspørgsmålene, været af en sådan art,
at det fandtes ønskeligt, for ikke at sige nødvendigt med et samarbejde imellem
foreningens Husdyrbrugsudvalg og de tilsvarende indenfor husmandsforeningerne
og i de øvrige provinser. Et sådant har da også fundet sted i meget vid udstrækning,
og det har ligeledes været tilfældet imellem udvalget og de forskellige forsøgsvirk
somheder på husdyrbrugets område. Der har til enhver tid været den allerbedste
kontakt til disse, så man indbyrdes har kunnet drage nytte af hinandens erfaringer
og opfattelse af tingene.
Alt i alt har Husdyrbrugsudvalgets virksomhed i de næsten 100 år, det kom til
at fungere, således været meget vidt spændende både med hensyn til at angive ret
ningslinjerne for avlsarbejdet og med hensyn til at yde vejledning vedrørende den
mere brugsmæssige side af arbejdet med henblik på at opnå det bedst mulige økono
miske udbytte af husdyrholdet under de ofte skiftende prisforhold og afsætnings
muligheder, som det danske landbrug har været undergivet.
Som ledere af udvalgets arbejde har igennem alle årene stået fremragende dygtige
og erfarne landmænd og opdrættere, og som medarbejdere i udførelsen af det daglige
arbejde har det haft en række konsulenter med en særdeles grundfæstet faglig indsigt
og evne til at tilrettelægge og organisere den mangesidede virksomhed.
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Den omstændighed, at der fra begyndelsen i det væsentligste kun var een eller
kun ganske få racer indenfor de enkelte husdyrgrupper at arbejde med og videre
udvikle, men nu findes en lang række forskelligartede racer indenfor alle grupper,
har ganske naturligt givet virksomheden et videre perspektiv og krævet en større
indsats.
I sin tid blev dette betragtet som en svækkelse, en unødig spredning af kræfterne,
hvor en samling syntes mere hensigtsmæssig. Som udviklingen har været, er det dog
utvivlsomt ikke udelukkende en svækkelse. Det har sikkert i høj grad bidraget til
at drage større kredse af landmænd, der har følt sig tiltrukket af de særlige avlsret
ninger, ind i arbejdet og dermed øget den sunde kappelyst - med andre ord haft en
god nabovirkning, så det ikke alene har ophævet de eventuelle uheldige sider derved,
men endog medvirket til at give hele arbejdet et yderligere skub fremad.
Som formænd for udvalget i den sidste 50-årsperiode har følgende virket: Pro
prietær S. Pedersen, Tousgård, 1913 til 1925, da han frabad sig genvalg på grund af
svigtende helbred. En kort periode derefter fungerede gårdejer Marius Boedsen,
Åberggård, og yderligere en kort tid proprietær H.Chr. Hansen, Mølholm, som for
mand. Ingen af dem ønskede imidlertid et mere varigt hverv i den henseende, og
efter delegeretmødet i 1926 valgtes da gårdejer Mads Gram, Københoved, som for
mand ; men heller ikke hans funktionstid var ret lang, idet han efter visse uoverens
stemmelser om retningslinjerne for udvalgets arbejde bad sig fritaget for hvervet
allerede i 1927.
I stedet valgtes da gårdejer Valdemar Villumsen, Vordegård. Han virkede som
formand i 6 år indtil sin død i 1932, og han efterfulgtes af gårdejer P.M. Pedersen,
Skjørring, 1933-1945. Da han trak sig tilbage i 1945, valgtes gårdejer Aksel Johnsen,
Ravning, som formand, og han virkede i et omtrent lige så langt tidsrum - til 1956,
da han ikke ønskede at fortsætte, fordi han fyldte 70. Han afløstes af gårdejer Kr.
Rykind Eriksen, Vrensted, der ligeledes bestred hvervet i 12 år til 1968, da også han
havde passeret de 70. Endelig var gårdejer Jakob Ravn, Simmersted, formand indtil
udvalgets ophævelse i 1971 med overgangen til Landsudvalget for Kvæg, og han
fortsatte i øvrigt som formand for dette efter nyordningen.
Mens der således - i hvert fald i en vis periode - ret hyppigt skiftedes formand
for udvalget, er der kun een gang i de 50 år skiftet ledende konsulent, idet konsulent
Nic. Bonde, der kom til foreningen i 1918 og året efter overtog ledelsen af husdyr
brugskontoret, og hvad dermed fulgte, virkede i stillingen i ikke mindre end 36 år indtil 1954, da svigtende helbred forårsagede, at han ikke kunne fortsætte. Fra denne
tid og til nyordningen af konsulentvirksomheden på landsbasis i 1971 har konsulent
Harald Rasmussen haft ledelsen af arbejdet. Han var dog allerede 10 år tidligere, i
1944, tilknyttet foreningen, idet han da blev konsulent for De samvirkende jydske
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Hesteavlsforeninger og efter traditionen samtidig konsulent for Foreningen af jydske
Landboforeninger på dette særlige område, og i en årrække havde haft kontorfælles
skab med Husdyrbrugsudvalget.
Som særlig konsulent og stambogsfører for korthornsavlen, da den var på det
højeste, var fra 1921 til 1931 ansat dyrlæge C.Hedegaard og efter hans fratræden på
grund af overtagelse af dyrlægepraksis tillige konsulent A. C. Christensen. I sin egen
skab af konsulent for hesteavlsforeningerne varetog han endvidere foreningens op
gaver vedrørende hesteavlen og afløstes som sådan af Harald Rasmussen som nævnt
tidligere. Som leder af kontrolforeningsafdelingen først under Regnskabsudvalget
og senere under Husdyrbrugsudvalget virkede fra 1921 til 1953 konsulent Kr. Schmelling. Efterhånden som der blev flere og flere opgaver at løse, og arbejdet voksede i
omfang, blev der desuden ansat en række yngre konsulenter som medarbejdere.
Fra 1954 til 1972 var konsulent Chr. Hansen både hesteavlsforeningernes og For
eningen af jydske Landboforeningers rådgiver med hensyn til hesteavlen, og siden
1961 har konsulent J. B. Gottschalk Rasmussen, Skanderborg, som konsulent for
Fællesledelsen til svineavlens fremme i Jylland også bistået foreningen i spørgsmål
vedrørende svineavlen.
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Vejledning i landbrugets driftsøkonomi

Den vejledning i landbrugets driftsøkonomi, som nu praktiseres igennem de så
kaldte regnskabskredse under landboforeningerne eller, som de tidligere betegnedes,
regnskabsforeninger, og som har fået en sådan udbredelse, at den omfatter rundt
regnet en tredjedel af samtlige medlemmer i de jydske landboforeninger, var di
rekte afledt af kontrolforeningsvirksomheden og i den første lange årrække knyttet
sammen med denne. Regnskabsudvalgets opgave tog oprindelig sigte på regnska
bet over kvægbesætningerne for senere gennem konkurrencer for hele velledede
landbrug og gennem kursusvirksomhed og udarbejdelsen af regnskabssystemer lidt
efter lidt at udvides til alle grene af bedriften.
Ikke mindst den regnskabsform, som man fik anlagt for de brug, der var med i
disse konkurrencer, vakte interesse for regnskabsføringen både iblandt konkurrence
deltagerne og videre ud hos landboforeningsmedlemmerne, idet mange på den måde
fik et særdeles godt indblik i hele bedriftens økonomiske stilling. Fra flere sider blev
der på denne baggrund fremsat ønske om at få rammerne for arbejdet udvidet, så
andre kunne komme med ind under denne regnskabsføring, og forskellige steder
arbejdedes der på at få de lokale landboforeninger til at organisere det efter et møn
ster i lighed med kontrolforeningernes, som man nu kendte og var fortrolig med.

De første regnskahsforenin^er dannes
Omtrent samtidig, nemlig omkring 1910, dannedes der regnskabsforeninger på Samsø
og indenfor Kolding herreds Landbrugsforening med de pågældende foreningers
planteavlskonsulenter som vejledere for deltagerne og dem, der foretog statusop
gørelse og regnskabsafslutning.
Foreningen af jydske Landboforeningers Regnskabsudvalg fulgte dette arbejde
med stor interesse og understøttede det af al evne både ved at medvirke ved op
rettelse af nye kredse, ved udarbejdelse af hensigtsmæssige regnskabsskemaer, ved
trykning af årsregnskaberne og beretningerne derom til favorabel pris, hvor dette
ønskedes, og levering af særtryk m.v.
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Efterhånden som antallet af landbrug, der var med, blev større, og det materiale,
der blev resultatet deraf, voksede i omfang, gik udvalget desuden i gang med en
vis bearbejdning af dette og udarbejdelsen af en oversigt derover. I løbet af en halv
snes år nåede man til, at der samledes resultater fra 10-15 større og mindre jydske
regnskabsforeninger, og man kom i besiddelse af et sådant materiale, at det foruden
til vejledning for de enkelte fik værdi også til belysning af landbrugets forhold i
videre forstand.
I årene fra 1920 og fremefter øgedes antallet af regnskabskredse meget betydeligt,
ikke mindst fordi der fra Regnskabsudvalgets side opfordredes stærkt til både af
driftsøkonomiske, privatøkonomiske og skattemæssige grunde at føre regnskab så
mange steder som muligt. I talrige områder ansattes der nu specielle regnskabs- eller
driftsøkonomikonsulenter ved siden af husdyrbrugs- og planteavlskonsulenterne,
mens udviklingen indtil da næsten alle steder havde været den, at regnskabsføringen
var vokset frem som et sideordnet arbejde for konsulenterne på disse områder.
Samtidig voksede arbejdet med indsamling og bearbejdning af kontrolforenings
resultaterne og de dermed følgende afkomsundersøgelser meget stærkt, så det efter
hånden krævede megen arbejdskraft, og således at det i visse perioder var vanske
ligt at afse den fornødne tid til at tage sig tilstrækkeligt effektivt af de udvidede land
brugsregnskaber, så disse kunne få den form og den betydning, som man fra udval
gets side gerne ønskede, at de skulle have.
Den ny arbejdsfordeling imellem Husdyrbrugsudvalget og Regnskabsudvalget

Ved en række forhandlinger imellem Husdyrbrugsudvalget og Regnskabsudvalget
enedes man da om, at det ville tjene alle parter bedst at skille udvalgets opgaver i
to selvstændige dele og give kontrolforeningsvirksomheden og afkomsundersøgel-

Det er kvæget og svinene, der i de feste
tilfælde bringer de største beløb
hjem til landmændene - Som gennemsnit
for de regnskabsførende . . .
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serne status som en afdeling under Husdyrbrugsudvalget og lade alene de egentlige
driftsøkonomiregnskaber sortere under Regnskabsudvalget.
På dette tidspunkt - i slutningen af 1920-erne - var der omkring 40 regnskabs
kredse indenfor landboforeningerne i Jylland, og selv om det gennemgående var
små kredse (antallet af indsendte regnskaber var ikke helt nået 2000), så var arbejdet
i stadig stærk vækst, og der var naturligt grundlag for at ansætte en konsulent spe
cielt for denne gren af virksomheden, så der kunne afses mere tid til analysering
og kommentering af resultaterne med bedre rådgivningsvirksomhed som resultat.
Også bestyrelsen og delegeretmødet fandt forslaget hensigtsmæssigt, og det vedtoges
derfor med den ændring i udvalgenes sammensætning, at kontrolforeningerne, der
indtil den tid havde valgt to medlemmer til Regnskabsudvalget, i stedet fik adgang
til at vælge et medlem til Husdyrbrugsudvalget, og regnskabskredsene fik adgang
til at vælge et medlem til Regnskabsudvalget.
Endnu et par år førtes arbejdet dog videre i det samme spor; men fra efteråret
1930 gennemførtes nyordningen endelig, og konsulent K. Kvist Kristensen, der
igennem en lang årrække havde beskæftiget sig udelukkende med regnskabs- og
driftsøkonomiske spørgsmål, blev antaget som regnskabskonsulent, mens konsulent
Kr.Schmelling, der havde forestået arbejdet siden 1921, overførtes til Husdyrbrugs
afdelingen. Ved det første valg af udvalgsmedlemmer efter de nye bestemmelser
udpegedes forstander Niels Jørgensen, Malling Landbrugsskole, som repræsentant
for regnskabskredsene, og han valgtes umiddelbart efter til udvalgets formand.
Endvidere valgtes på delegeretmødet som nyt medlem konsulent Jes Nielsen, Kol
ding, der var en af dem, der var med i landbrugsregnskabsføringen fra allerførste
færd og havde været meget virksom på dette felt og specialiseret sig stærkt deri
blandt andet ved selv at udgive regnskabsbøger, der forøvrigt blev stærkt benyttet
ude omkring.

... landbrug i Jylland har kvægel en lille
overvægt her ; men det er stærkt
varierende fra egn til egn og fra den
ene ejendom til den anden.
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Som udvalgsformand kom Niels Jørgensen således til at fortsætte det arbejde,
som statskonsulent Axel Appel havde stået i spidsen for i næsten 25 år, fra 1902 til
1926, da han døde. Men selv om Appel i medfør af hele sin stilling først og fremmest
var kvægavlsmand, og både han og de øvrige udvalgsmedlemmer fortrinsvis repræ
senterede kontrolforeningsarbejdet, så gik han alle dage også med stor styrke ind
for den øvrige regnskabsføring, så i den henseende betød nyordningen ikke noget
brud med fortiden, men en udvidelse og videreudbygning.
Hele omlægningen betød, at der nu kunne sættes fuld kraft på vejledningsarbej
det både overfor konsulenterne ude omkring og overfor medlemmerne, og ikke
mindst i de nærmest følgende år fra 1930 og op imod 1940 med landbrugskrise og
de talrige foranstaltninger, der måtte iværksættes for at afhjælpe de værste af dens
virkninger, kom Regnskabsudvalgets arbejde til at vise sin store betydning. Adskil
lige af de ekstraordinære foranstaltninger, der gennemførtes - blandt andet ved
rørende skatte- og rentebetaling - kom således til at hvile direkte på de regnskabs
resultater, der fremgik af opgørelserne fra såvel jydske som økredse.

Regnskabsmøder og konsulentmøder
Ligesom tilfældet var for de øvrige udvalgs vedkommende, indbød også Regnskabs
udvalget straks efter nyordningen til et årligt fagligt møde for de lokale regnskabs
udvalgs formænd og konsulenter og så mange af de praktiske landmænd, der havde
lyst til at deltage, og hvor man først og fremmest gjorde rede for det arbejde, der
var udført i det forløbne år, og fremlagde regnskabsresultaterne, men desuden tog
emner af fælles aktuel interesse op til behandling og drøftelse. De første år foregik
det under forholdsvis beskedne former og kun med en snæver kreds af deltagere,
men efterhånden øgedes også interessen for disse møder, så tilslutningen til dem
kom på højde med de tilsvarende vedrørende kvægavl, maskiner og bygninger.
Stærkt medvirkende dertil har det selvsagt været, at et meget større antal land
mænd er draget med ind i regnskabsarbejdet end tidligere - dels fordi der direkte
er pålagt dem bogføringspligt, og dels fordi der har været så dårlig økonomi i land
bruget i almindelighed, at interessen for den driftsøkonomiske vejledning, der kan
udledes af regnskaberne, har været i samme grad stigende. Til illustrering af det
førstnævnte forhold kan det tjene, at der i året 1970-71 igennem landboforeninger
nes regnskabskredse ydedes bistand til opgørelse og gennemførelse af ca. 28.000 drifts
regnskaber eller omtrent 4 gange så mange som i 1959-60. Sandsynligvis har det
også spillet nogen rolle for møderne, at man har kunnet byde deltagerne meget
bedre vilkår i de senere år end førhen, idet de blev henlagt til Stadionhallen i Århus,
hvor der kan rummes et næsten ubegrænset antal mennesker, og hvor der er gode
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tilhørerforhold, parkeringsmuligheder for alle lige ved døren og adgang til bespis

ning.
Ligeledes indførte man ved nyordningen omkring 1930 den regel, at man ind
bød konsulenterne til et årligt møde med drøftelse af de problemer af faglig og tek
nisk karakter, som fra tid til anden trængte sig på, og hvor det kunne være nyttigt
at få klaret, hvorledes man bar sig ad forskellige steder og om muligt være på linje
med hinanden i fremgangsmåderne, hvad enten det angik medlemmerne eller
foreningerne og eventuelt myndighederne. Ikke mindst forholdet overfor skatte
væsenet og dettes stilling til de regnskabsførende har tit været genstand for behand
ling. Indledere på møderne har dels været udvalget og dets konsulenter og dels
de lokale konsulenter, som havde emner at bringe på bane, samt i vid udstrækning
tillige andre sagkyndige ude fra, når der ønskedes belyst specielle aktuelle emner.
I de seneste år er der holdt flere møder årligt, og i de fleste tilfælde har de strakt
sig over mere end én dag.
På tilsvarende måde har udvalget indbudt formændene for de lokale kredse til
orienteringsmøder, hvor det især er de organisationsmæssige forhold, der er blevet
behandlet og diskuteret.

Organiseringen af arbejdet ude i foreningerne
Oprindelig greb man den administrative side af regnskabskredsene noget forskelligt
an ude omkring. Generelt måtte de, der fik ført regnskab, betale et ekstra kontin
gent for dette, men indenfor nogle landboforeninger nedsatte man særlige regn
skabsudvalg til at forestå ledelsen ligesom kvægavls- og planteavlsudvalg og lignende,
og i andre oprettedes særskilte regnskabskredse eller -foreninger, der styrede sagerne
praktisk taget helt uden tilknytning til det øvrige foreningsarbejde. Og begge ord
ninger fungerede i almindelighed udmærket hver på sit sted.
Da der imidlertid ved en revision af reglerne for tilskud fra staten til konsulen
ternes løn og rejser opnåedes, at regnskabskonsulenter ansat af landbo- og hus
mandsforeningerne fra 1. april 1956 kunne komme ind under denne ordning på
linje med husdyrbrugs- og planteavlskonsulenterne, var en af forudsætningerne, at
de skulle sortere direkte under de pågældende tilskudsberettigede foreninger, og
såvel lønnings- som andet regnskab vedrørende kredsene skulle indgå som et led
i foreningernes samlede regnskab. I mange tilfælde måtte der da finde en omorga
nisering sted, og det gav anledning til adskillige drøftelser i de foreninger, hvor der
var indarbejdet en anden form og vundet hævd på denne. Regnskabsudvalget og
dets konsulenter blev i talrige sådanne tilfælde tilkaldt for at give vejledning og
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formidle kontakten ved overgangen til en ny tilfredsstillende ordning, og på såvel
konsulentmøderne som møderne med formændene var spørgsmålet ved flere lej
ligheder til behandling.

Driftsøkonomiudstillinfler
Allerede året efter, at Regnskabsudvalget havde fået sin egen faste konsulent - i
1931 - forsøgte man at nyttiggøre regnskabsresultaterne på en ny måde, derved at
man arrangerede en driftsøkonomiudstilling ved Ungskuet i Skanderborg. Det var
beskedne midler, udvalget rådede over til dette formål ; men ved et samarbejde med
Planteavlsudvalget fik man udstillingen placeret i samme hus som planteavlsudstil
lingen. Den kom til at omfatte 32 tavler med tabeller og kurver som sammendrag
af de oplysninger om produktionen og økonomien, der kunne udledes af regnskabs
beretningen.
Det nye indslag i oplysningsarbejdet blev særdeles anerkendende modtaget af
Ungskuets besøgende og studeredes flittigt. Grundlaget for en videreførelse af ar
bejdet på dette område var dermed skabt, og de driftsøkonomiske udstillinger ind
gik fremtidig som et fast led i udvalgets arbejde og Ungskuets faglige specialudstil
linger. Mens de i en årrække tog sigte på både at agitere for større brug af landbo
foreningernes konsulentvirksomhed vedrørende driftsøkonomien og for at udnytte
regnskabsresultaterne ved planlægning af bedriften, så gik man senere over til kun
at belyse et enkelt emne på hver udstilling, men til gengæld gå mere i dybden med
dette.

z

En af driftsøkonomiudstillingerne i for
bindelse med Ungskuet. Ikke mindst
denne studeredes med meget stor
interesse og diskuteredes ivrigt både på
stedet og i vide kredse bagefter.
Se iøvrigt side 160.
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Mange aktuelle problemer er anskueliggjort på denne måde, og ved hjælp af
illustrationer af mangehånde situationer og typer har man levendegjort materialet
for de besøgende landmænd på en sådan måde, at det har tegnet sig klart i bevidst
heden.
Efter kort tids forløb blev der lagt så meget mærke til udstillingerne, at der ude
fra nogle af de lokale foreninger fremsattes ønske om at stille udstillingsmaterialet
til rådighed også for disse. Fra udvalgets side var man naturligvis interesseret i, at
der på denne måde blev lejlighed til at få den størst mulige udnyttelse af udvalgets
tavler og tabeller, og i årenes løb er der skabt et omfattende samarbejde om udlån
af hele ungskueudstillingen eller visse dele af den - efter pladsforholdene de enkelte
steder - til lokale dyrskuer eller andre landbrugsfaglige udstillinger til fælles gavn
i vejledningsarbejdet.
Sammenlignende oversigter

Dels på eget initiativ og dels efter tilskyndelse udefra føjede man i kriseårene i 1930erne et nyt led til rådgivningsarbejdet overfor de enkelte landmænd derved, at man
gik over til at sende hver af de regnskabsførende et let overskueligt skema, på hvilket
hans eget opnåede driftsresultat var anført og specificeret og til sammenligning
kredsens resultater og gennemsnittet for hele Jylland. Det gav et godt grundlag for
vurderingen af fordele og eventuelle svagheder i bedriften og benyttedes meget i
planlægningsarbejdet. På grund af den betydelige udvidelse af antallet af regnskaber
blev arbejdet dermed imidlertid praktisk taget uoverkommeligt, i hvert fald når det
skulle gøres indenfor en rimelig tid, og man måtte efterhånden næsten helt forlade
systemet igen, selv om mange havde sat pris på denne form for meddelelse af regn
skabsresultaterne.
Krigstidens driftsplaner

Ved krigsudbruddet i 1939 og Danmarks besættelse i 1940 fik Regnskabsudvalget i
samarbejde med foreningens sekretariat og forskellige landsomfattende specialud
valg under Landbrugsraadet en række betydningsfulde opgaver, fordi der måtte
foretages betydelige omlægninger af landbrugets driftsplaner. Tilførslerne af gødning
og foderstoffer indskrænkedes meget stærkt næsten øjeblikkeligt eller ophørte helt,
så den hjemlige avl blev meget mindre, og da supplering ikke var mulig, måtte be
sætningerne især af svin og fjerkræ reduceres til det mindst mulige, så i hvert fald
den menneskelige ernæring kunne sikres bedst muligt under de foreliggende om
stændigheder.
Det krævede et meget omfattende beregnings- og udredningsarbejde og indsigt
i alle driftsgrenene foruden en nøgtern vurderingsevne at få tilrettelagt produk159

1. Peter Slider
Meget arbejdsom, sparsommelig uden klar
målsætning. Omsætning almindeligvis
over gennemsnittet, men det økonomiske
resultat i reglen under.
2. Harmoni-Hansen
Arbejdsom med klare mål. God sans for
økonomi. Stor produktion med
mindre ændringer efter konjunkturerne.
Regnskabet i bedste tredjedel.
3. Nielsen-Ustadig
Varierer driften efter konjunkturerne men i
almindelighed meget betydelig
produktion. Økonomien stærkt svingende fra
bedste til dårligste tredjedel.

De Ire lyper landmænd.
1.

2.

3.

tionen i såvel markbruget som husdyrbruget så hensigtsmæssigt, som det nu kunne
lade sig gøre, og her kom det regnskabsmateriale, som udvalget rådede over, sam
men med forsøgsresultaterne fra de pågældende områder til stor nytte.

Ekspropriations- og erstatningssager
En anden opgave, der ligeledes havde sit udspring i krigstidens mange nye forhold,
fik Regnskabsudvalget også overdraget. Det drejede sig om bistand over for de talrige
ekspropriationer af landbrugsarealer og hele gårde, der fandt sted, hvor der skulle
anlægges nye veje, flyvepladser og andre militære og civile anlæg.
Her følte ejerne sig i mange tilfælde dårligt behandlet af myndighederne og havde
vanskeligheder med at få en sådan erstatning, at de kunne købe anden tilsvarende
ejendom uden et urimeligt økonomisk tab, eller de fik en sådan behandling af skatte
væsenet, at det måtte føles helt uretfærdigt, når de ikke selv havde ønsket at sælge,
men var tvunget til at afstå ejendommene.
Ved Regnskabsudvalgets medvirken fik man i næsten alle de tilfælde, hvor der
blev anmodet om bistand, en nogenlunde tilfredsstillende ordning for de pågæl
dende, og udvalgets indsats i den henseende vandt megen anerkendelse ude om
kring. Der kunne fremdrages mange eksempler på særdeles store forhøjelser af er-
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statningerne, selv om der ikke altid nåedes det fulde beløb af, hvad der skønnedes
rimeligt.
På et senere tidspunkt tog denne side af virksomheden så stort et omfang, at
man fandt det påkrævet at nedsætte et særligt udvalg til at tage sig deraf og få lagt
mere faste linjer for arbejdet samt få en konsulent til specielt at beskæftige sig der
med.
Det tog især fart, da man en halv snes år efter krigens afslutning i stor udstræk
ning begyndte at udbygge og rette landevejene ud af hensyn til den stærkt forøgede
trafik og samtidig planlagde anlægget af særlige motorveje. Også betydelige ekspro
priationer til udvidelse og udflytning af militære anlæg fortsatte, ligesom der adskil
lige steder opstod stærke divergenser ved fredningsbestemmelser overfor landbrugs
arealer og -ejendomme. For de militære kaserner og øvelsespladser måtte i visse
tilfælde beslaglægges store samlede områder og mange større og mindre ejendomme
helt forsvinde, og for motorvejene stak man i almindelighed en linje ud, som be
tragtedes næsten som ufravigelig uanset, hvorledes det kom til at virke overfor dem,
der skulle afstå jord og ejendom dertil. For de almindelige veje drejede det sig i de
fleste tilfælde ikke om slet så store indgreb, men ved større forlægninger af dem
har det dog undertiden også været et betydeligt antal lodsejere, der berørtes deraf,
og som man fandt, at myndighederne ikke altid tog tilstrækkeligt hensyn til.
Alene den omstændighed, at lodsejerne ikke står alene overfor myndighederne,
men kan møde med en sagkyndig rådgiver med en institution som Foreningen af
jydske Landboforeninger bag sig og med et vel afbalanceret beregningsgrundlag at
gå ind i forhandlingerne med, har utvivlsomt været med til at give både landmæn
dene og den anden part et andet syn på tingene, end man tidligere havde, og man
har både fra de kommunale og amtskommunale myndigheders og fra ekspropria
tionskommissionernes såvel som taksations- og overtaksationsnævnenes side efter
hånden indrømmet, at der bør ydes en fair erstatning til dem, det offentliges krav
således går ud over.
At der desuagtet ikke i alle tilfælde helt opnås det ønskelige, er vel uundgåeligt.
På et vist tidspunkt henvendte De samvirkende jydske Husmandsforeninger sig
til foreningen med forespørgsel, om ikke der var grundlag for et samarbejde om
denne opgave. Husmandsforeningerne havde også medvirket ved nogle tilsvarende
erstatningssager over for enkelte af deres medlemmer og havde udarbejdet en vis
skala for passende erstatning og fandt, at det i hvert fald måtte være muligt at finde
frem til et ensartet udgangspunkt for erstatningsberegningerne.
Efter nogle forhandlinger dels imellem udvalgene og dels på bestyrelsesplan ene
des de to organisationer om at etablere et fælles arbejde på den måde, at husmands
foreningerne udpegede et medlem til at tiltræde landboforeningernes udvalg, og
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således at sekretariatet og konsulentvirksomheden fremdeles har hjemsted hos For
eningen af jydske Landboforeninger. I de år, der er forløbet siden, har ordningen såvidt det kan skønnes - i det store og hele fungeret til alles tilfredshed.

Opgørelse af regnskaberne på EDB

Med udviklingen af de elektriske databehandlingssystemer til større og større fuld
kommenhed fik Regnskabsudvalget - ligesom andre landøkonomiske og industrielle
virksomheder - mulighed for ganske anderledes indgående bearbejdning af resulta
terne, end man hidtil havde haft, og efter at have erfaret, hvorledes det virkede
blandt andet på kontrolforeningsområdet, som var et af de første, der tog dette nye
middel i brug, begyndte Regnskabsudvalget ligeledes dermed. Derved blev man ikke
alene i stand til trods det efterhånden stærkt forøgede antal regnskaber at foretage
den sædvanlige årsopgørelse og udarbejde oversigten derover på den forholdsvis
korte tid, der er til rådighed fra regnskabsafslutningen midt eller sidst på sommeren
til omkring midten af januar, da beretningen skal foreligge, men man kunne også
udvide analyserne i betydeligt omfang samtidig, så resultaterne kan udnyttes i langt
større udstrækning end tidligere. I 1971-beretningen omfatter undersøgelserne så
ledes ikke færre end 35 specialundersøgelser, og flere af disse er endvidere delt op i
underafdelinger. Nogle af dem bygger tilmed på direkte konsulentbesøg på de ejen
domme, der er med i analyserne.
Ejendomsoverdragelser, låneordninger og lignende
Et andet og meget betydningsfuldt arbejdsområde for driftsøkonomikonsulenterne
er vejledningen af medlemmerne med hensyn til ejendomsoverdragelser og for
pagtninger, låneordninger og finansieringsforhold i det hele taget i forbindelse der
med, således at alle parters interesser bliver tilgodeset på rimelig måde. I de mange
tilfælde, hvor en konsulent har ført regnskabet i en kortere eller længere årrække,
har foretaget statusopgørelser og i det hele taget har et indgående kendskab til alle
forhold på stedet, er det ganske naturligt, at man ønsker at gøre brug af hans ind
sigt, også når det drejer sig om den slags opgaver.
For at søge opnået den størst mulige ensartethed har Regnskabsudvalget ydet
sin bistand og hjulpet med til at udforme forslag og regler indeholdende det væ
sentlige af det, man mente burde iagttages i den henseende i al almindelighed, lige
som man har medvirket ved ordningen af særlige, mere indviklede tilfælde af denne
art.
Hos adskillige af de lokale konsulenter har det været et irritationsmoment, at de,
efter at have gennemdrøftet sagerne med de pågældende og fundet frem til et vel
egnet grundlag for ordningen, har skullet indlevere det så at sige færdige materiale
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til en advokat til endelig ekspedition og tinglysning, og at advokaterne desuagtet
har beregnet sig fuldt honorar for deres medvirken. Ved Regnskabsudvalgets mel
lemkomst og ligeledes på landsplan har der i adskillige år været arbejdet på at få
et samarbejde i stand om disse problemer, således at både arbejdet og vederlaget
derfor kunne deles imellem de to parter.
Enkelte steder er dette også lykkedes ved forståelse fra begge sider, men en gene
rel aftale har ikke kunnet opnås, fordi advokaterne ikke har villet give noget fra sig,
og på denne baggrund har foreningens bestyrelse efter henstilling fra Regnskabs
udvalget tiltrådt, at der ansættes ejendomskonsulenter, hvor der er ønsker om det i
de lokale foreninger, såfremt der ikke kan træffes en tilfredsstillende arbejdsdeling
imellem foreningernes økonomikonsulenter og advokaterne.
Skattesager

Et naturligt led i udvalgets arbejde har det ligeledes været at yde såvel landmændene
som de lokale konsulenter bistand i skattesager af principiel karakter, og man har
også på dette område haft den tilfredsstillelse, at adskillige regnskaber, som i første
instans var underkendt af ligningsmyndighederne på grund af rene bagateller eller
på grund af forskelligt skøn over driftsudgifter og nyinvesteringer m.m., senere er
blevet taget op til behandling i højere instanser og dér blevet godkendt, så de på
gældende har fået deres ret og er sluppet for forhøjelser og deraf følgende efterbetalinger og bøder. På linje dermed ligger også arbejdet vedrørende meromsæt
ningsafgiften, der påførte både landmændene og konsulenter et stort ekstra arbejde
og krævede et betydeligt vejledningsarbejde, før det fungerede, som det skulle.
Hjælpemidler til konsulenterne

En betydningsfuld opgave for Regnskabsudvalget har bestået i at holde konsulen
terne i de lokale regnskabskredse a jour med, hvad der fremkommer af love og
cirkulærer fra ministerierne og ligningsmyndighederne m.v., og som griber ind i
konsulenternes arbejdsområde og som følge deraf er næsten uundværlige for dem.
Der er derfor truffet aftale med det trykkeri i København, der forestår fordelingen
af disse ting, om regelmæssig tilsendelse af så stort et antal, at hver af de ledende
konsulenter kan få et eksemplar deraf.
Efterhånden som arbejdet ude i kredsene er vokset i omfang, og det har været
nødvendigt at tage tekniske hjælpemidler i form af regnemaskiner og skrivemaski
ner og lignende i anvendelse i stor udstrækning til den nødvendige aflastning af
den menneskelige arbejdskraft, har udvalget ligeledes været de lokale konsulenter
behjælpelig med fremskaffelse af sådanne maskiner på fordelagtige vilkår, som det
kan opnås ved fælles indkøb og aftaler.
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Regnskabsudvalgets ledelse og medarbejdere
Som følge af den stærke udvikling i hele regnskabsarbejdet og den driftsøkonomiske
vejledning er rammerne for udvalgets virksomhed udvidet stærkt igennem årene.
Hvor man i 1930 startede med én konsulent, der endog delvis var beskæftiget andet
steds - blandt andet som sekretær for Bygningsudvalget - og én medhjælper sup
pleret med én eller et par ekstra i den tid, resultaterne skulle indsamles og bearbej
des, har man nu fastansat 4 konsulenter og et par assistenter, foruden at der rådes
over yderligere et antal medarbejdere nogle måneder til udarbejdelse af beretnings
materiale.
Konsulent Kvist Kristensen, der blev ansat i 1930, virkede i stillingen indtil 1945,
da han blev syg og døde. Et års tid var udvalget da uden konsulent, blandt andet
fordi visse indledende forhandlinger om nyansættelse ikke førte til noget resultat,
og arbejdet videreførtes da af de øvrige medhjælpere og nogen assistance af en lokal
konsulent.
Fra efteråret 1946 blev konsulent A.Søby, Viborg, da antaget som udvalgets le
dende konsulent og har virket som sådan siden og indtil for få år siden tillige som
sekretær for Bygningsudvalget. Fra foråret 1972, da arbejdet organiseredes på lands
plan efter tilsvarende mønster som andet fagligt arbejde, udpegedes Søby som chef
konsulent for dette.
Som formand for udvalget fungerede forstander Niels Jørgensen fra 1927 til 1937,
da han blev antaget som redaktør af »Dansk Landbrug« og flyttede til København.
Han afløstes af folketingsmand Hans Pinstrup, der trådte tilbage i 1947, da han valgtes
som foreningens formand, og gårdejer Johs. Grosen, Skæring, valgtes i hans sted.
I 1952 ønskede han ikke at fortsætte, og forstander K. Møller, Hammerum Land
brugsskole, overtog da hvervet og virkede som formand til 1960, da han frabad sig
genvalg. I årene siden har gårdejer P.la Cour Møller, Bispegården, Ketting, været
formand, og han har endvidere overtaget hvervet som formand for det nye udvalg
for driftsøkonomi, der er nedsat efter overgangen til udvalgsarbejde på landsplan
i 1972.
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Maskinudvalget og den tekniske udvikling

Ved en status over maskinanvendeisen i landbruget i den første fjerdedel af 1900årene blev der engang benyttet det udtryk, at udviklingen i dette tidsrum var gået
med stormskridt. Dette er sikkert rigtigt. Nye og stærkt arbejdsbesparende maskiner
til afløsning af de gamle håndredskaber og primitive maskiner kom frem i stort tal
og medvirkede samtidig til betydeligt bedre dyrkningsmetoder og større høstud
bytte.
En kort men i hovedsagen rammende karakteristik af udviklingen på det maski
nelle område har forfatteren, museumsdirektør H.P. Hansen, Herning, givet i den
andet sted omtalte bog om Hedebønder i tre Slægtled, som H.P.Hansen udarbejdede
i 1958 på Foreningen af jydske Landboforeningers foranledning, og som beskriver
den kolossale ændring i forholdene, der skete på dette som på næsten alle andre
områder inden for landbruget i de forudgående 100 år.
Han siger herom, at dér hvor en mand for 100 år siden pløjede med en primitiv
træ- og hjulplov med et par træge stude for, dér nåede hans søn så vidt, at han kunne
dyrke faderens jord med et par brune heste for en jernplov, og sønnen i tredje
slægtled starter sin traktor med de forskellige redskaber og dyrker den samme jord.
Før skar bedstefar - fortsætter H.P.Hansen - undertiden byg med en primitiv
kornsegl, som man havde gjort det siden den grå oldtid, og om vinteren bankede
han kornet af med en kæp på stuens lergulv. Sønnen svang leen, når kornet skulle
høstes, og om vinteren svang han plejlen i loen, når kornet skulle tærskes, og han
rensede det ved hjælp af et sold og en kasteskovl. I tredje slægtled ruller en moderne
mejetærsker hen over bondens ager og besørger såvel mejningen som tærskningen
og rensningen i en ruf.
For det sidstes vedkommende er der nok sprunget et led over, idet der jo ind
imellem leen og mejetærskeren var både en aflægger-høstmaskine og en selvbinder,
der begge betegnede meget væsentlige fremskridt, og for tærskningens vedkommen
de ligeledes et betydeligt mellemled bestående af almindelige tærskemaskiner truk
ket først af hestegang og senere mange steder af vindmøller og petroleumsmotorer,
der senere atter efterfulgtes af elektriciteten og de selvrensende værker, der gjorde
kornet helt færdigt til brug.
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Men bortset fra dette er det en særdeles god illustration af det, der i virkelig
heden er sket.
En anden lige så illustrerende sammenligning kan foretages med henblik på
omkostningerne. Ved århundredets begyndelse startede man høsten med anskaf
felse af en le eller måske nogle flere i forhold til gårdens størrelse for at klare høstningen. Og i mange tilfælde tildannede man selv sin plejl til tærskningen af kornet.
Ingen af delene kostede mere end nogle ganske få kr. ; men i 1972 køber selv ikke
særlig store gårde rask væk mejetærskere til mere end et halvt hundrede tusinde kr.
Den menneskelige og den maskinelle arbejdskraft

Trods det, at det gik stærkt med anskaffelsen og benyttelsen af mekaniske hjælpe
midler fra 1900 til omkring 1920 og i de første år derefter, var det for intet at regne
imod, hvad der fandt sted på området i årene umiddelbart efter krigen i 1940-45.
Dels var der brug for arbejdskraft i stor målestok til de forskellige anlægsarbejder
under krigen, så et meget stort antal af de unge i landdistrikterne gik over til dette
andet arbejde og opnåede en højere løn. De vendte ikke tilbage men gik ind i anden
virksomhed efterhånden, således at det simpelthen var nødvendigt for landbruget
at erstatte menneskelig arbejdskraft med den maskinelle i stor udstrækning. Og
dels fik landbruget nu tilbud om sådanne maskiner og redskaber, som man for
længst havde taget i brug mange andre steder i verden, men som man ikke havde
ment rigtigt ville passe for danske forhold med ustabile vejrforhold og med et for
holdsvis stort antal små og mellemstore brug og forskelligt andet, der kunne øve
indflydelse derpå.

Græsmarken får et stænk salpeter
på den måde, det skete, før mekaniseringen
tog byrden fra sædemanden.
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For mange var det imidlertid næsten en tvangssituation, hvis problemerne skulle
klares, og selv om der knyttede sig megen skepsis dertil, blev resultatet altså en hidtil
ukendt overgang til brug af maskiner. De fleste var ganske naturligt helt uden er
faring både vedrørende indkøbene og den rationelle anvendelse af dem, og der
trængtes derfor til en sagkyndig, uvildig vejledning på dette område som aldrig før.
På Statens Redskabsprøver arbejdede man naturligvis af al evne med problemerne
for at få prøveresultater at støtte sig til i vejledningsarbejdet; men sådanne kunne
givetvis ikke fremskaffes fra dag til dag eller fra uge til uge. Dels havde man ikke
det personale til rådighed, som var ønskeligt for at fremskynde afprøvningen, og
dels kunne Statens Redskabsprøver ikke gå ind i et almindeligt konsulentarbejde.

Maskinudvalget nedsættes og konsulent antages

Det førte med sig, at Foreningen af jydske Landboforeninger stillet overfor proble
met på delegeretmødet i 1946 vedtog at nedsætte et særligt maskinudvalg på 6 med
lemmer med foreningens næstformand, proprietær H.J. Petersen, Christiansminde,
Horsens, som formand og med konsulent H. Land Jensen, Skanderborg, som sekre
tær, indtil man kunne få fastlagt retningslinjerne for arbejdet og antaget en kon
sulent med den tilstrækkelige faglige, tekniske indsigt og den rette indstilling til
forholdet overfor både landmændene og fabrikanterne. At få dette anså man for
aldeles nødvendigt og en af udvalgets første opgaver.
Foreningen havde tidligere - i årene 1907-1917 - et maskinudvalg, men ophævede
det efter oprettelsen af Statens Redskabsprøver.
Situationen var således ganske modsat af, hvad den var dengang, og allerede ved
delegeretmødet det følgende år kunne udvalget meddele, at man havde antaget en
konsulent, Erik Olsen, der nogle år havde været maskinkonsulent på Fyn og ledet
en række arbejdsundersøgelser. Hans ansættelse var blandt andet også muliggjort
ved, at der var givet foreningen tilsagn om tilskud til maskinkonsulentens løn efter
de samme regler som til andre landbrugsfaglige konsulenter.
Således som forholdene lå, var den første betydningsfulde opgave for konsulen
ten oplysnings- og vejledningsarbejdet overfor de enkelte landmænd ud fra de er
faringer, han sad inde med, dels ved almindelig besvarelse af spørgsmål og dels gen
nem foredrag og artikler om emner vedrørende maskinerne.
Et udtryk for, hvor hurtigt udviklingen på det maskinelle område kom til at
foregå, og hvor uberegnelig den i virkeligheden var, vil man finde deri, at Maskin
udvalgets formand, der var meget nøgtern i sin vurdering, i sin første beretning på
delegeretmødet i 1947 udtalte, at han anså anvendelsen af traktorer for et udpræget
anliggende for de store gårde, og mente det ikke rimeligt, at almindelige bønder
gårde kunne komme til at benytte disse.
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Man havde på dette tidspunkt godt 5000 traktorer i dansk landbrug, man havde
rundt regnet 600.000 heste som trækkraft (dog iberegnet føl og plage) og havde
omkring 225.000 medhjælpere (indbefattet egne børn), og selv om medhjælpertallet
allerede var gået mere end 100.000 ned i de nærmest forudgående 15 år, så var det
ikke til at forudse, at det i de næste 10 år ville gå yderligere ca. 65.000 tilbage, så
det var mindre end halvdelen af antallet før krigen. Ej heller ville man have troet,
at antallet af heste i samme korte åremål gik ned til kun at være ca. 40 pct. af tallet,
medens modsat antallet af ejendomme med traktorer var steget til ikke mindre end
imellem 70.000 og 80.000 svarende til omkring 40 pct. af samtlige og i hvert fald
stærkt nærmede sig det samme tal som tallet på ejendomme med mere end 10 ha.
Det var ensbetydende med, at ikke alene de fleste bøndergårde men også adskillige
husmandsbrug havde traktor. Sammen med overgangen til traktordrift måtte prak
tisk taget alle de tidligere hestetrukne redskaber og maskiner udskiftes, om ikke alle
lige straks så i hvert fald ret hurtigt, fordi de slet ikke egnede sig for det nye robuste
og hurtigtgående forspand.
Det gjorde problemerne endnu mere indviklede, og det siger sig selv, at der med
en sådan næsten eksplosiv udvikling var et meget stort behov for vejledning. Det
blev jo heller ikke mindre af, at udviklingen gik omtrent lige så hurtigt på andre
områder som f.eks. mejetærskning og korn opbevaring, maskinmalkning og meget
andet.
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Mens mejetærskning var et så godt som ukendt begreb indtil krigens slutning
i 1945 og noget, man kun hørte om fra de store korndyrkende lande med stabilt
klima, så var man i 1957-58 nået til, at mere end 3000 danske gårde anvendte denne
høstmetode. At udviklingen yderligere tog fart, så den alt overvejende del af kor
net i 1972 høstes med mejetærsker, tilføjes for fuldstændighedens skyld. Man har
vistnok lov at sige, at mejetærskningen er det, der på mest afgørende måde har
ændret arbejdsforholdene i landbruget både i selve høsten og i vinterhalvåret.
Og på tilsvarende måde forholdt det sig med malkemaskinerne. Af sådanne an
vendtes der før krigen nogle få tusinde; men i 1944 havde 30.000 gårde dem og i
1957 130.000. Også dette var en omlægning af arbejdet uden sidestykke og gav an
ledning til næsten utallige spørgsmål, der krævede besvarelse.
Konsulentens tid var derfor så stærkt optaget både med telefonbesvarelser, ejen
domsbesøg, rejser og foredrag, kursus og skriftlige arbejder, at det i løbet af kort
tid blev nødvendigt at antage yderligere medhjælp i form af en fast assistent og i
visse perioder tillige midlertidig hjælp til udførelse af særlige, mindre krævende op
gaver.
Forsøg og undersøgelser, kursusvirksomhed m.v.
Allerede det første år kom udvalget i samarbejde til mange sider om løsningen af
de foreliggende opgaver. Det gjaldt således nogle af bygningskonsulenterne med
henblik på indretningen af hensigtsmæssige mekaniske anlæg til transport af korn,
hø, halm og roer, og det var tilfældet med Statens Redskabsprøver om gennem
førelse af undersøgelserne og prøverne med de nye maskiner, så resultaterne kunne
meddeles hurtigst muligt og komme de flest mulige til nytte straks efter prøvernes
afslutning.
Sammen med Planteavlsudvalget gennemførtes ligeledes allerede det første år
en række undersøgelser og forsøg i roemarker for at belyse forskellige arbejdsmeto-

Der var et stort arbejde forbundet med
at sætte kornet i hob på marken,
selv om høsiningen skete med maskine.
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ders indflydelse på arbejdsforbruget sæsonen igennem og på udbyttet af markerne.
De samme forhold anskueliggjordes ved tavler og et udsnit af de anvendte redska
ber og maskiner på en særlig udstilling ved Ungskuet og tiltrak sig betydelig op
mærksomhed.
Vedrørende kursusvirksomheden, der især tog sigte på de unge landmænds dyg
tiggørelse i behandlingen og pasningen af de nye, kostbare og i de fleste tilfælde
ukendte maskiner, fik udvalget også straks etableret et godt samarbejde både med
det eksisterende udvalg for afholdelse af kursus i maskinbrug for landmænd på
Teknologisk Institut i København og i Horsens, og ligeledes med Jydsk Teknologisk
Institut i Århus, der holdt flere kursus specielt vedrørende traktorerne og deres be
handling, men også vedrørende andre landbrugsmaskiner. Konsulentens medvirken
ved disse og andre, lokale kursus lagde beslag på et meget stort antal arbejdstimer;
men det var et så betydningsfuldt led i Maskinudvalgets virksomhed, at man lagde
stor vægt på at få dem gennemført, og mange unge fik på disse kursus en solid
grundlæggende viden om maskinerne, som i høj grad kom dem til hjælp i det prak
tiske arbejde og dermed sparede dem mange driftsforstyrrelser og spildtimer, som
andre var udsat for, således at det også i økonomisk henseende kom dem til gode
senere.
Afprøvning af traktorer

En anden form for hjælp ved benyttelsen af traktorerne iværksatte udvalget ved i
1957 at anskaffe såkaldte traktorbremser (transportable) til afprøvning af, om trak
torerne fungerede, som de skulle, eller om der eventuelt var opstået fejl ved dem
under kortere eller længere tids brug. I løbet af de første 3-4 år afprøvedes over
2000 traktorer, der på denne måde fik målt hestekraftydelsen og brændstofforbruget

JEn af de første traktorer, der benyttedes
i dansk landbrug, og som betød et meget
stort fremskridt i forhold til hesteforspandet.
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og samtidig fik foretaget eftersyn af tændingsanlæg, styretøjet, koblingen, gear og
bremser.
Der konstateredes herunder mangler ved et stort antal traktorer, og afbremsningen gav således ejerne af disse den bedste lejlighed til at få fejlene rettet, så de
igen kunne blive helt driftsikre og så økonomiske i brug som muligt. Efterhånden
blev efterspørgslen efter afprøvninger så stor, at det blev nødvendigt at anskaffe
flere bremser og fordele arbejdet på flere konsulenter. Rationaliseringsfonden anså
arbejdet for så nyttigt, at man stillede midler til rådighed, så der kunne anskaffes
6 nye bremser, og opgaven kunne tages op overalt i landet. Foreningen af jydske
Landboforeningers konsulenter blev da frigjort for det direkte arbejde dermed, men
var fortsat med til at tilrettelægge det og havde indseende med, at det foregik som
forudsat. Ikke mindst overfor de brugte traktorer, der kom i handelen, både impor
terede og hjemmesolgte, anbefalede konsulenterne stærkt sådan afprøvning til en
vis sikring af, at traktoren virkelig svarede til det, den blev givet ud for, og mange
benyttede sig deraf og fik undertiden konstateret, at det ikke var helt omsonst. Især
de importerede kom frem i meget forskellig tilstand lige fra næsten ubrugte til halvog helslidte, og for disses vedkommende kunne en bremseprøve ikke alene være
særdeles nyttig til påvisning af værdien inden købets endelige afslutning men var
i almindelighed helt nødvendig. I en række år gav denne import iøvrigt anledning
til betydelige uoverensstemmelser imellem importørerne af dem på den ene side
og maskinkonsulenter og mange af landmændene på den anden. De pågældende
importører hævdede, at de skaffede landbruget forholdsvis billige men særdeles an
vendelige traktorer, mens konsulenterne advarede mod købet, hvis man ikke var
fuldkommen sikre på deres tilstand. Adskillige landmænd, der vanskeligt kunne
skaffe midler til køb af ny traktor, indtog for så vidt et mellemstandpunkt, idet de
ved købet af de brugte fik en mulighed for mekaniseringen, som de måske ellers
ikke havde, og når de så tog tilstrækkeligt hensyn til Maskinudvalgets vejledning,
mente de at se deres fordel derved.

Benzinafgiften og traktordriften
I forbindelse med overgangen til brug af traktorerne opstod hurtigt det spørgsmål,
om ikke der kunne bevilges landmændene fritagelse for at svare de ret betydelige
afgifter, der opkrævedes af benzin til bilkørsel. Sådan undtagelsesbestemmelse fand
tes for visse industrielle virksomheder, og da benzinen nu blev et lige så uundvær
ligt driftsmiddel for landbruget som for de pågældende industrier, måtte man finde
det naturligt, at landmændene fik de samme betingelser. Maskinudvalget og for
eningens bestyrelse gik stærkt ind for tanken herom, og i foråret 1948 blev det i
folketinget vedtaget at imødekomme ønsket på den måde, at afgiften kunne re171

funderes for benzin til traktorer, der udelukkende anvendtes i de pågældende land-

Det krævede dog en temmelig omstændelig bogføring og gav også ved enkelte
lejligheder anledning til beskyldninger for misbrug af benzinen til andre formål.
Beskyldningerne viste sig næsten altid grundløse, og bortset fra besværet med bog
føringen fungerede ordningen tilfredsstillende. Med de igennem årene stigende
afgifter og stigende antal traktorer ville landbrugets driftsomkostninger i modsat
fald være steget meget væsentligt.
At man senere fandt på andre og bedre fremgangsmåder, blandt andet med at
farve traktorbenzinen, var naturligvis yderligere en lettelse, og da man efterhånden
gik over til i stor udstrækning at anvende dieselolie, der både var billigere end ben
zinen og afgiftsfri, til traktordriften, var man i hvert fald ude over problemet for
manges vedkommende.
Kørsel med traktorer på vejene

Benyttelsen af traktorer i stedet for hestene gav i begyndelsen anledning til tvivls
spørgsmål med hensyn til kørsel på vejene f.eks. med mælk til mejeri og korn til
møller, sukkerroer og kartofler til station, hjemhentning af kraftfoder og gødning
o.s.v. Maskinudvalget og et nyoprettet fælles Landboorganisationernes Maskinud
valg, i hvilket såvel landboforeninger som husmandsforeninger, Landbrugsraadet,
Tolvmandsforeningerne, maskinstationerne, frugtavlsorganisationerne og Statens
Redskabsprøver var repræsenteret, gik stærkt ind for, at traktorerne burde kunne
anvendes til sådan transport over korte afstande uden at være indregistreret, lige
som man tidligere havde kørt med hestene - og naturligvis under iagttagelse af
hensynet til den almindelige færdselssikkerhed.
En række spørgsmål fik man klaret på tilfredsstillende måde ved de talrige for
handlinger, der gik forud for traktorlovens vedtagelse i 1950; men på andre - også
ret væsentlige - punkter kunne udvalget ikke få sine anskuelser taget til følge, så
ledes at der stadig gælder visse begrænsende bestemmelser, som man finder urimelige.
Transportanlæg i stalde og lader
Jævnsides med arbejdet vedrørende vejledning om mekaniseringen af markbruget
gik også et med henblik på lettelse af arbejdet i stalde og lader. Det drejede sig i
den henseende først og mest om etablering af transportanlæg, og da forholdene
for disse var forskellige fra sted til sted, idet de jo næsten i alle tilfælde skulle ind
rettes i allerede bestående bygninger, krævede det i almindelighed et stort bereg
nings- og tegnearbejde. Dels for i det hele taget at kunne overkomme arbejdet og
dels for at være sikker på, at beregningerne var korrekte, fik Maskinudvalget en
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aftale i stand med civilingeniør H.Toftdahl Olesen, København, om at være til
rådighed og i samarbejde med de lokale maskin- eller bygningskonsulenter at fore
tage de nødvendige opmålinger i de pågældende bygninger og derefter udarbejde
arbejdstegninger, som de stedlige håndværkere var i stand til at udføre anlæggene
efter. Derved kunne arbejdet klares hensigtsmæssigt og solidt og samtidig alligevel
med begrænsede udgifter.
Senere fik udvalget en overenskomst med en maskinfabrik om en seriemæssig
fremstilling af de forskellige dele til transportører og tilbehør efter ingeniørens teg
ninger og til priser, som udvalget kontrollerede. Derved skabtes der mulighed for
yderligere billiggørelse af anlæggene, idet man blev i stand til at variere dem i læng
der og højder efter de tilstedeværende forhold og desuagtet udnytte seriefremstil
lingens fordele.
I løbet af kort tid byggedes mange af disse transportanlæg til de talrige fore
kommende formål, og fremgangsmåden virkede særdeles tilfredsstillende for alle
parter. Efterhånden gik specielle fabrikker dog også i gang med opgaven og fik et
godt tag på fremstillingen af solide og konkurrencedygtige transportører, og efter
nogle års forløb gik det her, som det gik med Bygningsudvalgets silofabrikation:
Man konstaterede, at arbejdet var kommet i så god gænge både med hensyn til
udformning og pris, at der ikke mere var nogen anledning til for Maskinudvalget
at fortsætte med arbejdet. Opgaven var løst, og arbejdet hørte derfor lige så stille op.
Ensilerings- og andre demonstrationer
Et andet stort problem nært beslægtet med dette var mekaniseringen af ensileringsarbejdet, og for at udbrede kendskabet til de maskiner, der var kommet frem til
anvendelse på dette område, holdt Maskinudvalget i 1951 4 demonstrationer på store
gårde i henholdsvis Syd-, Midt-, Vest- og Nordjylland. De var besøgt af tilsammen
2000 mennesker, så interessen var tydelig. Samtidig med demonstrationerne blev der
givet en kort instruktion om ensileringen i almindelighed, og også i den henseende
opfyldte de utvivlsomt et behov.
Den store tilslutning til demonstrationerne fra såvel fabrikanternes side som fra
landmændenes gav forøvrigt anledning til, at udvalget tog tanken om demonstra
tion af andre maskiner op og gennemførte sådanne år efter år og ligeledes med et
meget stort fremmøde af interesserede.
Det begyndte med roeoptagere men fortsatte med praktisk taget alle maskiner
til hjælp ved roehøsten og ensilering af toppen og kom senere igen til at omfatte
alle maskiner og redskaber til brug ved efterårsarbejdet. Demonstrationerne har
været holdt skiftevis i alle Jyllands egne, hvor der har kunnet findes tilstrækkeligt
store arealer dertil. I det store og hele er de forløbet godt og har utvivlsomt været
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til stor nytte ved den orientering og anskuelsesundervisning, de har kunnet give.
Undertiden har vejrforholdene ganske vist generet demonstrationerne en del, så
man under visse omstændigheder ikke har fået helt det tilsigtede udbytte deraf,
men også de uheldige sider har der formodentlig somme tider kunnet læres noget
af. Et enkelt år havde efterårsdemonstrationerne i alt ca. 13.000 besøgende - et godt
udtryk for interessen for maskinerne og for ønsket om at have lejlighed til at vur
dere dem i arbejde.
En række andre specielle demonstrationer og udstillinger har udvalget arrangeret
i årenes løb. I samarbejde med Kartoffelavlernes Maskinudvalg er der således nogle
gange i optagningstiden gennemført demonstrationer for kartoffeldyrkningsredskaber og -maskiner. Oprindelig holdtes de af det særlige udvalg under kartoffeldyrkerorganisationerne; men både af økonomiske og arbejdsmæssige grunde ønskede dette
udvalg sig gerne frigjort for denne del af arbejdet og fandt det da naturligt at lade
det gå over til Maskinudvalget, når der ellers kunne skabes tilfredsstillende betin
gelser derfor. Og det viste der sig at kunne på den måde, at hele administrationen
og den praktiske tilrettelægning gik over til Maskinudvalget og dets konsulenter,
og den økonomiske byrdefordeling aftaltes på forhånd.

Kornbehandlings-udstillinger
Hos en gruppe af fabrikanter og forhandlere af kornsiloer, korntørringsanlæg og
transportører m.m. fremsattes ligeledes i sin tid ønsket om særlige udstillinger for
sådanne anlæg. Selv om alle de pågældende firmaer var med på Ungskuet og også
erklærede sig udmærket tilfredse med resultatet af dette, fandt man det hensigts
mæssigt at vise netop disse ting på en anden årstid, når der var bedre tid til at til
rettelægge og gennemdrøfte projekterne end ved ungskuetid umiddelbart før høst.
Tillige ønskede man gerne at vise tingene under bedre forhold, det vil sige helst
ùnder tag, end på den åbne ungskueplads.
Også denne gruppe søgte derfor kontakt med Maskinudvalget, og resultatet blev,
at de to parter gik ind i et samarbejde om etablering af indendørs vinterudstillinger
for denne specielle branche. Som udstillingsby valgtes Herning, og i de store messe
haller i tilknytning til ungskuepladsen fik man gode lokaler dertil. Også disse ud
stillinger, som man gav navnet: Korn - Frø, fik betydelig tilslutning, omend be
søgstallet efterhånden gik noget ned - formentlig først og fremmest, fordi det stør
ste antal landbrug igennem årene var blevet forsynet med anlæg også af denne art,
og interessen for specialudstillingerne ganske forståeligt blev i samme grad mindre.
Ikke desto mindre fandt man stadig betingelserne til stede for at fortsætte disse
specialudstillinger; men da der i andre kredse samtidig arbejdedes på at etablere en
mere omfattende indendørs vinterudstilling af landbrugsmaskiner i København -
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tildels efter udenlandsk mønster - og man var klar over, at der næppe kunne sam
les tilstrækkelig tilslutning til to udstillinger på omtrent samme tid, selv om de var
af forskellig art, valgte fabrikanterne at gå i samarbejde med dem, der ønskede ud
stillingen i København.
Som følge deraf blev Herning-udstillingen om vinteren opgivet i nogle år, og
indtil videre samledes alt i Agrima-udstillingen i København. Ved den første af disse
medvirkede det jydske maskinudvalg ikke, idet den administreredes af landbrugsmaskinbranchen sammen med de sjællandske landboforeninger og husmandsfor
eningerne; men da man fra ledelsens side lagde stor vægt på, at udstillingen skulle
fremtræde som et landsomfattende foretagende, blev der i 1969 truffet aftale om,
at Foreningen af jydske Landboforeninger også skulle være repræsenteret deri og
have en vis andel i økonomien.

Ungskuets maskinudstillinger

En helt naturlig opgave fik Maskinudvalget efter nogle års forløb med tilrettelæg
ningen af maskinudstillingerne i forbindelse med Ungskuerne. Oprindelig var de
ikke særlig omfattende, selv om de nok rummede så godt som alt indenfor land
brugsmaskinerne, og de ordnedes af sekretariatet med bistand af et lokalt udstillings
udvalg. Da mekaniseringen rigtig tog fart, blev udstillingerne mange gange større,
og arbejdet mere krævende. Fra at kunne placeres på et forholdsvis lille stykke vok
sede denne del af skuet i løbet af nogle få år til at lægge beslag på henimod lige så
stort areal som hele det øvrige skue og med 5-10 gange så mange firmaer.
Både fra forskellige af disse men ikke mindre fra de besøgendes side ytredes der
under disse forhold ønske om en vis gruppeordning af maskinerne, og det blev da
en af Maskinudvalgets opgaver at forsøge dette. Da skuerne tillige blev lagt fast i
Herning først i fem år og senere i andre fem, så mange af ungskuegæsterne blev
godt kendt med pladsen fra det ene år til det andet, opstod tanken om også at søge
en fast plan over udstillingen, således at de samme firmaer skulle kunne findes
samme sted år efter år, og man ikke - som før, da de skiftede plads - skulle pladsen
rundt for at finde dem.
Udvalget gik i gang med begge opgaver og fandt i det store og hele også en til
fredsstillende løsning på dem. Et brud på reglen måtte der naturligvis ske i de til
fælde, hvor et firma har et større sortiment af maskiner, idet det da vil være umuligt
at indgruppere det på samme måde som et, der kun har en enkelt eller dog ganske
få ting at udstille. Hvor en eller flere udstillere er ophørt - eventuelt sluttet sammen
med andre - eller har undladt at udstille, har der selvfølgelig ligeledes måttet ske
en ændring; men bortset fra det har man gennemført systemet, og såvidt det kan
skønnes til almindelig tilfredshed.
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Udover det almindelige vejledningsarbejde i forbindelse med Ungskuerne, og
som forestås af Maskinudvalgets egne konsulenter, har udvalget i de senere år haft
den særlige ordning, at nogle af de øvrige konsulenter indenfor området på skift
har stået til rådighed for både udstillere og de besøgende med besvarelse af aktuelle
faglige spørgsmål, og yderligere har foreningen imødekommet et ønske hos en
række udstillere om et lokale i forbindelse med Ungskuets kontorer, hvor de kan
drøfte såvel tekniske som salgsmæssige forhold med gæster, hvad enten disse er fra
ind- eller udland.

Mejetærskningen og kornets tørhedsgrad. Siloopbevaring og tørringsanlæg

Overgangen fra binderhøstningen af kornet til mejetærskning medførte foruden
det allerede nævnte en række problemer af forskellig art, som man i mange tilfælde
slet ikke var forberedt på, men som man var nødsaget til at tage i betragtning for
at opnå et godt resultat.
Det drejede sig først og fremmest om konstateringen af kornets vandindhold
eller tørhedsgrad.
Mens man ved binderhøstningen ikke havde nødig at regne med vandprocenten
ved høstningen, fordi der fandt en eftermodning og tørring af kornet sted både på
marken og i laden, var forholdet et ganske andet ved mejetærskningen. Her skulle
man så vidt muligt have vandprocenten så lav allerede ved høstningen, at kornet
kunne opbevares på lofterne eller i siloerne uden at tage skade.
Det erfaredes hurtigt, at der selv i godt høstvejr var store variationer i tørhedsgraden inden for ganske få timer, og at det derfor var af største betydning at afvente

Omkring 45.000 større og mindre
mejetærskere besørger i 1972 høstnin
gen af næsten alt Danmarks korn.
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det tidspunkt, da vandprocenten var passende lav. Især gjaldt det naturligvis, når
der var tale om aflevering af kornet til foderstofforretning, købmand eller møller
umiddelbart efter høsten. Og med den nye høstmetode blev dette meget mere al
mindeligt end tidligere. Ikke mindst nogle år med usædvanligt sildig og regnfuld
høst gav store besværligheder i den henseende, og meget korn blev afleveret i alt
for dårlig tilstand og blev afregnet til en meget lav pris. Der blev som følge deraf
et stort behov for apparater til at kunne foretage hurtig bestemmelse af vandpro
centen både i marken og på lagrene uden at skulle være afhængig af den meget
omstændelige og tidkrævende tørreskabsmetode, ligesom der opstod et stort behov
for vejledning vedrørende indretning af hensigtsmæssige lagerrum for korn i form
af siloer med forskellige systemer af tørringsanlæg.
I samarbejde mellem Maskinudvalget og forskellige laboratorier og teknikere
samt planteavlskonsulenterne og kornfirmaer udvikledes forholdsvis hurtigt et
brugbart system til anvendelse ved målingen af det aftærskede korn, så landmændene
ved hjælp deraf var i stand til at føre kontrol med de analyseresultater, kornkøberne
mente at kunne konstatere. Efter ønske fra mange sider påtog Maskinudvalget sig
også i en vis periode leveringen af dette apparatur, som det ellers kunne være van
skeligt at få. Ret hurtigt eksperimenterede man sig i den elektriske industri også
frem til små lette apparater, der kunne benyttes i marken og på stående fod vise
tørhedsgraden, selv om deres nøjagtighed ikke lige straks stod helt på højde med
de andres, men som man dog mente at kunne anbefale som vejledende. Nogle af
dem er senere udviklet til næsten fuldkommen nøjagtighed.
Den anden side af sagen: den hensigtsmæssige opbevaring af kornet på de ejen
domme, hvor man var indstillet på enten at bruge det i bedriften - og det var jo

Også halmopsamlingen og
hjemkørslen foregår ved hjælp af
fortrinlige mekaniske hjælpemidler.
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de fleste - eller såfremt det skulle sælges, da tage de muligheder, der i al almindelig
hed lå i at få det bedre betalt senere på året end lige efter høst, kom i ikke mindre
grad til at beskæftige Maskinudvalget. Dels selvstændigt og dels i samarbejde med
andre gik man hurtigt i gang med forsøg og undersøgelser i den henseende. I det
hele taget gav den nye høstmetode anledning til nye bygningsformer. Der krævedes
ikke indendørs tærskeplads som tidligere, og ved at presse halmen krævede denne
kun en brøkdel af den plads, den tidligere lagde beslag på, så man kunne indskrænke
ladepladsen ganske betydeligt; men med hele mekaniseringen måtte der til gen
gæld skaffes store og hensigtsmæssige maskinhuse.
Der gik ikke lang tid, før man var klar over, at opbevaring af kornet i siloer måtte
være den bedste løsning, og samtidig med, at man slog dette fast i det almindelige
vejledningsarbejde, lod udvalget på grundlag af de resultater, man kom frem til ved
undersøgelserne, udarbejde tegninger og beskrivelser af forskellige silotyper med og
uden transportmidler og med og uden tørringsanlæg. Ligesom de før nævnte teg
ninger til andre tekniske indretninger i bygningerne tilbød man også dem vedrø
rende siloerne til landmændene og håndværkerne til en billig pris, og i de nærmest
følgende år blev der afsat et stort antal af dem, så de kom til at danne grundlag for
opbygningen af talrige sådanne nødvendige anlæg.
Også på dette område tog specielle fabrikker i løbet af kort tid et arbejde op med
fremstillingen af kornsiloer delvis efter samme mønster som dem, Maskinudvalget
anbefalede, og man betragtede derefter opgaven som løst på en god måde.

Kornafreflninflen

Endnu en - også meget betydningsfuld - side af dette problem, som Maskinudvalget
samtidig kom til at beskæftige sig meget med, og som vel ikke har fundet sin ende
lige løsning endnu men stadig er lidt svævende, er afregningen af kornet efter det
svind, som det undergår ved nedtørringen fra de ofte 20-22 pct. vand, det leveres
med, og til de 17 pct., det i almindelighed afregnes efter. Dette svind fremtrådte tit
med betydeligt større tal, end det umiddelbart forekom landmanden rimeligt. De
to parters udgangspunkt var ofte forskelligt, idet landmanden ganske naturligt gik
ud fra, at når han leverede 1000 kg korn med f.eks. 21 pct. vand, og det skulle nedtørres til 17 pct., så var svindet på 4 pct. eller 40 kg. Modtageren kunne på sin side
derimod ikke regne med mere end det kvantum med 17 pct. vand, som han faktisk
modtog, og beregnede svindet på dette, så procenten blev så meget større. Under
tiden gik man tillige mere skematisk frem og benyttede simpelthen nogle uden
landske normer for svindet, der i almindelighed lå meget højere end de danske,
og det gjorde selvfølgelig ikke forholdet bedre.
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Udvalget gik derfor i gang med et oplysningsarbejde til forklaring af dette noget
komplicerede regnestykke og iværksatte samtidig et omfattende undersøgelses
arbejde til konstatering af, hvorledes man rettelig burde foretage kornafregningen.
Ved hjælp af et indsamlet ret stort materiale foretog man tørstofbestemmelser
fra mange partier korn leveret til forskellige tider og med store variationer i vand
procenterne og udførte der ud fra beregninger, som kunne overbevise både landmand
og handlende og være retningsgivende for begge parter i den fremtidige omsætning
af kornet.
Det fælles Maskinudvalg

På et ret tidligt tidspunkt, efter at Maskinudvalget var dannet, og andre organisa
tioner havde fået tilsvarende udvalg, blev man klar over, at en meget lang række
af de problemer, der arbejdedes med, ikke kunne løses af de enkelte organer, men
nødvendigvis måtte behandles på landsplan for at give det resultat, som man øn
skede. Derfor dannedes i 1947 et såkaldt Landboorganisationernes Maskinudvalg med
kontor i København hos Landbrugsraadet. Det blev sammensat af en ligelig repræ
sentation fra landboforeningerne, husmandsforeningerne, Landbrugsraadet, Tolvmandsforeningerne, Maskinstationerne og Statens Redskabsprøver (med 2 mand
fra hver) samt Erhvervsudvalget for Gartneri og Frugtavl (med 1 medlem), og alle
de mange spørgsmål af principiel art blev henlagt til dette. Det gjaldt således de
talrige forhandlinger med ministerier og andre myndigheder om færdselsbestem
melser, afgifter, arbejderbeskyttelse og meget andet. Af landboforeningernes repræ
sentanter har den ene til stadighed været fra Jylland, og Maskinudvalget har deri
gennem haft lejlighed til at gøre sine synspunkter gældende.

Rationaliseringsfonden. - Ørritslevgaard
Et andet område med landsomfattende arbejde, hvor Maskinudvalget fra første færd
var stærkt medvirkende og stadig er det, er med hensyn til det rationaliseringsarbejde,
der foregår på Ørritslevgård på Fyn. Omkring midten af 1950erne stilledes et beløb
fra Danmarks Erhvervsfond, der var stiftet for amerikanske penge, som tilflød landet
som et led i det europæiske genopbygningsprogram efter krigen 1939-45, til rådig
hed for et produktivitetsudvalg fælles for bygninger og maskiner igennem det så
kaldte Landbrugets Rationaliseringsfond. Ikke mindst formanden for Foreningen af
jydske Landboforeningers Maskinudvalg, proprietær H.J. Petersen gik stærkt ind for
tanken om at købe og drive en rationaliseringsgård som en kombineret forsøgs- og
demonstrationsgård for både markbrug og stalde, lader og andre indendørs anlæg.
Oprindelig var det hensigten at købe både en gård af passende størrelse og et
husmandsbrug; men tanken om dette sidste blev ret hurtigt opgivet igen, idet det
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for det første ville være for besværligt og for kostbart med to sæt sideløbende under
søgelser, som det jo i mange tilfælde ville blive, og dernæst ud fra den meget reali
tetsbetonede tankegang, at de resultater, man nåede frem til ved de pågældende
undersøgelser, i det store og hele ville være gældende for ejendomme af alle stør
relser, uanset om de var udført på et noget større brug end dér, hvor de skulle
anvendes.
Arbejdet på Ørritslevgård startede i 1957, og foreningens maskinkonsulent Erik
Olsen, blev i 1961 antaget som forstander. Det manglede ikke på opgaver hverken
i den ene eller den anden henseende. Det gjaldt imidlertid her som talrige andre
steder, at begyndelsen kan være svær, og der måtte nødvendigvis gå en vis tid, inden
der kunne fremvises resultater. Mange ventede - undertiden også utålmodigt - på
sådanne; men efterhånden fik man de nødvendige bevillinger og fik arbejdet lagt
systematisk til rette, fik ansat det fornødne personale og kunne så inden længe be
gynde af aflægge rapporter om de erfaringer, man indhøstede, erfaringer som kom
mer både de praktiske landmænd og konsulenterne til megen nytte.

Nye opgaver. - Omlægning af arbejdet
Den direkte rådgivningsvirksomhed fra konsulenternes side overfor de enkelte land
mænd er i tidens løb ganske naturligt blevet noget mindre end under den første
hektiske mekaniseringsperiode. I det alt overvejende antal landbrug har man i det
store og hele nu gennemmekaniseret, og landmændene er mere fortrolige med
indkøb og anvendelse af maskinerne. Det er nu mest suppleringer og erstatningskøb,
som man søger vejledning om. Man ser også i højere grad efter naboerne og får
lettere deres erfaringer at vide.
Derved er konsulenternes arbejdskraft i samme grad blevet frigjort til andre op
gaver, og en følge heraf er blandt andet, at man har etableret en landsomfattende
maskintjeneste med foreningens maskinkonsulent Svend Eriksen som leder. Den
tager dels sigte på at bringe en hurtig orientering til de lokale konsulenter og her
igennem videre til landmændene om de vigtigste nyheder indenfor maskinområdet
og dels i samarbejde med de lokale konsulenter søge at skaffe oplysninger om nye
maskiners brugsegenskaber frem på et tidligere tidspunkt, end de kan foreligge fra
prøverne på Bygholm, idet det er hensigten at bygge vurderingerne på mere kort
varige iagttagelser og arbejdsundersøgelser ude omkring. Tilsvarende undersøgelser
blev også praktiseret af det maskinudvalg, foreningen havde fra 1907 til 1917, før
Statens Redskabsprøver blev oprettet. Samtidig blev arbejdet vedrørende tilrette
læggelse af udstillinger og demonstrationer m.v. overdraget konsulent Poul Casper.
Da de faglige landsudvalg blev etableret i 1971 under De samvirkende danske Land
boforeningers og De samvirkende danske Husmandsforeningers ledelse, ophævedes
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Maskinudvalget iøvrigt ligesom de fleste andre af foreningens stående udvalg, og
arbejdet gik ind under Landsudvalget for Maskiner og Bygninger. Maskinudvalgets
første formand, proprietær H. J. Petersen, Christiansminde, der var den ledende ved
tilrettelægningen af arbejdet, døde i 1957, og som formand valgtes da folketingsmand
Ejnar Hansen, Bjørnekjær, Rødding, der havde været med i udvalgsarbejdet i en
række år. Også han døde efter få års forløb - i 1965 - og forpagter Vagn Voigt, Løvstrupgaard, Lem, overtog da hvervet og fungerede til nyordningen. Han udpegedes
da som formand for det nye landsudvalg.
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Bygningsudvalget

Der var to hver for sig vigtige grunde til, at Foreningen af jydske Landboforeningers
bestyrelse i 1930 besluttede at nedsætte et udvalg til i første omgang at undersøge, om
der måtte være mulighed for at yde medlemmerne råd og vejledning ved indretning
og opførelse af tidssvarende bygninger, og, hvis man fandt dette muligt, da tillige
at søge at finde frem til, efter hvilke retningslinjer det kunne ske.
Den første og mest afgørende grund var naturligvis, at det erkendtes fra alle sider,
at der var et stort behov for at få landbrugets bygninger fornyet, således at de bedre
opfyldte tidens krav til produktionen end de mange ældre, der var opført under
helt andre arbejds- og produktionsvilkår og for en stor dels vedkommende var alt
for uhensigtsmæssige. Her ind under kom, at man i vide kredse stod famlende over
for, hvorledes der skulle bygges, når der skulle stiles efter at gøre det bedst muligt
både for de dyr, der skulle have deres ophold i staldene og være grundlaget for pro
duktionen, og for de mennesker, der skulle arbejde i dem.
Det andet og i den foreliggende situation med meget dårlig økonomi i landbruget
(et par år med forrentningsprocent omkring nul) nok lige så betydningsfulde pro
blem var, hvorledes man kunne få de tiltrængte fornyelser foretaget, uden at det
kom til at belaste den kommende årrækkes produktion - og dermed landmandens
indtægtsmuligheder - urimeligt hårdt som følge af forrentning og afdrag af de
penge, der i de allerfleste tilfælde nødvendigvis skulle lånes til byggeriet.
Udvalget blev udpeget af bestyrelsen og kom til at bestå af to af dennes medlem
mer samt to udenfor bestyrelsen og med sekretær J.K.Haugaard som sekretær. Som
formand udpegedes gårdejer Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro. På grund af et
meget stort arbejde andetsteds (blandt andet i Kreditforeningen af jydske Landejen
domsbesiddere) ønskede han imidlertid at fratræde allerede året efter både i bestyrel
sen og Bygningsudvalget, og som formand for udvalget valgtes da forpagter P.
Rasmussen, Lindenborg.
Heller ikke han mente at kunne afse tid til hvervet ret længe, og han afløstes efter
få års forløb af folketingsmand Olav Øllgaard, Gredstedgård. I samme periode
overtog konsulent K. Kvist Kristensen hvervet som sekretær for udvalget. Både
P. Rasmussen og Olav Øllgaard havde været medlemmer af udvalget siden dets ned183

sættelse og var meget positive overfor tanken om den bedst mulige vejledning af
landmændene på dette område. Olav Øllgaard gik således både i tale og en række ar
tikler i fagbladene stærkt ind for selvbyggeri for at få det så billigt som muligt, men
han ønskede dog et større samarbejde med arkitekterne for at udnytte deres viden og
erfaringer. Kvist Kristensen tiltrådte sin stilling som driftsøkonomikonsulent om
trent samtidig med, at opgaven vedrørende bygningsvejledning blev taget op, og
ved at frigøre sig for andet arbejde, som han til at begynde med havde ved siden af,
fik han så megen tid, at han kunne påtage sig hvervet som sekretær også for dette
udvalg, og det blev således ham, der kom til at sætte arbejdet indenfor dette i system.
På grund af de yderst usikre forhold med meget lave priser på praktisk taget alt,
hvad landbruget skulle sælge, og udsigten til indskrænkning af produktionen som
følge af kontingentering og kvotatildelinger til beskyttelse af aftagerlandenes eget
landbrug, gik udvalget forholdsvis stille frem. Man var nok klar over, at det ville
være nødvendigt med ansættelse af en sagkyndig medhjælper, arkitekt eller konsu
lent, hvis der skulle komme noget rigtigt ud af arbejdet, men man veg foreløbig
tilbage for at ansætte en sådan, fordi man var på det rene med, at det ville være dyrt,
og at det kun ville blive få, der under disse omstændigheder kunne benytte sig deraf.
Samarbejde med »Bedre Byggeskiks, Hansen Larsen m.fl.
Derimod fik man indledt et samarbejde med Landsforeningen »Bedre Byggeskik«,
der netop på dette tidspunkt udfoldede en ikke ringe virksomhed måske nok især
med henblik på en reformering af landbrugsbygningernes ydre fremtræden, men
iøvrigt arbejdede efter noget nær de samme retningslinjer som dem, man kunne
tænke sig indenfor Bygningsudvalget.
Også konsulent (senere professor) L. Hansen Larsen, der ved siden af at være
kvægavlskonsulent interesserede sig stærkt for bygningsproblemerne og med hen
blik herpå i 1930 foretog en omfattende undersøgelse og opmåling af 100 kvægstalde
og udgav en beretning herom under titlen »Kostaldens Hygiejne«, var udvalget i
forbindelse med og fik nyttige vink af. Ikke mindst Hansen Larsens påvisning af, at
næsten alle danske kobåse var alt for smalle og for korte i forhold til den størrelse,
køerne havde fået, tog man ad notam og søgte at få landmændene til at tage hensyn
til, når man gav vejledning ved ombygning eller nyindretning af stalde.

Bygningsudstillingen
I forbindelse med Ungskuet i Skanderborg fik man da arrangeret en bygningsudstil
ling, som tiltrak sig stor opmærksomhed. I et hus, der kunne ses over hele pladsen,
vistes en samling af tegninger og modeller fra Bedre Byggeskik og med forskelligt
staldinventar, tagtyper og gulvisolering m.m. Desuden vistes en stald beregnet til
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anvendelse på ejendomme, hvor man kunne ønske at påbegynde den dengang
aktuelle tuberkulosebekæmpelse i besætningerne, og hvor de sunde dyr forholdsvis
let kunne afsondres fra dem, der faldt for tuberkulinprøven og senere skulle sættes
ud. Så vidt det kunne skønnes, kom denne anvisning mange til hjælp. Kunne man
ikke direkte benytte den derhjemme, så gav den i hvert fald ideer til udformning
under andre forhold.
Senere indgik bygningsudstillingerne som et fast led i de faglige udstillinger ved
Ungskuerne og med vekslende emner, eftersom man i tidens løb skønnede det for
målstjenligt. Det kom til at dreje sig om både stuehuse, stalde og lader og for stal
denes vedkommende både for kvæg, svin og høns.
I de første år under den allerværste landbrugskrise var det iøvrigt ikke nogen
stor virksomhed, udvalget kunne udfolde. Der kunne i disse år næsten ikke bygges
andet end genopførelse efter ildebrand, hvor man havde forsikringssummen at
bygge for; men udvalget søgte dog på forskellig måde også af hensyn til sådanne
at fremskaffe så meget fagligt materiale som muligt og offentliggøre det blandt andet
i artikler i bladene. Ligeledes søgte man at fremskaffe tegninger til bygninger for
såvel større som mindre brug, som man mente tilfredsstillede tidens krav, og om
fattende både den ydre udformning og en hensigtsmæssig indretning og placering
af de enkelte rum og maskiner i forhold til hinanden for at lette arbejdsgangen
mest muligt.
Grundplanskonkurrence
For at have et sikrere grundlag at arbejde efter i den henseende besluttede udvalget
i 1933 at indbyde til en såkaldt grundplanskonkurrence, og denne fandt sted i for
året 1934.
Man ønskede planerne udformet efter tre hovedprincipper, i korthed skitseret
således :
1. Den sundhedsmæssige side skulle tilgodeses på den måde, at solen og lyset i
fuld udstrækning skulle kunne få adgang til menneskers og dyrs opholdsrum og
udnyttes bedst muligt.
2. At hele bygningskomplekset blev så praktisk og hensigtsmæssigt som muligt
under hensyn til de krav, der stilledes i et datids moderne landbrug, og endelig
3. At de bygninger, der skulle opføres efter planerne, skulle kunne opføres til
en overkommelig pris, og at de arkitektonisk og skønhedsmæssigt skulle falde sam
men med den gode danske stil.
I betingelserne var en række enkeltheder udformet nærmere, og man ønskede
konkurrencen delt i to afsnit, et for en brugsstørrelse på 7-10 ha og et for brug på
30-40 ha. Der uddeltes tre præmier i hver gruppe og med en samlet præmiesum
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på 2800 kr. - efter datidens forhold et ret rundeligt beløb, mens det jo nu med de
honorarer, der regnes med, ikke ville tælle meget.
For at få en så sagkyndig og alsidig bedømmelse som muligt var der indledt et
samarbejde med både Dansk Arkitektforening og Akademisk Arkitektforening, der
hver udpegede en dommer, og med De samvirkende jydske Husmandsforeninger,
der udpegede to dommere, hvortil kom, at foreningen selv udpegede to plus Hus
holdningsudvalgets formand til at medvirke ved bedømmelsen af stuehusene.
Til konkurrencen blev indsendt ikke færre end 56 projekter, hvoraf 32 tog sigte
på de større brug og 24 på de mindre. 5 af de 6 præmierede forslag var udarbejdet
af københavnske arkitekter og det sidste udarbejdet af en arkitekt fra Thisted. Det
kunne således se ud, som man i hovedstaden havde mest øje for, hvad der skulle
lægges vægt på også ved landbrugsbyggeri, men iøvrigt var alle landsdele godt re
præsenteret. I forslagene - også de præmierede - indgik desuden både ældre og nyere
byggestil, så der var noget at vælge for enhver smag.
De præmierede planer og nogle af de bedste andre, som man købte, blev samme
år udstillet ved Ungskuet i Skanderborg, hvor mange mennesker havde lejlighed
til at se dem og drøfte enkeltheder deri.
Hurtigst muligt derefter, nemlig samme efterår, udsendtes en beretning om kon
kurrencen med 10 projekter for de større brug og 8 for de mindre, idet man fandt
så mange gode enkeltheder i forskellige af dem, der ikke kunne nå at komme med
i præmiegruppen, at man mente, de fortjente offentliggørelse. Projekterne var gen
givet i så stort format, at de kunne benyttes direkte, og de var allesammen ledsaget
af arkitekternes beskrivelse. Beretningen blev derved på 44 sider i omtrent dobbelt
bogformat, og for at prisen ikke skulle afskrække nogen interesseret fra at skaffe sig
den, blev den tilbudt landmændene og håndværkerne for 50 øre, ja partivis endog
til 35 øre. Ikke mindst fra håndværkernes side blev der aftaget mange, idet man blev
klar over, at der her forelå noget nyt og godt, som det var værd at være opmærk
som på og arbejde ud fra. At dette også satte sig spor, da det i årene derefter påny
lysnede noget for byggemulighederne, er der talrige vidnesbyrd om, ja udvalgets
formand kunne senere give udtryk for, at konkurrencen havde overtruffet forvent
ningerne til den.
Foruden selve beretningen blev der også tilbudt de interesserede lån eller køb
af enkelte tegninger i det originale format til en meget billig pris, og også disse blev
spredt i et ret stort antal som grundlag for ny- eller ombygning.
På delegeretmødet samme efterår blev der endvidere vist en række lysbilleder
fra konkurrencen i forbindelse med beretningen om Bygningsudvalgets arbejde, og
også dette var med til at henlede opmærksomheden på denne nye gren i landbo
foreningernes oplysningsarbejde og på, at der i høj grad trængtes til reformer.
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Konkurrence om bygninger på de præmierede planer
I det følgende par år arbejdedes der ikke så meget med nye opgaver; men i 1937
tog man initiativet til en ny konkurrence i fortsættelse af den første, nemlig med
henblik på opførelse af bygninger på de udpegede grundplaner - denne gang dog
kun for avlsbygningerne. Sammen med Husholdningsudvalget tog man senere
spørgsmålet om stuehusene op.
Man lagde først og fremmest vægt på anvendelse af de bedst egnede og, hvor
der var forskellige valg, tillige prisbillige materialer, på helhedsvirkningen af byg
ningernes udseende i sig selv og i omgivelserne, og endelig på detailindretningen
omfattende isolering og ventilation, lofter og gulve, kloaker, ajlebeholdere og mød
ding, vandforsyning, lys, mælkerum og -afkøling og forskelligt andet såsom foder
rum med kornmagasiner og eventuelt siloer, der da var ved at komme på tale,
samt maskinernes hensigtsmæssige anbringelse.
Også denne gang foretoges konkurrencen med assistance af dommere fra arki
tektforeningerne og husmandsforeningerne, og som særligt sagkyndige vedrørende
staldbygninger for henholdsvis kvæg, svin og heste havde man formået professorerne
L. Hansen Larsen og Johs. Jespersen, Landbohøjskolen, til at medvirke. Præmiesum
men var den samme som i 1934.
Imidlertid gav Bygningsudvalgets offentliggørelse af denne konkurrenceplan an
ledning til, at Akademisk Arkitektforening tog tanken om en videreførelse af kon
kurrencen på bredere basis op, og med henvisning til den betydelige interesse for
bygningssagen ikke alene i Jylland men over hele landet søgte arkitektforeningen
Ny Carlsbergfondet om støtte til en konkurrence om hele landbrugsbyggespørgs
målet og fik tilsagn om dette, så man straks kunne gå i gang dermed. Tillige fik
man støtte fra Landbrugsraadet under den form, at resultatet kunne vises, først på
den store landbrugsudstilling på Bellahøj i 1938 og senere på Ungskuet i Brønderslev.
Det blev derved til et tresidet samarbejde, som man fik stort udbytte af.
For Bygningsudvalgets konkurrence blev resultatet, at 1. præmien for de større
brug tilkendtes et udkast fra arkitekt og bygmester H. Johansen, Holsted, et forslag,
der af dommerkomiteen betegnedes som særdeles vel gennemarbejdet og med
mange gode enkeltheder. 2. præmie fik et forslag fra arkitekt J.M. Clausen, Ribe,
og 3. præmie et forslag fra tømrermester M. Mikkelsen, Tranebjerg, Samsø, og arki
tekt Folke Olsen, Ollerup.
For de mindre brug fik arkitekterne Orla Nielsen, København, og Oskar E.Kjær,
Odense, 1. præmie, mens arkitekt Harald P. Larsen, København, fik 2. præmie og
arkitekt Hans P. Pedersen, Roust, Varde, 3. præmie.
På grund af en meget krævende gennemgang af de enkelte projekter fra begge
konkurrencer trak det noget ud med udsendelsen af beretningen derom; men
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tegningerne og beskrivelserne kunne dog straks stilles til rådighed for de interes
serede, og beretningen forelå det følgende forår. Den blev på i alt 76 sider i det samme
store format som den foregående, og halvdelen deraf var de indleverede tegninger
i såvel snit som facader samt for hver enkelt forslagsstillerens beskrivelse og for
nogles vedkommende tillige en kommentar med fremhævelse af de fordele og mang
ler, som dommerne havde fundet, ikke mindst ud fra den betragtning, at der altid
kunne være et og andet at gøre opmærksom på selv i de bedste projekter. Også
denne beretning blev tilbudt de interesserede til en meget lav pris, nemlig 1 kr., og
den fik derved en forholdsvis stor afsætning og kom til at danne grundlag for tal
rige bygningsforetagender de følgende år.
For foreningens Bygningsudvalg fik konkurrencen yderligere den virkning, at
man fik en aftale i stand med den mand, der fik 1. præmie for sit projekt for bønder
gårde, bygmester H. Johansen, Holsted, om i kraft af sin praktiske indsigt i alt ved
rørende landbrugsbyggeriet at fungere som sagkyndig rådgiver for udvalget. Derved
fik man det gamle ønske om ansættelse af sådan sagkyndig bistand opfyldt, og uden
at der dog var tale om egentlig konsulenthjælp i den gængse forstand, virkede ord
ningen til alle parters tilfredshed gennem en længere årrække, indtil Johansen døde
i slutningen af 1948. Foruden at hjælpe til ved udstillingerne besvarede Johansen
et stort antal spørgsmål fra landmændene og skrev desuden mange artikler om
bygningsindretning, ligesom han efter krigens slutning udarbejdede en ny pjece om
landbrugsbyggeriet med angivelse af både hele projekter og mange detailspørgsmål.

Mønsterbygninger
Omtrent samtidig besluttedes det, at Bygningsudvalget skulle gå i samarbejde med
foreningens Mejeriudvalg om udpegningen af mønsterbygninger i Jyllands forskel
lige egne. Siden begyndelsen af århundredet havde Mejeriudvalget arbejdet for for
bedring af staldforholdene og ikke mindst mælkeproduktions- og opbevaringsfor
holdene og haft visse gode stalde at henvise til. Nu fandt man, at tiden måtte
være inde til at tage alle bygningerne på de pågældende gårde med ind under fore
tagendet, således at man efter fælles besigtigelse af dem kunne anbefale landmænd,
der stod overfor at skulle bygge, og deres håndværkere at aflægge disse brug et be
søg og derigennem drage lære af, hvad andre var nået frem til. Dette fællesskab er
fortsat siden indtil efteråret 1971, da både Bygningsudvalget og Mejeriudvalget op
hævedes som følge af omordningen af hele det faglige arbejde, og der er udarbejdet
fortegnelse over sådanne gårde, hvis ejere har indvilget i at modtage besøg og for
klare kollegaerne om indretning og funktion, omkostninger m.m. Med visse mel
lemrum er der, tildels med bistand af de lokale landboforeningers konsulenter,
indhentet oplysninger om tilstanden og om nye gårde, som man skønnede, det kun-
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ne have interesse at få med under ordningen, og derved er der sket jævnlige for
nyelser af oversigten. Fortegnelsen omfattede til at begynde med et mindre antal,
men har periodevis omfattet 70-80 gårde, i de senere år dog kun 40-50, blandt andet
fordi man har fundet, at det ikke spiller nogen større rolle, om man med nutidens
samfærdselsmidler skal køre nogle kilometer mere eller mindre, når det gælder den
slags køreture med faglige formål.

Bygningsekskursioner

På linje hermed ligger det, at udvalget igennem en række år har arrangeret bygnings
ekskursioner til velindrettede større og mindre gårde rundt i landsdelen for at give
medlemmerne lejlighed til på stedet at se sådanne ting, der kan tages ved lære
af, og hvor man har fået ejerens forklaring på, hvad der har fået ham til at bygge
netop på den måde, som tilfældet er. Samtidig er udleveret en lille tryksag med et
rids over bygningernes placering og indretning, så det har kunnet studeres nøjere
senere hen. I frokostpausen er der tillige givet adgang til at stille korte spørgsmål
i forbindelse med det, man har set, og få dem besvaret, ligesom der undertiden er
drøftet bygningsproblemer i almindelighed.
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Der har til tider været en endog meget stor tilslutning til disse ekskursioner,
således at det har knebet stærkt både med at få bilerne parkeret og med at få så
meget samling på deltagerne, at alle kunne høre forklaringerne og se enkelthederne
i det, der skulle vises. Det har ført med sig, at man ret snart gik over til at holde
to ekskursioner årlig i stedet for en. Så har man bedre styr på tingene, og når de
så placeres med passende afstand, får de interesserede landmænd og håndværkere
da også bedre muligheder for at deltage. Foruden at tilrettelægge disse ekskursioner
henstillede man til de lokale foreninger at arrangere tilsvarende bygningsekskur
sioner og -forevisninger indenfor snævrere kredse, og denne tanke er fulgt og be
nyttet i stor udstrækning til gavn for bedre bygningsindretning.
Med krigsudbruddet i 1939 og Danmarks besættelse i 1940 gik næsten alt byggeri
i stå, fordi de tilstedeværende bygningsmaterialer blev rationeret, og selv om det
ved forskellige offentlige foranstaltninger søgtes at opretholde en del deraf - for
trinsvis af beskæftigelsesmæssige grunde - så blev det ikke til noget videre. Alligevel
fandt det materiale, Bygningsudvalget rådede over, anvendelse adskillige steder,
hvor man fik lån og tilskud til forbedring af staldene. Og til gengæld for det således
tabte, meldte der sig hurtigt nye opgaver. Som følge af afspærring for tilførsler af
foderstoffer m.m. ude fra var man nødsaget til, hvis besætningerne skulle opret
holdes i størst muligt omfang, og ydelsen ikke gå ned til det helt minimale, at søge
at fremstille mere hjemmeavlet proteinholdigt foder end tidligere.

Ensilering øg ensilagebeholdere
Her kom ensileringen af græsmarksafgrøder og roetop stærkt i forgrunden, og da man
var næsten uden erfaring både i opførelsen af siloer og tilberedning af ensilage, fik
Bygningsudvalget i samarbejde med arkitekt H. Johansen og landbrugslærer J.Aa.
Nilsson, Ladelund, udarbejdet forslag og beskrivelse af hensigtsmæssige, ikke for
kostbare siloer, og i et antal af 10.000 spredtes de det første år ud til landmændene
ved hjælp af konsulenterne og grundforbedringsudvalgene m.v., således at der alle
rede samme efterår kunne bygges mange siloer efter disse anvisninger.
Det drejede sig mest om lave, halvvejs nedgravede siloer, men efterhånden vok
sede interessen for halvhøje og høje siloer, og udvalget fik fra mange sider også
forespørgsler, om man ikke kunne give anvisning på opførelse af sådanne. Det førte
med sig, at arkitekt P.Taubro, Viuf, der var blevet udvalgets rådgiver sammen med Jo
hansen, i samarbejde med civilingeniør Ishøy, København, der havde specialiseret
sig i arbejder af denne art, konstruerede en silo bygget af specielle hageformede og
armerede, vibrerede betonplader. Man lod den mønsterbeskytte og gav den senere
navnet Silax. Opførelsesretten blev overdraget enkelte velrenomerede firmaer i ce
mentbranchen på den måde, at Bygningsudvalget og de pågældende firmaer i fæl190

lesskab beregnede prisen på siloerne, og der svaredes en beskeden afgift til dækning af
de løbende omkostninger. Fabrikanterne leverede elementerne til dem, der ønskede
at bygge selv, og påtog sig også opstillingen omkring på gårdene, hvor dette ønske
des, og gav derved garanti for arbejdets rette udførelse og holdbarhed. Det tør vist
nok siges, at dette samarbejde var banebrydende for hele sagen både med hensyn
til det bygningsmæssige og prisen på siloerne.
I en årrække arbejdedes der under denne form; men efterhånden kom mange
andre (lokale) firmaer ind på at fremstille siloer om ikke just efter samme principper
så dog med tilbørlig hensyntagen til både soliditet og arbejdsforhold, og udvalget
havde da indtryk af, at både fremstillingen og opstillingen i almindelighed var så
god og prisen så rimelig, at køberne kunne være tjent dermed. Man fandt da op
gaven løst, så man kunne overlade den til den almindelige industri, og man opgav
arbejdet dermed.

Kartoffelopbevarinßshuse

En anden betydningsfuld opgave, der delvis var affødt af krigssituationen, men til
lige var foranlediget af nogle samtidig indtrufne meget hårde vintre flere år i træk,
fik Bygningsudvalget i fremskaffelsen af tegninger og beskrivelser af frostfri kartof
felhuse.
I de langvarige og strenge vintre 1939-40,1940-41 og 1941-42 blev mange kartofler
ødelagt i kulerne, og i betragtning af den iøvrigt meget anspændte ernæringssitua
tion, hvor kartoflerne spillede en meget stor rolle, betød dette et stort tab og var
i det hele taget yderst uheldigt.
Med bistand af blandt andet forsøgsleder Thøger Frederiksen, De danske Sprit
fabrikkers forsøgsgård »Frederikshøj« i Svendstrup, der havde meget stor erfaring
med hensyn til kartoffeldyrkning og -opbevaring, og konsulent A.P. Aidt, Viborg,
der ligeledes i stor udstrækning beskæftigede sig med kartoffelavlen i sit distrikt,
fik man udarbejdet en pjece om opførelse af sådanne frostfri huse. Også denne blev
solgt i et betydeligt antal og gav anledning til, at der indrettedes mange huse til
afløsning af den besværlige og højst usikre kuleopbevaring, og meget væsentlige
kvanta kartofler kunne leveres i en langt bedre tilstand end ellers.
Efter en årrækkes forløb fandt man i de stærkest kartoffelproducerende egne ikke
denne pjece fyldestgørende mere, og der rettedes en henvendelse til Bygningsud
valget om at lade foretage en videregående undersøgelse af, hvorledes et tidssvarende
kartoffelhus burde indrettes. Henvendelsen støttedes samtidig af Kartoffeleksportudvalget og Kartoffelsektionernes Fællesråd.
Udvalget gik straks ind for tanken, og et teknisk kyndigt udvalg studerede på
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den givne foranledning kartoffelopbevaring både her i landet og i udlandet - især
i Holland.
Af forstander Frode Hansen, Studsgaard Forsøgsstation, som den sagkyndige på
kartoffelområdet, professor Wagner Smitt, København, der på dette tidspunkt var
Bygningsudvalgets sagkyndige rådgiver, og konsulent Erik Olsen som den teknisk
kyndige, udarbejdedes her ud fra en ny pjece med titlen: Vejledning i opførelse af
kartoffelopbevaringshuse. Der var her i højere grad end i den tidligere lagt vægt på
isolations- og ventilationsproblemernes rigtige løsning, og i de følgende år kom
pjecen til at virke som rettesnor for opførelsen af et meget stort antal huse.

Kursusfor byflningskonsulenter
Under indtryk af det stigende behov for vejledning på byggeområdet rettede ud
valget i 1945 igennem bestyrelsen en henvendelse til Landbohøjskolen om mulig
heden for at få gennemført et forholdsvis kort, men dog nogenlunde dækkende
kursus for bygningskonsulenter, og på denne baggrund holdtes allerede samme år
et sådant kursus på 5 uger med god tilslutning. I talrige foreninger, hvor der ikke
var mulighed for ansættelse af egentlige bygningskonsulenter, viste det sig at være

192

en udmærket hjælp med sådant suppleringskursus for de konsulenter, der allerede
arbejdede i foreningerne, og især husdyrbrugskonsulenterne udnyttede tilbudet til
at få en større indsigt i de herhen hørende problemer, så de kunne rådgive også
om disse.

Bygningsmøder
Et betydningsfuldt led i Bygningsudvalgets arbejde har det været, at man har holdt
årlige bygningsmøder, først for de konsulenter, der ude omkring arbejdede med
bygningsanliggenderne, men senere også almindelige faglige møder svarende til for
eningens andre faglige årsmøder og med adgang for alle såvel landmænd som hånd
værkere. Man har benyttet den fremgangsmåde med hensyn til disse møder, at de
er holdt sammen med Maskinudvalgets møder, så de kun har været halvdags, men
i vid udstrækning med emner, som skønnedes at være af interesse for både bygningsog maskinområdet, således at det tilsammen er blevet et heldags. For at give land
mændene i Jyllands forskellige egne nogenlunde lige betingelser for at deltage i
møderne har de været henlagt til de forskellige byer med tilstrækkeligt store lokaler
til at rumme de store forsamlinger, der i de fleste tilfælde har været.

Konsulentbistand
Bygningsudvalget har igennem alle årene haft et udtalt ønske om at få en selvstæn
dig konsulent, men det er ikke nogensinde blevet realiseret, dels fordi man fra be
styrelsens side ikke fandt, at der var økonomisk basis derfor, og dels fordi der
ret hurtigt blev ansat rådgivende konsulenter ude omkring. De udførte hver for
sig et stort og dygtigt arbejde, der hurtigt satte sig spor i et godt og hensigtsmæssigt
byggeri, således at der lokalt var forholdsvis gode muligheder for at få vejledning,
og Bygningsudvalget nøjedes derfor med den knap så faste medhjælp som foran
nævnt. Og da der endelig for få år siden blev bevilget statstilskud til bygningskon
sulenters løn og rejser i lighed med tilskudet til andre landbrugsfaglige konsulenter,
var man stærkt inde i forhandlinger dels om at løse problemet på landsplan og dels
om at samle spørgsmålene med hensyn til både maskiner og bygninger under et
enkelt teknisk udvalg, så sagen også da stilledes i bero, og ansættelsen blev ikke
realiseret, før landsudvalget var en kendsgerning.
I rundt regnet 10 år var arkitekt H. Johansen udvalgets sagkyndige rådgiver, og
efter ham fulgte arkitekt P.Taubro. Hans tilknytning til foreningen varede ikke så
længe, idet hans private virksomhed lagde forholdsvis stærkt beslag på ham; men
han medvirkede ved løsning af en række opgaver og ikke mindst med hensyn til
stuehusindretningen. Her havde han et særdeles godt samarbejde både med Hus193

holdningsudvalget og Bygningsudvalget og fremsatte mange nye tanker og udkast,
der kom til at indgå i adskillige af tidens byggeforetagender.
Senere førte forholdene med sig, at man fik etableret et ret nært samarbejde
med Statens Byggeforskningsinstituts landbrugsafdeling, og først professor Wagner
Smitt og senere civilingeniør H. Junge fungerede som udvalgets særlige sagkyndige.
Også for disses vedkommende bevirkede en stærk optagethed til anden side, at de
ikke mente at kunne fortsætte, og i de sidste år fik man derfor en aftale, så man
kunne støtte sig til forsøgsleder J. Borup, Ørritslevgård, og drage nytte af hans be
tydelige erfaringer og kendskab til både den praktiske og forsøgsmæssige side af
byggeriet. Det drejede sig såvel om medhjælp ved udstillingerne og ekskursionerne
som udpegning af mønsterbygninger og talrige enkelttilfælde af forskellig art.
Bortset fra de allerførste år af udvalgets tilværelse har der ikke fundet hyppigt
skifte sted indenfor ledelsen. Oeav Øllgaard var dets formand til 1958, altså i om
trent 25 år, da han ønskede at træde tilbage og afløstes af proprietær H.Ribe, Volstrup, der varetog hvervet indtil udvalgets ophævelse i efteråret 1971. Som sekretær
for udvalget fungerede Kvist Kristensen til sin død i 1945, og da A. Søby i 1946 blev
antaget som hans efterfølger som driftsøkonomikonsulent, overtog han også stil
lingen som sekretær for Bygningsudvalget. For et par år siden anmodede Søby imid
lertid om at måtte afgive arbejdet af hensyn til det stærkere pres, der var kommet
på arbejdet med regnskabsføringen og det dermed følgende vejledningsarbejde ude
i kredsene. Maskinkonsulent Svend Eriksen fik da hvervet overdraget - måske også
med en formodning om et kommende udvidet samspil mellem de to faggrene.
På grund af den forskel, der har været i Bygningsudvalgets og de fleste af de
øvrige udvalgs arbejder derved, at man ikke har haft en faglig konsulent til rådighed,
har det i højere grad end for de andre været formændene, der har været talerør
for, hvad der var sket, og hvad udvalgene stilede efter. I den henseende har begge
de to formænd udført et stort arbejde, og de har haft det tilfælles, at de til stadighed
har animeret landmændene til på den ene side at sørge for at have bygningsfor
holdene i orden, men på den anden ikke sætte sig i større udgifter, end produktionen
kan bære. De er tillige begge gået stærkt ind for, at landmændene selv bør udføre
så meget af arbejdet som muligt, når det ellers er vel tilrettelagt, for at holde udgif
terne så lavt som muligt, og er i ikke ringe grad selv gået foran og har vist, at det
kan lade sig gøre med godt resultat.
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Husholdningsarbe j det

De jydske landmænd kunne næppe få større anerkendelse for det arbejde, der var
udført indenfor foreningerne i de første 50 år af Foreningen af jydske Landbofor
eningers tilværelse end den, fru Rebekka la Cour Madsen, Baungaard Landhushold
ningsskole ved Vejen, gav udtryk for, da hun talte ved delegeretmødet i Århus i
1921 og dér opstillede det spørgsmål: hvorvidt kvinderne i lighed med mændene
kunne drage nytte og udvikling af faglig sammenslutning. Klart og med stor energi
henviste fru la Cour Madsen til de talrige gode resultater, man havde opnået inden
for både markbruget og husdyrholdet såvel som på andre felter igennem samarbej
det i landboforeningerne, og hun drog en parallel herfra til det arbejde, der visse
steder - men efter hendes vurdering altfor få steder - var påbegyndt indenfor de
såkaldte husholdningsforeninger for at søge at få husmødrene i tale dels med hen
blik på en styrkelse af den del af økonomien i landbohjemmene, som er afhængig
af kvindernes indsats, og dels med henblik på sideløbende hermed at oplyse om er
næringsproblemerne og meget andet under husmoderens domæne. Hun ønskede
meget gerne dette arbejde udvidet, så der blev grundlag for, at det kunne komme til
at omfatte alle landbohjemmene, og hun ønskede det helst lagt i de samme rammer
som dem, der var skabt om det hidtidige landøkonomiske foreningsarbejde, det vil
sige, at landboforeningerne efter hendes opfattelse var det rette instrument til også
at tage sig af denne sag.
Og fru la Cour Madsen var i den henseende ikke en tilfældig talsmand for en
mere eller mindre overvejet opfattelse. Hun havde en særdeles grundig erfaring
som baggrund for sit indlæg. Fra sine tidligste år i sit hjem på en af landets mest
ansete landbrugsskoler havde hun den nøjeste føling med forsøgs- og oplysnings
arbejdet indenfor landbruget. Senere var hun uddannet på Landbohøjskolen og
på Statens Kursus for Skolekøkkenlærerinder og havde som sådan et årelangt,
vidtforgrenet arbejde for husmødrene bag sig. Dertil kom, at hun var forstander for
en speciel husholdningsskole for unge kvinder fra landbohjemmene på en gård med
et stort praktisk landbrug og en stor daglig husholdning og samtidig formand for
landets første husholdningsforening. Såvel skolen som foreningen var iøvrigt op
rettet og drevet i den allernærmeste kontakt med den stedlige landboforening og
egnens befolkning i det hele taget.
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Når hun gjorde sig til talsmand for at tage husholdningsarbejdet op indenfor
landboforeningernes rammer, var det, sagde hun, ud fra den erfaring, hun havde
derfra, og ikke, fordi man ønskede at slutte sig sammen eller organisere sig for i
kampstilling at vende sig imod nogen, og heller ikke, fordi det var moderne at
danne sammenslutninger, men simpelthen for at kunne hjælpe hjemmene og hus
mødrene i deres arbejde og udvide den uundværlige vekselvirkning imellem kvin
dernes og mændenes arbejde ikke mindst i landbohjemmene.
Både formålet og argumentationen derfor var således i god overensstemmelse
med de retningslinjer, som Foreningen af jydske Landboforeninger arbejdede og
stadig arbejder efter, og både fra bestyrelsens og delegeretmødets side modtog man
da også indlægget med den sympati, som ethvert forslag, der er i tråd med forenin
gens virksomhed, naturligt må mødes med. Imidlertid opfattede vistnok hverken
indlederen eller delegeretforsamlingen dette første skridt henimod et husholdnings
oplysningsarbejde indenfor foreningens rammer som andet end en foreløbig orien
tering om sagen, og det indeholdt i denne indledningsfase ikke nogen direkte op
fordring til foreningen som sådan om at gå ind i det nye arbejde.

Husholdningsudvalget
En sådan opfordring fremkom dog allerede året efter, da fru la Cour Madsen påny
fik lejlighed til at tale på delegeretmødet om denne sin hjertesag. Og man kan vist
med god samvittighed sige, at hvis fru la Cour Madsen havde ydet landboforenin
gerne en særlig anerkendelse for deres hidtidige indsats på de landbrugsfaglige om
råder, så talte hun heller ikke for døve øren med sit forslag om at føje det ønskede
nye led til arbejdet: en systematisk oplysnings- og forsøgsvirksomhed for husmød
rene. I en følgende forhandling fik tanken udelt tilslutning, således at der straks
kunne skrides til nedsættelse af et udvalg til at forestå husholdningsarbejdets til
rettelægning indenfor foreningen efter de samme linjer som arbejdet i de øvrige
faste faglige udvalg. Det skete på et bestyrelsesmøde den 19. marts 1923.
Ganske naturligt blev fru la Cour Madsen udset til at være det nye udvalgs for
mand, for at hun kunne få lejlighed til at udforme sine tanker nærmere og i det hele
taget at sætte arbejdet i gang. For at søge virksomheden ledet bedst muligt ind i de
samme baner som det øvrige udvalgsarbejde indenfor foreningen og få det lagt i
faste rammer påtog Planteavlsudvalgets sekretær, konsulent M.K. Kristensen,
Skanderborg, sig efter anmodning fra bestyrelsen opgaven at være sekretær for ud
valget de første år. Derudover kom udvalget til at bestå af 3 kvinder, der hver for
sig var positivt med i arbejdet i den hjemlige kreds, og som geografisk var nogenlunde
jævnt placeret indenfor landsdelen.
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Konsulentansættelse
Det stod straks udvalget klart, at en af forudsætningerne for at få tilstrækkelig gang
i oplysningsarbejdet på dette hidtil næsten uopdyrkede område var ansættelse af en
konsulent til at virke både som vejleder ved oprettelsen af nye husholdningskredse
omkring i landet og til at forestå det kursus- og undersøgelsesarbejde, som man
fandt det påkrævet at få iværksat for at have det fornødne grundlag for at få hus
mødrene i tale.
Med bestyrelsens tilslutning blev derfor allerede fra 1. maj 1923 husholdnings
lærerinde Bertha Pedersen, Odder, antaget som konsulent, og igennem et samar
bejde imellem udvalget, den nye konsulent og planteavlskontoret kunne man alle
rede i juli samme år præsentere en smuk og omfattende husholdningsudstilling i
forbindelse med årets Ungskue i Silkeborg. Et forsøg i den henseende men i mindre
format var gjort året forud ved jubilæumsskuet i Horsens og faldt så godt ud, at
man nu turde sætte mere ind derpå. Udstillingen i Silkeborg blev studeret og ivrigt
drøftet af både kvinder og mænd og var i høj grad medvirkende til at henlede op
mærksomheden på, at her nok var et område, der var grund til at beskæftige sig med.
Ved de impulser, udstillingen kunne give, var den med til at sætte godt skub i hele
virksomheden.
Umiddelbart efter Husholdningsudvalgets udpegning rettede man både fra be
styrelsens og udvalgets side igennem »Jydsk Landbrug« en opfordring til landbo
foreningerne om at tage denne nye opgave op og derigennem medvirke til fremme af
økonomisk husførelse og iøvrigt et fagligt oplysningsarbejde for husmødrene. Ud
valget tilbød sin assistance ved afholdelse af møder om sagen ude i kredsene og ved
tilrettelæggelse af særlige husholdningsudstillinger enten selvstændigt eller i for
bindelse med dyrskuer eller planteavlsudstillinger på grundlag af det materiale, ud
valget rådede over eller søgte at bringe til veje, samt ved kursus og foredrag.

Medlemskabet af landboforeningerne
Oprindelig tænkte man sig, at det ville være rigtigst at optage husmødrene som med
lemmer af landboforeningerne imod et særligt - beskedent - kontingent på 1 krone
eller 2, således at disse beløb kunne være det økonomiske grundlag for arbejdet i de
pågældende kredse.
Fra Foreningen af jydske Landboforeningers bestyrelses og budgetudvalgs side
var man opmærksom på, at en sådan ordning ville medføre, at der da også skulle
svares et højere medlemsbidrag fra de lokale foreninger til samvirksomheden, idet
vedtægterne foreskrev (og stadig foreskriver) et sådant bidrag pr. medlem, og der
skulle ifølge sagens natur en dispensation til, såfremt der skulle skelnes imellem
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kvindelige og mandlige medlemmer, hvad man da heller slet ikke var indstillet
på fra kvindernes side.
Dette ville naturligvis beskære de midler noget, som lokalforeningerne ville
få at virke med vedrørende husholdningsarbejdet, men på den anden side ville et
nyt arbejde som dette jo også medføre ret væsentlige udgifter for Foreningen af
jydske Landboforeninger både til igangsættelse og i det videre forløb. Noget tilskud
var det ikke muligt at få fra anden side hverken til konsulentløn eller øvrige medhjælp
eller de udgifter til møder og tryksager o.s.v., som virksomheden nødvendigvis
måtte medføre, for slet ikke at tale om det udstillingsmateriale, som det var et af
formålene med husholdningsarbejdet at få udarbejdet, eller de forsøg og under
søgelser, som man fandt det påkrævet at få iværksat hurtigst muligt til underbyg
ning af oplysningsarbejdet på de mange forskellige områder. De skulle afholdes
indenfor foreningens almindelige finansielle rammer.
Det måtte således anses for en særdeles rimelig ordning med passende hensyn
tagen til alle sider.
Både ude omkring i foreningerne og på det første delegeretmøde efter udvalgets
tiltrædelse faldt der imidlertid både anerkendende og kritiske udtalelser om forslaget.
Adskillige var af den opfattelse, at man ville få alt for få husmødre med i arbejdet,
hvis der krævedes særskilt indmeldelse af dem i landboforeningerne, hvorimod
man mente at kunne få almindelig tilslutning til det, når hele kontingentet afvik
ledes over landmandens medlemskab.
Nogen konkret afgørelse på problemet fik man forøvrigt ikke nogensinde. Både
Husholdningsudvalgets formand og foreningens formand holdt på, at det rent
principielt måtte være det mest tilfredsstillende, at husmødrene betalte deres lille
kontingent og derigennem fik indflydelse på arbejdets ledelse og tilrettelægning,
men man sluttede hele diskussionen derom med den næsten salomoniske udtalelse,
at man ville lade livet og praksis afgøre, hvilken fremgangsmåde der ville vise sig
at være den rette. Det blev i hvert fald ikke stillet som en betingelse for at være med i
arbejdet, at man krævede særligt medlemskab og særligt kontingent af husmødrene.
Den senere udvikling viste, at begge systemer udmærket kunne benyttes, og at
der kunne opnås praktisk taget lige gode resultater under begge former.
I løbet af ganske få år kom der gang i arbejdet næsten overalt i landsdelen efter
initiativ i landboforeningerne eller særligt interesserede kredse indenfor disse. Nogle
steder fulgte man det udsendte forslag, i de fleste tilfælde dog vistnok i en noget
tillempet form, således at der oprettedes særlige husholdningsforeninger eller -kredse
(sektioner) under landboforeningerne men med selvstændig ledelse og selvstændig
økonomi, mens man andre steder gik frem på samme måde som indenfor Forenin
gen af jydske Landboforeninger, at man nedsatte et særligt husholdningsudvalg til
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varetagelse af opgaverne på linje med foreningernes andre faglige udvalg men uden
det særlige kontingent, så udgifterne blev taget som en del af foreningernes almin
delige regnskab. Atter andre steder oprettedes særlige husholdningsforeninger uaf
hængige af landboforeningerne, men med samme formål som de foregående og med
en vis - men altså ikke så direkte - tilknytning til landboforeningerne.
Nogle få af foreningerne indmeldte sig som medlemmer af Foreningen af jydske
Landboforeninger og betalte det foreskrevne kontingent; men det blev i virkelig
heden ikke nogensinde af større praktisk betydning. Efter få års forløb vedtog man
derfor lige så stille at lade bestemmelsen herom udgå, og siden har der ikke været
tale om dette spørgsmål foreningen og de lokale foreninger imellem. Foreningens
bestyrelse og budgetudvalg har i samråd med Husholdningsudvalget drøftet de øko
nomiske linjer for arbejdet, og behandlingen af problemerne i den henseende har
siden den tid ikke adskilt sig fra dem, der er gældende for allé de øvrige udvalg.

Arbejdsopgaverne
I det program, som Husholdningsudvalget opstillede for sit arbejde, var det første
punkt at støtte husholdningsarbejdet (og særligt dets økonomi) indenfor de jydske
landboforeninger. Det næste gik ud på at virke for kvindernes tilslutning til landbo
foreningerne; men det fik som nævnt foran ret hurtigt et noget andet forløb, end
man oprindeligt forestillede sig. I det tredje var en række af de egentlige arbejds
opgaver nærmere specificeret, nemlig at man ville søge at formå landboforeningerne
til at optage foranstaltninger til støtte for husholdning, således havebrugs- og hus
holdningsudstillinger, regnskabsføring, kursus og foredrag vedrørende hushold-
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ning, havebrug, fjerkræavl, husflid m.m. Hertil føjedes som et fjerde afsnit, at man
ønskede at træde i samvirken med institutioner, der kunne støtte husholdnings
arbejdet, og endelig selvstændigt at optage husholdningsopgaver til løsning.
Efter at der i foråret 1923 var antaget en konsulent som medhjælper for udvalget,
kunne man sætte ind på de forskellige arbejdsfelter. Foruden husholdningsudstil
lingen ved Ungskuet arrangerede man allerede det første år ikke færre end 8 ud
stillinger i de lokale foreninger - dels ved dyrskuerne og dels i forbindelse med
efterårets planteavlsudstillinger.
Det var et omfattende materiale, man havde fremskaffet i løbet af den korte tid,
der var til rådighed til planlægningen. Det drejede sig både om de almindelige kolo
nialvarer og rengørings- og vaskemidler samt anvisninger på henkogning af frugt,
grøntsager og kød, der på dette tidspunkt endnu ikke var meget kendt af hus
mødrene, men som man slog stærkt til lyd for til afløsning af den gammeldags sylt
ning, og endvidere en afdeling med tilberedte retter. Dertil var knyttet en afdeling
med små praktiske elektriske køkkenredskaber m.m. samt gode og mindre gode
havebrugsredskaber og ved Ungskuet en regulær køkkenhave med dyrkningsvej
ledning.
For kolonialvarernes og vaskemidlernes vedkommende viste man den betydelige
forskel, der kunne være både på kvalitet og pris, alt efter som der købtes større eller
mindre partier, og efter som der købtes i almindelig løs vægt eller i finere indpak
ning, af en grovere eller finere varekvalitet og meget andet.
Ikke mindst dette sidste var en anskuelsesundervisning, der var af stor værdi,
og som mange af de besøgende - både kvinder og mænd - noterede sig, og derigen
nem blev til gavn for indkøbsøkonomien. Det var forøvrigt et af de punkter, man
både straks og ikke mindst noget senere under landbrugskrise-årene sidst i 20erne
og første halvdel af 1930erne satte meget ind på at oplyse om.
Som et led i bestræbelserne herfor udarbejdede man en liste over de mest almin
delige husholdnings-indkøbsvarer og deres priser og offentliggjorde denne med re
gelmæssige mellemrum i »Jydsk Landbrug« (i almindelighed hver måned) igennem
en lang årrække, og fra mange sider fik man udtryk for, at denne vejledning var til
megen nytte ikke alene direkte overfor husmødrene men også på den måde, at
man ret ofte ved hjælp af den blev i stand til at påvirke købmændene og brugs
foreningsuddelerne til at føre de varer, som listen omfattede, og til de priser, man
anså for de rigtige.
Husholdningsudvalgets første konsulent, Bertha Pedersen, var overmåde virk
som ved igangsættelsen af de mange arbejder og udførte en pionergerning på dette
område. Hun ønskede imidlertid gerne en mere rolig tilværelse som husholdningsog ungdomskonsulent på sin hjemegn i Hads herred, som hun blev tilbudt, og hun
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var tillige redaktør af »Tidsskrift for Husholdning«, så hun fratrådte stillingen alle
rede efter et års forløb. Som afløser for hende blev da antaget husholdningslærerinde
Cath.Holmsgaard fra 1. maj 1924, og det blev frk. Holmsgaard, der ved sit ar
bejde de følgende 22 år kom til at sætte det stærkeste præg på hele udviklingen.
Forsøg og undersøgelser
Udvalget var til at begynde med helt overvældet med spørgsmål vedrørende alt det
nye, som man gik ind for, men som husmødrene for det meste var fremmede over
for, og for at kunne dokumentere rigtigheden af de svar, man gav, og desuden være
i stand til iøvrigt at skaffe pålidelige oplysninger frem om nye ting, der kom frem,
besluttedes det at oprette et regulært forsøgskøkken. Det blev indrettet i lokaler på
Baungaard Land husholdningsskole, hvor den nye konsulent desuden kom til at bo,
og hvor såvel hun som udvalgets formand således var i stand til at følge forsøgene
og i fællesskab vurdere resultaterne deraf.
Undersøgelserne her kom både til at omfatte anvendelsen af arbejdslettende
maskiner, kogning og henkogning (ikke mindst med henblik på de henkogte varers
holdbarhed) bagning, sæbefremstilling, blødgøring af vand og meget andet. I mange
henseender søgte man tillige samarbejde med andre virksomheder og institutioner,
der var bedre udstyret til at klare mere indviklede opgaver. Det gjaldt blandt andet
Forsøgsmøllens Kemiske Laboratorium i Askov ved forsøgsleder Frode Hansen og
planteavlskontoret i Skanderborg og flere andre, som man fik værdifuld hjælp fra.
På denne måde fik man i løbet af kort tid et særdeles velunderbygget og over
bevisende materiale til rådighed, således at der både kunne svares på de mange spørgs
mål og tages yderligere fat på oplysningsarbejdet.
Efter at have fået hele husholdningsarbejdet lagt i faste rammer, så det kunne
»stå på egne ben«, og eftersom en række nye opgaver på konsulent M. K. Kristensens
egentlige arbejdsfelt lagde stærkt beslag på hans tid, bad han i 1927 om at måtte
blive løst fra hvervet som sekretær for udvalget. Dette blev da overdraget frk. Holms
gaard, og i udvalget blev han erstattet af endnu et kvindeligt medlem. Dels for at
bevare den nære kontakt med planteavlskontoret og dels for at få bedre kontorog forsøgslokaler med henblik på at få mere medhjælp, flyttedes hele konsulent
og sekretærvirksomheden til Skanderborg - først i en ejendom lige over for Plante
avlsudvalgets kontor på »Godthaab«, så der var meget nær forbindelse til dette, og
senere til et par andre steder inde i byen, men fra 1950, da Planteavlsudvalget fik
en ny kontorbygning, i direkte kontorfællesskab med dette, og siden 1962 i eget hus
lige over for planteavlskontoret og på »Godthaab«s jord.
I den periode, da kontoret var på »Godthaab«, og spørgsmålet om rationel køk
kenindretning trængte sig på og blev en særlig opgave for Husholdningsudvalget,
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fik man indrettet et demonstrationslokale ved siden af Planteavlsudvalgets møde
lokale, og dette bevaredes også efter flytningen af kontoret til den modsatte side af
vejen men fornyet gentagne gange i takt med udviklingen. Da reorganiseringen af
planteavlsarbejdet fandt sted i 1971, og der ansattes flere landskonsulenter indenfor
dette område, måtte køkkenet dog inddrages.

Husholdningsmøder - Husmoderstævner

En af vejene til at udbrede kendskabet til udvalgets virksomhed og få den ønskede
kontakt ud til foreningerne og de enkelte husmødre var afholdelsen af årlige hus
holdningsmøder svarende til de faglige årsmøder, med beretningsaflæggelser, dis
kussion og aktuelle foredrag, som foreningens øvrige faste udvalg lod afholde, og
allerede kort tid efter udvalgets etablering påbegyndte man sådanne. Til at begynde
med var de af et forholdsvis beskedent omfang, hvad antallet af deltagere angik;
men med den stigende tilslutning til arbejdet ude omkring og med de nye opgaver,
der meldte sig både på det lokale plan og indenfor det fælles arbejde, ændrede dette
sig ret hurtigt, så det blev til store og virkeligt betydende møder.
Senere kom man ind på med passende mellemrum at indbyde til formands- og
konsulentmøder, hvor man ligesom kunne gå dybere ind på behandlingen af de
foreliggende emner, og hvor der inden for de snævrere kredse var større muligheder
for at knytte personlige kontakter af værdi for arbejdet.
Selv om der i adskillige tilfælde har været knyttet foredrag og indlæg af et vist
folkeligt betonet og kulturelt præg til husholdningsmøderne, har disse dog i det
store og hele været at betragte som faglige møder, hvor det først og fremmest var
de organisationsmæssige og økonomiske forhold samt arbejdsmæssige problemer,
der var på dagsordenen.
Fra tid til anden blev der imidlertid udefra fremsat det ønske, om der ikke side
løbende hermed kunne foranstaltes andre - en-, to- eller tre-dages - sammenkomster
for husmødrene, hvor man under noget friere former kunne dyrke visse knapt så
faglige interesser og samtidig få lejlighed til at høre og se noget om, hvad der rørte
sig på andre felter, såsom skole og kirke, inden for literaturen og eventuelt musik
ken og forskelligt andet, idet man fra de pågældendes side gerne så også sådanne
emner tilgodeset inden for husholdningsarbejdets rammer.
Det førte til, at udvalget påtog sig - først forsøgsmæssigt, men senere som en
årligt tilbagevendende begivenhed - at gennemføre hvad man betegnede for hus
moderstævner. Også disse har efterhånden fået en overordentlig stor tilslutning.
De holdes hvert år i september efter høsten, når der for de flestes vedkommende
er en knapt så travl periode både for landbruget i almindelighed og for husmødrene
som på andre tider, og de holdes på høj-, idræts- og landbrugsskolerne i Jyllands
202

forskellige egne, så de deltagere, der er med ved dem år efter år - og det gælder et
forholdsvis stort tal - på den måde har lejlighed til også at stifte bekendtskab med
naturen, og hvad der kan være af seværdigheder rundt om. I almindelighed knyttes
der med henblik herpå udflugter under kyndig vejledning til stævnerne, således at
der virkelig kan fås et udbytte deraf.
Ved at variere stedet for stævnerne fra syd til nord og fra øst til vest, hvor der
har kunnet skaffes lokaler dertil, gives der samtidig adgang for de lokale interes
serede medlemmer af husholdningskredsene til at overvære i hvert fald en del af
møderne og derved drages med ind i, hvad der sker. Det er der mange, der har be
nyttet sig af i årenes løb, undertiden endog så mange, at det har knebet med plad
sen, selv om man på forhånd havde skønnet, at den var særdeles rigelig. Det er jo
imidlertid udtryk for en så stor interesse for arbejdet, at man kun kan være glad
for det, og uden tvivl medvirker det også til at give nye impulser. De problemer,
der kan opstå deraf, har da også i almindelighed været til at overvinde.

I overensstemmelse med det arbejdsprogram, Husholdningsudvalget opstillede
fra første færd, fortsattes og udvidedes afprøvnings- og undersøgelsesarbejdet efter
hånden ret væsentligt.
Af de punkter, som man igennem alle årene har lagt stor vægt på, er
kostundersøgelser og regnskabsføring
formentlig nogle af de vigtigste. Det første var inspireret af og i en vis forstand en
fortsættelse af læge Mikkel Hindhedes i sin tid meget diskuterede ernæringsunder
søgelser, der havde stået på i en længere årrække, men som der - trods stærke an
strengelser derfor - ikke var bevillingsmæssigt grundlag for at fortsætte.
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Husholdningsudvalgets undersøgelser havde dog et videre sigte, idet de gik ud
på ved hjælp af daglige opnoteringer af forbruget af de forskellige levnedsmidler i
bestemte husholdninger over en kortere eller længere periode at kunne blive i stand
til at bedømme kostens tilstrækkelighed eller ikke både med hensyn til nærings
mængde og næringsværdi ud fra de normer, der må anses for de rigtige vedrørende
såvel kalorier som proteiner, mineraler og vitaminer for de forskellige aldersgrup
per og beskæftigelsesområder indenfor den pågældende husholdning. Selv om disse
undersøgelser i første række tager sigte på den individuelle vejledning for dem, som
ønsker at få dem gennemført, giver de dog også mangfoldige oplysninger, som kan
udnyttes alment og derved komme mange andre til gode. En nabovirkning i videste
forstand bliver en sådan undersøgelse med tilhørende konsulentbistand også ofte
årsag til, og alene dette kan være af stor betydning og sætte adskilligt i gang til frem
me af det gode formål.
Regnskabsføringen tager ligesom al anden regnskabsføring først og fremmest
sigte på at oplyse om, hvad husførelsen koster i hvert enkelt tilfælde, men tjener
desuden i høj grad til at belyse forskelligheder fra det ene sted til det andet og kan
derigennem ligeledes medvirke til at drage sammenligninger og finde mulige kilder
til forbedringer og besparelser.
Både ude i de lokale foreninger, hvor man udfører det grundlæggende arbejde,
og på udvalgets kontor, hvor man foretager beregningsarbejdet og samler beretnin
gerne derom, lægger disse to opgaver beslag på megen tid, men må stadig anses for
at være uundværlige i vejledningsarbejdet og nogle af de piller, hele dette hviler på.

Husholdnings- og havebrugsudstillingeme

Også den direkte anskuelsesundervisning, der ligger i husholdningsudstillingerne
dels i forbindelse med Ungskuerne og dels ved udlånt materiale, har gennem alle
årene været et fast led i udvalgets arbejde. Emnerne har i tidens løb varieret meget,
men har så vidt muligt altid haft et aktuelt sigte med henblik på ernærings- og ind
købsforholdene, vask og vaskemidler, boligindretning, køkkenindretning, brugen af
elektriske hjælpemidler og forskelligt andet i tilknytning dertil. Oprindelig havde
man både havebrugsudstilling og demonstrationshave i forbindelse dermed, og de
var i og for sig meget påskønnede og studeredes flittigt, men dels var forudsætnin
gerne derfor ikke lige gode på alle de pladser, hvor Ungskuerne holdtes, og dels
krævede det et stort, meget stærkt fagligt forberedelsesarbejde, som man ikke altid
havde medhjælp til rådighed for, så de blev opgivet en tid. Efter at Ungskuerne i en
årrække har været lagt fast i Herning, hvor man har de store haller til faglige udstil
linger, er forbindelsen imellem husholdning og have - både nytte- og prydhave 204

dog knyttet påny. Det er i de senere år faldet naturligt sammen, og mange husmødre
har vist begge afdelinger stor interesse og ville vistnok føle det som et savn, hvis
ikke begge dele fandtes.

Vejledning vedrørende tekniske hjælpemidler
Da medhjælpen ved det huslige arbejde i form af unge piger indskrænkedes stærkt
i årene efter 1945 og i løbet af forholdsvis kort tid næsten fuldstændig forsvandt fra
landbohjemmene, så husmødrene i de allerfleste tilfælde stod alene med arbejdet,
og dette måtte rationaliseres og lægges helt om med udstrakt benyttelse af de tek
niske hjælpemidler, indgik vejledningen i indkøbet og brugen af disse også i udstil
lingerne. Dels søgte man fra udvalgets side at interessere firmaerne med disse ting
for at vise deres frembringelser på Ungskuerne, og dels indrettede man et lille kon
tor i forbindelse dermed, hvor de konsulenter, der især virkede med disse spørgsmål,
kunne træffes og give uvildige svar på spørgsmål vedrørende priser og brugsegen
skaber ud fra de erfaringer, man havde på de forskellige områder.
Også dette er blevet et fast og stærkt benyttet led i arbejdet.
Det samme er tilfældet med vejledningen i hensigtsmæssig indretning af kokke
nerne. Samtidig med, at Husholdningsudvalget tog denne specielle opgave op med
henblik på den størst mulige lettelse af husmødrenes arbejde og fik fremstillet det
såkaldte Foreningen af jydske Landboforeningers Køkkensæt, har man hvert år vist
dette køkken opstillet og færdigmonteret og haft sagkyndige til at forklare dets
indretning og fortrin i brugen fremfor de mere eller mindre tilfældige udformninger
af denne husmødrenes vigtigste arbejdsplads, som lokale håndværkere eller byg
mestre præsterer, hvis den tilstrækkelige plan for indretningen ikke findes.

Konsulentansættelse i de lokale foreninger
Ligesom man indenfor Foreningen af jydske Landboforeninger var klar over, at det
var nødvendigt med konsulenthjælp i arbejdet, hvis man skulle nå de mål, man
stilede efter, og det skulle give de resultater, der var hensigten, således var stillingen
også ude i de lokale kredse, efterhånden som arbejdet voksede dér. Det stillede store
krav til foreningernes økonomi, og de steder, hvor man fik konsulenter ansat, skete
det ret ofte ved, at konsulenten tillige måtte påtage sig andet arbejde i form af un
dervisning i børne- og ungdomsskoler m.v.
Mens der ifølge bevilling over finansloven var ydet et vist tilskud igennem mange
år til de landøkonomiske foreningers konsulentvirksomhed vedrørende husdyrbrug
og planteavl m.v., så fandtes der ikke noget tilsvarende for husholdningskonsulen
terne. Ved et energisk arbejde fra udvalgets side fik man imidlertid ved bestyrelsens
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og De samvirkende danske Landboforeningers bestyrelses anbefaling også hushold
ningskonsulenterne med ind under den almindelige tilskudsordning, og det gav
talrige foreninger økonomiske muligheder for antagelsen af den ønskede medhjælp
- i adskillige tilfælde dog stadig ikke anderledes, end at de måtte have anden beskæf
tigelse ved siden af for at få en akceptabel løn: skole- og kursusarbejde, ungdoms
undervisning o.s.v. Hvor det var tilfældet, gav det vel i almindelighed ikke helt den
stabilitet over virksomheden, som der gerne skulle være. En uvurderlig hjælp var
det ikke desto mindre, således at der i løbet af relativt få år blev mulighed for at få
konsulenthjælp de fleste steder, hvor der iøvrigt var basis for det med hensyn til
det geografiske område og medlemsantallet.

Ungdomsarbejdet. - Husholdningsfakultetet

Ved et samarbejde til mange sider har Husholdningsudvalget igennem alle de år,
det har eksisteret, gjort et stort arbejde for de unge pigers - de vordende husmødres
- oplysning og dygtiggørelse til deres fremtidige opgaver og for at medvirke til at
skabe respekt for det huslige arbejde, så det i det almindelige omdømme ikke blev
stillet dårligere end et hvilket som helst andet arbejde. Det er sket dels ved at ani
mere de unge til at søge både praktisk og teoretisk dygtiggørelse og dels ved at med
virke ved tilrettelægning af det særlige ungdomsarbejde i foreningerne og ved et
samarbejde med ungdoms- og husholdningsskolerne.
Et kapitel for sig i den henseende er udvalgets deltagelse - repræsenteret ved dets
formand - i det arbejde, der gik forud for oprettelsen af et husholdningsfakultet
ved Aarhus Universitet med sigte på en højere videnskabelig uddannelse af hushold
ningslærerinder og -konsulenter og under mottoet: For et sundt Danmark. Det var
en århusiansk lærerinde, Hulda Pedersen, der rejste tanken herom få år efter
universitetets oprettelse og var en utrættelig forkæmper for sagen. Hun fik tilslut
ning til den fra alle sider inden for de mange foreninger og institutioner, der arbej
dede med husholdningssagen, fik nedsat et særligt udvalg til at arbejde med tanken
og udformede de eventuelle retningslinjer for undervisningen. Foreningen af jydske
Landboforeningers Husholdningsudvalg var repræsenteret i dette udvalg ved sin for
mand, og fru la Cour Madsen gjorde her en indsats, der fik afgørende betydning
for hele sagens udvikling.
Med stor styrke og en udholdenhed, der skulle søge sin lige, gik hun ind for det
standpunkt, at husholdningslærerinderne burde kunne gå ind på disse universitets
kursus på lige vilkår med andre studerende, der måske nok var i besiddelse af en
højere boglig uddannelse men til gengæld ikke altid så megen faglig viden. Hun
henviste her blandt andet til den ordning, der fandtes for landbrugsstudiet på Land206

bohøjskolen, hvor de unge mænd med praktisk uddannelse i landbruget og med
en forberedelse gennem landbrugsskoleophold, men uden præliminær- eller stu
dentereksamen var ligestillet med dem, der eventuelt havde sådan eksamen, og i
det alt overvejende antal tilfælde klarede sig fuldt så godt - ikke mindst når de efter
studiet kom ud som vejledere.
Der var adskillig og temmelig hård modstand at overvinde imod dette synspunkt;
men det fandt på den anden side også støtte fra de fleste af de udvalgsmedlemmer,
der repræsenterede husholdningsorganisationerne, og ved den afsluttende debat der
om blev resultatet, at et betydeligt flertal gik ind for, at Universitetets Specialkursus
i Husholdning, som blev dets officielle navn, skulle give adgang for alle unge kvinder
med en sådan huslig praktisk og teoretisk uddannelse, at de kunne bestå en nærmere
bestemt adgangsprøve eller havde husholdningslærerindeeksamen.
Universitetets ledelse tog konsekvensen heraf og tilsluttede sig udvalgets ind
stilling, således at undervisningen kunne begynde, da man fik de nødvendige bevil
linger og lokaler samt lærerkræfter skaffet tilveje. Under denne form har instituttet
fungeret siden, og mange unge kvinder har fået deres kundskaber suppleret på
universitetet i den mere videnskabelige retning. Den kontakt imellem videnskaben
og det praktiske arbejde, der er skabt på denne måde, har utvivlsomt været til gavn
for begge parter.
En af de opgaver, som Husholdningsudvalget ret hurtigt kom til at beskæftige
sig med, og som efterhånden fik et forholdsvis stort omfang og lagde beslag på meget
af konsulenternes tid, var

rationel boliflindretning
og specielt køkkenindretning. Behovet for vejledning på dette område var for så
vidt til stede straks, som man fra alle sider var klar over, at de ældre typer af stue
huse med de lange afstande fra bryggers og køkken til opholdsstuer og soverum
var yderst uhensigtsmæssige og stillede store krav til både husmoderen og hendes
medhjælpere og især gjorde det i ikke mindre grad, efterhånden som antallet af
unge piger i landbruget - hvad enten det så var egne børn eller fremmede - for
mindskedes eller helt forsvandt. Selv om der nok blev færre at tilberede mad til og
dække op for, fordi også de mandlige medhjælpere blev færre, så blev husmoderens
eget arbejde i hvert fald ikke mindre belastende end tidligere - tværtimod, og i mang
foldige tilfælde blev der endog ved siden af det huslige kaldt på hende til nye opgaver
ude i bedriften ved mark- og staldarbejde, traktorkørsel og forskelligt andet.
Fra talrige sider rettedes der da henvendelse til husholdningskontoret om even
tuel bistand ved påtænkte ændringer med henblik på arbejdslettelser, og ikke mindst
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Bygningsudvalget tilskyndede til en sådan opgaveløsning. Det førte til, at man fore
tog systematiske undersøgelser og opmålinger af et betydeligt antal stuehuse og
søgte kontakt med arkitekter og specialister på boligområdet, og endvidere stilledes
en af udvalgets konsulenter til rådighed for denne særlige gren af arbejdet. Et par
beretninger med redegørelser for undersøgelserne og forslag til praktiske nyindret
ninger blev det foreløbige resultat deraf, og samtidig udvidedes vejledningsarbejdet
både med hensyn til det generelle i spørgsmålet og vedrørende de massevis forekom
mende enkelte individuelle tilfælde meget væsentligt, så der var fuldt op at gøre
med udarbejdelse af skitser og planer. Talrige huse blev moderniseret på denne
måde enten i fuldt omfang eller for kokkenernes og øvrige særlige arbejdsrums ved
kommende. Ved hjælp af instruktionskursus og standardtegninger tog dog en række
lokale konsulenter også denne opgave op, så det aflastede husholdningskontoret
ret betydeligt.
For at erfare husmødrenes syn på problemet om boligindretningen indbød man
dem på et vist tidspunkt til en formelig konkurrence om, hvorledes de kunne tænke
sig et ideal-stuehus. Mange gode forslag fremkom på denne måde og bidrog til at
vække yderligere interesse for sagen. At der så på grund af den særdeles vanskelige
økonomiske situation for landbruget i en årrække ikke ret mange steder var mulig
hed for at foretage de ønskede ændringer eller nybygninger, måtte man desværre
tage som en kendsgerning, og hvis der endelig har kunnet afses lidt af den spar
somme indtægt til nye investeringer, har forbedringer på avlsbygningerne eller ind
køb af maskiner til brug i bedriften i de fleste tilfælde måttet gå foran det indendørs.
Set fra husmoderens synspunkt var dette naturligvis beklageligt; men i god overens
stemmelse med den gamle landmandsregel, der går ud på, at det først og fremmest
gælder om at have mulighederne for indtjeningen i bedriften i orden, tog man det
som en selvfølge.

Køkkenindretning

Det særlige arbejde vedrørende den hensigtsmæssige køkkenindretning tog sin be
gyndelse i slutningen af 1940erne, og det tog især fart, efter at der på husholdnings
udstillingen ved Ungskuet i Horsens i 1949 var vist et elementkøkken med en speciel
fin håndværksmæssig udførelse, uden at det betød nogen overordentlig stor fordy
relse i forhold til, hvad indretning af køkkener ellers kostede, og som man fore
stillede sig kunne tilpasses ethvert stuehus, hvad enten det var gammelt eller nyt
eller til en større eller mindre husholdning.
Det førte med sig, at Husholdningsudvalget kom i et nært samarbejde med et
par snedkermestre, der ligesom udvalget så en betydningsfuld opgave i at medvirke
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ved fremstillingen af solide og hensigtsmæssige arbejdsbesparende køkkener, lette
at holde i enhver henseende og med et tiltalende udstyr såvel udvendig som ind
vendig. Det fik efter nogle års forløb betegnelsen Foreningen af jydske Landbofor
eningers Køkkensæt, og under dette navn vandt det anseelse både i almindelige
landbrug og i forskellige større husholdninger. I årenes løb er der nok foretaget visse
ændringer ved det såvel i valget af de træsorter, det fremstilles af, som i behandlingen
af beslag og lignende, ligesom der også er føjet nye led til med nye funktioner;
men i det store og hele fremtræder køkkensættet, således som det blev udformet
fra starten.
Prismæssigt har det formentlig ikke hørt til de billigste, men kvalitet og alle
andre forhold taget i betragtning har det opfyldt sin mission og kunnet konkurrere.
Den omstændighed, at man fik opført et forevisningskøkken i forbindelse med hus
holdningskontoret og planteavlskontoret på »Godthaab« i Skanderborg, har antage
lig også bidraget til, at adskillige har besluttet sig til at få et sådant køkken. Der var
her lejlighed til for de mange tusinde besøgende at se det, når det er færdigt, og
vurdere dets brugsegenskaber. Udviklingen på hele dette område har medført, at
håndværkere og fabriksvirksomheder i stort tal har taget tanken om færdigfremstil
lede køkkener op og fået så stor omsætning ud af det, at de kan tilbyde husmødrene
sådanne i næsten alle kvaliteter og til alle priser. Dette er vel kun bevis på, at ud
valget så rigtigt i at påbegynde arbejdet, og at der i hvert fald indtil nu har været
brug for et kvalitets- og prisregulerende led deri.

Jævnsides med arbejdet på dette felt blev vejledningen vedrørende indkøb og benyt
telse af de
maskinelle hjælpemidler i husholdningen

- vaskemaskiner, opvaskemaskiner, komfurer og meget andet - en stor opgave, og
da Husholdningsudvalget i 1962 fik sit eget hus, foreslog man bestyrelsen, at der i
forbindelse med dette indrettedes et demonstrationslokale for sådanne ting, hvor
firmaerne kunne få lejlighed til at vise, hvad der til enhver tid var fremme af denne
art, og hvor husmødrene samtidig kunne få adgang til at se, hvad der blev tilbudt,
og ved konsulenternes hjælp få mulighed for at vurdere det, de nu hver for sig
var interesseret i.
Efter nærmere overvejelser gik bestyrelsen ind på tanken, og der blev bygget et
særligt lokale til dette formål. Samtidig fik man en overenskomst med nogle af de
nærmest liggende elektricitetsforsyningsselskaber, der var interesseret i den bedst
mulige orientering overfor deres medlemmer med hensyn til indkøb og benyttelse
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Husholdningsudvalgets demonstrationslokale
for redskaber og maskiner, som det
ligger i direkte tilknytning til udvalgets
kontor i Skanderborg

af de tekniske hjælpemidler, om, at lokalet og konsulenternes vejledning samtidig
stod til rådighed for disse på nærmere fastsatte vilkår.
Også denne virksomhed har utvivlsomt sat sig spor og medvirket til, at der er
foretaget fornuftige indkøb, og at husmødrene er blevet godt betjent af de handlende,
når de kom og ville anskaffe et eller andet med henvisning til udtalelser fra demon
strationslokalet.
En lang række firmaer har været særdeles positive overfor hele denne oplys
ningsvirksomhed og været interesseret i at orientere om det, når der var nyheder
fremme på deres specielle områder. En sidevirkning har man tillige fået deraf, idet
der efterhånden er holdt et stort antal lokale såkaldte maskindage - i almindelighed
ligeledes med stort besøg.
Det er i hovedsagen de samme fabrikker og firmaer, der har deltaget i dem,
som er repræsenteret i lokalet i Skanderborg, og fremgangsmåden er den, at de
pågældende sælgere opstiller tingene og er til rådighed med objektive oplysninger
om dem uden nogen egentlig salgsagitation. Desuden er en eller flere af konsulen
terne tilstede for at kunne besvare spørgsmål, og et par gange eller flere ved hver
»dag« holdes korte vejledende foredrag om det, der vises, og om rationalisering af
arbejdsforholdene iøvrigt.
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Udvalget og dets medarbejdere

Med hensyn til arbejdet indenfor Husholdningsudvalget har der været en helt
usædvanlig stabilitet. I de 50 år, udvalget har eksisteret, har det kun haft 3 formænd,
nemlig fru la Cour Madsen fra 1923 til 1948, altså i 25 år, og fra denne tid til 1970
fru Rigmor Pinstrup, der havde været medlem af udvalget i 10 år, da hun blev
valgt til formand. I 1970 valgtes endelig fru Bente Busk Laursen som formand.
Blandt udvalgsmedlemmerne har der fundet en noget hyppigere udskiftning sted,
men også mange af disse har været med i en længere årrække. Som en anerkendelse
både for sin personlige indsats og for husholdningsarbejdets udvikling i det hele
taget blev fru la Cour Madsen iøvrigt udnævnt til foreningens æresmedlem og fik
overrakt en hædersgave, da hun trådte tilbage.

Og hvad der er tilfældet for udvalget, gælder også for dets konsulenter. Bortset
fra Bertha Pedersen, der som nævnt kun var med det første år og allerede dengang
var optaget af noget andet, har de efterfølgende en lang arbejdsperiode bag sig,
Cath. Holmsgaard og Kristine Andersen således begge 22 år - fra henholdsvis 1924
til 1946 og fra 1946 til 1968. Frk. Holmsgaard fratrådte på grund af giftermål, og frk.
Andersen, fordi hun fyldte 70. Herudover har Bodil Frederiksen, der nu hoved
sageligt beskæftiger sig med rationaliseringsproblemerne og de tekniske spørgsmål,
været tilknyttet husholdningskontoret i 25 år, siden foråret 1947. En anden af ud
valgets faste medhjælpere, Signe Ladefoged, har været der i 15 år. Mange unge hus
holdningslærerinder har dog været beskæftiget ved kontoret i kortere eller længere
perioder og er senere gået over i andre stillinger. Men den faste stab er kun meget
sjældent skiftet. Siden Kristine Andersens tilbagetræden i 1968 har Aase Gudiksen
været den ledende konsulent og udvalgets sekretær. Hun kom til kontoret i 1965
og var således vel indført i arbejdet, da hun overtog stillingen. I en længere årrække
har udvalgets medarbejderstab bestået af 4 konsulenter og en yngre husholdnings
lærerinde som assistent foruden 2 kontormedhjælpere, og udvalgets budget er på
over 300.000 kr. med et tilskud fra Foreningen af jydske Landboforeninger på ca.
115.000 kr.
Af udvalgets 5 medlemmer vælges de 3 på delegeretmødet og de 2 af hushold
ningskredsene - det vil sige på husholdningsmødet. Det har undertiden været an
tydet iblandt husmødrene, at man dog vist burde overlade til dem at vælge alle 5
medlemmer på husholdningsmødet, og at det er en form for diskvalifikation, når
de delegerede, der udelukkende er mænd, skal have afgørelsen i dette spørgsmål.

Bestemmelsen herom er imidlertid fastsat i foreningens vedtægter og gælder for
alle udvalgene, så det er ikke noget særligt for dette ene. Ved et vist samarbejde
ude i de lokale foreninger har ordningen da også hidtil fungeret gnidningsløst.
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I de senere år har ca. 70 lokale kredse været tilsluttet arbejdet under Foreningen
af jydske Landboforeninger, og ca. 35 konsulenter er ansat i disse.
På en lang række områder har Husholdningsudvalget haft et vidtforgrenet og
udmærket samarbejde med andre organisationer og institutioner og været repræ
senteret i udvalg og kommissioner til løsning af opgaver af fælles interesser. Det
gælder ifølge sagens natur først og fremmest husholdningsarbejdet i de tilsvarende
organisationer i landets øvrige provinser og i De samvirkende danske Landbofor
eninger, og i samme forbindelse må nævnes det sideordnede arbejde inden for hus
mandsforeningerne. Men der ud over har et særdeles nyttigt samarbejde fundet sted
med Statens Husholdningsråd, Forbrugerrådet, forsøgsstationer og mange andre,
hvoriblandt kan nævnes sammenslutningen »Nordens Landbokvinder« og A.C.W.W.
Landbokvinder verden over. Udvalget har også deltaget i disse organisationers kon
gresser og derigennem fået kontakt med mange lande.
Overalt har det været magtpåliggende for udvalget og dem, der har været udset
til at repræsentere det, at varetage landbohjemmenes interesser - ikke alene øko
nomisk og fagligt men også kulturelt efter de til enhver tid foreliggende forhold,
og der kunne fremdrages talrige eksempler på, at det er lykkedes at gøre sin ind
flydelse gældende og præge arbejdet ud fra de synspunkter, man fandt rigtige.
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Ungdomsarbejdet og ungdommens dygtiggørelse

Set i historisk sammenhæng kan det synes at være på et ret sent tidspunkt, at For
eningen af jydske Landboforeninger tog spørgsmålet om ungdommens dygtiggø
relse og uddannelse så direkte ind i sit arbejdsprogram, at der blev nedsat et særligt,
fast ungdomsudvalg til at beskæftige sig med det, virke for en udbygning deraf
og søge tilvejebragt en samvirken imellem de enkelte foreninger, der under for
skellige former havde taget ungdomsarbejdet op.
Det skete ikke før i 1936, da foreningen havde bestået i næsten 65 år.
Det er dog ikke ensbetydende med, at man fra landboforeningernes side ikke
har haft øjnene åbne for værdien af den bedst mulige uddannelse af de unge, der
efterhånden skulle træde til som bedriftsledere indenfor landbruget. Tværtimod.
Det er blot sket på andre måder end under den udvalgsform, som er benyttet de
rent faglige henseender. Foreningens virksomhed tog i almindelighed først og frem
mest sigte på at oplyse og dygtiggøre de mænd, der allerede havde fået egen bedrift,
men samtidig har man både fra fremtrædende enkelte personers side og fra landbo
foreningernes såvel som andre organisationers side praktisk taget lige så længe, som
der har eksisteret en selvstændig landbrugsstand, tilskyndet alle de unge indenfor
erhvervet til at søge al den uddannelse og dygtiggørelse, som tiden kunne byde dem.
Blot har man - dog måske mere tilsyneladende end reelt - i højere grad end i de
øvrige erhvervsgrene såsom håndværk og andre tekniske fag samt handel lagt mere
vægt på den praktiske uddannelse end den teoretiske, og den blev vel i mange til
fælde noget mere afhængig af de tilstedeværende forhold, blandt andet fordi de
vordende landmænd næsten altid var børn fra landmandshjem og som følge deraf
indlevet i og vænnet til at tage del i de mange forskellige sider af gerningen, fra de
var helt små. Hvor dette blev suppleret med en vinters højskoleophold og eventuelt
ledsaget af nogle ugentlige timers landbrugsundervisning og - som det skete for slet
ikke så fås vedkommende - senere et landbrugsskoleophold, måtte dette anses for
at være et særdeles solidt grundlag for en landmandsgerning. Ingen steder havde eller har - man vel heller mulighed for som i landbruget at drage lære af dygtige
naboer eller andre i sognet.
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Indtil de allerseneste år har der således været en vis principiel forskel på den ud
dannelse, som er blevet henholdsvis de unge inden for landbruget og de unge inden
for de nævnte byvirksomheder til del. Og nogen forskel består endnu, omend den
formentlig ikke er så udtalt som tidligere.
Når undtages den særlige læretid for arbejds- og driftsledere på de store brug,
er man indenfor landbruget alle dage ligesom veget tilbage for den systematiske og
organiserede planlægning af uddannelsen, der består i en egentlig læretid af kortere
eller længere varighed med tilhørende teknisk og faglig skolegang, således som det
kræves indenfor håndværksfagene, for at en ung mand har ret til at kalde sig svend
og senere etablere sig som mester.

Ungdomsarbejdet i andre lande

Så tidligt som tyve år før Ungdomsudvalgets nedsættelse, nemlig i 1913, slog for
eningens daværende husdyrbrugskonsulent Lars Frederiksen (der senere blev sekre
tær i Landbrugsraadet og professor ved Landbohøjskolen samt leder af Forsøgslabo
ratoriets kvægforsøg) til lyd for, at der blev iværksat oplysnings- og agitationsarbejde
blandt landboungdommen både for at dygtiggøre de unge og for at påvirke dem,
så de - som han udtrykte det - kunne få øjnene op for, hvor interessant en virksom
hed landbruget i virkeligheden er.
Lars Frederiksen havde i 1912-13 orlov fra sin stilling og foretog med tilskud dels
fra foreningen og dels fra landbrugsministeriet en meget omfattende studierejse til

Interessen for dyrene ligger dybt i sindet
hos de fleste børn, og den udvikles
på en god måde, når de i en tidlig alder får
lov at hjælpe til ved pasningeu af kalvene.
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Nordamerika for især at sætte sig ind i kvægavlsforholdene derovre, men tillige for
at studere oplysningsarbejdet, således som det foregik på landbohøjskolerne og på
de mere kortvarige kursus og ud fra forsøgsstationerne.
Herunder var han blandt andet kommet i nær kontakt med de talrige foreninger
eller klubber for piger og drenge, der fandtes derovre, og som havde til formål at
gøre ungdommen interesseret i landbrug og husholdning og give den særlig indsigt
i bestemte grene deraf ved at foranstalte konkurrencer i de specielle ting, man valgte
at arbejde med inden for planteavl eller husdyrbrug, og samtidig opøve de unge i
at gøre rede for arbejdet og føre regnskab med udgifterne og indtægterne.
I den over 200 sider store beretning, som Lars Frederiksen udarbejdede over stu
dierejsen under titlen »Landbrug i Nordamerika«, beskriver han indgående hele
dette arbejde - det såkaldte 4 H-arbejde med det grønne emblem, hvis 4 kløverblade
med et H på hvert symboliserer, at man søger at indvirke på hovedet (forstanden),
hjertet, hånden og helbredet. - Lars Frederiksen siger, at det regnes for noget af
det allervigtigste, og han tilføjer, at hvis det er rigtigt, hvad der er sagt, at en drengs
tanker og undervisning bestemmer, hvad han bliver som mand, så vil det - som
anført foran - utvivlsomt være rigtigt og heldigt for landbruget i Danmark, om der
blev gjort noget tilsvarende her i landet.

4 H-arbejdet sættes i system
I årene derefter tog talrige landboforeninger et ungdomsarbejde op på deres pro
gram, og også Foreningen af jydske Landboforeninger støttede dette på forskellig
måde.
En betydelig hjælp til fremme af sagen var det, at den amerikanske organisation
International Education Board stillede en anselig sum til rådighed for et ungdoms
arbejde her i landet efter det førnævnte amerikanske system, men tilpasset efter
danske forhold, og sendte en mand, den danskfødte statskonsulent F.P.Lund, her
over først for at undersøge behovet for et sådant arbejde og senere stå for tilrette
lægningen deraf og udbredelsen af kendskabet til organiseringen. Det satte stærkt
skub i arbejdet overalt i landet og vakte stor interesse både blandt de unge og de
ældre, og efter et par års forløb deltog der et så forholdsvis stort antal unge piger
og drenge som 4000 i arbejdet.
Dette var ifølge sagens natur landsomfattende, og da det et års tid derefter skøn
nedes, at arbejdet var så godt i gang, at både den økonomiske og den konsultative
hjælp kunne indskrænkes, var det lige så naturligt, at den fortsættelse deraf, som
måtte finde sted under dansk ledelse, også blev iværksat på landsbasis. Det organiseredes - i 1926 - som et udvalg under landbrugsministeriet og fik navnet
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Fra de unge pigers konkurrence
i borddpkning.

Landsudvalget for landøkonomisk Ungdomsarbejde.
I god overensstemmelse med, at det var professor Lars Frederiksen, der bragte tan
ken derom med hjem til Danmark, blev han udpeget som formand for udvalget,
og det kom iøvrigt til at bestå af repræsentanter for de forskellige grene af de land
økonomiske foreninger og husholdningsforeningerne på landet. Det fik fra starten
en bevilling på godt 20.000 dollars, men dette aftrappedes efterhånden og supple
redes med bevillinger under landbrugsministeriet for senere helt at erstattes af så
danne.
Udvalget fik straks selvstændigt kontor med fast sekretariat, og der blev ansat
to konsulenter - en kvindelig og en mandlig - til at varetage vejledningsarbejdet
over for henholdsvis pigerne og drengene. Ligesom i Amerika tog arbejdet først og
fremmest sigte på de 12-14 op til 18 årige, men det simplificeredes ret væsentligt i
forhold til det amerikanske og kom i store træk til at omfatte dyrkning af egen jord
og pasning af dyr samt for pigerne desuden forskellige former for huslig gerning.
Landboforeningerne blev direkte deltagere i ungdomsarbejdet under denne form,
idet der kun kunne opnås konsulentbistand og tilskud iøvrigt til det igennem de
landøkonomiske foreninger, og det udvidedes i de følgende år meget stærkt, således
at det blev et fast led i næsten alle foreningernes arbejde, og et større eller mindre
antal af konsulenterne blev beskæftiget dermed - i de fleste tilfælde ved siden af
deres øvrige arbejde men således, at det ene i virkeligheden supplerede det andet
på en god måde.
På denne baggrund - blandt andet - skal det ses, at Foreningen af jydske Landbo
foreningers bestyrelse betragtede ungdomsarbejdet for at være i de bedste hænder
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Og her gælder det blomsterdekorationer.

og i absolut god gænge, således at man ikke fandt grund til at bygge et arbejde op
ved siden af dette hverken organisatorisk eller på anden måde, men nøjedes med
at følge dets udvikling og iøvrigt støtte det, hvor der var lejlighed til det.
En meget væsentlig del af arbejdet med de unge koncentreredes jo imidlertid
om sommerhalvåret, i alt fald for så vidt som det havde med jordens dyrkning at
skaffe, og efterhånden som det tog til i omfang, opstod der både hos mange af de
unge selv og hos dem, der forestod arbejdet med dem, en udtalt trang til også at
holde den gensidige kontakt vedlige om vinteren og repetere de erfaringer, man
havde gjort, og om muligt udvide dem med en mere generel gennemgang af det
foreliggende faglige materiale på de pågældende områder med tilbørlig hensyntagen
til deltagernes forholdsvis unge alder.

Landbruflsfaglige ungdomsskoler
I mange landboforeninger arrangerede man som følge heraf - og i temmelig vid
udstrækning i et særdeles godt samarbejde med egnens husmandsforeninger dag- eller aftenskoler for de unge fortrinsvis i kommuneskolerne eller forsamlings
husene; men også landbrugsskolerne toges i brug dertil, og enkelte foreninger byg
gede deres egne skoler til formålet. Den første af disse oprettedes i Grenå i 1925 og
fik fra første færd en sådan tilslutning, at hver plads i skolestuen var optaget af to
hold unge hver skoledag vinteren igennem. Andre foreninger fulgte eksemplet og
med lige så godt resultat. Næsten overalt var det - ligesom i sommerarbejdet foreningernes konsulenter, der forestod ledelsen og undervisningen, men i nogle
tilfælde dog bistået af landbrugslærere og folkeskolelærere, således at der var den
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mest direkte tilknytning både til landboforeningsarbejdet og til den praktiske del
af ungdomsarbejdet.
Udviklingen førte jo imidlertid med sig, at kravene til hver enkelts indsigt på
det rent faglige område blev større og større, og det gjaldt ikke mindre med hensyn
til det økonomiske, hvor årene fra 1930 og til op imod 1940 var strenge læremestre
for mange og gav anledning til store vanskeligheder.
Mange af dem, der stod i spidsen for det landbrugsfaglige ungdomsarbejde, så
da klart, at det ville være nødvendigt med en udbygning deraf, og på to delegeret
møder i Foreningen af jydske Landboforeninger omkring midten af 1930-erne havde
man sat spørgsmålet om ungdomsarbejdet på dagsordenen med henholdsvis kon
sulent Arne Larsen-Ledet, Grenå, og gårdejer Chr. Drivsholm, Stenvad, Vrå, som
indledere for at give de jydske landboforeningers delegerede en orientering om,
hvorledes arbejdet praktiseredes de pågældende steder, og hvorledes de to indledere,
der hver for sig gik stærkt op deri, kunne tænke sig dette videreført og taget op på
bredere basis.
Begge gik varmt ind for, at landboforeningerne overalt skulle gøre en indsats
på dette område, og Drivsholm rettede til slut i sit indlæg en henstilling til Forenin
gen af jydske Landboforeninger om at være opmærksom på alt, hvad der skete i
denne sag, og henstillede samtidig til overvejelse, om ikke det kunne være rigtigt,
at foreningen fik et særligt Ungdomsudvalg til at arbejde med spørgsmålet - også
til støtte for dem, der beskæftigede sig med det ude i de lokale foreninger.
I begge tilfælde gav indlæggene anledning til en livlig tilkendegivelse fra de til
stedeværende om det rigtige deri, og fra alle sider fik tanken positiv tilslutning.
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Ungdomsudvalget organiseres
Det resulterede i, at bestyrelsen drøftede sagen videre, og allerede samme efterår 1936 - nedsattes der et 5-mands udvalg til at beskæftige sig med alle de mange spørgs
mål, der kom ind under landboungdommens uddannelse og dygtiggørelse. Som
formand for det udpegedes landstingsmand, højskoleforstander Møller Nørgaard,
Vrå, og konsulent Larsen-Ledet påtog sig som den, der måtte anses for at sidde inde
med den største erfaring på dette område, arbejdet med at fungere som udvalgets
sekretær.
Udvalget formulerede sin opgave på den måde, at man ikke ville befatte sig med
de unges praktiske uddannelse, men derimod af al evne støtte det arbejde, der ud
førtes for, at så mange som muligt af dem blev interesseret i en elementær teoretisk
viden om nogle af landbrugets vigtigste forhold, og samtidig være med til at søge
adgangen til at komme i besiddelse af en sådan viden gjort så let og billig som muligt.
For at skaffe sig det fornødne grundlag for arbejdet var noget af det første, man
foretog sig, at rette henvendelse til samtlige 90 landboforeninger med anmodning
om at måtte få oplyst, hvorvidt der var iværksat et ungdomsarbejde inden for for
eningen og, hvor dette var tilfældet, da tillige under hvilken form og i hvilken ud
strækning, det foregik, hvor stor tilslutningen dertil havde været, udgifterne derved
og fordelingen af dem på foreningerne og eleverne.
Af de 90 foreninger svarede 55 på de stillede spørgsmål. Af disse havde de 54 et
arbejde af denne art i gang, og en opgørelse af elevtallet viste, at i alt 6379 unge karle
havde deltaget i undervisningen i året 1936-37, men varierende fra 15 til 900 inden for
de enkelte foreningers område og naturligvis i høj grad beroende på deres størrelse
og udstrækning. For pigernes vedkommende viste den tilsvarende opgørelse, at ar
bejdet var i gang i 26 foreninger, og at ca. 1300 unge piger havde deltaget - med en
variation fra 15 til 182 inden for de enkelte foreninger.

Støtte fra staten til det landøkonomiske ungdomsarbejde

På det første delegeretmøde efter udvalgets nedsættelse foreslog man på baggrund
heraf, at der fra mødet skulle rettes en henvendelse til regeringen og rigsdagen,
hvor der med påpegning af betydningen af den landbrugsfaglige undervisning af de
unge og med henvisning til den støtte, som undervisningen af byungdommen mod
tog, anmodedes om, at der måtte blive stillet midler til rådighed for denne særlige
form for dygtiggørelse af den kvindelige og mandlige landboungdom.
Denne henvendelse var alle enige om, og indenfor regeringen blev den mod
taget så godt, at undervisningsministeren allerede kort tid efter forelagde og fik
vedtaget en lov om støtte specielt til dette landøkonomiske ungdomsarbejde, således
at staten på visse nærmere angivne - men forholdsvis rummelige - betingelser kunne
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yde tilskud til skolerne både i form af driftstilskud og hjælp til tilvejebringelse af
lokaler. Dette sidste omfattede såvel tilskud til kursus i lejede lokaler som 2. priori
tetslån i skoler, hvis foreningerne kunne ønske selv at opføre sådanne, og hvor der
inden for skolekredsen var stillet mindst en tredjedel af byggesummen til rådighed
enten som gave eller rentefrit lån.
Helt efter landboforeningernes ønske blev ordningen dog ikke, selv om den
bragte væsentlige goder. Blandt andet var undervisningen af de unge piger ikke
kommet ind under denne lov, men var stadig henvist til at sortere under aftenskole
loven. Til de landboforeninger, der selv havde skoler, var tilskuddet heller ikke så
stort som til de tekniske skoler med samme elevtal, et forhold som ikke kunne
forekomme rimeligt, og som man arbejdede videre på at få rettet. Ved en revision
af loven nogle år senere blev der da også rådet bod på nogle af skævhederne, men
ikke dem alle.
I de følgende år blev ungdomsarbejdet taget op af et stedse større antal foreninger,
og inden for talrige af de enkelte foreninger udvidedes det ligeledes betydeligt. Ved
krigsudbruddet i efteråret 1939, da der fandt store indkaldelser sted til militæret, og
der blev færre om at udføre arbejdet hjemme i bedrifterne, kom det undertiden til
at knibe noget med tilslutningen, og en temmelig udbredt mund- og klovsyge
epizooti lagde sig ligeledes på tværs af arbejdet forskellige steder; men interessen
var i høj grad vakt både hos de unge og hos de ældre, således at der var alle betin
gelser tilstede for at få arbejdet udbygget overalt.
Opgaverne for Foreningen af jydske Landboforeningers Ungdomsudvalg bestod
i alt væsentligt i at være vejledende for de enkelte foreninger og i at samle oplys
ninger om tilslutningen dertil ude i de lokale foreningers områder.

Konkurrencer, udflugter og kursus
Arten og omfanget af arbejdet udvidedes stadigt, og ved siden af skolearbejdet ind
gik efterhånden en længere række konkurrencer og korte kursus i programmet,
ligesom sommerudflugter over længere eller kortere afstande, markvandringer og
lignende sammenkomster for de unge kom til at udgøre et supplement til vinterens
skoleundervisning. Karakteristisk var det således, at kursus i hestens brug og pleje
samt mønstring samlede overordentlig stor tilslutning, men også maskinkursus og
lignende vakte stor interesse.
Ungdomsledermøder
Ret hurtigt kom man desuden ind på at indbyde de konsulenter og andre, der
ledede arbejdet, til fælles møder for at udveksle erfaringer derfra og drøfte emner
med tilknytning til det fremtidige arbejde. Det skete fra første færd i samarbejde -
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og man kan vist godt sige et usædvanligt godt samarbejde - med De samvirkende
jydske Husmandsforeningers tilsvarende ungdomsudvalg, og en meget nyttig vek
selvirkning kom her i stand. Til at indlede om de forskellige emner benyttedes såvel
landboforeningernes som husmandsforeningernes og husholdningsforeningernes
konsulenter og andre ledere, således at man fik problemerne belyst på en meget
alsidig måde.

Ungdomsudstillinger ved Ungskuerne
Et af de steder, hvor man søgte at få de unge i tale også med henblik på den bedst
mulige uddannelse, var ved Ungskuerne, og så tidligt som i 1939 fik man i et »Ung
dommens Hus« vist en serie særligt fremstillede, meget dekorative billeder, der
blandt andet angav ungdommens veje fra landsbyskolen, til de som selvstændige
fik egen bedrift. Udstillingen rummede tillige bibliotek med en samling af de land
brugsfaglige bøger, der stod til rådighed, og som det anbefaledes de unge at gøre
brug af.
Ungdomsudstillingen var godt besøgt og studeredes grundigt, og den indgik
senere som et almindeligt fast led i udvalgets arbejde og i Ungskuets arrangementer.
Derved spredtes megen nyttig oplysning af både faglig og økonomisk art. I nogle
år havde man et samarbejde med pengeinstitutter og andre virksomheder med til
knytning til landbruget om udformningen af udstillingerne og modtog derigennem
en værdifuld hjælp.

Ungdomsudvalgets formænd og sekretærer
Efter at have været formand for Ungdomsudvalget i de første 6 år og set arbejdet
udvikle sig godt ønskede Møller Nørgaard sig gerne afløst på denne post, og som hans
efterfølger valgtes da gårdejer Tage Rosenstand, Danelund, Ribe. Han havde været
medlem af udvalget i alle årene og var meget positivt medvirkende ved opbygningen
af arbejdet. Også på anden måde var han stærkt optaget af arbejdet med ungdommen.
Således var han i bestyrelsen for både Askov og Rødding højskoler, og han var i en
årrække formand for Dansk Forening for Hjem og Skole. Tage Rosenstand var ud
valgets formand indtil 1952, da han ikke ønskede at fortsætte længere og afløstes af
konsulent, senere sparekassedirektør Frederik Nielsen, Haderslev. På grund af øget
arbejde og ud fra ønsket om at lade nye kræfter komme til bad han sig i 1964 fritaget
for hvervet, og forstander Jeppe Kristensen, Bygholm Landbrugsskole, valgtes da i
hans sted og har ledet arbejdet i årene siden.
Af hensyn til sit omfattende og stærkt krævende arbejde i sin hjemlige kreds ville
Larsen-Ledet efter et par års forløb også gerne have en anden til at tage sig af sekre
tærarbejdet, og for at det kunne have den nærmeste direkte kontakt til foreningens
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øvrige virksomhed, blev hvervet derfor overdraget konsulent Tage Andersen,
planteavlskontoret i Skanderborg, idet Larsen-Ledet dog fortsatte som medlem af
udvalget i en årrække. I alle årene siden har udvalget haft sekretariat på planteavls
kontoret, idet konsulent N. Møller Eriksen afløste Tage Andersen som sekretær,
da denne blev udnævnt til forstander på Tylstrup Forsøgsstation, og senere tiltrådte
konsulent Bent Ullerup stillingen, da Møller Eriksen ikke mente at kunne bestride
posten ved siden af sit øvrige arbejde.
Uanset disse personskifter fortsattes arbejdet efter omtrent de samme retnings
linjer og med det samme sigte, men med visse ændringer, efter som forholdene
udviklede sig.
Reorganisering af Landsudvalget

I 1951 blev der imidlertid foretaget en reorganisering af Landsudvalget for landøko
nomisk Ungdomsarbejde, således at man fik et samarbejdsudvalg med repræsen
tanter for de provinsielle og lokale foreningers ungdomsudvalg med ind i det, og
det fik samtidig overdraget forskellige af de opgaver, som det måtte være naturligt
at løse i fællesskab for hele landet. Derved aflastedes Ungdomsudvalget for en del,
selv om det dog stadig havde de særlige jydske ting at arbejde med, og kunne tage
sig af mere specielle formål.
Unge sydslesvigere til Danmark til uddannelse

Af sådanne var der i årene efter krigens afslutning i 1945 især én, som man lagde
megen vægt på, og som man, så vidt det kan skønnes, så et særdeles godt resultat af,
nemlig at skaffe unge sydslesvigske landmænd ophold og uddannelse på anerkendte
gode læresteder i Danmark og en vinter på en dansk efter- eller højskole. Det blev i
årenes løb til adskillige hundrede unge, der på denne måde fik lejlighed til at komme
herop og være med til at knytte forbindelse imellem befolkningen dernede og her
oppe til gensidig nytte og forståelse.

Udvidelse af oplysningsarbejdet. Konkurrencer og lignende
Da den såkaldte Landbrugets Produktivitetsfond dannedes i 1953 som en fortsættelse
af nogle amerikanske Marshall-midler, der fra 1948 og de følgende år tilflød landet til
indkøb af produktionsmidler i U.S.A., fik det landøkonomiske ungdomsarbejde
bevilget en halv million kr. for en femårig periode og blev derved i stand til dels at
iværksætte et direkte oplysningsarbejde med foredrag og lysbilleder m.v. ude i lokal
foreningerne og dels at få fremstillet et velegnet udstillingsmateriale samt foran
stalte ungdomslederkursus og konkurrencer blandt de unge både inden for amts-
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kredsene og på landsdels- og landsplan og endelig også konkurrencer inden for de
nordiske lande. Allerede i 1954 var unge danske således med til en nordisk kon
kurrence i Finland og har senere deltaget regelmæssigt i sådanne såvel som i verdenspløjestævnerne rundt om både i europæiske lande og andre verdensdele.
Det har ganske afgjort været i høj grad med til at give impulser i arbejdet på de
hjemlige områder og øget lysten til at være med i arbejdet, og for dem, der nåede
at komme med ud, var det tillige en oplevelse af de helt store. At de danske unge
almindeligvis placerede sig pænt i konkurrencerne, nævnes kun som et udtryk for,
at der arbejdedes godt i det daglige og med forberedelserne til at møde andre landes
unge. Særlig tilfredsstillende var det naturligvis, da titlen som verdensmester i pløj
ning gik til Danmark både i 1969 og 1971 til unge mænd fra henholdsvis Sønderjyl
land og Århus amt. Foreningens bestyrelse og delegeretmøde fandt da også, at det

Det kræver stor sikkerhed som traktorfører, når det
som her skal køres over grøften
med et smalt bræt at balancere på ; men den unge
landmand her kom fint over
grøften og blev nordisk mester i traktorkørsel.
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fortjente en ekstra påskønnelse og overrakte de pågældende et pengebeløb som
anerkendelse for den fremragende indsats.
I denne forbindelse bør det også noteres, at Danmark i 1970 fik lejlighed til at til
rettelægge og gennemføre et verdenspløjestævne på Christiansmindes marker ved
Horsens og dermed give nogle af de dygtigste af andre landes unge landmænd et omend kortvarigt - ophold her, således at de kunne få et indtryk af vort land og
forskelligt af det, vi arbejdede med.

Foreninger for unge landmænd - Danmarks Landboungdom

På initiativ af unge ude omkring og støttet af mange af dem, der var med i ledelsen af
ungdomsarbejdet, oprettedes der i 1950-erne foreninger for unge landmænd rundt
omkring, og dette i forbindelse med den stærkere udbygning af arbejdet i landboog husmandsforeningerne førte til, at man, for at kunne få det størst mulige ud
bytte af arbejdet og samtidig undgå større spredning af dette end højst nødvendigt,
vedtog at danne et særligt udvalg under navnet Fællesudvalget for Jyllands Landbo
ungdom og med repræsentanter for både Foreningen af jydske Landboforeningers
Ungdomsudvalg og Husholdningsudvalg og for husmandsforeningernes tilsvarende
to udvalg samt foreningerne for unge landmænd. Det viste sig at være en meget nyt
tig foranstaltning, og der arbejdedes udmærket med opgaverne på denne måde.
Det førte tillige efter nogle års forløb med sig, at man også fik tilsluttet Øernes til
svarende landøkonomiske ungdomsarbejde og fik dannet den landsomfattende or
ganisation Danmarks Landboungdom med eget kontor og egne konsulenter til
at organisere og bistå i arbejdet ude i amterne, hvor der efterhånden ligeledes blev
ansat hel- eller deltidsbeskæftigede konsulenter for dette specielle felt. Det sidste
blev navnlig tilfældet, efter at der i 1955 blev givet adgang til at søge statstilskud til
ungdomskonsulenternes løn på samme vilkår som til andre konsulenter, foruden
et bestemt tilskud pr. amt fra de særlige produktivitetsmidler og fra et uddannelses
fond under landbo- og husmandsforeningerne.

Ungskuebedømmelser og -konkurrencer
Blandt de opgaver, som Ungdomsudvalget tid efter anden tog op, er en, der tager
direkte sigte på at gøre de unge interesseret i husdyrbruget og kvalificeret til at be
dømme de dyr, de eventuelt senere skal arbejde med, idet udvalget foreslog og fik
bestyrelsens og Husdyrbrugsudvalgets tilslutning til at udpege to unge vordende
landmænd fra hvert af Jyllands tidligere amter til at være med som observatører ved
ungskuebedømmelsen og overvære dommernes votering med hensyn til de på
gældende dyrs gode og mindre gode egenskaber. Denne tilladelse har vakt betydelig
interesse hos de unge og er sædvanligvis blevet udnyttet i det omfang, der har været
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lejlighed til det, og så vidt det kan skønnes til udelt tilfredshed. I al almindelighed
har dommerne ligeledes taget det som noget selvfølgeligt at lade de unge få adgang
til at være med i dette arbejde.
I en række år har Ungdomsudvalget også arrangeret konkurrencer for unge piger
og karle i forbindelse med Ungskuerne, og det var en foranstaltning, der tiltrak sig
betydelig opmærksomhed både hos unge og ældre. Til såvel Ungdomsudvalgets
som ungskueledelsens beklagelse har forholdene med hensyn til det stærkt for
mindskede antal unge i landbruget medført, at det i de senere år ikke har været muligt
at samle den tilstrækkelige tilslutning til disse konkurrencer. Først måtte man lade
afdelingen for pigerne udgå af den simple grund, som man må bøje sig for, at der
overhovedet næsten ikke findes unge kvindelige medhjælpere i landbruget mere;
men det har efterhånden også gjort sig gældende for karlene omend ikke helt i
samme udstrækning. Mens der i 1950 var over 56.000 kvindelige medhjælpere (ind
befattet hjemmeværende børn over den skolepligtige alder) i landbruget, var dette
tal i 1960 gået ned til knap 27.000 og i 1968 endog til under 4.000, så det er ikke meget
overdrevet at sige, at der næsten ingen flere findes. For karlenes vedkommende
var der dog i 1970 endnu godt 24.000 tilbage - ganske vist alt for få og især set på bag
grund af ca. 80.000 i 1960 og 117.000 i 1950, men trods alt alligevel stadig et antal, det
er værd at arbejde med også inden for ungdomsudvalgene.
Også i det almindelige ungdomsarbejde har denne nedgang naturligvis øvet sin
store indflydelse, så det er blevet vanskeligere at holde kontakten vedlige ude i de
mindre kredse, og det har været nødvendigt at søge arbejdet sammensluttet i større
områder.

Uddannelsens betydning og tilrettelægning

Den omstændighed, at der er blevet så meget færre unge indenfor landbruget, be
virker jo imidlertid, at der kræves mere af hver enkelt også med hensyn til indsigt i
alle forhold vedrørende bedriften, og da kravene til landbrugets effektivitet og ratio
nelle tilrettelægning samtidig stadig øges, er den bedst mulige uddannelse af de unge
blevet af endnu mere vidtrækkende betydning end forhen.
I naturlig konsekvens heraf har man både fra landbo- og husmandsforeningernes
side og ikke mindst fra ungdomsudvalgene efterhånden ændret sit syn på denne sag
og lægger betydelig vægt på, at både den praktiske og den skolemæssige landmands
uddannelse sker efter et veltilrettelagt system, og at det praktiske arbejde skal om
fatte såvel markbruget som arbejdet i staldene, for at den kan kaldes tilstrækkelig
grundig, og den unge mand kan betegnes som kvalificeret til at overtage egen bedrift.
Det er blandt andet også blevet en betingelse for at opnå de goder i form af lån på
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lempelige vilkår og tilskud, som ifølge landbrugslovgivningen de senere år er bevilget
de unge, der for første gang overtager en ejendom.
Nu går man ikke alene ind for, men stiller direkte krav om, at den unge mand,
der søger om den lovhjemlede støtte, for at komme i betragtning skal arbejde mindst
3 år i praktisk landbrug efter sit 15de år og mindst på 2 landbrug, hvoraf forældrenes
dog kan være det ene. Af de 3 år skal mindst % år være som fodermester for kvæg
og/eller svin. Desuden kræves deltagelse i et 3 måneders grundskolekursus på de
dertil særligt udpegede landbrugsskoler (tidligere den erhvervsprægede ungdoms
skoles landbrugslinje) og senere mindst 6 måneders almindeligt landbrugsskoleop
hold. Efter sådan uddannelse modtager de pågældende et såkaldt grønt uddannelses
bevis.
Både Ungdomsudvalget og bestyrelsen lægger ubetinget vægt på denne ordning,
og mens grundskolerne oprindelig startedes som en forsøgsordning med særligt
henblik på at give unge udenfor landbruget, der eventuelt kunne interessere sig
for at vælge dette som erhverv, en grundlæggende viden herom, inden de be
stemte sig, kommer de altså fremtidig til at udgøre en obligatorisk del af uddannel
sen af dem, der har gjort sig klart, at de vil stile efter en virkelig solid og tidssvarende
praktisk og skolemæssig oplæring til den fremtidige landmandsgerning.
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Mejeribruget - De jydske Mejeriudstillinger

Noget af det første, Foreningen af jydske Landboforeninger kom til at beskæftige
sig med, var mejeriudstillingerne, idet foreningen overtog ledelsen af den første
egentlige vintersmør-udstilling 2 år efter foreningens stiftelse - i Kolding 1874. Forud
for denne var holdt nogle mere lokalt prægede (og mere tilfældige) smørudstillinger
rundt i de forskellige landboforeninger og fortrinsvis arrangeret af købmændene,
der på dette tidspunkt - før andelsmejeriernes og smørsalgsforeningernes dannelse omsatte alt det danske smør og derfor var interesseret i, at smørret var af så god
kvalitet som muligt. Det samme var ganske naturligt tilfældet med landmændene
og deres hustruer, der da fortrinsvis - eventuelt ved hjælp af en mejerske - frem
stillede smørret hjemme på gårdene, idet der måtte præsteres en god kvalitet af
dette for at kunne få den højeste pris. I det hele taget var mejeribruget med smør
produktionen og smørafsætningen noget af det, der optog den nydannede forening
stærkt.
Det var derfor typisk for tiden, at det første af de såkaldte stående faglige udvalg,
som foreningens bestyrelse nedsatte, var Mejeriudvalget.
Mejeriudvalgets virksomhed

Begyndelsen til dette blev gjort med, at det i 1875 besluttedes at iværksætte en kon
kurrence med tilhørende præmiering mellem de bedst anlagte og drevne is- og
vandmejerier, der var datidens ypperste på dette område, på ejendomme med indtil
30 køer - altså små og mellemstore bønderbrug. Og til at gennemføre denne kon
kurrence nedsattes et 3-mands udvalg bestående af en landmand, en smørhandler
og Landhusholdningsselskabets særlige mejerikonsulent, senere professor Th.R.
Segelcke. Omkostningerne derved fik man dækket ved hjælp af det første af en række
legater skænket foreningen af generalkonsul Hendrik Pontoppidan, Constantinsborg, og suppleret med visse andre tilskud.
I løbet af et års tid løste dette udvalg sin opgave. Der sluttedes med præmiering
af de 4 bedste gårdmejerier, og der uddeltes understøttelse til 4 unge mejersker til
deres uddannelse.
Beretningen om resultatet af konkurrencen blev forelagt delegeretmødet i 1876,
og samtidig slog udvalget stærkt til lyd for, at man overalt skulle være opmærksom
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på den betydning, som en rentabel mælke- og smørproduktion kunne have, og det
vedtoges at udsende redegørelsen med dens anvisninger i et meget stort antal til
landboforeningerne til fordeling iblandt medlemmerne.
På det pågældende delegeretmøde fandt man arbejdet så betydningsfuldt, at man
vedtog at anmode udvalget om at fortsætte som et fast led i foreningens virksomhed
for at tage vare på alle de problemer vedrørende mælkeproduktionen og mejeri
bruget, som dels allerede forelå, og som man forudså yderligere ville melde sig i
tidens løb.
Udvalgets medlemmer var enige i det værdifulde i at fortsætte oplysningsarbejdet
også i andre henseender, og ikke mindst i erkendelse heraf indvilgede man derfor i
at fungere som et regulært fast udvalg. Det blev dog udvidet med yderligere to med
lemmer fra det praktiske landbrug. Det kom da heller ikke til at mangle opgaver.
Det var derefter ikke alene den egentlige mejeridrift, udvalget kom til at beskæf
tige sig med, men også en række grundlæggende spørgsmål vedrørende koholdet
såsom anvendelsen af kraftfoder og grovfoder, pasningen, mælkekvaliteten, afreg
ningsformerne og meget andet.
Snart rejstes også spørgsmålet om at samle mælken fra flere gårde og mindre ejen
domme til behandling i fælles mejerianlæg, efter at centrifugen var opfundet (det
skete i 1879) og havde bestået sin første prøve med at skille mælken og fløden. Det
medførte tillige tanken om oprettelse af smørpakningsforretninger for at få smørret
frem i den bedst mulige tilstand.
Mejeriudvalget lod forholdene i begge henseender underkaste en indgående
undersøgelse ved en assistent fra Forsøgslaboratoriet, og selv om der både indenfor
udvalget og på delegeretmøderne var delte opfattelser af det formålstjenlige i de
nye foretagender, skred jo i hvert fald oprettelsen af fællesmejerier og senere andels
mejerier hastigt frem, da man så de gode resultater, som de første af disse kunne
opvise.
Alt dette medførte, at landboforeningerne og da igen først og fremmest Mejeri
udvalget måtte give råd og vejledning på mange felter, som man ude omkring stod
tvivlrådige over for. Der skulle jo trods alt hengå det meste af en snes år, før mejeri
virksomheden var så udbygget, at der dannedes mejeriforeninger til at varetage de
opgaver på området, som var taget op og belyst på landboforeningernes foranled
ning, ved siden af talrige forskellige andre, som det faldt naturligt at beskæftige sig
med i en ny sammenslutning.
Blandt de emner, der især drøftedes, var foruden de allerede nævnte nogle af de
mest betydningsfulde: skummetmælkens udnyttelse til ostelavning eller som foder,
mejeriernes regnskabsføring og en statistisk behandling af regnskaberne, afsætningen
af smørret og prisforholdene for det (Københavns smørnotering var startet i 1880),
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konkurrencen fra margarinen, indførelse af Lurmærket som nationalitets- og kvali
tetsmærke for smørret, afholdelse af malkekursus for at nævne nogle af de vigtigste.
Efter dannelsen af mejeriforeningerne og deres fællesorganisation gled de fleste
af disse opgaver naturligt over til dem, og i de sidste 50 år er Mejeriudvalgets virk
somhed i alt væsentligt koncentreret om 3 punkter: administreringen af Pontoppidans legat til mejeribrugets fremme i Jylland, udpegningen af forevisningsstalde (i
de senere år i samarbejde med Bygningsudvalget og ved den sidste revision af forteg
nelsen over dem udvidet til at omfatte tillige andre mønsterbygninger i landbruget)
og endelig tilrettelægningen af mejeriudstillingerne.
Dette sidste var så afgjort det, der krævede den største del af arbejdet.
Da udstillingerne sluttede i 1971, og der på samme tidspunkt fandt en hel om
lægning af foreningens udvalgsarbejde sted pågrund af nedsættelse af faglige udvalg
omfattende hele landet, fandt man det også naturligt at ophæve Mejeriudvalget
ligesom forskellige andre, fordi arbejdet i virkeligheden da var næsten ophørt.

Mejeriudstillinßerne
Såvidt det kan efterspores, holdtes den første danske smørudstilling i 1868 og arran
geredes af en kreds af smørhandlere i forbindelse med lokale landboforeninger. De
fortsatte i nogle år; men som omtalt foran overtog Foreningen af jydske Landbo
foreninger ledelsen af dem i 1874 for at få dem sat bedre i system, og selv om forenin
gen ikke ligefrem overtog det økonomiske ansvar for dem, så søgte man dog at få
dem tilrettelagt i en sådan form, at man kunne overse den økonomiske side af dem.
På denne måde holdtes udstillingerne i en årrække og i almindelighed med god
tilslutning; men det kneb i de fleste tilfælde at holde balance mellem udgifterne og
de indtægter, der kunne påregnes, og det førte med sig, at de indstilledes igen i en
halv snes år i 1880-erne.
Den første af den sammenhængende række af mejeriudstillinger, der derefter
iværksattes, holdtes i 1894, og mens de foregående vintersmør-udstillinger var holdt
af Foreningen af jydske Landboforeninger alene, kom mejeribestyrerne, der nu
næsten overalt forestod produktionen, i samarbejde med landboforeningerne om
udstillingerne igennem deres sammenslutning, Dansk Mejeristforenings jydske Af
delinger, og 3 år senere kom de da nyligt oprettede Samvirkende jydske Mejerifor
eninger ligeledes med i arbejdet. Under denne form fortsattes samarbejdet siden
gennem alle årene indtil 1965, således at hver af de 3 organisationer har valgt 2 med
lemmer til udvalget for hver udstilling.
I den første lange årrække holdtes der i almindelighed en udstilling årligt men
dog således, at der hyppigt faldt 2 udstillinger inden for samme kalenderår, idet der
skiftedes på den måde, at der ofte holdtes én lige efter jul og den næste atter lige
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før jul, efter som det kunne passe bedst. Senere har man holdt udstillingerne dels
som sensommer- og efterårs-, dels som vinter- og forårsudstillinger, blandt andet
med det formål at få kvaliteten af smørret fra de forskellige egne konstateret på de
forskellige årstider for at få belyst den indflydelse, som de vekslende fodringsforhold,
vejrlig m.m. kan have på mælken og derigennem atter på mejeriprodukterne.
Derimod havde man kun een gang en egentlig sommerudstilling, nemlig i for
bindelse med det udvidede Ungskue i Horsens i 1905. Spørgsmålet herom var gen
tagne gange rejst inden for udstillingsudvalgene, men man veg hver gang tilbage
for det på grund af de store udgifter, der ville være forbundet med opstilling af køle
anlæg til at sikre en passende temperatur under en eventuel varmeperiode. Ved 2
landsudstillinger - henholdsvis i 1931 og 1938 - arrangeret af Mejeriernes Fælles
organisation og Dansk Mejeristforening - gennemførte man det imidlertid og med
udmærket resultat.
I 1920, da den 25. udstilling i denne række holdtes, omfattede udstillingen lige
ledes hele landet, men var arrangeret af de provinsielle udstillingsudvalg. Senere er
holdt yderligere 6 lands-mejeriudstillinger, hvoraf den ene var i Jylland, de øvrige i
København, og de jydske mejeriudstillingsudvalg har intet haft med gennemførelsen
af disse at gøre.
I de år, da der holdtes disse særlige lands-mejeriudstillinger - det var i 1929, 1931
(sammen med den internationale mejerikongres), 1938 (sammen med den første
Bellahøj-Udstilling til minde om 150-året for stavnsbåndets ophævelse), 1948, 1953,
1958 og 1962, er der ikke holdt de sædvanlige jydske udstillinger, idet man ikke har
fundet det rimeligt at indbyde de samme mejerier til to udstillinger det samme år.
I enkelte andre år, som f. eks. i 1918 under den første verdenskrig og i 1943, 1944
og 1945 under den sidste krig er der heller ikke holdt udstilling, fordi forholdene
har lagt sig hindrende i vejen for det både med hensyn til produktionen og vedrø
rende udstillinger af den art i det hele taget.
Oprindelig var udstillingerne udprægede vandreudstillinger, der holdtes rundt
om i Jyllands forskellige byer, men efterhånden som tilslutningen til udstillingerne
blev større og større - dels fordi antallet af mejerier øgedes, og dels fordi der efter
hånden knyttedes forholdsvis store udstillinger af maskiner og andre tekniske og
kemiske hjælpemidler til dem - blev det vanskeligt at finde tilfredsstillende lokaler
ret mange steder. I den henseende fandt man en god løsning efter opførelsen af
Dansk Købestævne i Fredericia i 1916, idet der her var særdeles rummelige plads
forhold til udstillingerne, og med en enkelt undtagelse holdtes de her gennem hele
årrækken fra 1919 til 1934. Hertil bidrog blandt andet også, at Fredericia efter Sønder
jyllands genforening med det øvrige land lå meget centralt for hele landsdelen,
omend naturligvis nærmere ved den sydlige grænse end den nordlige.
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Ved opførelsen af Aalborghallen i begyndelsen af 1930-erne, hvor der var omtrent
lige så gode lokaler, fandt man det derfor naturligt, at udstillingen også af og til
flyttedes til Nordjylland. Og da endelig Århushallen opførtes i slutningen af 1930erne, fik man fastlagt en turnus vekslende mellem de 3 byer - Fredericia, Århus og
Aalborg i henholdsvis det sydlige, det midterste og det nordligste af landsdelen.
På grund af beslaglæggelsen af Aalborghallen under besættelsen og senere såvel
dennes som Århushallens brand var udstillingerne et par år efter 1940 atter henlagt
til Fredericia, men fra 1946 til 1952 holdtes de i Århus som den by, der havde de bed
ste lokaler til formålet og som den mest centralt beliggende.
Med opførelsen af den nye Aalborghal ændredes forholdet atter, og hertil føjedes
et nyt led, da der også opførtes nye store og velindrettede haller i Herning, således
at flere byer nu kunne komme i betragtning.
Det har imidlertid også ført med sig, at man har foretrukket disse nye lokaler
for de noget ældre og ikke helt så praktiske i Fredericia.
Oprindelig omfattede udstillingerne kun smør og ost, men i nogle år i 1930-erne,
efter at man på mejerierne var gået over til at levere den allerstørste part af konsum
mælken på flasker og i varmebehandlet tilstand i stedet for som tidligere, at hus
mødrene fik den i deres spande og upasteuriseret, var der til udstillingerne også
knyttet en udstilling af drikkemælk på flasker. Mejerierne kunne her få mælken
bedømt og givet karakter, men der fandt dog ikke nogen præmiering sted på samme
måde som for smørret og osten. På grund af, at det besøgende publikum ifølge sagens
natur ikke (som for smørrets og ostens vedkommende) kunne få lejlighed til at
smage på de udstillede produkter, aftog interessen for disse mælkeudstillinger efter
hånden noget, og siden mejeriudstillingerne i det hele taget er genoptaget efter
krigen, har der ikke været sådanne mælkebedømmelser knyttet til dem.
Derimod var der i nogle år, da der var en stor produktion af kasein her i landet
og en stor eksport af denne udadtil, også udstilling af dette produkt. Heller ikke for
dettes vedkommende fandt der nogen egentlig præmiering sted, men der blev fore
taget analyser og en almindelig bedømmelse af kaseinet, hvorefter de mejerier, der
opnåede en vis karakter, fik deres navn nævnt i kataloget sammen med karakteren.
For smørrets og ostens vedkommende har det igennem alle årene været således,
at de mejeribestyrere, hvis produkter opnåede de højeste karakterer, har fået aner
kendelse for det i form af henholdsvis sølvmedalje, bronzemedalje og hædrende
omtale i et nærmere fastlagt forhold til det udstillede antal numre.
I mange år var antallet af sølvmedaljer meget beskedent (kun 4%), men efter
hånden som kvaliteten blev bedre og mere ensartet, er dette tal forhøjet gentagne
gange, først til 6, senere til 10 og 15% og ca. det dobbelte antal bronzemedaljer, så
ledes at reglerne en lang tid lød på, at mindst 15% fik sølvmedalje. Hvis et stort antal
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mejerier fik netop den karakter, der gav sølvmedalje, kunne man derved komme op
på ca. 20%. For at pointere betydningen af arbejdet for den gode kvalitet havde man
tillige den bestemmelse, at de mejerier, der fik sølvmedalje 2 år i træk, tillige til
kendtes en ærespræmie, og såfremt de yderligere fik det et af de følgende 2 år, da
prædikatet »Værdig til guldmedalje«. Ved en senere revision af reglerne blev gennem
snitskaraktererne for henholdsvis smørret og osten fastlagt som udgangspunkt for
præmiering.
Ifølge denne beslutning fik mejerier med karakterer fra 10.0 til gennemsnittet
navnet nævnt i kataloget. Fra gennemsnittet og til og med 0.8 (0.6) point over dette
fik de bronzemedalje, med 0.9 (0.7) til 1.4 point derover sølvmedalje og med 1.5
point over gennemsnittet guldmedalje. Endvidere har reglerne lydt på, at udstillere,
der tredje gang ved højst 5 på hinanden følgende udstillinger opnåede guldmedalje
og ved eventuelt mellemliggende udstillinger sølvmedalje for produkter i samme
hold, tildeltes en ærespræmie.
Under denne form er tildelingen af sølv- og guldmedaljer steget yderligere ret
væsentligt igennem årene, formentlig både som følge af en virkelig kvalitetsforbedring
af smørret og osten og som følge af en større fremhævning af de gode produkter ved
bedømmelsen. Også ærespræmie er i de seneste år opnået af et stort og stigende antal
mejeribestyrere, hvilket må tages som udtryk for, at der arbejdes overordentlig dyg
tigt og stabilt indenfor mejeribruget.
De maskinudstillinger, der har været knyttet til mejeriudstillingerne, har i årenes
løb tiltrukket sig stor opmærksomhed og har i høj grad bidraget til at give udstillin
gerne deres særlige og i almindelighed festlige præg, foruden at mejeribestyrelser
og mejeribestyrere igennem dem har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med de
nyeste hjælpemidler, der til enhver tid har været fremme på disse områder, når man
stod overfor nyanskaffelser af en eller anden art. Ikke mindst i de senere år, da ud
stillingerne har været holdt i de store rummelige haller, hvor såvel smør som ost og
maskiner har kunnet være samlet i eet stort lokale, og maskinerne har dannet en
ramme uden om produkterne, har de med deres afvekslende farver og med de store
flader af rustfrit stål været med til at give hele udstillingen et smukt udseende.
Som foran nævnt har udstillingsudvalgene bestået af 2 medlemmer fra hver af de
3 organisationer, der holder udstillingerne, samt et eller flere stedlige medlemmer,
eftersom man har anset det for hensigtsmæssigt at have sådanne med, blandt andet
som kontaktmænd til de stedlige organisationer og styrelser, og desuden var op
rindelig, da udstillingerne var vandreudstillinger, den statskonsulent i mejeribrug,
i hvis distrikt udstillingen holdtes, medlem af udvalget. Senere, da udstillingen i en
årrække blev lagt mere eller mindre fast, skiftedes statskonsulenterne til at have dette
hverv og endelig kom, efterhånden som statskonsulenterne blev afløst af konsu232

lenter ansat af Mejeriernes Fællesorganisation, også disse konsulenter med i arbejdet
på skift. I de senere år var foruden de almindelige mejerikonsulenter ganske naturligt
også de specielle ostekonsulenter kommet med i arbejdet med tilrettelæggelse af
udstillingerne.
Oprindelig holdtes udstillingerne altid i 2 dage efter en bedømmelse, der varede
i 3, og der blev da både givet vejledende karakteristik over udstillingerne og holdt
forskellige andre foredrag om emner med tilknytning til mejeribruget og landbruget
(undertiden tillige foredrag af mere almen folkelig karakter eller med henblik på
ernæring og sundhedsforhold); men omkring midten af 1920-erne, da samfærdsels
forholdene ændredes stærkt på grund af den omfattende brug af biler i stedet for,
at man tidligere var henvist til banerne, viste det sig uhensigtsmæssigt at holde ud
stillingerne mere end en dag, idet der som regel næsten intet besøg var den anden
dag.
Man gik derfor over til kun ved særlige lejligheder at udstrække dem til 2 dage.
Samtidig gjorde man den erfaring, at der næsten ingen tilhørere kom til foredragene
- antagelig fordi de fleste besøgende havde forholdsvis kort tid til rådighed og derfor
var optaget af selve udstillingen. Man gik da over til ikke at holde foredrag med
karakteristik af produkterne, men lade konsulenterne udarbejde oversigter, som i
mangfoldiggjort stand kunne fås af dem, der interesserede sig særligt for det, og som
iøvrigt blev tilstillet både dagbladene og fagbladene. Hele den oversigtsmæssige del
selve udstillingsdagen blev derefter indskrænket til, at formanden gav nogle korte
oplysninger i forbindelse med en lille festlighed med uddeling af de særlige æres
præmier til de mejeribestyrere, der opnåede de højeste karakterer for smør og ost,
eller som igennem flere år opnåede at ligge blandt de bedste.
Hvervet som formand for udstillingerne har, uden at der forud er aftalt nogen
egentlig fast plan derfor, efter en stiltiende overenskomst gået på skift mellem de 3
organisationers udvalgsmedlemmer. Formanden for Foreningen af jydske Landbo
foreningers Mejeriudvalg på det tidspunkt, da udstillingerne nyorganiseredes, kam
merjunker C.Neergaard, Løvenholm, var formand for de første 7 fra 1894 til 1901;
derefter var forstander Niels Pedersen, Ladelund, det fra 1901 til 1903, proprietær
J. Petersen, Brædstrup, i det lange åremål fra 1904 til 1927, mejeribestyrer J.P. Justesen,
Brørup, fra 1928 til 1937, landstingsmand Henrik Jensen, Grynderupgaard, i 1939 og
1940 (idet han dog var syg under udstillingen i 1940, så mejeribestyrer Joh. Hørdum,
Gandrup, der var næstformand, fungerede som formand i hans sted under selve ud
stillingen). Gårdejer L. Elbæk Jessen, Sønderager, Holsted, var dernæst formand 1941
og 1942, gårdejer Søren Høgh, Karlby, fra 1946 til 1951, mejeribestyrer R. Rasmussen,
Korsholm, Hinnerup, fra 1952 til 1960, gårdejer K.L. Knudsen, Agdrup, Tårs, fra 1961
til 1965, og gårdejer Helge Berthelsen, Ørbæk, Tarm, fra 1966 og til afslutningen i 1971.
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Den afsluttende mejeriudstilling i Herning
Hallen 1971 med ostene i forgrunden
og smørret bagerst. Til venstre maskinerne
og de øvrige tekniske udstillinger.

Udstillingens kontor har gennem alle årene været hos Foreningen af jydske Land
boforeninger i Århus, og foreningens sekretær virkede indtil 1953 som sekretær og
kasserer for udstillingerne (Overretssagfører J. Høegh-Guldberg, konsulent S.P.
Petersen, konsulent Lars Frederiksen og sekretær J.K.Haugaard), ligesom den
praktiske tilrettelæggelse af udstillingerne og det dermed forbundne kontorarbejde
er foregået ved hjælp af foreningens medarbejdere.
Efter at have fungeret som udstillingernes sekretær siden 1921 anmodede sekretær
J.K.Haugaard imidlertid i 1953 om at blive fritaget for hvervet, og dette blev da over
draget til hans nærmeste medarbejder på dette område, daværende redaktionssekre
tær M. Andersen, der i 30 år havde forestået kontorarbejdet og selve den praktiske
tilrettelæggelse af udstillingerne siden 1923-24.
Tilslutningen til udstillingerne har været stærkt vekslende, men har for smørrets
vedkommende ret nøje fulgt den udvidelse af antallet af mejerier i Jylland, der i sin
tid fandt sted, og senere atter indskrænkningen i antallet af mejerierne. Når ikke
særlige forhold har gjort sig gældende, har den allerstørste part af andelsmejerierne
og adskillige af privatmejerierne deltaget i dem. Derimod har udstillingen af oste
mere rettet sig efter de til enhver tid foreliggende forhold med hensyn til rentabili
teten og afsætningsmulighederne for ost, men har dog ligeledes haft en meget stabil
karakter i de seneste år.
Det højeste antal dritler smør havde man ved udstillingerne i Aalborg i 1935 og i
Århus i 1939, da der var henholdsvis 911 og 913, hvorefter det på grund af et stort
antal sammenlægninger af mejerier gik gradvis nedad igen. Det højeste antal oste
havde man i 1959, nemlig 567, mens det ved den sidste jydske udstilling i 1964 var
gået ned til 517.
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Ved de allerførste udstillinger kunne hvert mejeri udstille både salt og ferskt
smør; men dette ændredes efter nogle års forløb til, at der kun måtte udstilles en af
delene.
Igennem mange år derefter var det sådan, at hvert mejeri kun kunne deltage i
udstillingen med ét mærke smør og to oste. Smørret indsendtes som en hel drittel
(uden lurmærke). Senere, da pakningen af smørret i detailpakninger på mejerierne
både til hjemmemarkedet og til eksport vandt indpas i stedse større omfang, fandt
man det indenfor udstillingsudvalget formålstjenligt, at også pakkesmørret kom
med på udstillingerne, og man rettede endog en speciel henvendelse til mejerierne
om, at alle de, der havde pakkemaskiner, udstillede pakkesmørret jævnsides med
drittelsmørret.
Det medførte, at et meget stort antal mejerier deltog med begge former, og det
stillede betydeligt større krav om plads. For ikke at være nødsaget til større spredning
end tidligere vedtoges det at lade drittelsmørret udstille i ottinger i stedet for hele
dritler og udarbejde et reolsystem, efter hvilket der opstilledes tre dritler forskudt
for hinanden opad, men således at der stadig var bekvem adgang til både at se og
smage på produkterne. Såvidt det kan skønnes, har dette system fungeret særdeles
godt, og på en måde medvirkede det til at give udstillingerne et smukkere udseende
end ved den gamle metode, da dritlerne var placeret på lave borde - kun en halv
snes centimeter over gulvet.
For ostens vedkommende kom forholdene til at ligge således, at man med op
bygningen af større produktionsvirksomheder og udviklingen af et relativt stort
antal ostetyper fandt det rimeligt at udvide adgangen for mejerierne til at deltage i
udstillingen med disse, og det besluttedes derfor at give tilladelse til efter nærmere
fastsatte regler at udstille det antal ostesorter, de pågældende virksomheder normalt
producerede. Herefter udvidedes både antallet og sortimentet ret væsentligt, og en
kelte af de største virksomheder med speciel osteproduktion har benyttet denne
bestemmelse til at udstille op til 6-8 forskellige oste.

Fællesudstillinger

I 1965 blev der rettet en henvendelse til det jydske udstillingsudvalg fra de fynske
og de såkaldte østlige øers udstillingsudvalg om et eventuelt samarbejde, fordi an
tallet af mejerier på Øerne nu var så stærkt nedadgående, at der kun vanskeligt kunne
holdes udstilling udelukkende med disse som deltagere. Man havde gennemført
en fælles udstilling for Øerne og haft et godt resultat deraf, men forudså yderligere
nedgang i antallet af udstillere, så der kunne være anledning til at søge et landsom
fattende samarbejde. Også i Jylland var antallet af mejerier dalet stærkt, omend ikke
så meget som på Øerne. Selv om udstillingerne kom til at omfatte hele landet, blev
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antallet af udstillende mejerier ikke større, end det tidligere var for Jylland alene,
så det kunne let arrangeres både lokalemæssigt og arbejdsmæssigt. Det resulterede
i en aftale om fælles udstillinger i de følgende 4 år med 2 i Jylland, 1 på Fyn og 1 i
København og med de provinsielle udvalg som ledere af udstillingerne. Senere kom
endnu en femte udstilling til, også i Jylland (Herning), så det blev 5 ialt.
Afvikling af udstillingerne
Forud for den sidste udstilling var der stærke bestræbelser i gang for, om der kunne
findes en ny form for dem, så de foruden bedømmelsen og præmieringen også
kunne virke mere oplysende både over for mælkeproducenterne og over for for
brugerne. Det var i denne forbindelse stærkt på tale at knytte udstillingerne sammen
med Ungskuerne og derved få lejlighed til at vise denne særlige gren af det danske
landbrugs produktion for et meget stort antal besøgende både fra by og fra land.
Af forskellige grunde lod tanken sig imidlertid ikke realisere, selv om foreningens
bestyrelse var villig til at gå ind i et samarbejde derom, og man enedes derfor om
yderligere en udstilling i 1971 på samme måde som de forudgående, men derefter
at slutte og overlade den videre udvikling af sagen til nye kræfter. Man fik da også
den tilfredsstillelse, at tilslutningen til den var fuldt på højde med tidligere års, så
ledes at udstillingerne, som det blev udtrykt af en af dem, der har fulgt arbejdet
igennem mange år dels som dommer og dels som producent, kunne slutte den
hundredårige epoke med traditionerne smukt i hævd og med flaget helt til tops.

Udstillingernes formål og værdi
Udstillingerne havde fra første færd det dobbelte formål dels at vejlede producenter
ne, gårdmandskonerne, mejerskerne og senere mejeribestyrerne om, hvorledes
prima mejeriprodukter skulle fremstilles, og dels at animere til at yde det ypperste
ved samtidig at gøre dem til konkurrenceudstillinger. I sin tid tillagde man dem
endog så stor betydning, at man sagde, de i høj grad bidrog til, at Danmark vandt
en stor sejr ved en international smørudstilling i London i 1879.
I de senere år har man fra visse sider været tilbøjelig til at kalde dem for parade
udstillinger ud fra den betragtning, at både smørrets og ostens kvalitet nu er under
kastet hyppigere og langt mere indgående bedømmelser end forhen ved statens be
dømmelser og ugentlige lagerbedømmelser, og at de provinsielle udstillinger i
samme grad har mistet deres betydning.
Modsat hævdes det lige så stærkt fra anden side, at det også har haft og stadig
har sin store betydning i faglig henseende at kunne samle produkterne fra hele lands
delen eller som i de senere år fra hele landet til bedømmelse og sammenligning, når
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det, som tilfældet er med smørret, er fremstillet en ganske bestemt dag, opbevaret
ved den mest hensigtsmæssige temperatur i et bestemt antal dage og bedømt under
så ensartede vilkår, som det er muligt at skabe.
Der er mange vidnesbyrd om, at de danske mejeribestyrere, hvor samvittigheds
fulde de end er i det daglige, netop har sat yderligere alt, hvad de formåede, ind på
at fremstille produkterne til udstillingerne så gode, som det under de givne forhold
vedrørende mælkekvalitet, koernes fodring, vejrliget og teknikken i mejerierne m.v.
har været dem muligt på det pågældende tidspunkt. Har de opnået en god karakter,
har det utvivlsomt været dem en spore til at opretholde standarden, og har de været
mindre heldige og fået påvist visse fejl, så har i de fleste tilfælde både de og ikke så
sjældent også mejeriernes bestyrelser lært deraf og søgt at komme fejlene til livs.
Det har utvivlsomt været med til at fremme den sunde kappestrid imellem mejeri
bestyrerne indbyrdes, hvad alle - også landmændene - må være interesseret i.
Et udtryk for, hvor optaget selv meget dygtige og erfarne mejeribestyrere har
været af udfaldet af udstillingsbedømmelsen, har man i dette, at ikke så ganske få
af disse i årenes løb har erklæret, at de ikke har sovet roligt i tiden imellem indsen
delsen af smør eller ost til udstillingen og det øjeblik, præmielisten forelå.
Som nævnt er imidlertid hele denne del af virksomheden nu ophørt og skal
finde en ny form, såfremt den skal føres videre; men det er næppe for meget at sige,
at den igennem et langt åremål har været af overordentlig stor betydning, og ud
stillingerne har tillige befordret et udmærket samarbejde imellem landboforenin
gerne, mejeriforeningerne og mejeribestyrerne på dette område. Det bør også no
teres, at de desuden har skabt en særdeles god kontakt til betydende kredse i de byer,
hvor udstillingerne har været, og til de handlende og andre, der på en eller anden
måde har været med i arbejdet.
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Landboflid

Den virksomhed, der påbegyndtes i 1892 med nedsættelse af Husmandsudvalget
under Foreningen af jydske Landboforeninger, og som tog sigte på i videste forstand
at fremme husmandsbruget og gavne husmændene, har i meget væsentlig grad
skiftet karakter i de sidste 50 år. Af de oprindelige opgaver, som udvalget fik over
draget, var de allerfleste afgivet igen i løbet af 25-30 år, og i det store og hele er der
kun uddelingen af Sølvmedaljen for Landboflid tilbage. Tilmed er reglerne for denne
uddeling også ændret, således at den ikke alene kan erhverves af de mindre jord
brugere, som den i sin tid indstiftedes for, men af enhver landmandsfamilie uanset
deres ejendoms størrelse, når de blot opfylder de stillede betingelser med hensyn
til forbilledlig dygtighed i bedriften og god økonomisk planlægning og gennem
førelse deraf.
De øvrige ting, som spillede en betydelig rolle i de første år: Planlægning af rejser
og kursus, administrationen af bevillinger til disse formål og forskelligt andet af
den art var efterhånden gået over til husmandsforeningerne. Af dem fandtes der
ingen før den tid, da landboforeningerne nedsatte Husmandsudvalget, men fra 1896
og de nærmest følgende år oprettedes husmandsforeninger næsten overalt, og i
1902 var man nået så langt i den henseende, at man stiftede samvirksomheden : De
samvirkende jydske Husmandsforeninger, og omtrent samtidig tilsvarende sammen
slutninger af foreningerne på Øerne.
I 1910 fik denne jydske sammenslutning fast sekretariat i Århus, så den var i
stand til at overtage disse funktioner, og selv om der i en årrække derefter fandt
et vist samarbejde sted derom, så blev landboforeningernes andel deri mindre og
mindre for til sidst helt at ophøre.
Sølvmedaljen for Landboflid
Indtil 1924 fulgte man i det store og hele den samme linje ved uddelingen af Sølv
medaljen for Landboflid, som havde været gældende, siden det i 1893 vedtoges at
lade en sådan sølvmedalje præge og uddele. Den var tænkt som en afslutning på
præmiering i den hjemlige forening og tildeltes som et hæderstegn for veldrevne
og lønnende husmandsbrug og fortrinsvis til sådanne husmænd, der havde fore
taget større eller mindre opdyrknings- og kultiveringsarbejder.
Indstillingen til sølvmedaljen i 1924 gav imidlertid anledning til en ændring i
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reglerne. Iblandt dem, den stedlige landboforening havde ønsket tildelt sølvmedal
jen, var et ægtepar, der i løbet af en snes år havde opdyrket, merglet og kultiveret
ca. 65 tønder land og nybygget 3 gårde, foruden at den gamle oprindelige, men
stærkt forsømte gård var sat i solid stand.
Den gård, de boede i, og hvis marker udelukkende var opdyrket hedejord, var
imidlertid så stor, at den faldt uden for betegnelsen husmandsbrug, og uanset, at
alle betingelser for tildeling af hædersbevisningen iøvrigt var tilstede i fuldeste mål,
så måtte dommerne i første omgang erklære, at netop det pågældende ægtepars
alt for store dygtighed og evne til at udnytte mulighederne, forhindrede dem i at
få sølvmedaljen, når reglerne skulle følges.
Det fandt både dommerne og Husmandsudvalgets øvrige medlemmer dog for
urimeligt, og man henstillede på denne baggrund til bestyrelsen, at reglerne fik en
sådan udformning, at tilfælde af den art ikke skulle forhindre nogen i at få sølv
medaljen. Man syntes ikke, at sådan ændring ville stride imod det principielle for
uddelingen. Heri var bestyrelsen og delegeretmødet ganske enig, og det vedtoges
da at formulere reglerne således, at Sølvmedaljen for Landboflid fremtidig skulle
kunne tildeles landmænd uden hensyn til, hvilken størrelse vedkommende har
arbejdet sin ejendom op til, når han bevisligt har begyndt som selvstændig under
trange økonomiske kår og ved flid og dygtighed har arbejdet sig frem til at drive
et mønsterbrug under gode økonomiske vilkår. Den gamle bestemmelse om, at der
skulle lægges særlig vægt på opdyrkning og kultivering, bibeholdtes som en grund
sætning.
Det ægtepar, der havde givet anledning til, at forholdet i det hele taget kom til
drøftelse, fik naturligvis sølvmedaljen.
Trods denne udvidelse af rammerne for uddelingen af anerkendelserne lod man
udvalgets navn være uændret endnu en lang række år, men både inden for udvalget
og andre steder fandt man det dog efterhånden noget misvisende vedblivende at
betegne det som Husmandsudvalget, og det overvejedes at finde en betegnelse, der
efter den udvikling, der havde fundet sted, kunne være bedre i overensstemmelse
med den virksomhed, udvalget nu havde.
I 1951 var man kommet så vidt i disse overvejelser, at udvalget foreslog at ændre
navnet til Udvalget for Landboflid ud fra den tankegang, at hele udvalgets opgave
nu i virkeligheden næsten udelukkende drejede sig om dette ene at forestå uddelin
gen af sølvmedaljen, og at man i det nye navn var i overensstemmelse med den
tidligere foretagne ændring om, at det nu gjaldt alle brugsstørrelser og ikke alene
de små.
Dette fandt bestyrelsen helt på sin plads, og også delegeretmødet godkendte det
enstemmigt, således at udvalget har fungeret under denne betegnelse siden.
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Ændring af grundlaget for Sølvmedaljen

Samtidig kom det til at stå udvalget mere og mere klart, at den type af kvinder og
mænd, som det hidtil havde været hensigten at hædre med sølvmedaljen - dem,
der ved deres hænders arbejde, den yderste nøjsomhed og lange arbejdsdage havde
oparbejdet de små gode bedrifter - var ved at forsvinde, både fordi opdyrkningen
af moser og heder stort set var endt og i hvert fald helt ændrede karakter ved be
nyttelsen af traktorer og nye og mere effektive behandlingsredskaber i stedet for
heste- og studeforspand eller som i den allerældste tid endog greb og spade.
Man arbejdede derfor med planer om ikke længere at stille sådan opdyrkning
som en absolut betingelse, men ligestille visse andre normer for uddelingen med
denne.
Man ønskede gerne at bevare reglen med hensyn til, at de pågældende skulle
være begyndt deres landmandsgerning under økonomisk små kår, men modererede
det øvrige til, at de igennem flid og dygtighed skulle have gennemført en sådan
forbedring af bedriften, at det kunne tjene andre til efterfølgelse, og de derigennem
måtte skønnes at have fortjent sølvmedaljen, ligesom man stadig krævede, at de
skulle kunne fremvise et tilfredsstillende økonomisk resultat af bedriften.
Mønsterbrug og særlig fortjenstfuldt landøkonomisk virke

Ved siden heraf kom man til at sysle med tanken om at udvide rammerne for ud
delingen af sølvmedaljen noget. Man havde i den henseende opmærksomheden
henvendt på to særlige grupper indenfor landbruget, som man kunne tænke sig
at inddrage derunder, nemlig for det første den kategori af brug, som man ville
kalde udprægede mønsterbrug - det vil sige sådanne, som uanset brugsstørrelse og
ejerens startbetingelser på alle områder kunne stå som et forbillede for andre og
opnå højeste anerkendelse. Og desuden kunne man tænke sig at inddrage en helt
ny gruppe under anerkendelsen, nemlig sådanne som havde præsteret en særlig
indsats for at fremme en eller flere grene indenfor landbruget. Her tænktes ikke
udelukkende på praktiske landmænd, men også på dem, der arbejdede med for
ædlings- og forsøgsvirksomhed, oplysning under forskellig form, organisationsfor
hold og andet af denne art. I sidstnævnte tilfælde tænktes heller ikke udelukkende
på dem, der havde deres virksomhed i Jylland, men eventuelt også på andre, hvis
virksomhed havde sigte på det samlede danske landbrugs fremgang på det på
gældende område.
For begge gruppers vedkommende var man på det rene med, at det ville være
et meget lille antal, der skulle kunne komme i betragtning, og for at have en
bestemt regel at henholde sig til foreslog man som det højeste ét mønsterbrug pr.
amt i de år, de havde indstillingsret til sølvmedaljen. Foruden det almindelige dom241

merhold til bedømmelse af de indstillede brug tænkte man sig også, at foreningens
bestyrelsesmedlem i det amt, der foretog indstillingen til mønsterbrug, skulle være
med til at afgøre, om indstillingen kunne tiltrædes. For den anden nye gruppe
tænkte man sig ikke faste regler, men en udpegning af vedkommende enten gennem
Udvalget for Landboflid eller af foreningens bestyrelse, når man fandt anledning
dertil, og således at tildelingen i alle tilfælde skulle tiltrædes af bestyrelsen og god
kendes af delegeretmødet.
1 1953 havde man tanken så vidt udformet, at man fremlagde den for bestyrelsen
og fik dennes sanktion deraf, hvorefter forslaget blev forelagt for delegeretmødet
samme år og ligeledes godkendt her uden diskussion.
Allerede det følgende år - 1954 - kunne man uddele den første Sølvmedalje for
Mønsterbrug, idet der fra Sønderjylland, der havde indstillingsretten dette år,
indstilledes et brug til denne anerkendelse (foruden en række andre til den almin
delige) nemlig Paradisgården i Mjang på Als tilhørende Kathrine og Jens Iversen.
Også omtrent alle de følgende år er der indstillet et eller flere brug til denne mønster
brugsmedalje, og en række landmænd i de forskellige egne af landsdelen har mod
taget den. Det er dog ikke i alle tilfælde, at man ude i de lokale kredse har gjort sig
helt klart, at der her stilles meget store krav til ejendommens standard, for at den
kan anerkendes, og undertiden har man derfor måttet skuffe såvel foreningerne som
de indstillede med, at de ikke stod mål med det, man til enhver tid mente at kunne
forvente.
Med det stærkt aftagende antal medhjælpere i landbruget har man adskillige
steder også måttet erklære, at man simpelthen ikke mere har mulighed for at holde
bedriften på den højde i alle henseender med hensyn til orden og vedligeholdelse,
som man i virkeligheden gerne ville, og derfor må afstå fra at være med i denne sær
lige klasse fremragende landbrug.
Det er vel sandsynligt, at dette problem vil komme til at spille en større og større
rolle, at man uvilkårligt er nødt til at slække lidt på småtingene, og dette vil
medvirke til, at denne gruppe af foregangslandbrug bliver endnu mere fåtallig, end
man egentlig gerne ser.
For den tredje gruppes vedkommende fandt den første uddeling af sølvmedaljen
ikke sted, før der var gået tre år. I 1956 foreslog bestyrelsen imidlertid at tildele kon
sulent Arne Larsen-Ledet, Grenaa, denne særlige medalje for ualmindelig fortjenstfuldt landøkonomisk virke. Larsen-Ledet trak sig da tilbage som konsulent for Grenaa
og Ebeltoft landboforeninger efter 44 års fremragende dygtig gerning på denne plads
og ganske særlig som igangsætter og som leder af landboforeningens ungdomsskole
i Grenaa igennem mere end 30 år - en skole, der kom til at danne forbillede for en
række tilsvarende skoler rundt om i landet.
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I årene siden er denne medalje yderligere tildelt fire. 1 1959 ønskede man således
at hædre forstander Jens Nielsen, Borris, der netop var fyldt 100 år men stadig var
særdeles aktiv, for det arbejde han sit lange liv igennem havde udført både som skole
mand og som planteforædler og tildelte ham Sølvmedaljen. 11962 tildeltes den sekre
tær J.K.Haugaard, da han trak sig tilbage som foreningens sekretær efter at have
virket i denne stilling og som redaktør af »Jydsk Landbrug« i 43 år. Og tre år senere,
i 1965, da forstander Karsten Iversen, Askov forsøgsstation, fratrådte som formand
for Planteavlsudvalget, et hverv han havde varetaget i ikke mindre end 32 år, til
delte man ham den både som udtryk for foreningens anerkendelse af hans arbejde i
den henseende og i ikke mindre grad for hans indsats som mangeårig leder af for
søgene i Askov og tolker af resultaterne af disse. Endelig tildelte man redaktør M.
Andersen den i 1969, da han havde 50-års jubilæum hos Foreningen af jydske Land
boforeninger.
Sølvmedaljen

I selve udformningen af medaljen er der ikke sket nogen ændring. Den har den
samme størrelse og det samme præg som fra den første dag.
Det er en gedigen medalje ca. 45 mm i diameter og ca. 4 mm tyk. På den ene
side af den er indgraveret Foreningen af jydske Landboforeningers navn og for
eningens oprindelige bomærke: En kvinde med en plov, en segl (høstredskab) og
et kornneg som symbol på det landbrug, foreningen repræsenterer, og på den anden
side findes inskriptionen: For Landboflid, henholdsvis Mønsterbrug og fortjenstfuldt
landøkonomisk virke. I kanten forsynes den med de pågældendes navne og adresser,
således at det til enhver tid fremgår af den, hvem der har fået den tildelt og er den
rette ejermand af den.

Sølvmedaljen for Landboflid, — hen
holdsvis for- og bagside — og hvor de
pågældendes navne indgraveres i kanten
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Til denne indgravering af navne knytter der sig iøvrigt et særligt forhold.
Ifølge datidens skik og brug var det oprindeligt kun mandens navn, medaljen
kom til at bære, uanset at hans ægtefælle i mange tilfælde havde betydet lige så meget
for den indsats, der var øvet i den pågældende bedrift. I 1920 insisterede en af dem,
der var indstillet til at modtage sølvmedaljen, imidlertid stærkt på, at hvis han fand
tes værdig til den, skulle hans kones navn stå på den sammen med hans eget, og
han fik naturligvis sit ønske opfyldt. Baggrunden for dette var, at han et par år efter
deres giftermål og overtagelsen af sin fødegård blev ramt af en alvorlig sygdom,
så han var ude af stand til at arbejde. Han kom sig ikke nogensinde helt deraf, så
ledes at hustruen måtte tage sig af alt vedrørende ejendommens drift og han nøjes
med at drøfte planerne og være med til at træffe de vigtigste dispositioner. Da de
efter et langt åremåls forløb blev indstillet til sølvmedaljen, var det derfor den selv
følgeligste ting for ham, at det var lige så meget - om ikke mere - hende, der tilkom
anerkendelsen derfor, som det var ham.
Hændelsen gav anledning til, at udvalget senere kom til at drøfte, om det ikke
ville være rimeligt, at der i alle tilfælde sattes både hustruens og mandens navn på
medaljen, og efter en tids forløb vedtoges det at gennemføre dette, således at det
har været praktiseret siden.

Diplomer
Ved samtaler imellem de indstillede og dommerne blev det undertiden berørt, at
man foruden sølvmedaljen kunne tænke sig at få et diplom, der kunne indrammes

SAA LÆNGE DU I FUREN GAAR, SAA LÆNGE DU HAR ARBEJD’ KÆR
SKAL DANMARK LÆGGE FOLD TIL FOLD I SOL OG STORM OG BYGEVEJR
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Motivet over det diplom, der tildeles modta
gerne af Sølvmedaljen for Landboflid og for
Mønsterbrug eller særlig fortjenstfuldt land
økonomisk virke.

og hænge på væggen som vidnesbyrd om anerkendelsen, idet selve medaljen jo i
almindelighed ikke ligger fremme. Også dette ønske fandt bestyrelsen og udvalget
det særdeles rimeligt at imødekomme, og man henvendte sig til en kunstner, teg
neren Henrik Hansen, Århus, der gav udkast til et sådant diplom. Henrik Hansen
havde tidligere udfærdiget den meget anerkendte plakat med forrige tiders sæde
mand med kurven over hoften, der var symbol for den store jubilæumsudstilling
på Bellahøj i 1938. Hans motiv til sølvmedalje-diplomet var en gammeldags høst
mand med le og hustruen som opbinder og et barn i leg imellem negene. Det blev
straks godkendt som særdeles vellykket, og nedenunder blev det forsynet med vers
linjerne fra JnrPE Aakjærs sang til bondens pris:

Så længe du i furen går
så længe du har arbejd kær,
skal Danmark lægge fold til fold
i sol og storm og bygevejr.
Der er desuden plads til modtagernes navne og hjemsted samt årstal og endelig
formandens og sekretærens underskrift.
Det er benyttet i alle årene siden, og så vidt det kan skønnes af adskillige takke
skrivelser, er det til udelt tilfredshed hos dem, der har fået diplomet.
Så længe man havde oplag af bogen »Gennem de jydske Udmarker«, der omtales
senere, fik sølvmedaljemodtagerne tillige denne sendt som en ekstra erkendtlighed,
og efter at oplaget af den slap op, har de i stedet modtaget H. P. Hansens bog »Hede
bønder i tre slægtled«.
Hæderspris for opdyrkning og kultivering

En særlig opgave, der var nær beslægtet med udvalgets virksomhed, fik forenin
gen i 1963 og de følgende 4 år med at foretage bedømmelse og indstilling af brug til
en hæderspris på 3500 kr. årlig i 5 år stiftet af selskabet Jydsk Landvinding ved dets 25 års
jubilæum. I denne bedømmelse deltog formanden for Udvalget for Landboflid
sammen med bestyrelsens medlemmer i de amter, der var tale om, og sekretæren.
De, der kom i betragtning her, havde alle foretaget betydelige opdyrknings- og kulti
veringsarbejder og var i nogle tilfælde tilkendt Sølvmedaljen for Landboflid på et
tidligere tidspunkt. En særlig æresbevisning blev de pågældende genstand for, idet
de blev indbudt til delegeretmødet og fik hædersprisen overrakt ved dette.
Efter de 5 års forløb bortfaldt denne særlige foranstaltning, idet bevillingen var
at betragte som en engangs, og foreningen fandt under de givne forhold ikke an
ledning til at fortsætte dermed - jævnfør også den ændring i tildelingen af sølv
medaljen, der skete, netop fordi man var klar over, at det ville blive færre og færre,
der kunne opfylde kravene om opdyrkning og kultivering i oprindelig forstand.
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» Gennem ■ de jydske Udmarker«.
Med det dobbelte formål dels at være et blivende vidnesbyrd om den gerning, som
var øvet af dem, der var tildelt Sølvmedaljen for Landboflid, og dels at anskueliggøre
over for de unge i landbohjemmene, at der udmærket godt kunne være en fremtid
i landbruget trods vanskeligheder i starten, tog Husmandsudvalget sidst i 1920’erne
initiativet til udgivelsen af en bog om en række af disse hædrede husmandsfamilier
og deres levnedsløb, om deres nøjsomhed, slid og genvordigheder men også om,
hvorledes de havde skabt sig efter den tids forhold gode bedrifter med et solidt ud
komme og med tryghed både for sig selv og de børn, der voksede op i hjemmene.
Forfatteren Salomon J. Frifelt udarbejdede da bogen »Gennem de jydske Ud
marker« med 38 fortællinger i novelleform, men særdeles realistiske med hensyn
til indholdet, samt et afsnit med betegnelsen: Hæderstegnet og dets værger med en
kort beskrivelse af tanken bag uddelingen af sølvmedaljen og en omtale af dem, der
som udvalgsformænd og dommere havde været med til at forestå denne uddeling.
Dertil knyttede sig en ganske kort amtsvis ordnet beskrivelse af hver enkelt af de 232
kvinder og mænd, der i de 34 år indtil bogens udgivelse havde modtaget sølvmedal
jen, samt en kort afslutningsbetragtning og et lille digt med titlen: Ny dag.
Bogen blev i denne form noget mere omfattende end oprindelig tænkt og som
følge deraf også noget dyrere at fremstille, men udvalget fandt materialet som hel
hed så værdifuldt, at man ikke mente at kunne beskære det, og derfor tryktes den
i den foreliggende form. Den fandt så god afsætning, at den blev trykt i ikke færre
end 4 oplag med tilsammen ca. 13.000 eksemplarer. Den sidste udgave forkortedes
dog noget, idet man udelod afsnittet med beskrivelsen af de hædrede og nøjedes
med den alfabetiske oversigt - blandt andet fordi man efter så forholdsvis mange
års forløb anså de opgivne talstørrelser for besætningerne og regnskaberne for at
være helt ude af takt med de gældende og ikke af andet end rent historisk værdi.
Derved undgik man i det væsentligste en prisforhøjelse.
Om bogen henvises iøvrigt til det afsnit af nærværende skrift, der handler om
foreningens virksomhed med udgivelse af bøger m.v.

Andre opgaver
Udover de her nævnte hovedopgaver har udvalget tid efter anden beskæftiget sig
med en række andre mere periferiske, men alligevel hver for sig betydningsfulde
for dem, der fik nytte deraf.
Til hjælp til påtrængende grundforbedringsarbejder i de mindre brug uddelte
man således i 1920-30’erne et forholdsvis stort beløb som grundforbedringslån, der
i mange tilfælde dog blev til direkte tilskud, fordi det på grund af den langvarige
landbrugskrise kneb for adskillige med tilbagebetalingen, og så eftergav man det.
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Af en særlig bevilling foretoges der i nogle år uddeling af rejsestipendier til unge
bosiddende, mindre bemidlede mænd og kvinder, ligesom der i en vis periode yde
des tilskud til afholdelse af landøkonomiske foredrag af særlig interesse for de min
dre jordbrugere især i det sønderjydske område, hvor man mente at kunne medvirke
til at skabe en ønskelig kontakt til og vekselvirkning med det øvrige land.
Af mere faglig betonet art var udgivelsen i 1925 af en lille 32-sidet pjece forfattet
af konsulent C.W.Rasmussen-Iglekjærgaard, Odense, om: Hvorledes man opnår
et godt udbytte af hønseholdet. Det skete på et tidspunkt, da der var en betydelig
udvikling i gang inden for fjerkræholdet, og der ikke mindst indenfor det mindre
landbrug var stor interesse for denne gren af husdyrholdet men trængtes til et op
lysningsarbejde. Pjecen blev tilbudt både foreninger og enkelte interesserede gratis,
så den fik en relativ stor udbredelse og bidrog i høj grad til, at mange fik øjnene åbne
for betydningen af at passe og fodre hønsene rigtigt.
Samtidig med indstillingen til sølvmedaljen har udvalget tillige haft til opgave
at foretage indstilling til Hedeselskabets opdyrkningslegater, og en række landmænd
har modtaget legatet på grundlag heraf.

Som formand for Husmandsudvalget virkede fra 1921 til 1929 folketingsmand,
klitinspektør Vilh.Pinholt, Vejers. På grund af sit øvrige mangesidede arbejde
ønskede han sig da fritaget for hvervet.
Det var blandt andet Pinholt, der udkastede tanken om udgivelsen af bogen
»Gennem de jydske Udmarker« og fandt frem til forfatteren af denne.
I Pinholts sted valgtes forstander L.P. Jacobsen, Tylstrup, og han bestred hver
vet til sin død i foråret 1934.
Ved det påfølgende delegeretmøde kom forstander H.K. Rosager, Borris, ind i
udvalget og valgtes umiddelbart efter til formand. Han var formand i 22 år indtil
1956 og var den drivende kraft i den nyordning, der i disse år fandt sted dels i ud
valgets navn og dels med hensyn til uddelingen af sølvmedaljen.
Rosagers efterfølger på formandsposten blev forstander Tage Andersen, Tyl
strup. Han døde imidlertid efter 6 års forløb i en ung alder og efterfulgtes da af gård
ejer Knud Søndergaard, 0. Brønderslev.
Arbejdet inden for udvalget var på dette tidspunkt udvidet betydeligt, idet det
var besluttet at overlade bedømmelsen af de brug, der indstilledes til sølvmedaljen,
til udvalgets medlemmer i stedet for som tidligere at have specielle dommere til
denne opgave. Det medførte, at Knud Søndergaard ikke syntes, han kunne vedblive
at afse tid dertil. I 1968 frabad han sig derfor genvalg, og forstander O. Højstrup
Jensen, Midtjyllands Landbrugs- og Husholdningsskole, Grindsted, valgtes da i
stedet og har fungeret som formand siden.
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Som sekretær for udvalget har igennem alle de sidste 50 år virket den til enhver
tid værende sekretær for foreningen: J.K.Haugaard, Anders R.Holm og Bjørn B.
Christensen.
Som faste dommere for de indstillede brug i årene, indtil bedømmelsen blev over
draget til selve Udvalget for Landboflid, virkede i en lang årrække statskonsulent
Wm. Riedel, Risskov, husejer Leon Melgaard, Thise i Salling, og havebrugskonsulent
Jens Thorsen, Vejen. Senere afløstes de af husmand Chr. Poulsen, St. Restrup og
konsulent Niels Mølgaard, Lemvig. De har alle lagt et stort og samvittighedsfuldt
arbejde dels i selve bedømmelsen og dels i udformningen af beskrivelserne af dem,
der fik sølvmedaljen tilkendt. Disse beskrivelser er af landboforeningerne indsendt
til udvalgets sekretariat som motivering for indstillingerne, men er suppleret af dom
merne efter besøgene hos hver enkelt og derefter offentliggjort i bilagene til delegeretmøderne.
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Afslutning

I flere henseender står Foreningen af jydske Landboforeninger ved et vendepunkt
i arbejdet for det jydske landbrugs fremme nu ved 100-års jubilæet og indgangen
til et nyt tidsafsnit.
Det er ikke ensbetydende med, at der bliver færre opgaver at varetage, eller at
arbejdet bliver mindre omfattende eller mindre effektivt. Tværtimod. Ligesom for
eningens virksomhed i de forløbne 100 år har taget sigte på, at avlen på den danske
jord stadig har kunnet øges, og at den produktion i staldene, denne høst danner
det væsentligste grundlag for, ligeledes har kunnet ske efter en stigende skala, således
er alt også lagt til rette efter at medvirke til, at fremgangens linje kan fortsætte i de
år, der ligger forude - om muligt i forstærket grad.
Mange forhold vedrørende landbrugets stilling er ændret på afgørende vis ikke
mindst i den sidste snes år både inden for de enkelte bedrifter og i forholdet over
for den øvrige del af befolkningen - samfundet. Det har rejst talrige nye problemer
og vil utvivlsomt fortsætte dermed. Det vil også sætte sit præg på det landøkonomiske
foreningsarbejde og have til følge, at dette i visse henseender ændrer karakter.
Alene dette, at der i de sidste 15 år er nedlagt ca. 70.000 selvstændige landbrug,
mens der tidligere nærmest stiledes efter at øge antallet både ved udstykning og ved
nyindvinding af tidligere udyrkede arealer, er en ting, der kommer til at betyde en
meget væsentlig ændring både i produktionen og i det vejledningsarbejde, der skal
udføres.
I 1971 fandtes der kun ca. 135.000 landbrug over 1 tønde land her i landet imod
omtrent 210.000, da der var flest.
Ikke mindre indflydelse har det, at der nu kun findes omkring 30.000 faste med
hjælpere i landbruget, det vil sige knap 1 på hvert fjerde brug, mens der i 1939-40
var ca. 275.000 eller henimod 3 for hver 2 landbrug.
Tilsammen betyder det en så gennemgribende omlægning af hele arbejdsgangen
og produktionen, at forenings- og konsulentbistanden nødvendigvis må indrettes
derefter, udbygges og rationaliseres. Det har allerede fundet sted i stort omfang, og
det er man fra alle sider indstillet på at fortsætte med.
Efter nyordningen af det faglige arbejde for et års tid siden er størsteparten af
dette overført fra Foreningen af jydske Landboforeninger til De samvirkende danske
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Landboforeninger, og i løbet af kortere eller længere tid vil det væsentligste af det
øvrige antagelig ligeledes blive organiseret på landsplan i stedet for provinsielt. Det
skulle betyde en styrkelse deraf, ikke mindst fordi der derved er skabt mulighed for
ansættelse af flere specialkonsulenter med hver sit afgrænsede område både på plante
avls- og husdyrbrugsfeltet og mulighed for opbygningen af et landsomfattende center
for det faglige arbejde med udvidelse af det i mange retninger.
Også på anden måde er foreningen indstillet på at varetage landbrugets interesser
med hensyn til placeringen i det efterhånden stærkt industrialiserede og byprægede
samfund, der gør sig gældende både i de lokale områder i landkommunerne og i
alle grene videre ud. Støj og forurening er f.eks. nye momenter i landsbymiljøet,
som mange af nytilflytterne føler sig generet af, og også i den henseende har landbo
foreningerne søgt og vil fremdeles søge at yde bistand til, at udviklingen ikke tager
en helt urimelig retning, og at det oprindelige landbrugserhverv ikke gøres umuligt
i områder, hvor det har været fra tidligste tid og gerne ønsker at fortsætte, mens andre
nu rykker nærmere.
Danmarks tilslutning til det store europæiske Fællesmarked fra 1. februar 1973
vil uden tvivl også betyde ændrede vilkår i mange henseender og stille nye krav både
til de enkelte landmænd og til deres fællesforetagender, herunder de landøkonomiske
foreninger med deres rådgivningsvirksomhed og indsats i det hele taget. Ligesom
der er kommet mange impulser ude fra i de 1000 år, der har været drevet landbrug
i Danmark, vil der også komme det fremdeles, og det vil ikke blive mindre, når vi
nu knyttes nærmere sammen med 8 andre af Europas mest fremskredne lande. Der
skal utvivlsomt finde en revision sted af opfattelserne på adskillige områder og tages
ved lære af de bedste af de resultater, man er nået frem til i vore nabolande. For
lige som dansk landbrug hidtil har skullet konkurrere med sine produkter med land
mændenes både i syd og vest, skal det også gøre det i fremtiden.
I ingen henseende bliver fællesskabet sikkert nogen sovepude, men vil kræve år
vågenhed og øget indsats. På den anden side giver det utvivlsomt store muligheder
både i afsætningsmæssig og økonomisk henseende for dem, der er i stand til at ud
nytte mulighederne. Og her skulle flertallet af danske landbrug være vel rustet.
Selv med industriens stærke vækst og store omsætning kan landbrugets evne til
at producere og hjembringe værdier til fælles anvendelse i det danske samfund nok
tåle at stilles ved siden af, omend den i mange år har været stærkt hæmmet af im
portlandenes restriktioner og økonomiske understøttelse af egne landbrug.
Den epoke inden for det danske landbrug, der indledtes med de 23 landboforenin
gers møde i Horsens hin 30. november for hundrede år siden og resulterede i stiftelsen
af Foreningen af jydske Landboforeninger, er langt fra sluttet. Den kom vel i ikke
ringe grad til at danne baggrund for det, der skete den 10. juni 1882 med oprettelsen
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af verdens første andelsmejeri og senere med mange, mange andre fælles foretagender
inden for det danske landbrug, og uden hvilke man næppe kunne forestille sig til
standen nu. Også oprettelsen af disse og den videre udvikling inden for dem har
foreningen fulgt med stor opmærksomhed og har ved enhver lejlighed opfordret
til sammenhold omkring dem.
Når vi da standser op en kort stund og ser tilbage over de 100 års arbejde, således
som det i korte træk er skitseret i dette skrift, og de resultater, der er opnået
under de skiftende vilkår, kan det kun ske med den største anerkendelse af de mænds
virke, der har stået i spidsen for foreningen, og det fremsyn, de har været i besiddelse
af.
Og ser vi fremad imod de næste 25, 50 eller 100 år, om man tør tænke så langt,
så stiller det sig vistnok sådan, at der aldrig har været så mange og så forskelligartede
opgaver at gå i lag med, som tilfældet er nu. Foreningen har heller aldrig rådet over
større midler til at løse dem med end netop nu, og der er således alle forudsætninger
til stede for også fremtidig at være i overensstemmelse med foreningens formåls
paragraf: at virke til landboforholdenes udvikling i Jylland taget i videste forstand
og derigennem til gavn for hver enkelt jydsk landmand.
Foreningen af jydske Landboforeninger har næppe noget større ønske, end at
landmændene vil gøre brug af de hjælpemidler, foreningen råder over, i størst muligt
omfang i fremtiden som hidindtil.
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Foreningen af jydske Landboforeningers
bestyrelse og udvalg 1922—1972
(Om perioden 1872-1922 henvises til jubilæumsskriftet 1922, hvor der findes udførlige oplysninger
om såvel bestyrelse som udvalgsmedlemmer).

FORMÆND:

Folketingsmand, gårdejer P. P. Pinstrup, Godens
gård, Nibe. (1918)-1930
Landstingsmand, forstander H. Hauch, Asmildkloster, senere Sølund, Viborg. 1930-1947
Folketingsmand, gårdejer Hans Pinstrup, Grav
lev, Skørping. 1947-1959
Folketingsmand, gårdejer Anders Andersen,
Benzonslyst, Voldby, Grenå. 1959-1972

1. NÆSTFORMÆND:

Folketingsmand, gårdejer Mads Lambæk, GI.
Bjerg, Lem. (1918)-1933
Proprietær Aage Nikolaisen, Kejsegården, Ålsø.
1933-1948
Proprietær H.J. Petersen, Christiansminde, Hor
sens. 1948-1956
Gårdejer S. Grue-Sørensen, Hjerm. 1957-1965
Gårdejer Andreas Heick, Marielyst, Hej nsvig.
1965-1972

2. NÆSTFORMÆND:
Domæneforvalter P. J. Refshauge, Cathrinesminde, Christiansfeld. (1920)—1926
Proprietær Aage Nikolaisen, Kejsegården, Ålsø.
1927-1933
Gårdejer Aage Johnsen, Ildved, Jelling. 1933-1945
Folketingsmand, gårdejer Hans Pinstrup, Grav
lev, Skørping. 1945-1947
Proprietær H.J.Petersen, Christiansminde, Hor
sens. 1947-1948
Gårdejer Chr. Drivsholm, Stenvad, Vrå. 19481952

Gårdejer Mads Thuesen, Anslet, Fjelstrup. 19521957
Proprietær H.J. Hellesø, Virkelyst, Seest, Kolding
1957-1962
Proprietær Arne Sørensen, Lundhoff, Odder.
1962-1965
Gårdejer Anders HørlUck, Skodborg J. 1965-1972
BESTYRELSEN:
Hjørring amt (fra 1970 en del af Nordjyllands amt):
Landstingsmand, forstander Møller Nørgaard,
Vrå. (1913)—1928 og 1931-1937
Gårdejer Isak B. Isaksen, Mosbak, Brønderslev.
1928-1931
Gårdejer Chr. Drivsholm, Stenvad, Vrå. 1937—
1952
Gårdejer Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, Løkken.
1952-1958
Gårdejer K.L. Knudsen, Agdrup, Tårs. 1958-1965
Proprietær O. Jepsen, Eskjær, Tolne. 1966-1972
Aalborg amt (fra 1970 en del af Nordjyllands amt):
Gårdejer Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro.
(1919)—1931
Gårdejer Jens Møller Andersen, Blushøjgård,
Døstrup. 1931-1934
Gårdejer Svend Nielsen, Skibstedgård, Kongers
lev. 1934-1945
Folketingsmand, gårdejer Hans Pinstrup, Grav
lev, Skørping. 1945-1949 og 1961-1966
Gårdejer Kr. Olsen, Refsgård, Hobro. 1949-1961
Folketingsmand, gårdejer Søren Jensen, Hasse
ris, Aalborg. 1966-1972
Gårdejer J.P.Søndergaard-Jensen, Mejlmosegård, Vilsted, Løgstør. 1970-1972
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Viborg amt:
Landstingsmand, gårdejer Hans Jensen, Sjørslev.
(1908)-1926
Gårdejer Søren Birch, Nabe, Viborg. 1926-1931
Gårdejer K.Røhr Lauritzen, Demstrupgård,
Sjørslev. 1931-1948
Forstander J. Fastrup, Asmild kloster, Viborg.
1948-1957
Gårdejer Peder Giversen, Sødal, Viborg. 19571960
Gårdejer Chr.From, Himmestrup, Bjerringbro.
1960-1966
Gårdejer L. Bonding, Overlund, Viborg. 1966—
1972

Thisted amt (fra 1970 en del af Viborg amt):
Gårdejer Chr.Hvelplund, Aldershvile, Thisted.
1922-1937
Gårdejer Chr. Westergaard, Kjærgårdsholm,
Nors. 1937-1955
Proprietær F.Lützhoft, Tandrup, Bedsted Thy.
1955-1958
Gårdejer Thomas Madsen, Øslev, Fjerritslev.
1958-1967
Gårdejer Poul Karlshøj, Kjelstrup, Thisted.
1967-1972
Randers amt (fra 1970 en del af Århus amt):

Proprietær Aage Nikolaisen, Kejsegården, Ålsø.
1922-1948
Gårdejer A.Brøndum, Bjerregrav. 1948-1950
Gårdejer Schou Andersen, Allelev Hovgård,
Trustrup. 1950-1963
Gårdejer Johs.Jørgensen, Karpenhøj, Knebel.
1963-1966
Gårdejer Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime, Mørke.
1966-1972
Århus amt :
Forstander H.P. Larsen, Malling. (1915)—1935
Gårdejer A.Bomholt, Egå, Hjortshøj. 1935—1945.
Gårdejer N. L. Hessellund Jensen, Starupgård,
Malling. 1945-1959

254

Proprietær Arne Sørensen, Lundhoff, Odder.
1959-1965
Proprietær Anker Knudsen, Borum Østergård,
Sabro. 1965-1972
Skanderborg amt (fra 1970 en del af Vejle amt):
Gårdejer A. Ballisager, Stensballe, Horsens.
(1917)—1937
Proprietær H.J. Petersen, Christiansminde, Hor
sens. 1937-1956
Gårdejer Marcus Hansen, Vester Mølle, Skan
derborg. 1957-1961
Gårdejer Arne Møller, Sæbberupgård, Løsning.
1961-1972

Vejle amt:
Gårdejer Bertel Jensen, St. Karlskov, Filskov.
(1920)—1932
Gårdejer Aage Johnsen, Ildved, Jelling. 1932—
1945
Gårdejer Aksel Johnsen, Ravning. 1945-1956
Proprietær H. J. Hellesø, Virkelyst, Seest, Kol
ding. 1956-1962
Gårdejer Helge Berthelsen, Ørbæk, Hoven,
Tarm. 1962-1972

Haderslev-Tønder amter (fra 1970 en del af Sønder
jyllands amt):
Domæneforvalter P.J.Refshauge, Cathrinesminde, Christiansfeld. (1919)—1927
Forpagter J. Høyer, Billeslund, Gramby. 1927—
1930
Forpagter Hans Linnet, St. Tønde, Jejsing. 19301933
Folketingsmand, gårdejer Jørgen Gram, Anker
gård, Gabøl. 1933-1939 og 1942-1948
Gårdejer Hans Beyer, Åsgård, Ballum. 1939—
1942
Gårdejer Mads Thuesen, Anslet, Fjelstrup. 1948—
1957
Gårdejer Aksel Petersen, Rørkjær, Jejsing. 1957—
1963
Gårdejer Anders Hørlljck, Skodborg J. 1963—
1972

Sønderborg-Aabenraa amter (fra 1970 en del af Søn
derjyllands amt):
Gårdejer Hans Andresen, Røjhus, Skeide. (1919)
-1924
Gårdejer Chr. Christensen, Elsmark, Nordborg.
1924-1933
Gårdejer Jens Philipsen, Ullerup, Avnbøl. 1933—
1936
Gårdejer Hans Schmidt, Kollund. 1936-1945
Gårdejer P. Chr. Hanssen, Nygård, Bolderslev.
1945-1957
Gårdejer Holger J. Hansen, Tinggård, Aaben
raa. 1957-1966
Gårdejer Chr. Jørgensen, Tandsgård, Tandslet.
1966-1972
Ribe amt :
Folketingsmand, klitinspektør Vilh.Pinholt,
Vejers. (1908)-1926
Gårdejer N.Bloch Nielsen, Billumtarp, Billum.
1926-1938
Gårdejer Rask Jensen, Gjesing, Esbjerg. 1938—
1950
Gårdejer Tage Rosenstand, Danelund, Ribe.
1950-1959
Gårdejer Andreas Heick, Marielyst, Hejnsvig.
1959-1972
Ringkøbing amt:

Folketingsmand, gårdejer Mads Lambæk, GI.
Bjerg, Lem. (1905)-1933
Gårdejer Ole Ostergaard, Kjærgård, Nr. Om
me, Grønbjerg. 1933-1950
Landstingsmand, gårdejer S. Grue-Sørensen,
Hjerm. 1950-1965
Forpagter Vagn Voigt, Løvstrupgård, Lem. 1965
-1972
Gårdejer Johs.Krøjgaard, Kilde Møllegård, Aulum. 1970-72
FORENINGENS SEKRETÆRER:
(1919)—1962 J.K.Haugaard
1962-1964 Anders R.Holm
1964-1972 Bjørn B. Christensen

MEJERIUDVALGET (Nedsat 1876)
Formand :
Proprietær J. Petersen, Brædstrup. (1903)—1927
Gårdejer Kristian Iversen, Avnbøl. 1927-1938
Gårdejer Rasmus Møller, Herkegård, Bjerring
bro. 1938-1945
Gårdejer Aage Schmidt, Fårkrog, Skodborg J.
1945-1946
Gårdejer Søren Høgh, Karlby, Hornslet. 1946—
1951
Gårdejer A.L.Thomsen, Sofiesminde, Hvam.
1951-1958
Gårdejer Chr.Speggers, Miang, Kirkehørup.
1958-1966
Gårdejer Knud Friis, Benniksgård, Rinkenæs.
1966-1971
Udvalgets medlemmer :

Proprietær J. Petersen, Brædstrup (1903)—1927
Gårdejer Kristian Iversen, Avnbøl. (1919)—1938
Mejeribestyrer J.P.Justesen, Brørup (valgt af
Dansk Mejeristforening). (1902)—1938
Gårdejer J.P. Møller, Løvel, Viborg (valgt af De
samvirkende jydske Mejeriforeninger). (1910)
-1927
Gårdejer Rs. Møller, Herkegård, Bjerringbro
(valgt af De samvirkende jydske Mejerifor
eninger). 1927-1945
Statskonsulent N. Pedersen, Struer. (1903)—1926.
Gårdejer Klaus Dalgaard, Galtrup, Erslev,
Mors. 1926-1940
Gårdejer N. St. Sørensen, Kærbølling, Vejle
(valgt af De samvirkende jydske Mejerifor
eninger). 1927-1938
Gårdejer Henrik Jensen, Grynderupgård, Rør
bæk (valgt af De samvirkende jydske Mejeri
foreninger). 1938-1940
Mejeribestyrer R. Rasmussen, Korsholm, Hinne
rup (valgt af Dansk Mejeristforening). 1938—
1959
Gårdejer Aage Schmidt, Fårkrog, Skodborg J.
1938-1952
Gårdejer Kr. Fuglsang, Hurup, Thy. 1940—
1945
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Gårdejer L. Elbæk Jessen, Sønderager, Holsted
(valgt af De samvirkende jydske Mejerifor
eninger). 1941-1945
Gårdejer A.L. Thomsen, Sofiesminde, Hvam
(valgt af De samvirkende jydske Mejerifor
eninger). 1945-1958
Gårdejer A. C. Frøkjær, Gårdhusmølle, Thisted.
1945-1964
Gårdejer Søren Høgh, Karlby, Hornslet. 1945—
1951
Gårdejer Marcus Hansen, Vester Mølle, Skan
derborg. 1951-1971
Gårdejer Chr.Speggers, Miang, Kirkehørup.
1952-1966
Gårdejer Eske Grønborg, Hesselhogård, Gårde
(valgt af De samvirkende jydske Mejerifor
eninger). 1958-1959
Gårdejer K.L. Knudsen, Agdrup, Tårs (valgt af
De samvirkende jydske Mejeriforeninger).
1959-1965
Mejeribestyrer L. Laursen, Moselund, Randers
(valgt af Dansk Mejeristforening). 1960-1963
Mejeribestyrer Frilev Nielsen, Tørring, Lemvig
(valgt af Dansk Mejeristforening). 1966-1971
Gårdejer Chr.Odgaard, Uglev. 1964-1971
Gårdejer Knud Friis, Benniksgård, Rinkenæs.
1966-1971
Proprietær S. Simonsen, Wissingsminde, Lunder
skov (valgt af De samvirkende jydske Mejeri
foreninger). 1966-1971.
Sekretærer for udvalget :

Statskonsulent Niels Pedersen, Struer. (1903)—
1926
Statskonsulent Johs. Jensen, Aabenraa. 1926-1963
Redaktør M. Andersen, Århus. 1963-71
HUSDYRBRUGSUDVALGET (Nedsat 1881)
Formænd :
Proprietær S. Pedersen, Tousgård, Åbyhøj. (1913)
-1925
Gårdejer M. Boldsen, Åberggård, Bækmarksbro.
1925-1926
Forpagter H. Chr. Hansen, Mølholm, Vejle. 1926
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Gårdejer Mads Gram, Københoved, Skodborg J.
1926-1927
Gårdejer Valdemar Villumsen, Vordegård, Løg
strup. 1927-1932
Gårdejer P.M. Pedersen, Skjørring, Mørke. 1933—
1945
Gårdejer Aksel Johnsen, Ravning. 1945-1956
Gårdejer Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, Løkken.
1956-1968
Gårdejer Jakob Ravn, Simmersted. 1968-1971
Udvalgets medlemmer
Proprietær S. Pedersen, Tousgård, Åbyhøj. (1903)
-1925
Gårdejer M. Boldsen, Åberggård, Bækmarksbro.
(1912)—1926
Gårdejer Mads Gram, Københoved, Skodborg J.
(1919)—1927
Proprietær H. Chr. Hansen, Mølholm, Vejle.
(1908)—1926
Branddirektør J. Nielsen-Hannerup, Hobro.
(1903)—1926
Proprietær S. Pedersen, Egegård, Randers. 1925—
1937
Forstander J.K.Madsen, Baungård, Vejen. 1926—
1928
Gårdejer P.M.Pedersen, Skjørring, Mørke. 1926
-1945
Gårdejer Søren Skousen, Ildved, Jelling. 1926—
1938
Gårdejer Valdemar Villumsen, Vordegård, Løg
strup. 1926-1932
Konsulent D.Westergaard, Jelling. 1926-1927
Gårdejer Jes From, Rørkær, Haderslev. 1927-1938
Gårdejer Jens Møller Andersen, Blushøjgård,
Døstrup H. 1928-1938
Gårdejer Sig. Christensen, Mariendal, Flem
ming. 1928-1958
Gårdejer Chr. Christensen, Katballe, Skjelhøje.
1933-1945
Gårdejer P. Vadgaard, Stenild, Hobro. 1937-1952
Gårdejer Aksel Johnsen, Ravning. 1938-1956
Gårdejer Chr. Søndergaard, 0. Brønderslev,
Brønderslev. 1938-1948

Gårdejer Jakob Ravn, Simmersted. 1939-1955 og
1957-1971
Gårdejer N.Buch Jepsen, Rønsholtkrog, Vejle
fjord, Vejle. 1945-1947
Gårdejer Magnus Rasmussen, Karlby, Hornslet.
1945-1953
Gårdejer Jens Andersen, Vinding, Sørvad. 1946—
1956
Gårdejer Kr. Rykind Eriksen, Vrensted, Løkken.
1948-1968
Gårdejer H.Chr. Hansen, Robdrup, Randers.
1952-1971
Gårdejer Axel Gert Nielsen, Bjerregrav. 1953—
1969
Gårdejer Jens Hindhede, 0. Lundgård, Herning.
1955-1967
Gårdejer N.Hvirvelkjær, Valdal, Havndal. 1955—
1965
Gårdejer Ejnar K. Hansen, Kjelst, Billum. 1959—
1971
Gårdejer Knud Mølbjerg, Sdr. Vrå, Vrå. 1964—
1971
Gårdejer Anton Holm, Rangstrup, Agerskov.
1965-1971
Gårdejer Jacob Stensig, Sædding, Skjern. 1967—
1971
Gårdejer Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod.
1968-1971
Gårdejer Karl Moustgaard, Filskov. 1969-1971

Forstander H.K. Rosager, Borris (senere Årslevgård, Brabrand). 1934-1956
Forstander Tage Andersen, Tylstrup. 1956-1963
Gårdejer Knud Søndergaard, 0. Brønderslev,
Brønderslev. 1963-1968
Forstander O. Højstrup Jensen, Midtjyllands
Landbrugsskole, Grindsted. 1968-1972

Udvalgets medlemmer :
Folketingsmand, klitinspektør Vilh. Pinholt,
Vejers, Oksbøl. (1921)-1929
Gårdejer Hans Korsgaard, Jejsing. (1919)—1961
Husejer Leon Melgaard, Thise, Jebjerg. (1901)—
1938
Husejer H.P. Schmidt, Holsted. (1909)—1925
Forsøgsleder L.P. Jacobsen, Tylstrup. 1929-1934
Forstander H.K.Rosager, Borris 1934-1956
Konsulent Niels Mølgaard, Lemvig. 1938-1956
Forstander Tage Andersen, Tylstrup. 1956-1963
Husmand Chr. Poulsen, St. Restrup, Sønder
holm. 1956-1960
Gårdejer Knud Søndergaard, 0. Brønderslev,
Brønderslev. 1960-1968
Gårdejer Jens Jensen, Ellehus, Øster Højst. 1961—
1972
Forstander O. Højstrup Jensen, Midtjyllands
Landbrugsskole, Grindsted. 1963-1972
Gårdejer Holger Larsen, 0. Mejlsted, Manna.
1968-1972
Sekretærer for udvalget :

Udvalgets sekretærer og ledende konsulenter :
(1918)—1954 Nie. Bonde
1954 -1971 Harald Rasmussen

(1919)—1956 J.K.Haugaard
1957 -1964 Anders R.Holm
1964 (midlertidigt) M. Andersen
1964 -1972 Bjørn B. Christensen

HUSMANDSUDVALGET (Fra 1951: Udvalget for
Landboflid. Udvalget nedsat 1892)
Formænd:
Folketingsmand, klitinspektør Vilh. Pinholt,
Vejers, Oksbøl. (1921)-1929
Forsøgsleder L.P.Jacobsen, Tylstrup. 1929-1934
Husejer Leon Melgaard, Thise, Jebjerg, midler
tidig formand en periode i 1934

REGNSKABSUDVALGET (Udvalget nedsat
1896, omorganiseret 1930)
Formænd:
Statskonsulent Axel Appel, Århus. (1902)—1926
Forstander H.P.Larsen, Malling. 1926-1927
Forstander Niels Jørgensen, Malling. 1927-1938
Folketingsmand, gårdejer Hans Pinstrup, Grav
lev, Skørping. 1938-1947
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Gårdejer Johs. Grosen, Skæring, Hjortshøj. 1947
-1952
Forstander K. Møller, Hammerum 1952-1960
Gårdejer Poul la Cour Møller, Bispegården,
Ketting, Augustenborg. 1960-1972

Forstander Karsten Iversen, Askov, Vejen. 1933
-1965
Proprietær B. Høyer, Borupgård, Gjedved. 19651971.

Udvalgets medlemmer :

Statskonsulent Axel Appel, Århus. (1902)—1926
Forstander H.P. Larsen, Malling. (1905)—1927
Landbrugskandidat Jacob Michelsen, Kolstrup,
Aabenraa. (1919)-1951
Gårdejer Olav Olsen, Hjarup, Kolding. (1915)—
1927
Konsulent D. Westergaard, Jelling. (1916)—1926
Forstander Niels Jørgensen, Malling. 1927-1938
Konsulent Jes Nielsen, Kolding. 1927-1934
Folketingsmand, gårdejer Hans Pinstrup, Grav
lev, Skørping. 1934-1947
Gårdejer Johs. Grosen, Skæring, Hjortshøj. 1938
-1952
Gårdejer Niels Bøgh, Mejlby, Arden. 1947-1966
Gårdejer Poul la Cour Møller, Bispegården,
Ketting, Augustenborg. 1951-1972
Forstander K. Møller, Hammerum. 1952-1960
Forstander Einar Jensen, Kjærgård, Bramminge.
1960-1972
Gårdejer Ejnar Andersen, Ajstrup, Sulsted. 1966
-1972
Udvalgets sekretærer og ledende konsulenter:
(1921)—1930 Kr.Schmelling
1930 -1945 K. Kvist Kristensen
1946 -1972 A.Søby

PLANTEAVLSUDVALGET (Udvalget nedsat
1900)
Formænd:
Landstingsmand, forstander H. Hauch, Asmildkloster, Viborg. (1916)—1930
Forstander J.C.Overgaard, Ladelund, Brørup.
1930-1933
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Udvalgets medlemmer:

Landstingsmand, forstander H. Hauch, Asmildkloster, Viborg. (1916)—1931
Gårdejer Chr. Christensen, Elsmark, Nordborg.
(1919)—1924
Etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård, Ålbæk.
(1900)—1926
Forstander J.C.Overgaard, Ladelund, Brørup.
(1919)—1933
Gårdejer Villads J.Villadsen, Egå, Hjortshøj.
(1919)—1941
Kreditforeningsdirektør, konsulent Hans Han
sen, Aabenraa. 1924-1959
Proprietær P. Jensen, Kvistgård, Struer. 1926—
1945
Gårdejer Bertel Bjerre, Guldager, Hæstrup.
1931-1935
Forstander Karsten Iversen, Askov, Vejen. 1933
-1965
Proprietær G. Christiansen, Nr.Kornum, Brøn
derslev. 1935-1955
Gårdejer Ejnar Ostergaard, Strandholt, Hor
sens. 1941-1955
Gårdejer Jens Hauskov, Nr. Vium, Ulfborg. 1945
-1964
Proprietær B. Høyer, Borupgård, Gjedved. 1955—
1971
Gårdejer Fr. Lunden, Agdrup, Brønderslev. 1955
-1967
Gårdejer Erik Boesen, Stubborn, Fjelstrup. 1959
-1971
Gårdejer Therkel Hansen, Højgård, Gødstrup,
Herning. 1964-1971
Gårdejer Svend Aage Jensen, Foldingbro, Brø
rup. 1965-1971
Gårdejer Anton Eriksen, Kalum Nørgård, Serritslev, Brønderslev. 1967-1971

Udvalgets sekretærer og ledende konsulenter :
(1908)—1933
1933 -1949
1949 -1956
1956 -1971

M.K. Kristensen
H.Land Jensen
A.Dam Kofoed
Johs. Olesen

HUSHOLDNINGSUDVALGET (Udvalget ned
sat 1923)
Formænd :
Fru Rebekka la Cour Madsen, Baungård, Vejen.
1923-1948
Fru Rigmor Pinstrup, Møldrup, Arden. 1948—
1970
Fru Bente Busk Laursen, Grauballegård, Grauballe. 1970-1972

Udvalgets medlemmer :
Fru Rebekka la Cour Madsen, Baungård, Vejen.
1923-1948
Fru Kirstine Bech, Enggården, Sønderskov. 1923
-1934
Fru Augusta Bjørnsgaard, Erslev, Mors. 1923—
1929
Fru Helga Høyer, Trøjborg, Visby. 1923-1927
Konsulent M.K.Kristensen, Skanderborg. 1923—
1927
Fru Maria Buhr Holm, Onsbjerg, Samsø. 1927—
1947
Fru Line Lambæk, GI. Bjerg, Lem. 1927-1935
Fru Kirstine Touborg, Øster Assels Hovedskole,
Mors. 1929-1934
Fru Ellen Larsen, Ny Vrå, Sulsted. 1934-1936
Fru Rebekka Kristensen, Kollerup, Jelling. 1935
-1936
Fru Anna Hansen, Bovlund, Branderup. 1935—
1945
Fru Rigmor Pinstrup, Møldrup, Arden. 1936—
1972
Fru Kirstine Jensen, Ahier Østergård, Borris.
1937-1939
Fru Henriette Jacobsen, Ingersminde, Rindom,
Ringkøbing. 1939—1955
Fru Henriette Skrumsager, Visby Hedegård,
Visby. 1945-1955

Fru Doris Gylling, Damgård, Besser, Trane
bjerg. 1948-1958
Fru Johanne Nissen, Dalby, Hedensted. 1948—
1956
Fru Kirstine Hinrichsen, Trøjborg, Visby. 1955
-1959
Fru Magda Grue-Sørensen, Hjerm. 1955-1963
Fru Ingrid Winther, Yding, Østbirk. 1957-1970
Fru Bente Busk Laursen, Grauballegård, Grauballe. 1958-1972
Fru Henny Birk, Arrild. 1959-1971
Fru Ellen Agergaard, Nr. Nissum, Lemvig. 1963
-1972
Fru Marie Eriksen, Kalum Nørgård, Brønders
lev. 1970-72
Fru Edel Madsen, Åstrup vej 36, Haderslev. 1971
-1972
Udvalgets sekretærer og ledende konsulenter :

1923-1927
1923- 1924
1924- 1946
1946-1968
1968-1972

M.K.Kristensen (sekretær)
Bertha Pedersen (konsulent)
Cath. Holmsgaard
Kristine Andersen
Aase Gudiksen

BYGNINGSUDVALGET (Udvalget nedsat 1930)
Formænd:

Gårdejer Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro.
1930-1932
Forpagter P. Rasmussen, Lindenborg, Vårst. 1932
-1934
Folketingsmand, gårdejer Olav Øllgaard, Gredstedgård, Gredstedbro. 1934-1958
Proprietær H.Ribe, Volstrup, Hobro. 1958-1971
Udvalgets medlemmer :
Gårdejer Niels Kr. Nielsen, Kirketerp, Hobro.
1930-1932
Gårdejer Chr. Hvelplund, Aldershvile, Thisted.
1930-1937
Forpagter P. Rasmussen, Lindenborg, Vårst. 1930—
1948
Folketingsmand, gårdejer Olav Øllgaard, Gredstedgård, Gredstedbro. 1930-1958
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Gårdejer N. C. Nielsen, Horsens, Langholt. 19371953
Gårdejer Hans Ejnar Ludvigsen, Københoved,
Skodborg J. 1938-1945
Gårdejer Jesper Hansen, Roost, Branderup J.
1945-1962
Forstander K. Møller, Hammerum. 1948-1959
Gårdejer Anders Nielsen, Langholt. 1953-1957
Gårdejer Kr. Østergaard, Haldager, Åbybro.
1957-1967
Proprietær H.Ribe, Volstrup, Hobro. 1958-1971
Gårdejer Ebbe Grue-Sørensen, L. Dalgård, Vejen.
1959-1967
Gårdejer Niels Schultz, Kastbjerg, Lintrup. 1962
-1968
Gårdejer Aksel Kristensen, Sig. 1967-1971
Gårdejer Knud Pinstrup, Nørreris, Nibe. 1967—
1971
Gårdejer Chr. Pedersen, Bylderup, Bylderup
Bov. 1968-1971

Udvalgets sekretærer :
1930-1945 K. Kvist Kristensen
1946-1967 A.Søby
1969-1971 Svend Eriksen

UNGDOMSUDVALGET (Udvalget nedsat 1936)
Formænd:
Landstingsmand, forstander Møller Nørgaard,
Vrå. 1936-1942
Gårdejer Tage Rosenstand, Danelund, Ribe.
1942-1952
Konsulent Fr. Nielsen, Haderslev. 1952-1964
Forstander Jeppe Kristensen, Bygholm Land
brugsskole, Horsens. 1964-1972

Konsulent Arne Larsen-Ledet, Grenå. 1936-1952
Gårdejer Tage Rosenstand, Danelund, Ribe.
1936-1952
Gårdejer Jørgen Christoffersen, Thorup,
Dronninglund. 1946-1964
Konsulent Fr. Nielsen, Haderslev. 1951-1965
Konsulent P. Tovborg Jensen, Skive. 1952-1965
Forpagter N.Bang Nikolaisen, Frijsendal, Ham
mel (senere Kejsegården, Ålsø). 1952-1966
Forstander H. B. Nissen, Lægård Landbrugsskole,
Holstebro. 1953-1959
Gårdejer Hartvig Andersen, V.Rysensten, Bøvlingbjerg (senere Søndergård, Fjelstervang).
1959-1972
Forstander Jeppe Kristensen, Bygholm Land
brugsskole, Horsens. 1964-1972
Fru Henny Birk, Arrild. 1965-1970
Gårdejer Poul Karlshøj, Kjelstrup, Thisted. 1965
-1972
Forstander Hardy Knudsen, St.Jyndevad. 1965—
1969
Konsulent Aase Gudiksen, Skanderborg. 19651972
Gårdejer Niels Østergaard, Vrensted, Løkken.
1966-1972
Gårdejer Jørgen Bonefeld, Mindebjerg, Kirkehørup. 1969-1972

Udvalgets sekretærer :
1936-1939 Arne Larsen-Ledet
1940-1950 Tage Andersen
1951-1956 N. Møller Eriksen
1956-1972 Bent Ullerup

MASKINUDVALGET (Udvalget nedsat 1946)

Udvalgets medlemmer :
Landstingsmand, forstander J. Møller Nør
gaard, Vrå. 1936-1946
Folketingsmand, gårdejer Simon From, Bygvrå,
Fjelstrup. 1936-1951
Redaktør Niels Jørgensen, Malling (senere Kø
benhavn). 1936-1953
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Formænd:
Proprietær H.J. Petersen, Christiansminde, Hor
sens. 1946-1957
Folketingsmand, gårdejer Ejnar Hansen, Bjør
nekær, Rødding. 1957-1965
Forpagter Vagn Voigt, Løvstrupgård, Lem. 1965
-1971

Udvalgets medlemmer :
Proprietær H.J. Petersen, Christiansminde, Hor
sens. 1946-1957
Forpagter P. Rasmussen, Vissegård, Gug. 19461948
Proprietær D.Villemoes, Hjerm. 1946-1957
Gårdejer Kl. Gylling Holm, Madebjerggård,
Tranebjerg, Samsø. 1946-1953
Folketingsmand, gårdejer Ejnar Hansen, Bjør
nekær, Rødding. 1946-1965
Forpagter H.Ribe, Estruplund, Ørsted (senere
Volstrup, Rørbæk). 1946-1971
Proprietær Sv. Holst, Vrejlev Kloster, Vrå. 19531971
Gårdejer Anders Johnsen, Ildved, Jelling. 19571970
Forstander Vagn Voigt, Løvstrupgård, Lem.
1957-1971
Driftsleder Niels Aage Madsen, Ladegård, Ha
derslev. 1965-1971
Proprietær Aa. Skovsgaard Nielsen, Petersminde, Ødis. 1970-1971
Sekretærer og ledende konsulenter :
1946- 1947 H. Land Jensen
1947- 1961 Erik Olsen
1961-1971 Svend Eriksen

VEJUDVALGET (nedsat 1960. Fra 1969 ændret
til: Rådgivende udvalg vedrørende ekspro
priations- og erstatningssager).
Formænd:

Gårdejer K.L. Knudsen, Agdrup, Tårs. 1960-1965
Gårdejer Andreas Heick, Marielyst, Hejnsvig.
1965-1972
Udvalgets medlemmer :
Gårdejer K.L.Knudsen, Agdrup, Tårs. 1960-1965
Gårdejer Andreas Heick, Marielyst, Hejnsvig.
1960-1972
Gårdejer Arne Møller, Sæbberupgård, Løs
ning. 1960-1972

Husmand Hans P. Thomsen, Kallerup, Thisted.
(Valgt af De samvirkende jydske Husmands
foreninger). 1969-1972

Konsulent siden 1969: Verner Hansen.
*

Følgende er udnævnt til:
FORENINGENS ÆRESMEDLEMMER

Forpagter H. Heide (1879)
Generalkonsul H.Pontoppidan. (1879)
Kammerherre Sophus Skeel. (1885)
Hofjægermester Fr. Friis. (1891)
Kammerherre C. Lüttichau. (1893)
Professor Th.R.Segelcke. (1897)
Etatsråd Chr. Eckardt. (1898)
Kammerherre C.A.R.Bech. (1909)
Proprietær P. Schmidt. (1916)
Statskonsulent J. Jensen. (1919)
Gårdejer P. P. Pinstrup. (1930)
Landstingsmand H. Hauch. (1947)
Fru Rebekka la Cour Madsen. (1948)
Proprietær Aage Nikolaisen. (1948)
Gårdejer Hans Pinstrup. (1959)

Foreningen afjydske Landboforeningers
medlemstal
År

Antal
landboforeninger

1972.........................................................
1971.........................................................
1970........................................................
1969.........................................................
1968........................................................
1967.........................................................
1965........................................................
1962........................................................
1952.........................................................
1942.........................................................
1932........................................................
1922.........................................................
1920.........................................................
1912........................................................
1902.........................................................
1892.........................................................
1882.........................................................
1872.........................................................

96
96
96
96
96
96
96
96
96
92
87
91
91
78
65
51
39
17

Antal
medlemmer

86.232
88.226
90.105
91.508
92.898
93.909
94.581
91.914
90.485
78.074
69.607
76.371
79.009
65.700
39.654
28.197
14.403
5.692
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Anmeldelser af dyr til Foreningen af jydske Land
boforeningers Ungskuer og skuer for ældre dyr
samt Landsskuer
År Kvæg

Herning...................
Herning...................
Herning...................
Herning...................
Herning...................
Herning...................
Herning...................
Århus.......................
Århus.......................
Århus.......................
Herning...................
Herning...................
Herning...................
Århus.......................
Århus.......................
Århus.......................
Haderslev................
Haderslev................
Thisted....................
Thisted.....................
Randers...................
Randers...................
Horsens...................
Horsens...................
Varde.......................
Varde.......................
Herning...................
Herning...................
Brønderslev............
Brønderslev............
Skive........................
Skive........................
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Skanderborg...........
Viborg.....................
Vejle........................
Haderslev................
Silkeborg.................
Horsens...................
Århus.......................
Horsens...................
Århus.......................
Viborg.....................

1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1942
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1924
1923
1922
1909
1905
1897
1892

1800
1525
1360
1438
1541
1477
1370
1335
1207
1180
981
952
939
958
878
872
811
772
700
708
901
663
593
848
579
665
702
603
957
817
973
1089
919
773
553
646
1210
983
753
632
671
497
611
597
1076
1083
1323
869
205

Svin

Får Heste I alt

476 526
- 433
1017 446
901 481
1214 546
1109 521
103 511
1419 308
1418 252
1555 263
1625 151
1581 142
1620 122
1606 107
1436 86
1501 78
1022 69
1223 58
1086 96
1078
86
1304 158
1070 97
963
81
1107 138
713 75
682 39
593 121
315 67
900 128
931
71
965 118
1048 106
906 107
739 70
657
69
490
43
909
53
792 27
640 39
538 32
597 30
499
22
574
23
607 55
643 92
312 103
241 101
90 50
22 22

397
297
252
252
261
167
194
148
160
218
177
215
159
217
148
120
105
121
82
140
291
181
231
259
145
149
188
131
211
199
181
157
151
103
87
79
223
91
75
103
80
96
133
141
415
409
450
422
187

3153
2255
3075
3072
3562
3274
2178
3210
3037
3216
2934
2890
2840
2888
2548
2571
2007
2174
1964
2012
2654
2011
1868
2352
1512
1535
1604
1116
2196
2018
2237
2400
2083
1685
1366
1258
2395
1893
1507
1305
1378
1114
1341
1400
2226
1907
2115
1431
436

Foruden disse »store« dyr omfattede
skuerne i en række år en afdeling for ge
der; men udstillingen af disse nøjsomme
og i mange hjem i virkeligheden meget
nyttige dyr blev efterhånden kun fåtallig,
og siden Ungskuet i Brønderslev i 1939
har der slet ingen været, selv om adgan
gen til at udstille gederne var tilstede
endnu nogle år derefter.
Derimod holdtes der sædvanligvis en
ret betydelig udstilling af fjerkræ - både
nyttehøns og prydhøns samt gæs og æn
der - i forbindelse med Ungskuerne, og
disse udstillinger tiltrak sig megen op
mærksomhed. De holdtes i almindelighed
i samarbejde med den stedlige amtskreds
af Danmarks Fjerkræavlerforening, og
dennes ledelse forestod det praktiske ar
bejde ved udstillingerne. Med de stærkt
ændrede forhold med hensyn til fjerkræ
holdet, da man tog rugemaskinerne i
anvendelse og fik tidligere tillæg af kyl
lingerne og efterhånden fortløbende rug
ning året rundt, fandtes tidspunktet for
udstillingen sammen med Ungskuet midt
om sommeren uheldigt af flere grunde,
og det besluttedes da også at udelade
denne afdeling af skuet og i stedet for
at arrangere faglige fjerkræudstillinger
i lighed med de øvrige faglige specialud
stillinger, når det fandtes formålstjenligt.
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Prisnoteringer for landbrugsprodukter i tidsrummet
1920—1972 og forrentningsprocenten i regnskabs
førende jydske landbrug i samme årrække

I hosstående oversigt er vist prisforholdene vedrørende en række af landbrugets
hovedprodukter i de sidste 50 år til belysning af de - undertiden meget store - sving
ninger, priserne har været udsat for. I en særlig kolonne er anført den forrentnings
procent af landbrugets investerede kapital, som Foreningen af jydske Landboforenin
gers Regnskabsudvalg har beregnet i det samme åremål på grundlag af det til enhver
tid foreliggende antal regnskaber inden for landboforeningskredsene. Det var i den
første årrække ikke noget stort tal, men i de seneste år omkring 20.000 opgjort på
ensartet måde og på omtrent samme tidspunkt.
Som grundlag for oversigten er benyttet de officielle ugentlige noteringer i alle
de tilfælde, hvor sådanne har foreligget, og iøvrigt de prisansættelser, der har været
tilgængelige. Årsgennemsnittene er beregnet som simpelt gennemsnit af ugenote
ringerne. I almindelighed er de beregnet for kalenderåret, men der er nogle und
tagelser, hvor der er benyttet finansåret og i andre regnskabsåret juli-juli. Det for
rykker imidlertid ikke billedet af udviklingen. For de produkter, der er mere eller
mindre sæsonprægede som f.eks. smør og tildels slagtekvæg og i en lang årrække
tillige æg, er det ikke sikkert, at det beregnede gennemsnitstal falder absolut sammen
med den pris, som landmanden har opnået for sin levering året igennem; men
eftersom tendensen både i produktionsmønstret og prisudviklingen stort set må
skønnes at have fulgt den samme linje år efter år, kan dette ikke betyde noget væ
sentligt til belysning af forholdene.
I de tilfælde, hvor noteringen for en vare spænder over et vist interval (f.eks.
500-520 øre pr. kg), er i oversigten benyttet den højeste pris og ikke gennemsnittet.
Vel vidende, at denne højeste pris ikke opnås af alle, er det alligevel fundet forsvar
ligt at benytte denne fremgangsmåde, idet der dels i nogle tilfælde er ydet en ekstra
betaling ud over noteringen for ekstraordinært gode kvaliteter, og dels i adskillige
tilfælde er sket en efterbetaling eller udbetaling af såkaldt overskud, når de andels
virksomheder, der har omsat produkterne, har afsluttet deres årsregnskaber.
I enkelte tilfælde har der af de noterede priser skullet udredes eksportafgifter, og
i visse andre er der - som f.eks. efter sterlingens devaluering i 1967, da sterlingkursen
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i København pludselig ændredes fra ca. 19,30 til 17,90 - ydet en devalueringsgodt
gørelse, der dog senere blev inkluderet i noteringerne. Hvor der er tale om særlige
hjemmemarkedspriser, er disse indbefattet i noteringerne. Under visse omstændig
heder er der betalt et ekstra tillæg for særlige kvaliteter eller vægtklasser f.eks. for
svin, men da det i alt væsentligt kun dækker de forøgede omkostninger ved frem
stillingen deraf, er der set bort herfra, og på årsbasis og i forhold til hele produktionen
betyder det kun brøkdele af øre pr. kg.
Når disse forhold tages i betragtning, opvejer de om ikke helt så dog i betydelig
grad hinanden, og set i historisk sammenhæng som her, hvor det hovedsagelig er
hensigten at vise udviklingen over et længere tidsrum, er det uden væsentlig betyd
ning.
For kornet er der i krigsperioden 1939-45 regnet med maksimalprisen på det
afleveringspligtige kvantum. Efter at afleveringspligten var opfyldt, kunne der en
tid opnås et betydeligt tillæg for yderligere levering. Dette er der set bort fra, idet
det kun var et meget lille antal landmænd, der kunne undvære mere end det pålignede kvantum.
Ligeledes skal bemærkes om noteringen for slagtesvin, at den for den periode i
1930-erne, da der var regulering af leveringerne til England, gælder for svin med
kort. For svin uden kort var prisen væsentligt lavere det meste af tiden.
Forrentningsprocenten er udregnet på de regnskaber, der afsluttes om sommeren
hvert år. Den er i virkeligheden forskudt et halvt år. Det anførte tal for 1920 gælder
således 1920-21 og så fremdeles, og ved sammenligning med priserne må man være
opmærksom på dette.
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Året

Smør
øre
pr. kg.

Slagtekvæg
x. kvalitet
Sød
Slagte Torve
øre pr. kg
mælk
Ost
svin
grise
levende vægt
øre
øre pr. x. kl. 20 kg
øre
I. kl.
pr. kg kg fra
fra
kr.
mejeri pr.
Unge Fede
mejeri
pr.stk.
kg
Stude
køer kalve

20%

8.15
9.35
10.30
12.60
11.60
13.55
14.70
16.20
15.65
-

12.80
12.70
13.50
13.85
14.30
15.30
17.45
15.60
18.50
-

242
235
242
305

280
280
285
355

-

29.20
30.25
30.25
30.25

25.00
26.25
26.25
26.25

-

45.30
54.25

6.25
8.05
4.85
6.00
6.50
7.35
7.35
5.30
6.15
14.00
15.60
17.00
13.35
Jylland
16.05
18.95
18.30
20.60

- 1043
- 1118
- 1311

330
315
295

382
381
342

-

35.22
39.74
46.53

28.38
40.85
51.68

42.98
54.22

64.27
47.29
55.98

15.70
11.95
18.54

5.4
8.4
9.3

1366
1476
1408
1480
1413
1483
1557
1577
1749
1752
1638
1520
1663
2198
2372
2166
2004
2054

343
383
371
342
380
372
353
338
297
326
317
287
369
333
385
368
369
387

432
390
384
372
361
388
374
377
324
326
287
250
283
265
250
265
190
208

386
365
313
323
309
314
312
330
305
312

59.24
52.46
44.59
41.25
44.34
47.26
40.16
43.96
48.67
49.35
49.48
49.90
49.72
49.70
50.78
53.20
53.89
52.87

64.29
62.26
40.13
48.84
49.34
51.37
40.61
44.99
46.03
43.34
40.53
48.30
45.83
44.72
47.13
51.52
52.73
48.91

56.24
52.98
46.30
43.92
44.24
44.08
42.79
45.18
50.48
48.50
52.02
55.76
57.13
57.03

65.93
71.11
60.76
64.15
65.70
62.17
60.58
45.99
60.37
59.07
55.43
61.50
67.34
66.70
68.02
69.53
69.54
70.16

20.96
19.08
16.40
18.00
22.26
25.15
14.67
20.24
26.87
20.36
15.42
29.31
39.00
18.19
23.24
30.97
25.00
25.66

9.5
9.2
7.1
5.8
5.6
4.8
4.8
5.5
3.8
4.0
1.5
2.8
7.1
5.1
3.3
1.5
0.4
1.8

320
343
356

446 2338
473 2590
472 2805

355
351
376

228
221
177

316
315
302

52.93
53.70
53.70

42.52
48.28
46.67

57.27
60.35
56.57

67.84
80.55
77.78

29.86
43.50
20.81

1.7
4-0.9
1.6

500

670 3800

338

200

310

59.00

52.50

63.00

72.00

-

-

394
407
391

103
122
95

158
170
219

151
162
194

425
447
412
401
411
452
387
396
404
399
378
396
422
459
414
483
466
446

88
117
106
93
94
113
93
92
92
96
94
88
99
118
95
124
114
115

261
259
237
254
266
283
276
275
295
293
279
268
279
358
371
330
295
308

212
209
198
216
221
238
237
240
253
247
243
224
229
307
327
287
249
266

295
311
254
263
333
410
412
384
378
403

338
371
431

513
559
507

139
147
137

362
391
404

470

546

128

635

763
850
944

34.4
38.0
38.3
38.1
40.4
39.5
35.2
32.2
40.5
36.8
35.6
35.9
42.2
42.2
41.8
43.3
44.2
43.1
4.20%
50.2
53.6
59.8

253
233
221
30 %
279
294
258
265
296
273
264
242
277
258
249
247
296
314
324
333
321
307

900

59.7

1948
1949
1950

650
624
571

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

559
617
661
655
674
669
560
459
659
577
545
582
700
732
714
714
737
734

1969
1970
1971
15. aug.
1972

7.5
3.9
3.7
3.3

11.55
12.70
11.45
12.10
11.60
15.70
18.20
14.40
13.35
20.50
25.00
25.00
25.00

-

28.0
27.5
26.9
30.3
3,65%
38.3
37.3
34.6

0.0
2.0
2.1
2.5
2.7
1.4
3.0
3.0
3.6
6.4
3.8
5.6
8.1

9.11
9.82
11.69
13.83
19.40
15.60
16.15
23.30
29.00
29.00
29.15

133
133
133
133

445
434
420
503

8.9
2.3
4.5
6.1
6.4
1.2
1.7
1.9
5.4
4.7
0.7

-

139
140
140
140

272
269
268
318

1944
1945
1946
1947

18.85
14.00
10.00
14.36
16.31
11.68
6.38
9.54
10.70
8.25
6.35

Sjælland

-

49
59
53
58

218
217
216
230

57
57
78
73
91
85
87
108
106
144
215
218
218

55.10
30.76
29.89
32.01
34.36
26.30
17.29
18.82
22.90
21.10
16.50

125
107
100
114
124
154
240
248
281

-

10.8
9.4
9.3
9.3
11.1
11.2
12.4
14.3
14.3
18.8
26.0
26.8
27.9

35.70
23.45
19.83
23.56
26.66
24.06
14.88
14.40
17.70
16.85
11.20

-

44
30
29
31
42
50
52
52
59
81
109
114
132

209
178
171
161
192
207
225
230
239
312
437
445
445

-

34.49
22.48
18.31
21.56
31.82
18.34
16.92
18.10
19.75
16.15
12.10

107
101
106
103
107
108
111
117
112
139
201
232
245

58
43
46
45
59
65
66
65
71
98
127
128
135

82
75
122
156
161
170
171
175
174
194
237
247
268

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

-

43.42
23.49
19.21
20.04
30.81
15.73
16.44
17.40
18.35
15.90
11.00

-

-

199
110
135
185
127
82
86
84
79
65

357
291
231
209
221
225
178
134
137
159
129

Majs
kr. pr.
100 kg
Køben
havn/
Århus

530
354
247
261
297
238
170
162
160
160
132

92
72
107
114
89
69
71
79
77
74

33.3
32.3
20.4
23.2
26.3
22.4
15.3
15.3
15.7
15.1
12.3

Bys
kr. pr.
100 kg
Køben
havn/
Århus

623
368
481
644
700
570
386
399
357
379
366

100
76
54
74
89
76
46
48
63
61
58

64
55
49
37
35
43
37
19
21
36
32
Randers
19
14
16
29
31
20
20
38
45
25
40
54
58

640
474
385
441
522
447
307
301
313
302
245

Rug
kr. pr.
100 kg
Køben
havn/
Århus

Odense

Køge

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Bomulds
Spise
frøkager
kartofler
Forren
højpro- kr. pr.
ningscentige
procen
100 kg
af
Køben
på
sælgers
havn/
inve
Århus ejendom stere
kr. pr.
eller
kapit;
station
100 kg

Slagte
kyl
linger
x. kl.
øre
pr. kg

SlagteKælveÆg
høns
køer
DAÆ
1. kl.
kr.
øre
øre
pr.stk. pr- kg
pr. kg

160
182
209
246
242
254
418
410
541
710
799
824
Aalborg
915
900
825
860

-

